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 اإلنفاق اخلريي بني املسلمني وغريهم

 البحث ملخص

بالرغم من تلك النصوص املتضافرة يف الكتاب والسنة على فضيلة اإلنفـاق يف  
أوجه الرب املختلفة، واجلزاء املرتتب على من فعل ذلك يف الدنيا واآلخرة، إال أننا جند 
تقاعسًا كبريًا جتاه هذه الشعرية من الشح والضن باملال على اآلخرين من قبل كثري من 

أو بعبارة أدق املفارقة الكبرية بني ما يبذله األغنيـاء  جال األعمال املسلمني، التجار ور
أموال، مع ما يبذلـه األغنيـاء    سمن أعمال خريية مقارنة مبا ميلكون من دخول ورؤو

خلدمة جمتمعاتهم ومواساتهم للمحتاجني، بالرغم مـن عـدم   من غري املسلمني وحبهم 
 . -غالبًا-املرتتب على اإلنفاقإميانهم باجلزاء الدنيوي واألخروي 

ويف هــذا البحــو ةاولــة للأــور يف أبعــاد هــذه اسقيقــة، ومــدى ســالمتها أو 
صحتها! وما هو الدافع لكل فريق وراء هذا اإلنفاق اخلريي؟ وما هي اجملـاالت الـ    
حيرص عليها كل فريق؟ مع ذكر مناذج واقعية من كال الفريقني، وماهي األسباب ال  

جود ذلك القصور لدى املسلمني، وكيف ميكننا معاجلته؟ ثم ختمت البحو أدت إىل و
 والتوصيات العملية. جببعض النتائ
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The Concept of Charity Expense Between Muslims and others 

Although there are concerted verses and texts of Qura’an and 

Sunnah about the charity expense rewards in this world and the 

hereafter, we notice that the Muslim dealers and businessmen 

insufficiency in spending their money to others. In other words, the 

huge difference between what the rich Muslims expend to the 

charity comparing to their income, and the rich non-Muslims 

expending and love to serve their community and the needy people. 

Even though they often do not believe in the charity expense 

rewards from Allah in this world and the hereafter . 

This research is an attempt to discover the reality of this fact. 

It looks for the motivation of each party behind their charity 

expense. Besides, what are the fields that each party is interested 

in? It also provides some real examples from each team. It 

discusses the reasons behind Muslims' dereliction, and how can we 

resolve it. This research is concluded with some results and 

practical recommendations. 
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 املقدمة:

اسمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد: فإن اهلل تعاىل 
، فهو وفق علمه وحكمته خلق اخللق ورزقهم، وفضل بعضهم على بعض يف الرزق

، واملؤمن يعلم علم اليقني أن املال الذي (1)چڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ  سبحانه

چ چ ڇ ڇ چ ه كما قال تعاىل: حتت يده إمنا هو مال اهلل، ورزق منحه اهلل إيا

، وأن اهلل تعاىل جعلنا (3)چک ک ک چ ، وقال سبحانه: (2)چڇ ڇ

گ گ چ مستخلفني على هذا املال مدة معينة ثم يكون ملن بعدنا كما قال تعاىل: 

، وهذا جيعل املؤمن خاضعًا لربه شاكرًا ألنعمه بعيدًا عن (4)چڳ ڳ ڳ
 األشر والبطر. 

حياتهم الدنيوية وينأمسون يف ملـذاتهم وشـهواتهم   وحني ينكب الناس على  
ُيصبح اسصول على املال غاية ال وسـيلة، واإلنفـاق يف أوجـه اخلـري فـرص ال أصـل،       
واستثناء ال قاعدة، وتبدأ بعض املبادئ األصيلة والركائز النبيلة تأيب شيئًا فشيئًا عـن  

 كتاب اهلل وسنة رسوله اجملتمعات املسلمة، كلما ازداد بعدهم عن املنهل الصايف من
وسرية صحبه األخيار ومن تبعهم بإحسان يف تارخينا اإلسـالمي اجمليـد، يف مقابـل أن    
ينشط أغنياء يف جمتمعات غري مؤمنة يبـذلون أمـوا م خدمـة جملتمعـاتهم وإسـهامًا يف      

 بنائها وتنميتها. 
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 مشكلة البحث:  

علـى فضـيلة اإلنفـاق يف    بالرغم من تلك النصوص املتضافرة يف الكتاب والسنة 
أوجه الرب املختلفة، واجلزاء املرتتب على من فعل ذلك يف الدنيا واآلخرة، وبالرغم مـن  
تلك النماذج املشرقة ال  يزخر به تارخينا اإلسالمي منذ فجر النبوة يف املسارعة إىل بذل 

ريًا جتـاه هـذه   الأالي والنفيس طاعة ملوالهم وخدمة جملتمعاتهم، إال أننا جند تقاعسـًا كـب  
الشعرية من الشح والضن باملال على اآلخرين من قبل كثري من التجار ورجال األعمال 

وبعبارة أدق جند هناك مفارقة كبرية بني ما يبذله األغنيـاء مـن أعمـال خرييـة     املسلمني، 
أموال، مع ما يبذله األغنيـاء مـن غـري املسـلمني      سمقارنة مبا ميلكون من دخول ورؤو

تمعاتهم، ومواسـاة للمحتـاجني، بـالرغم مـن عـدم إميـانهم بـاجلزاء الـدنيوي         خدمة جمل
، وما ينتظر املنفق عند اهلل! ، فما هو السر وراء -غالبًا-واألخروي املرتتب على اإلنفاق

 هذه املباينة؟ وكيف ميكننا املقاربة بني الطرفني أو ردم ا وة بينهما؟ 

 

 حدود البحث:  

يف حتريـر حقيقـة املباينـة بـني املسـلمني       -اهلل إن شـاء -ستكون حدود البحـو 
وغريهم يف اإلنفاق والبذل يف أوجه الرب من قبل أصحاب رؤوس األموال ورجاالت 
األعمال يف العصر اساضر، وخباصة يف العقدين األخريين من تـاري  هـذه الدراسـة،    

، وأوجـه  وذلك بعقد املقارنات بني الفريقني وتسليط الضوء على دوافع كال الطـرفني 
اهتماماتهما عند اإلنفاق، مع ذكـر منـاذج حيـة مـن الطـرفني علـى مسـتوى األفـراد         
واملؤسسات، وخباصة النماذج النوعية ذات التكلفة الباهظة، ومن ثم نذكر املوازنة بني 

 . -إن كان مثة مباينة–الفريقني، وأسباب املباينة بينهما
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 أهمية البحث وأسباب اختياره: 

الواردة يف األمر باإلنفاق، وحو أهل اإلميان على البذل واإلنفاق كثرة النصوص  .1
 يف وجوه الرب املتنوعة بأساليب متنوعة يف الكتاب والسنة. 

غياب أهم املعاني اإلسالمية السامية بـني املسـلمني، واملتمثلـة يف حتقيـق الـتالحم       .2
 سها الـنيب  والتآزر واإلحساس برابطة اجلسد الواحد وغريها من املعاني ال  غر

وغابت عن كثري من املسلمني مع طأيان املادة، واالنهمـاك   يف نفوس الصحابة 
 يف الدنيا وملذاتها. 

 املكانة الرفيعة ال  جعلها اهلل للُمنِفق يف وجوه الرب.   .3

ضعف اإلنفاق اخلريي رغم ازدياد أعداد األغنياء العرب واملسـلمني ودخـو م يف    .4
 . (5)لثراء، يف مقابل ازدياد عدد الفقراء املسلمنياملنافسات العاملية يف ا

ضعف ثقافة اإلنفاق لدى كثري من املسلمني إىل حد قصـرها علـى بنـاء املسـاجد       .5
وحفر اآلبار وكفالة األيتام، وإهمال أبواب كثرية التقل أهمية عما ُذكر كالصـحة  

قبـل رجـال    والتعليم ودعم مراكز األحباث العلمية، يف مقابل اإلنفاق السخي من
 األعمال غري املسلمني على كافة األصعدة الصحية والعلمية والدينية. 

 أهداف البحث:  

 شرائحهم.   فضيلة اإلنفاق يف وجوه الرب على خمتلف أنواعه، وتقريبها للناس مبختلفتأصيل  .1

حصر أهم أسباب التقاعس عن اإلنفاق لـدى أغنيـاء املسـلمني، مـع ةاولـة إلجيـاد        .2
 سباب.  عالج لتلك األ

 عقد مقارنات بني ما يبذله أغنياء املسلمني مع ما يبذله األغنياء من غريهم.  .3

 اجملتمع.   هذه الثقافة لتكون هي السائدة لدى مجيع أفراد املفهوم الواسع لإلنفاق، ونشرتبيني  .4

 تسليط الضوء على بعض النماذج املميزة أو النوعية يف اإلنفاق.   .5
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 أسئلة البحث:  

 قاعس أغنياء املسلمني عن اإلنفاق؟ ما هي أسباب ت .1

يف  -عمومـاً -هل فعاًل رجل األعمال غري املسلم يفـوق رجـل األعمـال املسـلم      .2
 جانب اإلنفاق اخلريي؟ 

إن كان مثة مباينة كبرية بني املسلم وغريه يف جانب اإلنفاق اخلريي فكيف ميكننـا   .3
 أن نردم ا وة بني اجلانبني؟ 

 لدى املسلمني وغريهم؟ ما هي دوافع اإلنفاق اخلريي  .4

 ما هي أوجه اإلنفاق واالهتمامات لدى املسلمني وغريهم عند بذل األموال؟  .5

 كيف ميكننا ترسي  ثقافة اإلنفاق حتى تكون سائدة يف اجملتمع املسلم؟   .6

 ماهي أبرز جوانب القصور يف ثقافة اإلنفاق لدى أفراد اجملتمع املسلم؟  .7

 منهج البحث وخطته:  

 ائم على املنهج التحليلي الوصفي. منهج البحو ق
 وأما خطته فتحوي هذه املقدمة ومتهيد وأربعة مباحو وخامتة. 

 وفيه التعريف مبصطلحات البحو، وفيه ثالثة مطالب:  التمهيد:
 معنى اإلنفاق لأة واصطالحًا.  املطلب األول:
 املوازنة بني اإلنفاق والصدقة والتربص.  املطلب الثاني:

 اإلنفاق يف الكتاب والسنة.  و:املطلب الثال
 اإلنفاق لدى املسلمني، وفيه ثالثة مطالب:  املبحو األول:
 دوافع اإلنفاق لدى املسلمني.  املطلب األول:

 مناذج لإلنفاق لدى املسلمني قدميًا وحديثًا.  املطلب الثاني:
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 جماالت اإلنفاق لدى املسلمني.  املطلب الثالو:
 دى غري املسلمني، وفيه ثالثة مطالب: اإلنفاق ل املبحو الثاني:
 دوافع اإلنفاق لدى غري املسلمني.  املطلب األول:

 مناذج لإلنفاق لدى غري املسلمني قدميًا وحديثًا.  املطلب الثاني:
 جماالت اإلنفاق لدى غري املسلمني.  املطلب الثالو:

وأسـباب القصـور    املوازنـة بـني واقـع اإلنفـاق بـني املسـلمني وغريهـم،        :واملبحو الثالـ 
 والعالج، وفيه ثالثة مطالب:  

 املوازنة بني واقع اإلنفاق لدى املسلمني وغريهم.  املطلب األول:
 أسباب القصور يف اإلنفاق لدى املسلمني.  املطلب الثاني:
 عالج أسباب القصور يف اإلنفاق لدى املسلمني.  املطلب الثالو:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.  اخلامتة:

واهلل أسأل أن ينفـع بهـذا البحـو كاتبـه وقارئـه، وأن جيعـل أعمـااًل خالصـًة         
لوجهه، وأن يزيدنا علمًا وهدى، وصلى اهلل وسلم على نبينا ةمد وعلى آله وصحبه 

 وسلم. 
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 يشبهه من املصطلحات، وفيه ثالثة مطالب:  التمهيد: تعريف اإلنفاق، واملوازنة بينه وما

 إلنفاق لغة واصطالحًا: املطلب األول: معنى ا

)َنَفَق( النُّوُن َواْلَفاُء َواْلَقاُف َأْصَلاِن َصِحيَحاِن، َيـُدلُّ َأَحـُدُهَما َعَلـى    قال ابن فارس: "
َوَمَتى ُحصَِّل اْلَكَلاُم ِفيِهَما َتَقاَرَبـا.  ، اْنِقَطاِص َشْيٍء َوَذَهاِبِه، َواْلآَخُر َعَلى ِإْخَفاِء َشْيٍء َوِإْغَماِضِه

، ا َيِقـفُ اْلَأوَُّل: َنَفَقِت الدَّابَُّة ُنُفوًقا: َماَتْت، َوَنَفَق السِّْعُر َنَفاًقا، َوَذِلَك َأنَُّه َيْمِضي َفَلا َيْكُسُد َوَلَف
ِفـي  َوَأْنَفُقوا: َنَفَقْت ُسوُقُهْم. َوالنََّفَقُة ِلَأنََّها َتْمِضي ِلَوْجِهَها... َواْلَأْصُل اْلـآَخُر النََّفـُق: َسـَرب     

 .  (6)"َوُيْمِكُن َأنَّ اْلَأْصَل ِفي اْلَباِب َواِحد ، َوُهَو اْلُخُروُج... اْلَأْرِض َلُه َمْخَلص  ِإَلى َمَكاٍن

اإلنفاق يف االصطالح: مل َيخرج الفقهاء يف تعريف اإلنفـاق عـن املعنـى اللأـوي      
إلنفـاق عـن املعنـى    لظهور معناه ووضوحه يف اللأة  وأملح بعض الفقهاء إىل معنًى زائدًا ل

 .  (7)"اْلِإْخَراُج َوَلا ُيْسَتْعَمُل إلَّا ِفي اْلَخْيِر اللأوي فقال بأنه مبعنى: "

 املطلب الثاني: املوازنة بني اإلنفاق والصدقة والتربع: 

املتأمل يف كتاب اهلل جيد أن لفظ )نفقة( مل يرد إال يف موضعني هما يف قوله تعاىل: 
، خبالف األفعال (9)چڭڭڭچ: حانه، وقوله سب(8)چٱ ٻ ٻ ٻچ

....( فهي كثرية جدًا -تنفقوا-أنِفقوا -تنفقون-ينفقون -املتصرفة من هذا االسم مثل )ينفق
 بعضها.  موضعًا، وأما يف الُسنَّة فاملواضع أكثر من أن حتصر وسيأتي اإلشارة إىل تربوا على اخلمسني

 –قرينة طلب الثواب من املنِفق واإلنفاق لفظ عام يف إخراج املال  ولذا حيتاج إىل
، وقال سبحانه: (10)چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ كما قال تعاىل:  -غالبًا

، غري أن ورود اإلنفاق يف القرآن (11)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ
الكريم أكثر من غريه من املصطلحات املشابهة، وُيعنى به يف غالب استعماالته إخراج املال يف 

لدى عامة الفقهاء يف النفقة على الزوجة واألقارب، وقد سبيل اهلل، بينما غالب استعماله 
 يعقدون بابًا خاصًا بالنفقة أو النفقات. 
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مقاربة ملعنى اإلنفاق الصدقة والتـربص، فأمـا معنـى الصـدقة      تومن أشهر املصطلحا
ملا ِفي الصَّـَدَقة مـن معنـى تضـمن فقـر َصـاحبها       فعند أهل اللأة: ما ُيعطى للفقراء خاصة  

ِبـِه   والصََّدقة: َما تَصدَّْقْت، جاء يف لسان العرب: "(12)نيب َحاله من فقرهاله ِفي َما ُيلتصديق َح
. فالصـدقة  (14)"َما َتَصدَّْقَت ِبِه َعَلى اْلُفَقـَراءِ  )الصََّدَقُة(، ويف خمتار الصحاح: "(13)"َعَلى ِمْسِكنٍي

اإلنفـاق، وال   كالتربص من حيو اختصاصها أو لصوقها بطلـب الثـواب واألجـر أكثـر مـن     
ِإَذا َأْنَفـَق املسـِلُم َنَفَقـًة َعَلـى َأْهِلـِه، َوُهـَو       »: حتتاج إىل قرينة إرادة الثواب  ولذا قال النيب 

 .  (15)«َيْحَتِسُبَها، َكاَنْت َلُه َصَدَقًة
َأو تفضَّل ِبَما َلـا َيِجـُب   ، ِمْن َغْيِر ُسَؤاٍلاإلعطاء : وأما لفظ التربص فُيقصد به يف اللأة

فيمـا   –مـن قولـه   مل يرد يف كتاب اهلل تعاىل، وكذلك مل يـرد يف سـنة الـنيب     ، وهو(16)َلْيِهَع
حاكيـًا حـال    كقـول جـابر   ، وإمنا ورد يف أحاديو مـن قـول الصـحابة   -اطلعت عليه

ُرِطِهنَّ َفَجَعْلَن َيَتَبـرَّْعَن ِبَقَلاِئـِدِهنَّ َوُحِلـيِِّهنَّ َوُقـ     ن بالصدقة: ) الصحابيات بعد أمر النيب 
لعامله علـى   وقول عمر بن اخلطاب ، (17)(َوَخَواِتِمِهنَّ، َيْقِذْفَنُه ِفي َثْوِب ِبَلاٍل َيَتَصدَّْقَن ِبِه

 . (18).. "؟" َأَما َكاَن َلَك َأَحد  َيَتَبرَُّص َلَك ِبَدابٍَّة َتْرَكُبَهامحص ملا جاءه ماشيًا: 
َهاُء َتْعِريًفا ِللتََّبرُِّص، َوِإنََّمـا َعرَُّفـوا َأْنَواَعـُه َكاْلَوِصـيَِّة     الْصِطاَلِح، َفَلْم َيَضِع اْلُفَقوأما يف ا

اِص ُيَحدُِّد َماِهيََّتـُه َفَقـْط، َوَمـَع َهـَذا     نوَتْعِريٍف ِلَنْوٍص ِمْن َهِذِه اأْل َواْلَوْقِف َواْلِهَبِة َوَغْيِرَها، َوُكلُّ
َبـْذل  : ِهاِء َكَما ُيْؤَخُذ ِمْن َتْعِريِفِهْم ِلَهِذِه اأْلْنَواِص، اَل َيْخُرُج َعْن َكْوِنَفِإنَّ َمْعَنى التََّبرُِّص ِعْنَد اْلُفَقَه

 .  -(19)َغاِلًبا-اْلَحال َأِو اْلَمآل ِباَل ِعَوٍض ِبَقْصِد اْلِبرِّ َواْلَمْعُروِف  اْلُمَكلَِّف َمااًل َأْو َمْنَفَعًة ِلَأْيِرِه ِفي
رودًا يف نصوص الوحيني، وأكثر استعمااًل لدى وملا كان مصطلح النفقة أكثر و

 باإلنفاق.  علماء الشريعة وكذلك يف استعمال الناس وتداو م، كان هذا البحو معنونًا
فتبني لنا أن هذه األلفاظ الثالثة )النفقة، الصدقة، التربص( متقاربة مـن حيـو املعنـى،    

، وبعضـهم  (20)مـا يكـون مسـتحباً    وكل من هذه األنواص الثالثة منها ما يكون واجبـًا ومنهـا  
 .  (21)أجرى األحكام التكليفية اخلمسة عليها حبسب اسال والقصد
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 املطلب الثالث: اإلنفاق يف الكتاب والسنة، وفيه فرعان: 

 القرآن الكريم: اإلنفاق يف الفرص األول: 

مل  ذينأولئك الكما امتدح امتدح اهلل املنفقني أموا م لياًل ونهارًا، سرًا وجهارًا، 
ٺ چعطـائهم فقـال تعـاىل:    بذ م ومن االستمرار يف ضيق اسال متنعهم الشدائد و

عـن   جنوبهمووصف اهلل رهبان الليل الذين تتجافى ، (22)چٺ ٺ ٺ ٿ
من رزق اهلل الذي آتاهم، فقال تعـاىل:   إنفاقهمملا عنده  رجاًءو املضاجع خوفًا من اهلل

، (23)چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ
إميانية سـلوكية يـذكر اهلل يف صـفات أهـل اإلميـان أن سـجية اإلنفـاق مـن         ويف تربية 

ال تنفك عنهم بأي حال من األحوال، فـال يشـألهم عنهـا    وال  السجايا املالزمة  م 
ڳ ڱ چعبادات بدنية كالصالة، وال أمورهم اسياتية والسياسية فقال تعـاىل:  

األجر وعد اهلل املنفقني ب، وقد (24)چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
علـى مـا خلوفـوه مـن      حـزن  يلحقهـم  الواألمن من أهوال يوم القيامة، كمـا  اجلزيل 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ: ، فقال سبحانه(25)األوالد أو فاتهم من زهرة الدنيا

، (26)چەئ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ
للمال  عن الفائدة ال  جينيها املنِفق من وراء نفقته وصدقته، من طهارٍة سبحانهأخرب و

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ فقال تعـاىل:  ، منه، ومن زكاة نفس املنِفقاملنَفق 

يف الدنيا مع ما ينتظره من جزاء عند  ى املنِفقأن خيلف عل سبحانه وعدكما ، (27)چڻ
، بل جعل (28)چىئ يئ جب مئی ی ی ی جئ حئچ ربه، فقال تعاىل: 

چ ڇ چفقـال تعـاىل:   تـدور يف اخليـال   وال ، الختطر ببـال  ملال املنِفق اهلل املضاعفة

ک  کڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

، وجعل اهلل من أسباب التهلكـِة تـرك اإلنفـاق    (29)چگ گ ڳ  گک ک گ
وأما عن أثـر الصـدقة   ، (30)چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہچ فقال سبحانه: 
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فإن للصدقة تأثريًا عجيبًا يف دفع أنواص الـبالء  على املتصدق فيقول العالمة ابن القيم: "
ظامل بل من كافر، فإن اهلل تعاىل يدفع بها عنـه أنواعـًا مـن    ولو كانت من فاجر أو من 

ون البالء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل األرض كلـهم مقـر   
ويلخ ص العالمة السعدي الثمرات الـ  جينيهـا املـؤمن وراء صـدقته     ، (31)"بوهبه ألنهم جر 

اإلميان،... ومنها أنها ُتزكي ، وأكرب براهني وإنفاقه فيقول: " فمنها أنها من أعظم شعائر الدين
وتنمي املعطي واملعَطى... وهي تشرح الصدر وُتفرح النفس، وتدفع عن العبـد مـن الباليـا    
واألسقام شيئًا كثريًا، فكم جلبت من نعمة دينية ودنيويـة! وكـم دفعـت مـن نقـٍم ومكـاره       

ن قلوب صادقات! و هي ُتنمي وأسقام، وكم خفَّفت اآلالم! وكم تسببت ألدعية مستجابة م
 . (32)املال املخَرج منه، فإنها تقيه اآلفات، وُتحل فيه الربكة اإل ية.."

 : نصوص السنة يف اإلنفاقالفرص الثاني: 

حو نبينا الكريم على اإلنفاق والصدقة، وأثنى على املنِفق وذم املمسك، فعن 
َمَثُل الَبِخيِل َواملْنِفِق َكَمَثـِل  »َيُقوُل:   َع َرُسوَل اللَِّهأبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَُّه َسِم

ا َرُجَلْيِن َعَلْيِهَما ُجبََّتاِن ِمْن َحِديٍد ِمْن ُثِديِِّهَما ِإَلى َتَراِقيِهَما، َفَأمَّـا املْنِفـُق َفـاَل ُيْنِفـُق ِإلَّـ     
َنُه َوَتْعُفَو َأَثَرُه، َوَأمَّا الَبِخيُل َفـاَل ُيِريـُد َأْن   َسَبَأْت َأْو َوَفَرْت َعَلى ِجْلِدِه، َحتَّى ُتْخِفَي َبَنا

يـبني   ، فهذا اسديو(33)«ُيْنِفَق َشْيًئا ِإلَّا َلِزَقْت ُكلُّ َحْلَقٍة َمَكاَنَها، َفُهَو ُيَوسُِّعَها َواَل َتتَِّسُع
... فإن املنِفق ماله، يف" أن اهلل تعاىل ُينمي مال املتصدق، ويسرته بربكة نفقته بالنماء لنا 

اآلخرة،  يفيسرته اهلل بنفقته من قرنه إىل قدمه، ومجيع عوراته بالفعل يف الدنيا وباألجر 
إمساك ماله، فماُله ال ميتد عليه فال  يففماله ال يشتد عليه، وأما البخيل فيظن أن سرته 

ثدييه،  يسرت من عوراته شيًئا حتى تبدو للناس فيبقى منكشًفا كمن يلبس جبة تبلغ إىل
كما ، (34)اآلخرة" يفالدنيا، ويؤزر  يفيأمره باإلمساك، فهو يفتضح  الذيوال جتاوز قلبه 

آَتـاُه اللَّـُه َماًلـا ُيْنِفُقـُه ِفـي      (األمور ال  جتوز فيها الأبطة الرجل الذي أن من  نبينا أخرب 
 . (35)(َيْفَعُل َحقِِّه َفَيُقوُل: َلْو ُأوِتيُت ِمْثَل َما ُأوِتَي َلَفَعْلُت َكَما 



 هـ1438شعبان  1ج (70اإلسالمية، العدد )وم الشريعة والدراسات جملة جامعة أم القرى لعل   212

عن األمر بالصدقة حتى يف مواطن األفراح كاألعياد وحنوهـا   ومل َيأَفل نبينا 
د، بـل أكـد األمـر بالصـدقة يف مثـل هـذه       اللتهـاء باألهـل واألوال  اوال  هي مظنـة  

ــخمة ويـــ   ــبات الضـ ــراراً  ردداملناسـ ــك مـ ــرارًا:  ذلـ ــدَُّقو»وتكـ ــدَُّقوا، اَتَصـ ، َتَصـ
مر الصدقة، وأخرب أنها مهما كانـت حقـرية أو   األ ، وعظوم نبينا (36)اسديو«...َتَصدَُّقوا

فقال أعظم،  بسيطة يف نَظر صاحبها فإنها تتضاعف وُتنمى عند اهلل حتى تصبح كاجلبل أو
َيَتَصدَُّق َأَحد  ِبَتْمَرٍة ِمْن َكْسـٍب َطيِّـٍب، ِإلَّـا َأَخـَذَها اهلُل ِبَيِميِنـِه،       اَل»والسالم: عليه الصالة 

وأن ، (37)«َربِّيَها َكَما ُيَربِّي َأَحُدُكْم َفُلوَُّه، َأْو َقُلوَصُه، َحتَّى َتُكوَن ِمْثـَل اْلَجَبـِل، َأْو َأْعَظـمَ   َفُي
احبها صــ اليسري من الصدقة ولو كان شطر مترة قد تكون سـببًا يف سـرت وحجـب     الشيء

أخـرب  و، (38)«نَّاِر َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة، َفْلَيْفَعْلُكْم َأْن َيْسَتِتَر ِمَن المنَمِن اْسَتَطاَص »من النار فقال: 
أن املال الذي يبقى لصاحبه حقيقة هو ما ُينفقه ويتصدق به، وأما ماعدا ذلك  النيب 

َوَهْل َلَك، َيا اْبَن آَدَم ِمْن َماِلَك ِإلَّا َمـا   »فهو يفنى إن كان طعامًا، ويبلى إن كان لباسًا 
عن ربـه   أخرب ، كما (39)«َأْو َلِبْسَت َفَأْبَلْيَت، َأْو َتَصدَّْقَت َفَأْمَضْيَت؟  َأَكْلَت َفَأْفَنْيَت،

َقاَل اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َيا اْبَن : »أن من أسباب الرزق الذي يسوقه اهلل للعبد كثرة النفقة
ولـو كـان ذلـك     على العمل وكسب الـرزق  بل حوَّ النيب ، (40)«آَدَم َأْنِفْق ُأْنِفْق َعَلْيَك

مبزاولة ِحرفٍة يدوية فيها جهد  وَنَصـب  ألجـل أن يكـون عنـده مـا يفضـل عـن حاجتـه         
، َفَقـاُلوا: َيـا َنِبـيَّ اللَّـِه،     «َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َصـَدَقة  "»فيتصدق به فقال عليه الصالة والسالم: 

، ويف حديو آخـر  (41)اسديو«... َوَيَتَصدَُّقَيْعَمُل ِبَيِدِه، َفَيْنَفُع َنْفَسُه »َفَمْن َلْم َيِجْد؟ َقاَل: 
َفَيْحَتِطـَب، َفَيِبيـَع،    -َأْحِسـُبُه َقـاَل: ِإَلـى اجَلَبـِل      -َلَأْن َيْأُخَذ َأَحُدُكْم َحْبَلُه ُثمَّ َيْأُدَو »َقاَل: 

 أخـرب بهـا   ومـن أعظـم اّفوـزات الـ     ، (42)«َفَيْأُكَل َوَيَتَصدََّق، َخْير  َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل النَّاَس
يف الثواب الذي ينتظر املتصدقني، أن اهلل تعاىل خصَّص  م بابًا خاصًا من أبـواب   النيب 

»... اجلنة الثمانية حيمل اسم العمل الذي اعتادوه يف الدنيا، فقال عليه الصـالة والسـالم:   
 .  (43)«َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصََّدَقِة ُدِعَي ِمْن َباِب الصََّدَقِة
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 .: اإلنفاق لدى املسلمني، وفيه ثالثة مطالباألولبحث امل

 .األول: دوافع اإلنفاق لدى املسلمني املطلب

من نافلة القول أن كل عمل ُيقصد من وراء حتقيقـه هـدف وغايـة معينـة، وكـل      
عامل له دافع يستحثه لذلك العمل، وهذه الدوافع والأايات قد تكون باطنة أو خفية ال 

اإلنفـاق لـدى   علـوم أن دوافـع   ها، وقد تكون ظاهرة جليـة، ومـن امل  ميكن االطالص علي
عـن بعضـهم، وإذا    مباين دوافعهتن أنفسهم تواملسلمبل وختتلف عن غريهم،  املسلمني

بـأن   م يف مقصدهم إلحـدى الأـزوات  ذكر اهلل عنه كان الصفوة املختارة لصحبة نبيه
، ؟عــداهم، فكيــف مبــن (44)چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ 

ب املنِفق إىل بذل ماله دون مقابـل  تتبع واالستقراء إجياز أبرز الدوافع ال  ترغِّوميكن بال
 من خالل النقاط اآلتية: 

طلب الثواب واألجر مـن اهلل: الشـك أن أعظـم باعـو ألهـل اإلميـان يف بـذل         .1
عنـد اهلل مـن األجـر     أموا م وإنفاقها يف وجوه اخلري املتنوعة إمنـا هـو ابتأـاء مـا    

ًا يف حتصيل اجلزاء العظـيم واألجـر اجلزيـل الـذي وعـد اهلل بـه       والثواب، وطمع
ال غرابة أن حيـرص  و، -كما أوردنا طرفًا من ذلك يف متهيد هذا البحو-املنفقني 

تقريـر مؤشـر    كما أشـار يعلم به أحد،  مسترتًا ال على كون إنفاقهمن كان هذا دافعه 
شاركة مع مؤسسـة بـي إن بـي    األعمال اخلريية الصادر عن جملة فوربس األمريكية بامل

يصرون على عدم ذكر أمسـائهم   األوسطمن أغنياء الشرق  %60إلدارة الثروات أن 
وهذا بال شك مـا جيعـل املعلومـات والدراسـات يف هـذا      ، (45)عند تقديم تربعات

مقـدار  الباب ناقصة  لكون اإلنفاق من أشخاص ال يريدون ذكـر أمسـائهم، وال   
ثـل هـذا قـد يكـون ظـاهرًا يف مثـل التربعـات البسـيطة         املبالغ ال  أنفقوهـا، وم 

مئـات املاليـني أو    عشـرات أو  واملتوسطة، وأما التربعات الضخمة وال  تتجاوز
 سقف املليار فمن الصعوبة مبكان االستتار خلفها أو ةاولة إخفائها. تجاوز ت
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مال وحب الثناء: حيو ينشد بعض من املنفقني الشهرة يف األع والوجاهة الشهرة .2
، فهو بـذلك يريـد   يف اجملالس أو اإلعالم اخلريية  ليلهج الناس بذكره والثناء عليه

نفسية، إضافة إىل كون مثل ذلـك حيقـق لـه     حاجاتحتقيق رغبات داخلية ويشبع 
وجاهة اجتماعية، بدليل كون البعض من هذا الصنف يشرتط لبذل ماله جلهة من 

، وال غرابـة يف ذلـك إذا علمنـا أن    اجلهات اخلريية إعالن ذلك وبثه يف الصـحف 
والشهرة يف قومـه فكيـف ببـذل    الثناء البعض مستعد لبذل روحه يف سبيل حتقيق 

الأايات ال  يسـعى النـاس لتحقيقهـا يف قتـا م     املال، وقد ذكر الصحابة للنيب 
َوالرَُّجـُل ُيَقاِتـُل   وجهادهم، وذكروا من األسباب ال  جتعل بعض الناس ُيقاتل: )

ورد يف حـال بعـض املـنفقني يـوم يسـأ م       ، وأصرح من ذلك ما(46)(َرى َمَكاُنُهِلُي
وأنهم إمنا قصدوا  هربهم عن سبب إنفاقهم أن اهلل يكذبهم يف ادعائهم ابتأاء وجه

 . (47)من ذلك ليقال: ) فالن  جواد(

من حق أهل بلده أو وطنه عليه تقـديم   رى أنخدمة اجملتمع: فبعض رجال األعمال ي .3
ا الدافع لدى نشاط بعض رجاالت األعمال ذمنها، ويتجلى مثل ه ونت يستفيدإعانا

ومن كانت رؤيته أوسع من ذلك فهو يبذل مالـه يف أي  يف بلدانهم أو مسقط رأسهم، 
 مكان من أرض وطنه ما دام هناك حاجة قائمة دون نظر إىل عالقته بأهل ذلك البلد.  

اجلسد الواحد عندما يرى رابطة يستحضر ة اإلميانية: فتجد أن بعض املنفقني األخو  .4
جنـد هـذا   ته مبا يسـتطيع، و اساته وسد حاجاغريه معوزًا أو ةتاجًا، فيسعى إىل مو

فقرية ملواسـاتهم   يف املساعدات ال  يقدمها رجال األعمال لدول إسالميةواضحًا 
 واقعة أو كارثة نزلت بهم. يف 

اسـتقامة وإميانـًا حيركانـه إىل البـذل     النخوة واملروءة: فقد ال جتد عند بعض التجار  .5
الـ  ُجبـل عليهـا الـدم العربـي      ، لكن بذرة املروءة والنخوة يف سبيل اهلل والعطاء

ذا ، وقـد يتجلـى مثـل هـ    إىل من تربطه به رابطة الدم تتحرك يف داخله ليبذل ماله
 أبناء األسرة أو القبيلة الواحدة، حيو يسارص بعضـهم لنجـدة وإعانـة    بنيالدافع 

 . -غالبًا-التفات إىل طلب املثوبة واألجر من اهلل نخوة واألَنفة، دونمن باب ال رابتهق
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  .املطلب الثاني: مناذج لإلنفاق لدى املسلمني قدميًا وحديثًا

يزخر التـاري  اإلسـالمي بنمـاذج مشـر فة وقـدوات مشـرقة ألصـحاب األيـادي         
وجه اهلل، قدوتهم يف ذلـك رسـو م    يبذلون الأالي والنفيس ابتأاء االبيضاء الذين ما فتئو

املباشـرة مـن    ، وعلى رأس هؤالء سلف األمة من الصحب الكرام الذين تلقوا تـربيتهم الكريم 
 . وغريهم  ،، وعثمان بن عفان، وعمر الفاروقكأبي بكر الصديق  حبيبهم

كما يزخر تارخينا بنماذج ألوقـاف تعليميـة فريـدة ومـن أبـرز هـذه األوقـاف        
أسسها اخلليفة العباسي املستنصر باهلل ببأداد، وكان افتتاحهـا   ال  سة املستنصريةملدرا

، وهي وإن كان ُيطلق عليها مدرسـة فهـي يف اسقيقـة مبثابـة     ـه631يف رجب من عام
  لكونها حتوي ختصصات عدة، حيو ُيدرس فقـه املـذاهب   اساضر اجلامعة يف الوقت

يقـول ابـن كـثري يف    ، فة إىل عناية خاصة باأليتاماألربعة، واسديو واللأة، والطب، إضا
نب َمْدَرَسة  َقْبَلَها ِمْثُلَها، َوُوِقَفْت َعَلى اْلَمَذاِهِب اْلَأْرَبَعِة ِمْن ُكلِّ َطاِئَفٍة اْثَناِن وصفها: " ومل ُي

ِديٍو َوَقاِرَئـاِن َوَعَشـَرُة   َوِستُّوَن َفِقيًها، َوَأْرَبَعُة ُمِعيِديَن، َوُمَدرِّس  ِلُكلِّ َمْذَهٍب، َوَشْيُ  َحـ 
لأليتـام   ُمْسَتِمِعنَي، َوَشْيُ  ِطبٍّ، َوَعَشَرة  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي يشتألون بعلم الطـب، ومكتـب  

َواِحـٍد...  ر ِلْلَجِميِع ِمَن اْلُخْبِز َواللَّْحِم َواْلَحْلَوى َوالنََّفَقِة َما ِفيِه ِكَفاَيـة  َواِفـَرة  ِلُكـلِّ    وقدَّ
َخَزاِئُن ُكُتٍب َلْم ُيْسَمْع ِبِمْثِلَها ِفي َكْثَرِتَها َوُحْسِن ُنَسِخَها َوَجْوَدِة اْلُكُتـِب اْلَمْوُقوَفـِة   ُوِقَفْت 

وعـن  ، (48)وليس يف الدنيا  ا نظري، فكانت هذه املدرسة مجااًل لبأـداد وسـائر الـبالد"   ، ِبَها
إليهـا الكتـُب وهـي مائـة     فيها يقول اإلمام الـذهيب: " وُنِقـَل    املوجودة ضخامة الكتب

وأما عـن األوقـاف عليهـا فيقـول     ، (49)وست ون ِحْمًلا،... سوى ما ُنقل إليها فيما بعُد"
اإلمام الذهيب: " والَوقف عليها عد ة رباص وحوانيُت ببأداد، وعد ة قرى كبار وصأار ما 

 قارُب وقفها أصاًلقيمته تسعمائة ألف دينار فيما ُيخال إلي ، وال أعلُم وْقًفا ِفي الدُّنيا ي
 . (50)سوى أوقاف جامع دمشق، وقد يكون وقُفها أوسع"
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أنشـأها  الـ    املدرسـة املنصـورية  ، و(51)األوقاف التعليمية األيوبيةومن األمثلة أيضًا 
مـا تعجـز   ل عمارتهـا  سـمع مبثـ  مل ُي والـ  ، (52)بالقاهرة ـه683امللك املنصور قالوون سنة 

، مع أفانني البنيان واألوضاص، وغرائب الرتخـيم واألدهـان   الفراعنة عنه، وتقصر ا مم دونه
 .  والبصائر ووصف الشعراء فنون هذه العمائر وبدائع إعجازها الذي يذهل األبصار، وسائر األنواص

شـرص يف  والـ   (53)مدرسة السلطان حسن بن الناصر ةمد بن قالوونومنها كذلك  
 ـ. ه758بنائها سنة 

جمال اإلنفاق اخلريي كان مسة بـارزة للمسـلمني علـى     والقصد من ذلك أن نبني أن
مر العصور، وأما يف العصر اساضر فالنماذج أكثر من أن ُتحصر، ولعله يكفي مـن القـالدة   
ما أحاط بالعنق، فأذكر أمثلة لبعض اّسنني والذين كان  م مساهمات نوعيـة يف األعمـال   

 اخلريية، ومن هؤالء:  
ا يتميز به الشي  ناصر يف أعمال اخلرييـة اهتمامـه باجلانـب    : مم(54)ناصر الرشيد أواًل:

ال  تركهـا   الصحي مع عدم إهماله جلوانب أخرى دينية واجتماعية، وُيلحظ أن هذا املشاريع
 مشاريع نوعية قل من يلتفت إليها من رجال األعمال أو يسهم فيها، فمن ذلك: 

شروص توسـعته بتكلفـة إمجاليـة    مركز امللك فهد لألورام وسرطان األطفال ومإنشاء  .1
ويعترب هذا املركز الثـاني علـى مسـتوى العـامل     ، بلأت حوالي مخسمائة مليون ريال

وعالج األطفال املصابني بالسرطان، وعوجل يف املستشـفى مـا    يف أحباثاملتخصص 
 حالة سرطان أطفال.  8000يزيد عن 

مخسـة   ئل بتكلفة بلأتإنشاء مركز الدكتور ناصر إبراهيم الرشيد لطب العيون حبا .2
 وعشرون مليون ريال. 

حبائل )مركز الدكتور ناصر بن إبـراهيم الرشـيد    يف العامل مركز لأليتام كربإنشاء أ .3
، خبـالف تربعـه بوقـف    (55)مليـون ريـال   مائـة لرعاية األيتام( بتكلفة تزيـد علـى   

 ريال. ثالثني مليون خمصص له تزيد تكلفته عن 
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معة الفيصـل بالريـاض التابعـة ملؤسسـة امللـك فيصـل       تربص بإنشاء أحد املباني جبا .4
 مليون ريال.  أربعنياخلريية مببلغ 

ريال تشمل جتهيز سبعة مليون  إنشاء مركز غسيل الكلى يف حائل بتكلفة تصل إىل .5
 صالة وشراء أجهزة. 

 إنشاء مبنى التأهيل الوظيفي للنساء مبركز األمري سلطان للتأهيل بالدمام.  .6

 ائة مسجد يف مدينة حائل والقرى التابعة ملنطقة حائل. تكفل مبشروص امل .7

مركــز األميـــر سلمـــان للمعاقـــني حبائـــل بتكلفـــة  تبـــرص بكامــل تكــاليف إنشــاء .8
ريــال، وأضــاف تربعــات نقديــة أخــرى ملراكــز املعــوقني مببلــغ  (12.500.000)
 ريال.  000. 000. 25ليصبح جمموعة التربص ألعمال اإلعاقة (12.500.000)

ـــن    فا .9 ـــر م ـــة أكث ـــحدة األمريكي ـــواليات املت ـــه داخــل ال ــت جممــل تـربعـات ق
 . (56)ملراكز أحباث طبية وجامعاتثالثيـن مليون دوالر دوالر( 30.000.000)
يف يـوم  أعلـن السـي  سـليمان الراجحـي     : (57)الراجحـي بن عبـد العزيـز   سليمان  ثانيًا:

 ، وقـد وقـف هلل تعـاىل  لوطنيـة  أن دواجـن ا يف مدينه اجلـوف   أقيم مؤمتر يف م4/6/2014
ُعرف عن الشي  سليمان ميله الدائم للعمل اخلريي، وتوج هـذا العطـاء بـأن أوقـف ثلثـي      

 باسـم  ومت إنشـاء شـركة قابضـة   ، ثروته يف سبيل اهلل ووزص الثلو الباقي على أفـراد عائلتـه  
بينمـا   لتكون الذراص االسـتثماري إلدارة الوقـف،    شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة

تقوم مؤسسة سليمان الراجحي اخلريية بـإدارة القسـم اخلـريي وتوزيـع الريـع القـادم مـن        
، واحتـل الشـي  سـليمان    (58) القطاص االستثماري يف املشاريع اخلريية وأعمال اخلري املتنوعة

األكثر سخاء وتربعًا يف العامل وفق ما ذكرته  20الراجحي املركز السادس ضمن قائمة الـــــ
( X-Wealthة بيزنس إينسايدر األمريكية وال  أصدرتها شركة األحباث ويلو إكـس ) جمل

املتخصصة يف تقديم املعلومات والتفاصـيل املختلفـة عـن أثريـاء العـامل، حيـو ذكـرت أن        
 .  (59)مليار دوالر 5.7إمجالي تربعاته طوال حياته بلأت 
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( وهـو صـندوق   يـة صندوق االستدامة املالومن أبرز مشاريعه النوعية مشروص )
خريي ميوَّل من مؤسسة سليمان الراجحـي اخلرييـة بالشـراكة االسـرتاتيجية مـع وزارة      

برامج ومشروعات اجلهات اخلرييـة واالجتماعيـة باململكـة     الشؤون االجتماعية يدعم
رأمسـال  كقرض حسن ُيسرتد وفق آلية ُتحدد من قبـل ا يئـة اإلشـرافية للصـندوق،     

 . (60)المائة مليون ريالصندوق: 

: من رجال األعمـال بدولـة الكويـت لـه عـدة مسـاهمات       (61)الشي  ناصر اخلرايف ثالثًا:
 خريية ةلية ودولية من أبرزها:  

وعدد من الدول اآلسيوية لتدريب اساسب اآللي بالكويت  تطوعيًا مركزًا18أقام  .1
 . واألفريقية

ني يف البحرين ولبنان النكا وقام بتجهيز منازل للمحتاجيسري أنشأ قرية للفقراء يف .2
 . قام بشراء األراضي واملزارص وملَ كها للفقراء واملساكني يف عدة دول، كما وألبانيا

 . أنشأ عدة دور لأليتام وعدد من املراكز واملدارس اإلسالمية يف عدة دول أفريقية وآسيوية .3

إبريل عام  مطبعة لطباعة الكتب اخلاصة باملكفوفني بطريقة )برايل( يف شهر قام بتشييد .4
شـيَ د مـدارس   ، كما م، وكانت أحدث مطبعة بالشرق األوسط يف ذلك الوقت1996

سريالنكا، و زودهـا بكـل   وقني واملكفوفني يف كل من: ا ند، وباكستان، اخاصة للمع
 .  ما حيتاجه املعوقون من وسائل الرعاية والتعليم الكفيلة باملساهمة يف حل مشاكلهم

سـاهم يف تأسـيس   ، كمـا  اشنطن يعرف باسم )دار األرقم(أقام مركزًا علميًا يف و .5
 . (62)إذاعة داخلية يف واشنطن بأمريكا خلدمة التجمع اإلسالمي

 ميتلـك الوليـد بـن طـالل مؤسسـة خرييـة باسـم       : (63)األمري الوليد بن طـالل  رابعًا:
، تنطـوي حتـت هـذه التسـمية ثـالث      "مؤسسة الوليد بن طالل اخلريية واإلنسـانية  "

تركز ، وو لبنان و أخرى تشمل مجيع أحناء العامل مؤسسات يف اململكة العربية السعودية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ــاطاتها يف  ــة نش ــعودية  املؤسس ــة الس ــة العربي ــع،    اململك ــة اجملتم ــاالت تنمي ــى جم عل
 ومن أبرز األعمال اخلريية ال  ساهم فيها: ، ودعم ضحايا الكوارث، املرأة ومتكني

وحــدة ســكنية  10.000تــوفري : يهــدف الربنــامج لان التنمــويبرنــامج اإلســك .1
اململكـة العربيـة    منـاطق خمتلفـة يف   يفعلى مدى عشر سنوات  أسرة 10.000لـ

ــ، الســعودية ــامج شــققًا ســكنية يفكمــا وفو ــة ر الربن ــواء ذوي  الريــاض مدين إلي
 . ذلك املطلقاتاخلاصة، وك االحتياجات

سيارة على مـدار   10.000توزيع حيو تكفل األمري الوليد بمشروص السيارات:  .2
 عشر سنوات بواقع ألف سيارة كل عام لألسر اّتاجة. 

أعلن األمري الوليد بن طالل بن عبـدالعزيز آل سـعود،   : 2015 عام تربعه بثروته .3
ده بـأن يهـب ثروتـه لألعمـال     رئيس جملس أمناء مؤسسات الوليد لإلنسانية، تعه

مليار دوالر( حبسب  32مليار ريال سعودي ) 120اخلريية واإلنسانية مببلغ قدره 
وقال الوليد يف خطاب إعالن ا بة: "ومن منطلـق  ، اخلطة املدروسة لألعوام القادم

عاما دون انقطـاص   35حرصي وشأفي بالعمل اإلنساني وهو ما عهدمتوه مين منذ 
ن أهب كل ما أملك ملؤسسة الوليد لإلنسانية يف كل جماالتها: دعـم  فإنين أتعهد بأ

اجملتمع، القضاء على الفقر ومتكني املرأة والشباب، مـد يـد العـون عنـد حـدوث      
، وقال على صفحته يف تويرت بتاري  "الكوارث الطبيعية وبناء جسور بني الثقافات

 . (64)لإلنسانية" ملؤسسة الوليد: " اليوم ألتزم بأن أهب كل ما رزقين اهلل 2015/ 7/ 1

محد عن غريه من املنفقني من رجـال    : مما ُيميز الشي(65)الشي  محد الأماس خامسًا:
األعمال التفاته إىل املشاريع اإلعالمية النوعية وتسخري القنوات الفضائية للـدعوة إىل  

الزمان، ومـن  اإلسالم بعدة لأات، وهذا يف اسقيقة ما تفتقده وحتتاجه الدعوة يف هذا 
عن حتويل مجيع أبراجه يف مكـة الـ  تتجـاوز قيمتهـا      أعلنأهم مساهماته اخلريية أنه 

 . اإلسالم مليارًا ومائ  مليون ريال إىل أوقاف على أعمال الرب واإلحسان وتبليغ رسالة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 .املطلب الثالث: أوجه اإلنفاق لدى املسلمني

بنا أن نذكر إملاحة سريعة عـن   قبل أن أذكر أوجه اإلنفاق لدى املسلمني حيسن
جنـد أنهـا    يف كتاب اهلل وسـنة نبيـه  يف الكتاب والسنة، فبتأمل ما ورد  أوجه اإلنفاق

بباب من األبواب، مادام ذلك يف أوجه الرب واخلري، فقـال تعـاىل:    ةغري ةصور ةمطلق
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  ېئۈئ ېئ ېئچ

ــ (66)چجبحب خب مب ىب يب جت حت يئىئ ــد أن فصَّ ــه  فبع ــض أوج ــربل بع  ال
الرب بقول )ِمن  أطلق مجيع أنواص كاإلنفاق على الوالدين واألقربني واليتامى واملساكني

، (67)األصوليون العموم كما قرر ال  تفيد الشرطخري( ومعلوم أن )من( أداة من أدوات 
ــه تعــاىل:  ــة ، (68)چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻچ وكقول ويف اآلي

يعـين مافضـل عـن     ،(69)چۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئچ األخرى قال سـبحانه:  
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ٹ ٹ چ و ،(70)حاجتكم فـأنفقوه 

 مرضاته.   ظاهر  يف عموم األنفاق ما دام يف سبيل اهلل وابتأاء( ۇئ ۇئ فقوله ) (71)چىئ
املْسِلَم َلُيْؤَجُر ِفي ُكلِّ َشـْيٍء ُيْنِفُقـُه، ِإلَّـا    ».. أن  أخرب النيب  وأما يف السنة فقد

، يعين كل (73)من صيغ العموم (كل)، ومعلوم أن (72)«ِفي َهَذا التَُّراِب ِفي َشْيٍء َيْجَعُلُه
املال الذي يوضـع يف البنيـان، وهـو     نفقة ينفقها املسلم ُيثاب عليها، واستثنى النيب 

 يف حديو آخر يبني النيب و، (74)ةمول على َما َزاَد َعَلى اْلَحاَجِة كما ذكر ابن حجر
، فمتـى كـان اإلنفـاق يف أي وجـه مـن      (75)«ى اللَِّه َأْنَفَعُهْم ِللنَّاِسَأَحب  النَّاِس ِإَل»أن 

يف هذا اسديو صورًا  أوجه الرب واخلري فيه منفعة للناس فثم ةبة اهلل، ثم بني النيب 
متنوعة لنفع الناس بعضها مادي، وبعضها معنوي، حتى ال يبقى ألحد عذر  يف سلوك 

َوَأَحبُّ اْلَأْعَماِل ِإَلى اللَِّه ُسـُرور ُتْدِخُلـُه   »، فقال: يةطريق من طرق اخلري ذا منفعة متعد
َعَلى ُمْسِلٍم، َأْو َتْكِشُف َعْنُه ُكْرَبًة، َأْو َتْقِضي َعْنُه ِديًنا، َأْو تْطرد َعْنُه ُجوًعا، َوأَلْن َأْمِشـَي  

يف  عد د النيب و، (76)«اْلَمْسِجِد َمَع َأٍخ ِلي ِفي َحاَجٍة َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َأْعَتِكَف ِفي َهَذا
ِإنَّ ِممَّـا  : »حديو آخر صورًا متنوعة لإلنفاق الذي يلحق صاحبه بعـد وفاتـه، فقـال   

َيْلَحُق اْلُمْؤِمَن ِمْن َعَمِلِه َوَحَسَناِتِه َبْعَد َمْوِتِه ِعْلًما َعلََّمـُه َوَنَشـَرُه، َوَوَلـًدا َصـاِلًحا َتَرَكـُه،      
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ُه، َأْو َمْسِجًدا َبَناُه، َأْو َبْيًتـا ِلـاْبِن السَّـِبيِل َبَنـاُه، َأْو َنْهـًرا َأْجـَراُه، َأْو َصـَدَقًة        َوُمْصَحًفا َورََّث
  و ـذا ال ُيسـتأرب أن   (77)«َأْخَرَجَها ِمْن َماِلِه ِفي ِصحَِّتِه َوَحَياِتِه، َيْلَحُقُه ِمْن َبْعـِد َمْوِتـهِ  

 وذمل يكن أحـد مـن أصـحاب الـنيب     : قال جابركما  يكون هذا دَأُب الصحابة 
 . (78)مقدرة إال وقف

وأما أوجه اإلنفاق لدى املسلمني يف العصر اساضر، فإن املتأمل جيـد أن اخـتالف   
املسلمني يف ذلك راجع إىل اختالف ثقافاتهم واهتماماتهم وتدينهم، ومن الصعوبة مبكـان  

يتسـنى لنـا معرفـة هـذه     أن جتد من له مساهمة أو نصيب يف كل أوجـه اإلنفـاق، وحتـى    
العناصـر  األوجه ميكن لنا إرجاص أوجه اإلنفـاق إىل أربعـة عناصـر، وهـي مسـتفادة مـن       

نة ملؤشر التنمية البشرية والذي تتم بواسطته املقارنات الدوليـة، وهـو مؤشـر تـركييب     املكوِّ
، مسـتوى املعيشـة  ( 3) التعلـيم ( 2) الصـحة  (1)هـي:   (79)يتكون من ثـالث مؤشـرات  

ن يضاف إىل ما حنن بصدد اسديو عنه الشؤون الدينية واالجتماعية، فعلى هـذا  ويكمن أ
 ميكن تقسيم أوجه اإلنفاق لدى املسلمني حبسب هذا املؤشر إىل أربعة أقسام: 

 : الشؤون الدينية واالجتماعية -1

ويقصد بذلك اإلنفاق يف األمـور الدينيـة مـن بنـاء املسـاجد، وحتفـيظ القـرآن        
دعاة واملعلمني، واألمور االجتماعية ككفالة األيتام وتهيئـة املقـابر،   الكريم، وكفالة ال

 وحفر اآلبار، وتفصيلها على النحو اآلتي: 

علـى بنـاء املسـجد والرتغيـب يف ذلـك       انطالقًا من حـو الـنيب    بناء املساجد: -أ
، ويف (80) «َلـُه ِفـي اْلَجنَّـةِ   َمْن َبَنى َمْسِجًدا َيْبَتِأي ِبِه َوْجَه اللَِّه َبَنـى اللَّـُه َلـُه ِمثْ   »وأن

ْن َبَنى ِللَِّه َمْسِجًدا َوَلـْو َكَمْفَحـِص َقَطـاٍة ِلَبْيِضـَها َبَنـى اللَّـُه َلـُه َبْيًتـا ِفـي          م »رواية
، وهذا اسديو العظيم رغوب كثري من املسلمني يف السعي لبنـاء بيـوت   (81)«اْلَجنَِّة

بيـوت املسـاجد لـدى كـثري مـن      اهلل حتى من غري املوسرين  ولذا فإن بند إعمار 
املؤسسات اخلريية العاملة يف بناء املسـاجد ال تعـاني عجـزًا أو احتياجـًا كـبريًا يف      

 تأطية تكاليف بناء املسجد  لكثرة الراغبني يف اإلنفاق يف هذا الباب. 
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فيحرص كثري من املنفقني تسخري أموا م خلدمة كتاب اهلل  حتفيظ القرآن الكريم: -ب
كفالة معلمي القرآن أو بناء دور حتفـيظ القـرآن، والسـعي يف ذلـك مبـا      تعاىل من 

يستطيعون، حاديهم يف ذلك اسرص على دخو م يف خريية هذه األمة ال  أخـرب  
، إال أن اإلقبال الكـبري  (82)(َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه (بقوله:  عنها النيب 

 أحناء العامل اإلسالمي أكثر من املوارد املتاحة، بالرغم على حتفيظ القرآن الكريم يف
، ومـع ذلـك تعـاني بعـض     (83)من الكلفة البسيطة لفتح حلقة ومكافـأة أسـتاذها  

اسلقات من عجز دائم يف ميزانياتها ورواتب معلميها ومعلماتها، وقد كانت لـي  
القـرآن   جتربة شخصية باإلشراف على حلقات حتفيظ القرآن ودار نسائية لتحفيظ

ملدة عشر سنوات، فكنُت أجد معاناة كبرية يف توفري رواتب املعلمـني واملعلمـات   
إضافة إىل قيمة إجيار الدار، وقلة من اّسنني الذين يتولون كفالة املعلم أو املعلمة 

 مدة طويلة تتجاوز اخلمس سنوات. 

ه دينهم وحرصًا منهم إميانًا من بعض املنفقني بواجبهم جتا كفالة الدعاة واملعلمني: -ج
چ چ ڇ ڇ ڇ چعلى نشره يف أصقاص األرض، وحتقيقًا لقول اهلل تعاىل: 

ــه   (84)چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ــنني بتوجي ــض اّس ــوم بع يق
أموا م لكفالة الدعاة واملعلمني لتعليم املسلمني وتفقيههم يف أمور دينهم، ودعوة 

من أكثر األبـواب   -البالأةرغم أهميته  –وهذا الباب غري املسلمني إىل اإلسالم، 
ال  يقل إقبـال املـنفقني عليهـا  جلهلـهم بأهميتـه، أو بسـبب التقصـري مـن قبـل          

 املؤسسات العاملة يف هذا اجملال يف التعريف بهذا اجملال. 
من أعظم أبواب الرب سقي املاء، وخباصة عن طريـق حفـر    حفر اآلبار )سقي املاء(: -د

َسْعد ل ات يف أضعف األحوال، وقد انتدب النيب اآلبار ألنها ال تنضب لعدة سنو
  فلذا ُيبادر كثري (85)(َسْقُي اْلَماِء؟ قال له: )َأيُّ الصََّدَقِة َأْفَضُل عندما سألهْبن ُعَباَدَة 

وأجـره عظـيم، إال أن    (86)من املسلمني إىل مثل هذا العمل  لكـون تكلفتـه بسـيطة   
حتتاج إىل حفر عميق ومضـخات السـتخراج    النوعية ذات التكلفة الباهظة وال اآلبار 

املنصِّـرون،   -ولألسف الشديد-املاء فتجد إحجامًا من كثري من املسلمني، وُيقبل عليها 
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وهذا األمر قد الحظته بصفة شخصية أثناء جول  لـبعض دول غـرب أفريقيـا صـيف     
ملـاء  هـ، حيو الحظت أن اآلبار العميقة ال  حتتاج إىل مضخة السـتخراج ا 1434عام 

قل أن يكون بناؤها ن قبل املسلمني  لكون تكلفتها عالية، بينما اآلبار العاديـة التقليديـة   
 .  (87)ال  يستخرج منها املاء يدويًا فهي كثرية جدًا

يف اجلنة والـذي   يتمنى كل مؤمن أن حيظى بشرف مرافقة النيب كفالة األيتام:  -هـ
اْلَيِتيِم َلُه َأْو ِلَأْيِرِه َأَنـا َوُهـَو َكَهـاَتْيِن ِفـي      َكاِفُلأرشدنا إىل الطريق إىل ذلك بقوله )

، وأصبح هناك مجعيـات خرييـة ةليـة    (88)(اْلَجنَِّة َوَأَشاَر َماِلك  ِبالسَّبَّاَبِة َواْلُوْسَطى
، (89)ودولية متخصصة بكفالة اليتيم كجمعية إنسان يف اململكة العربيـة السـعودية  

، وهذا الباب مـن أبـواب   (90)رابطة العامل اإلسالميومؤسسة مكة اخلريية التابعة ل
اخلري حيظى بإقبال شديد من قبل عامة الناس فضاًل عن موسـريهم  لكـون أجـره    

 . (91)عظيم وتكلفته يسريه
يعترب اسصول على مقربة خاصة باملسلمني يف الدول غري  تهيئة املقابر للمسلمني: -و

املسـلمني  نظـرًا للتكلفـة الباهظـة      اإلسالمية من األمـور الـ  تـؤرق كـثريًا مـن     
لألراضي يف تلك البلدان  لذا اجته بعض اّسنني للمساهمة يف سـد هـذه الثأـرة    
املهمة يف البلدان غري اإلسالمية، وشراء أراضي كبرية يتم ختصيصها لدفن املـوتى  

م من املسلمني إكرامًا  م أن ُيدفنوا مع الكفار، وهذا الباب ال حيظى بكبري اهتمـا 
لدى عامة املوسرين  إما لضعف التسويق  ذه املشاريع، أو لقلة فقه اّسنني، وقد 

فوجدتهم جيمعون يف كل مجعة بعـد   (92)زرت عاصمة إحدى الواليات يف أمريكا
الصالة أموااًل من املصلني ليتمكنوا من شراء أرض جلعلها مقـربة  لعـدم وجـود    

 ا اسال من عدة سنوات! مقربة للمسلمني يف هذه لوالية وهم على هذ

  التعليم: -2

ويقصد بذلك املساهمة يف تعليم أبناء املسلمني ورفع اجلهل عنهم، وطباعة مـا  
 ينفعهم من الكتب، ودعم البحوث ومراكز األحباث العلمية، وتفصيل ذلك: 
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حيظى بناء املدارس باهتمام ال بـأس مـن قبـل بعـض      بناء املدارس واجلامعات: -أ 
–قبال عليه ال يتواءم مع شدة اساجة، وال يزال هـذا البـاب   املسلمني إال أن اإل

لـيس علـى   ضعيف جدًا، كما أن املنجز من تلك املـدارس   -رغم أهميته البالأة
املستوى املطلوب، فمثاًل من خالل زيارتي ووقويف على بعض املدارس اإلسـالمية يف  

مط القـديم جـدًا   ، وجدت أنها مدارس على الـن (93)واآلسيوية ةبعض الدول األفريقي
وبتجهيزات بدائية، فضاًل عن ضعف تأهيل األساتذة، خالفًا ملا شاهدته مـن مـدارس   
تنصريية، هذا يف التعليم العام، وأمـا يف التعلـيم العـالي فمـن النـادر أن جتـد جامعـة        
إسالمية ُيشار إليهـا يف بنائهـا وجتهيزاتهـا وخمر جاتهـا العلميـة، قـد تكفَّـل بهـا بعـض          

ملسلمني أو املؤسسات اخلريية اإلسالمية، على الرغم من أن العامل اإلسالمي اّسنني ا
منظمـة املـؤمتر   صـادر مـن    تقريـر حـديو  يشهد نسـبة كـبرية مـن األميـة، فبحسـب      

بـني الـذكور    % 40ن نسبة معدل األمية يف العـامل اإلسـالمي تـراوح بـني    فإاإلسالمي 
األريــاف تزيــد عنهــا يف املــدن بــني اإلنــاث، وأن نســبة األميــة يف البــوادي و %65و

، علـى نقـيض مـا هـو حاصـل لـدى املنصـرين أو        (94)% 10واسواضر مبا يزيد عـن  
 يف اسرص الكبري على هذا اجملال.   (95)أصحاب املذاهب العقدية الفاسدة

ال شك أن نشر العلم وخباصة الشرعي مما حيتاجـه املسـلمون يف    طباعة الكتب: -ب 
ي، ومن أعظم وسائل بو العلـم الشـرعي ونشـره    كثري من بلدان العامل اإلسالم

توفري الكتاب، وهو حيظى باهتمام طبقة معينة من اّسنني ممـن ُيـدركون أهميـة    
الكتاب وضرورة نشر الكتب واملكتبات، إال أن الأالبيـة العظمـى مـن املـنفقني     

 . أهميته أبواب اخلري  ظنًا منهم بعدماملسلمني ُيحجمون عن هذا الباب العظيم من 

مفهوم البحو العلمي بأنـه القيـام بعمليـة فكريـة      ميكن حتديد البحو العلمي: -ج 
أو مشكلة معينة تسمى موضـوص   اسقائق املتعلقة مبسألةمنظمة، من أجل تقصي 

 إىلالبحو، باتباص طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحـو، وذلـك للوصـول    
تسمى  املشاكل املماثلةى للتعميم عل صاسةنتائج  إىلللمشكلة، أو  مالئمةحلول 

، وُيعترب البحو العلمي يف الدول املتقدمة من الركـائز الرئيسـة   (96)نتائج البحو
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ال  يقوم عليها بناء األمة العلمي والتقين والفكري، وركيـزة أسـاس سضـارتها    
وتقدمها، وهو مؤشر على جودة التعليم يف املؤسسات التعليمية، كما أن له أثره 

البلــدان واقتصــادها، وال شــك أنــه حيتــاج إىل آالت وأدوات،  ةيــالبــالغ يف تنم
ومعامل وخمتربات، يف سبيل الوصول إىل نتائج دقيقـة، وخمرجـات أكيـدة قابلـة     

 للتطبيق بشكل صحيح. 
بـأكثر مـــن   يف البحـو العلمـي   يف الدول العربية ال يسـاهم القطـاص اخلـاص    

الباقية فتقع على  %90تقنـي، أما فقــط مـــن نفقات البحو العلمي والتطوير ال10%
يف الوقت ذاته عرضه للهدر بسبب ما عـرف عـن إدارة    وهي، عاتق القطاص اسكومي

 . (97)اسكومات من الرتهل اإلداري، وسيطرة اإلجراءات البريوقراطية
وضمن قائمة ترتيب إنفاق الدول علـى البحـو العلمـي مـن إمجـالي الـدخل       

، ثم كوريا اجلنوبيـة  %44. 4يف املرتبة األوىل بنسبة  جاءت إسرائيل 2010اّلي عام 
(، وأول دولـة عربيـة يف القائمـة حصـلت علـى املرتبـة       %36. 3ثم اليابان ) 56%. 3
فقد ذكـرت الدراسـات الدوليـة     ، وأما السعودية(98)وهي تونس 86. 0بنسبة  38الـ

هـذا  و، % 084. 0م كانـت  2009أن هـذه النسـبة لعـام    « اليونسـكو »الصادرة عـن  
م، 2011أجرتها وزارة التعليم العالي عام  املوضوعية ال نتائج الدراسة  عيتعارض م

، (99)عطاة دوليـاً ضعفًا للنسبة امل12أي تبلغ %1أثبتت أن هذه النسبة هي حوالي ال و
 يسـاوي  املبلـغ وهذا  مليار ريال 2. 24 اإلنفاق على البحو العلميبلغ حجم حيو 

، وأما اإلنفاق غري اسكـومي فقـد بلأـت نسـبته     اليمجإلا لياّمن الناتج  %1مانسبته
عادت إىل خريطة البحـو والتطـوير   ، وهي بهذا حبسب إحصائية حديثة (100)9.02%

الـ   من منظمة اليونسكو و يف اخلريطة الصادرة سنويا 38العاملية السنوية ةتلة املركز 
  .(101)2014عام تضم أكثر أربعني دولة إنفاقا على البحو والتطوير يف ال

جامعة امللك سعود بـاقي   تتصدرفقد وأما ما يتعلق باألوقاف العلمية يف اجلامعات 
إىل حوالي أربعة مليـارات ريـال    قيمتها اجلامعات السعودية يف حجم األوقاف، حيو تصل

 امللـك فهـد   ةعبدالعزيز وجامعـ سعودي، وهناك جهود جلامعات سعودية مثل جامعة امللك 
 .  (102)اجلامعاتها من غريووجامعة أم القرى وجامعة طيبة ادن للبرتول واملع
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 الصحة:   -1

ويقصد بذلك مجيع أبواب لرعاية الصحية من بناء املستشفيات وتوفري العـالج  
وهـذا  فـتح عيـادات مكافحـة التـدخني واملخـدرات،      واألجهزة الطبية للمحتاجني، و

يـة املتخصصـة يف النـواحي    الباب التفتت إليه يف اآلونة األخرية بعـض اجلهـات اخلري  
" يف جلمعية اخلريية الصحية لرعاية املرضـى "عنايـة  الطبية يف اململكة العربية السعودية كا

والـ    مجعية الرمحة الطبية اخلرييـة ، و(103)ـه1428مدينة الرياض وال  تأسست عام 
، ومجعية زمزم للخدمات الصـحية  (104)يف املنطقة الشرقية هـ1425 مكان تأسيسها عا

ال توجـد باململكـة   و، (105)هــ 1426االجتماعية باملنطقة الأربية وكان تأسيسها عـام  و
، رغـم كـون اململكـة األوىل عامليـًا يف انتشـار      (106)ملكافحـة السـرطان   بضع مجعيـات سوى 
 أكرب.  ، وهذه البادرة من هذه اجلمعيات ُتعترب جيدة إىل حد ما مع كون اساجة(107)املرض

اخلريية املطروحة، وقلة املؤسسات واجلمعيـات اخلرييـة   ومع قلة املشاريع الصحية 
ال  تتبناها إال أنها ولألسف الشديد جتد إحجامًا كبريًا من قبل املوسرين، ومما يـدل علـى   

" يف تقريرها خالل الربـع األول مـن   جلمعية اخلريية الصحية لرعاية املرضى "عنايةذلك أن ا
ــه مت عــالج  1435عــام  ــن  مريضــًا 157هـــ ذكــرت أن ــر م ــدرها أكث ــة ق ــة إمجالي بتكلف

حالــة يف انتظــار  192ريــال )مليــون ومــائ  ألــف ريــال( ويف االنتظــار  1.200.000
هــ إىل الوقـت   1425العالج!، وأما مجعية الرمحة الطبية فقد صرفت منـذ تأسيسـها عـام    

مسـتفيد يف   600وصفة طبية، وعالج أكثـر مـن    6500جهاز طيب، وتأمني  700اساضر
 تقريبًا.   ، أي مبعدل مليون ريال سنويًا(108)مليون ريال 5. 10ت، بتكلفة إمجالية قدرها املستشفيا

وهذه املبالغ البسيطة أمام حتقيق إجنازات ضخمة جتعلنا نتساءل جتاه ذلك اإلحجام 
وعلى مستوى املؤسسات اخلريية العاملـة يف أحنـاء   من املوسرين جتاه إخوانهم املرضى. 

سة العاملية لإلعمار والتنمية مل تنب إال مستشفى متواضع واحد يف العامل فنجد أن املؤس
هـ وإىل وقتنا اساضر، وأما إذا كانت رؤيتنا أكرب 1420دولة إفريقية منذ تأسيسها عام 

من ذلك بتجهيز مستشفيات متكاملة بكافة التخصصات لعالج املرضى اّتاجني فهذا 
 دونه خرط القتاد. 
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 املعيشة:   -1

ما حيتاجه اإلنسان يف معيشته من طعام وشراب ولبـاس ومسـكن،   ويقصد بها 
حيو جيتهد كثري من املنفقني إىل ض  أموا م للجمعيات ال  تباشـر العمـل يف هـذه    
األبواب، كما تقوم مبتابعة اسياة املعيشـية للفقـراء طـوال العـام وحبسـب اساجـة أو       

 ترغيبًا يف املساهمة فيهـا،  املوسم، وقد وضعت لذلك برامج معينة وطرحتها للمنفقني
ككسوة الشتاء والسلة الرمضانية، واسقيبة املدرسية... ، وسيكون الكالم عن منـوذج  

 من اجلمعيات اخلريية ال  متارس مثل هذه األنشطة يف املطلب اآلتي. 

 دراسة حالتني ألوجه اإلنفاق لدى اجلمعيات واملؤسسات اخلريية: 

عمالن يف األعمال اخلريية، إحداهما أعما ـا ةليـة   فيما يلي مثالني ملؤسستني ت
 واألخرى دولية  ملعرفة اجتاهات املنفقني على مستوى املؤسسات اخلريية: 

 املثال األول: مجعية خريية ةلية )مجعية الرب بالرياض(: 

يبلغ عدد فروص مجعية الرب بالرياض عشـرة فـروص موزعـة علـى أحيـاء مدينـة       
، ويـرتاوح أعـداد   (109)مليـون نسـمة   7. 5اد سكانها أكثر مـن  الرياض ال  يبلغ تعد

-500األسر املكفولة لدى هذه الفروص بـني اخلمسـمائة واأللـف ومخسـمائة أسـرة )     
أسرة(، تأطي بعض هذه الفروص أكثر من عشرين حيًا، ويرتكز عمل مثل هـذه  1500

ية االسـتهالكية   اجلمعيات حول إعانة األسر الفقرية املعيشية وتقديم املساعدات العين
لذا مل يكن من املستأرب أن تكون أبواب الرب املطروحة يف مثل هذه اجلمعيات تصب 
يف هذا الباب، وإن كانت متنوعة فهو حبسب اساجة املومسية، ومن األمثلة على ذلك 

اسقيبـة   -إفطـار صـائم   -السلة الأذائيـة الرمضـانية   -صدقة الصيف -)كسوة الشتاء
سوم األضاحي(، وأحيانًا يكون هناك مسـاهمة   -زكاة الفطر -عيدكسوة ال -املدرسية

يف توفري السكن، وتبعًا  ذه املشاريع املطروحة يكون توجه املنفقني حبسبها وال ميكـن  
مبشـاريع نوعيـة أو ابتكاريـة كـالربامج التأهيليـة والتدريبيــة       -يف الأالـب  -جتاوزهـا  

 والصحية. 
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ة ومتواضعة إذ ال تتجاوز ميزانياتها السـنوية  ومع كون هذه املشاريع ُتعد بسيط
مـن العجـز الـدائم يف ميزانياتهـا       -يف معظم األحيان –بضعة ماليني، إال أنها ُتعاني 

ومن أجل هذا بدأت كثري من اجلمعيات بالتوجه حنو األوقاف الـ  ُتـدر دخـاًل ثابتـًا     
 بعيدًا عن ربقة املنفقني املتذبذبني. 

 خريية دولية )املؤسسة العاملية لإلعمار والتنمية(:  املثال الثاني: مؤسسة

للتقرير املالي السنوي للمؤسسة العاملية لإلعمار والتنمية التابعة من خالل قراءتي 
م والذي تضـمن مصـروفات املؤسسـة    2013لعام  (110)لرابطة العامل اإلسالمي بالرياض

دونـت  بـواب املتاحـة   خالل ذلك العام، واألوجه الـ  ُبـذلت فيهـا األمـوال حسـب األ     
 امللحوظات اآلتية: 

هـ هناك بنود يف ميزانيـة  1435/ 2/ 28هـ إىل 1434/ 1/ 1خالل الفرتة من  .1
املؤسسة مل يصلها أي دعم من قبل املتربعني  لضعف ثقافـة اإلنفـاق لـدى عامـة     
املنفقني، ومن ذلك: بند الرعاية االجتماعية، كفالة معاق، كفالة طالب علم، فقـد  

ذه البنود يف مدخوالت املؤسسة )صفر ريال(، ويقرب مـن ذلـك بنـود    سجلت ه
 أخرى مثل: كفالة أرملة، كفالة داعية. 

هناك مصروفات ميكن االستأناء عنها لو قامت بإسقاطها املؤسسات والشركات  .2
اسكومية أو شبه اسكومية كاملاء والكهرباء وا ـاتف واجلـوازات، حيـو بلأـت     

ريال( وهـو مبلـغ بـاهظ     328.653قطاعات األربعة )مصاريف املؤسسة  ذه ال
 بالنسبة إىل واردات املؤسسة. 

ريال(، وكـان باإلمكـان االسـتأناء     123.613بلأت رواتب العاملني يف هذه املؤسسة ) .3
 . عن ما ال يقل عن نصف هذا املبلغ لو كان التطوص بالوقت ثقافة سائدة يف اجملتمع

 دفعها  لكونها الزمـة عليـه بـإلزام الشـرص     هناك بنود ليس للمنفق كبري فضل يف .4
مثل الكفارات والعقائق والزكوات، فاملتربص يبحو عمن يسقط عنه هـذا اللـزوم   
الشرعي ويتحمل تبعته عنه، ومع ذلك جند أن بنـد الزكـاة فيـه ضـعف نسـبة إىل      

 مدخوالتهم.  املقدار الواجب املفروض على التجار يف أموا م، والشركات واملصارف يف
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 وارداتها:  اّسنني يف هذه املؤسسة من خاللوفيما يلي استعراض ألوجه اإلنفاق لدى 
 ملحوظات %النسبة املبلغ الوارد البيان م

 ..(-آبار-)مساجد تشمل %17.55 ريال 12.624.272 اإلنشائية 1

2 
الدعوة 
 والتعليم

 %5.25 ريال 3.777.021
 -تشمل )طباعة كتب

 قوافل دعوية( -مصاحف
 كفارة ميني %1.17 84.530.0 الكفارات 3
 ---- %0.02 ريال 18.150 العقائق 4
 ---- % 5.77 ريال 4.152.891 الصدقة 5
 ---- % 4.17 3.002.319 الزكاة 6
 غري خمصص ملشروص معني % 2.37 1.705.097 العام 7

 % 0.68 491.431 الكفاالت 8
–داعية -تشمل كفالة )يتيم

 أرملة...(-طالب علم

 % 62.98 45.285.660 املشروط 9
 مشروص خاص

 مبتربص كمسجد أو بئر
  ريال 71.902.141 اإلمجالي

 التعليق: 

ـاء مسـجد أو حفـر بئـر       .1 معظم التربعات الواردة للمؤسسة خمصوصة مبشروص معـي ن كبن
 %63متكامل، وليس للمؤسسة إال جمرد التنفيذ واإلشراف على املشروص، وهذا ميثل قرابة 

يع املؤسسة، فإذا انضاف إىل ذلك التربعات املتفرقة للمساهمات اإلنشائية يف بناء من مشار
من املشاريع املنفذة تصـب يف   % 80، يتبني لنا أن %17مسجد أو حفر بئر وال  متثل قرابة 

بناء املساجد أو حفر اآلبار، وهذا بال شك يبني لنا جبالء الثقافة السائدة لدى املتـربعني يف  
 اقهم. أوجه إنف
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، مع كونها مـن أهـم   % 37. 2أن التربعات العامة غري املقيدة مبشروص معني المتثل سوى  .2
 األبواب ال  تعطي للمؤسسة حرية التصرف يف األموال جتاه املشاريع األشد حاجة. 

ال يتمارى اثنان يف أهمية الدعوة إىل اهلل تعاىل ونشر دينه، وتعليم الناس أمور دينهم، ومـع   .3
أن هذا الباب ال حيظى بكبري اهتمام من املنفقني بدليل أنه مل حيصل إال على نسبة  ذلك جند

من التربعات، وإذا قارنت هذا مبا يبذله الكفار لنشر دياناتهم الباطلة  % 5زهيدة ال تتجاوز 
فإنك بال شك ستزداد أسى وحسرة على أهل اإلسالم، وهذا ما جيعـل أحـوال املـدارس    

ـاء والتجهيـزات وال مـن حيـو     اإلسالمية يف العامل  اإلسالمي مؤسفة ال من حيو اإلنش
 جودة األداء. 

ـائي     2013/ 1434بالرغم من السيولة الضخمة بالبالد عام  .4 ـا يبينـه التقريـر اإلحص ، كم
 % 25السنوي للسوق املالية السعودية )تداول(، ورغم الزيادة امللحوظة يف املؤشـر بنسـبة   

ـال   86. 1.752ة اإلمجالية لألسهم املتداولة ، حيو بلأت القيم2012عن عام  مليار ري
، فإذا أضفنا إىل هـذا املؤشـر مؤشـرًا آخـر وهـو      (111)مليار دوالر 43. 467أي ما يعادل 

هـ يف 1434املؤشر العقاري والذي رصد لنا إمجالي قيمة الصفقات العقارية ال  متت عام 
ـال   129منطقة الرياض فقط أكثـر مـن    ـار ري ـاف (112)ملي اململكـة العربيـة   ة إىل كـون  ، إض

مركزًا  23السعودية هيمنت على قائمة أغنياء العرب، حيو استحوذ السعوديون على حنو 
ـاوز      50ضمن القائمة ال  تشمل أغنـى   ـالي ثـروات يتج ـًا، وبإمج ـار   13. 142عربي ملي

، فهــل هــذه املبــالغ الضــخمة تناســب املــوارد املاليــة البســيطة للمؤسســات  (113)دوالر
مليـون   3يات اخلريية؟! أو مبالغ الزكاة البسيطة املدفوعة  ـذه املؤسسـة والبالأـة )   واجلمع

 ريال فقط(؟! 
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 املبحث الثاني: اإلنفاق لدى غري املسلمني. 

 .: دوافع اإلنفاق لدى غري املسلمنيلاملطلب األو

مثة دوافع عـدة لأـري املسـلمني وخباصـة الأـربيني يف بـذل أمـوا م لألعمـال         
 وميكن إجياز أهم هذه الدوافع من خالل النقاط اآلتية: اخلريية، 

كثري من املساهمني يف األعمال اخلريية من غري املسـلمني يكـون    الثقافة اجملتمعية: .1
دوافعهم قناعات داخلية مبنية على أن من ميلك ثروة مالية ال بد له أن يكون عونًا 

ي ندرو كارجنوهو أ رييةأحد أوائل املناصرين لألعمال اخللآلخرين، ووفق فلسفة 
أن اإلنسان الثري هـو نتيجـة االنتقـاء    الذي يرى الثري  األمريكي رجل األعمال

وبكسبه الثـروة يصـبح هـذا اإلنسـان وكـياًل للحضـارة،       ، الطبيعي لقوى املنافسة
وتصبح األعمال اخلريية أداة لتحسني اسضـارة وحتـل كبـديل عـن اإلصـالحات      

ا هــي حاضــرة عنــد رجــال األعمــال الأــربيني وهــذه الرؤيــة كمــ، (114)اجلذريــة
املليـاردير ا نـدي عظـيم    فحضورها عند الشرقيني ليس بأقل من ذلـك إذ يقـول   

 إجيـاد يف ةاولة  عليهم املساهمة كثريًااألغنياء "إن أغنى : ا ندأثرياء برميجي ثالو 
ذه ، فمثـل هـ  (115)ا"الذين ال يتمتعون باسظوة ذاته األشخاصم أفضل ملاليني عاَل

نصيب واصطفاء الخيول الأـين   أن الثروةفيها الأين يدرك الرؤى والقناعات ال  
االنكفاء على الذات بل ال بد من املشـاركة اجملتمعيـة ملـن مل حيـالفهم نفـس هـذا       

 اسظ، وأن مسؤولية إجياد عامل أفضل للفقراء تقع على عاتق األغنياء. 
وبشـكل منـتظم    تلقائيـاً  ص كل أسرةيختصواألوربية مريكية ومن طبيعة الثقافة األ

يقابـل  من دخلها للجمعيات اخلريية واملنظمات غري اسكومية، أي أنها تؤدي مـا  %2حنو 
 .  (116)الزكاةمن يف اإلسالم  ذلك

قد يتعجب البعض أن لدى غري املسمني بعـدًا دينيـًا وراء حرصـهم     البعد الديين: .2
جـب يـزول إذا علمنـا أن حجـم     على اإلنفاق يف األعمال اخلريية، ولعل هذا الع

مليـار دوالر يف   96. 80التربعات للمنظمات الدينية والكنائس يف أمريكا بلأت 



 هـ1438شعبان  1ج (70اإلسالمية، العدد )وم الشريعة والدراسات جملة جامعة أم القرى لعل   232

مليار دوالر، وأن نسبة التربص  86ارتفعت لتصل إىل  2003، ويف عام 2001عام 
وقد أخرب اهلل تعاىل ، (117)من جمموص التربعات الكلي %38للمنظمات الدينية تبلغ 
ــأ  ــركني بـ ــن املشـ ــل إن (118)چڇچ چ چ چ ڇ ڇچ نهم: عـ ، بـ

املساعدات الدينية متتد من املؤسسات اخلريية إىل اسكومات، وعلى سـبيل املثـال   
ُتقدم اسكومة األمريكية من خالل البيت األبـيض مكافـآت خاصـة باملؤسسـات     
الدينية اخلريية وأفرادها وزعمائها، ومن بني تلك املؤسسات اخلريية الدينيـة أكثـر   

( مؤسسة دينية اختارتها اسكومـة الفيدراليـة   25( مؤسسة، مت اختيار )500من )
م، ومن أبرزهـا مؤسسـة )عمليـة التبـارك     2002األمريكية لنيل هذه املكافأة عام 

ــات     ــس ب ــديين الق ــا، ويرأســها املتطــرف ال ــة فرجيني ــا والي ــدولي(، ومركزه ال
مـن   2002سـنة   "أصدقاء دولـة إسـرائيل  " على جائزةوهو حاصل  -روبرتسون

، و حتصل هذه املؤسسة على تربعات ضخمة من قبل -أمريكااملنظمة الصهيونية ب
عامة الناس يف متويل عملها وأنشطتها، وخاصة من خالل الربنامج اليومي الشهري 

، وقـد  بو من عدة قنـوات "نادي السبعمائة" والذي يتحدث فيه بات روبرتسون وُي
كمـــا أســـس ، (119)بلأـــت هـــذه املنحـــة نصـــف مليـــون دوالر كدفعـــة أوىل

 حتولـت إىل إمرباطوريـة إعالميـة    الـ   (CBN) نصرانيةوكالة البو ال نروبرتسو
، وحتولـت عـرب الـزمن إىل وكالـة     م1960ضخمة أسسها بإمكانات ةدودة عـام  

أســس جامعــة ، كمــا لأــة 71دولــة وتــذاص بـــ 180د براجمهــا يف شــاَهضــخمة ُت
، (120)(جامعة رجيينت ى حاليًام)تس 1977عام  جامعة وكالة البو املسيحية باسم

الـذي يتخصـص يف    املركز األمريكي للقانون والعدالة عرف باسمُي قانونيًا ومكتبًا
، كمــا (121)الــدفاص عــن قضــايا املســيحيني املتــدينني يف اسيــاة العامــة األمريكيــة 

مكتب  ُيعنى بالشـؤون   -وألول مرة يف تاري  أمريكا-اسُتحدث يف البيت األبيض
 . (122)ةالدينية، وامسه مكتب البيت األبيض لألديان واملبادرات االجتماعي

حيظـى التـربص للمنظمـات واجلهـات الالرحبيـة يف كـثري مـن         التشجيع اسكومي:  .3
األمريكية إىل تشـجيع علـى مسـتوى السـلطات العليـا يف      اجملتمعات الأربية وخباصة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ن مجيـع  مـ  2002عـام  طلب الرئيس جورج دبليو بوش اسكومة، وعلى سبيل املثال 
يف خدمـة   سـاعة عمـل   4000يعـادل  األمريكيني ختصيص سنتني على األقل أي مـا  

القـانون األمريكـي يفـرض علـى     إضـافة إىل كـون   ، (123)جمتمعاتهم وبلـدهم والعـامل  
، (124)مـن عوائـدها للجمعيـات الالرحبيـة اخلرييـة سـنويا       %5الشركات بأن تتربص بـ 

مـن   دوالر مليـار  59حـوالي  سي تلك مركز املؤسسات الالرحبية يف والية نيوجريومي
، ميثل الدعم اسكومي  ا أكثر مـن  دوالر من الدخل مليار 41ثر من وأك، املمتلكات

 . (125)2005-2004السدس وفق تقرير 
ال خيفى على مطلع أن حتقيق مركز اجتمـاعي غايـة يسـعى  ـا      املكانة االجتماعية: .4

كثري من الناس فضاًل عن خاصتهم وأغنيائهم، ومن حيصل علـى مثـل هـذا املركـز     
بتقـدير علـى مسـتوى واسـع مـن أفـراد       اجتماعية عالية و االجتماعي حيظى مبكانة

جمتمعه وقادته، كما حيظى باهتمام جتاه املشاريع ال  يقوم بها، إضـافة إىل االهتمـام   
اإلعالمي باإلشادة به والرفع من شأنه، فيتولد من جـراء ذلـك عالقـة محيميـة بـني      

ملـا يشـاهدونه    والـوالء  ناناالمتأفراد اجملتمع ومن حيقق خدمه  م ملا ُيكنونه له من 
 ا كما أن العاملني يف قطاص أي شركة يكون ، من أعماله اجملتمعية على أرض الواقع
رؤسائهم وارتباطهم الشخصـي مـع جهـود    بالفخر مساهمات إنسانية يتولد عندهم نوص من 

 (. 126)إىل الشركة وهو ما يرفع من معنويات املوظف ويولد اإلحساس باالنتماء، الشركة
يف عامل بعيد كل البعد عن األعمال اخلريية  لكونه منأمس يف الرتفيـه والفـن   و

والرياضة جند أن من ُيسمون )جنومًا( يف الدول الأربية يسعون للقيام بأعمـال خرييـة   
مساِندة كزيارة الفقراء أو املواقع املدمرة جراء اسروب والزالزل، كما يقومون جبمـع  

االت مثل هـذه اسـ  أصبحت حتقيق حلم طفل مريض، و التربعات لقضايا إنسانية، أو
لقب "سـنة الرتفيـه    2005سنة منحت  جملة تايمبشكل دوري حتى أن يتكرر حصو ا 

ُتتـيح  قد انتشـرت بـني هـؤالء )النجـوم(  لكونهـا      هذه الظاهرة  ، ومثل(127)"اخلريي
ورونها، للنجوم إبالغ معجبيهم و نقادهم أنهم أكثر من الشخصيات التمثيلية ال  يص

، وهذا بال شك يزيد من أو الثياب ال  يرتدونها، أو اسفالت الدعائية ال  حيضرونها
 اخلريية.  املشاركة أكثر أو تقديم املساهمات على اهتمام عامة الناس باإلحسان وتشجعهم
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 وتعزيزًا ملثل هذا السلوك من هؤالء املشاهري يقوم أحـد املراكـز املشـهورة وهـو     
أمساء عاملي اخلري السابقني واساليني املشهورين علـى   بإدراج ت اخلرييةمركز املؤسسا

مـن   160 م الـذي يعلـن عـن نشـاط    وقع أنظـر إىل النجـو  ، وكذلك على م(128)موقعه
يتم حتديو ، و(129)موعة متنوعة من األعمال اخلرييةهم جملشهورة يف دعماملشخصيات ال

، والقصـد  ات خريية يدعمها املشاهريمت  تعيني أول عشر مؤسس، كما هذا املوقع بانتظام
من إيراد أمساء النجوم ونشاطاتهم تأكيدًا للمعلومة وأن األمر ليس جمـرد جمازفـة، وأن   
بإمكان أي شخص متابعة هذه النشـاطات عـرب املوقـع املـذكور، وعلـى سـبيل املثـال:        

بوعيًا أسـ ُمقدمـة برنـامج تلفزيـوني ترفيهـي يشـاهده       أوبرا وينفرياإلعالمية املشهورة 
وعـرب  تساهم بشكل واسع يف األعمال اخلريية عرب مؤسستها اخلرييـة   ماليني األمريكيني

، ومن ذلك: بعـد عرضـها للزلـزال    القضايا اخلرييةبعض  برناجمها التلفزيونيطرحها يف 
ومـا القـاه األطفـال مـن الدراسـة يف مـدارس       2005املروص الذي ضرب باكستان عام 

 . (130) ذه املدارس دوالر 000. 500ن مشاهديها استطاعت أن جتمع م ماخليا

يقوم بإعطاء إعفاء  أربين قانون الضرائب الإ اسصول على اإلعفاءات الضريبية: .5
ضرييب لكل شخص تربص باملبلغ املقرر عليه سنويًا للضرائب ألي جهة دينية سواء 

و كنيسة أو معبد يهودي أو حتى معبد بوذي أو هندوسي أو حتـى مجعيـة أ  كانت 
منظمة غري رحبية تقوم وختتص باألعمال اخلرييـة، وهـذا املسـلك أعطـى سـيولة      
رهيبة لكل املؤسسات اخلريية تستطيع أن تنفق كيفما تشـاء مـن خـالل اسـتأالل     

 . (131)هذا البند

يشمل حتى العمل اخلريي غري النقدي، حبيو  اإلعفاء الضرييب أنومن املعلوم 
ريية ويتم تكبريها يف القوائم املالية لتحقيق إعفاء تقدم املؤسسة أو الفرد استشارات خ

  من أجل هذا يرى بعض الباحثني أن غالب قصد كثري ضرييب أو تهرب ضرييب أحيانًا
كمـا تسـميه بعـض الدراسـات     من رجال األعمال األمريكيني يف التربعات بال عائـد  

أهـم تلـك املزايـا     ، وأن مـن املدنية وليس لدافع ديـين هو اسصول على املزايا  الأربية
 . (132)اإلعفاء الضرييب كما سبق
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صــادر مــن مركــز املؤسســات الالرحبيــة يف واليــة التقريــر اليف  خدمــة اجملتمــع: .6
ة ال  تسـعى  رسالاللنا وضح ي 2005- 2004عام  -السابق الذكر - نيوجريسي

تلعـب املنظمـات الالرحبيـة يف     ": املؤسسات الالرحبية إىل حتقيقها، فقد جـاء فيـه  
دورًا منتظمًا ومميزًا يف جتربتنا اسياتيـة اليوميـة: فعربهـا نسـعى للرتفيـه       يوجرسين

وممارسة ا وايات، ونستمتع بالفنون، ونليب حاجاتنـا الروحيـة، تـوفر املؤسسـات     
الالرحبية العناية بأطفالنا وبكبـار السـن وباّتـاجني، كمـا تـؤمن اسصـول علـى        

الالرحبي هو تعبري نيوجرسي قطاص ، ء اجملتمعالرعاية الصحية والسعي للتعليم وبنا
". ثم ... عن كيف نعيش، ماذا ُنقي م، وأين نلجأ للمتعة، وإىل من نلجأ عند اساجة

يأتي التعريف بهذا القطاص على صورة االستفهام )من حنن؟ (، ليـأتي اجلـواب: "   
ضانة، ، مبا فيها مراكز اسإنسانيةمنظمة  25.000ي هي موطن ألكثر من سنيوجر

والعيادات الطبية، ومراكز إيواء املشر دين، واملستشفيات واملنظمات القائمة علـى  
الدين، واجملموعات البيئية، واملكتبات، وفرق األوركسرتا، ومراكز مجعيات الشبان 
املسيحيني، واجلامعات، ومراكز إيواء اسيوانات، والعديد من املؤسسات األخرى 

فيتضح مـن هـذه الرسـالة الـدور الفاعـل للقطـاص       ، (133)ال  ختدم الصاحل العام"
، فهو دور شـامل جلميـع نـواحي اسيـاة بـدءًا باألطفـال       خدمة اجملتمع اخلريي يف

وانتهاء باملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة، مرورًا باجلوانب التعليمية والصـحية  
فخدمـة الصـاحل العـام اليقتصـر علـى جانـب واحـد مـن اجلوانـب          ، والرتفيهية

تمعية بل يتعدى ذلك ليشمل مجيع القطاعات واألفراد وال  حيصـل خبـدمتهم   اجمل
 خدمة اجملتمع بأسره. 

املكتب  هأفادما  ومن األمثلة العملية على حرص األفراد على خدمة جمتمعاتهم
، مليون شخص 3. 64بلغ حوالي  لألشخاصأن التطوص بالنسبة  األمريكي لإلحصاء

نقطة مئوية  5. 0مبعدل  ارتفع 2011عام يف  األمريكيمع ساعات التطوص يف اجملتوأن 
يقدمون سـنويًا حنـوًا مـن عشـرين      مليون شخص 3. 64 أي ما يقارب % 8. 26إىل 

مـن نسـبة    %47مليون متطوص ما يعادل  13كندا أكثر من ويف ، (134)مليار ساعة عمل
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ساعة  000 .000. 070. 2 تقريبًا يف عام واحدالكنديني وقد بلأت ساعات التطوص 
م الشخص سواء أكـان يف أمريكـا أم كنـدا أم بريطانيـا     عندما يقد ، وأنشطة املتطوعني

نظر إىل ساعات التطوص كجزء رئيس من حصول الشخص على سريته الذاتية للعمل ُي
فرصة أكـرب للعمـل، وكلمـا زاد عـدد سـاعات التطـوص، زادت نسـبة وفرصـة ذلـك          

 ! (135)الشخص يف اسصول على عمل

 ب الثاني: مناذج لإلنفاق لدى غري املسلمني قدميًا وحديثًا. املطل

سنعرض فيما يلي مناذج لإلنفاق لدى غري املسلمني، وقد مت اختيار منـاذج مـن   
بعض الدول ال   ا عناية باألعمال اخلريية من أمريكا وأوربا وآسـيا وهـي: أمريكـا،    

 دولة من هذه الدول: وبريطانيا، واليابان، وفيما يلي تفصيل الكالم عن كل 

   ألن(136)أو املستقل طلق على العمل اخلريي يف أمريكا القطاص الثالوُيأمريكا:  أواًل:
القطاص : هيوحتقيق التنمية الشاملة يف االقتصاد ثالث قطاعات  القطاعات الفاعلة يف

، (137)بكـل أشـكاله   ياخلـريي أو غـري الرحبـ    والقطـاص ، والقطـاص اخلـاص  ، اسكومي
وهو ًا االقتصاد االجتماعي، والقطاص اخلفي، أو اجلمعيات اخلريية العامة، ويسمى أيض

الفرتة  أمريكا يف شهدت   وقدحيتل مساحة واسعة من نشاط مؤسسات اجملتمع املدني
 يفمنــًوا ملحوًظــا  القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين ةنهايــ األخــرية مــن

كمـا  للمؤسسات املاحنة، متقدمة  مناذج أصبحت متثل وال  املؤسسات الوقفية الكربى
األمـوال   من عدد من املليونريات اجلدد الذين مجعوا مبالغ هائلة برز يف أمريكا

م تهعـن كيفيـة اسـتخدام ثـروا     البحـو يف بـدأ هـؤالء   وخالل فرتة الثورة الصناعية، 
االقتصـادية  مـع الـتأريات    االجتمـاعي؟ وأبـدوا تفـاعاًل عجيبـاً    العمـل   يفالضخمة 

تصبح الصناعة وسيلة لتحسني األمريكي  ل تمعجمليعيشها ا ال الضخمة  االجتماعيةو
وقد حتقق ذلك من خالل ، (138)لرتاكم الثروة وسيلة وليست جمرد اجملتمعأحوال أفراد 

، وحديثًا أمثـال بيـل   وفورد يكارنيج و: روكفلرقدميًا مثل ليونريات األمريكانكبار امل
 إسهاماتهم:  غيتس، وفيما يلي بيان لبعض
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، القـرن العشـرين   كان نشاط مؤسسات املليونري روكفلر الوقفية يف بداية :روكفلر .1
عشـرة مـن    السادسـة نسبة ةددة من دخله ألعمـال اخلـري منـذ بلـغ      بإعطاء قامف

عرفـت تلـك الفـرتة     ، مما كان له األثر البالغ على كـثري مـن األثريـاء حتـى    عمره
 . األمريكيةللمؤسسات الوقفية  الذهيببالعصر 

يشجع اقرتاح فرض ضريبة  يسكتلنداملهاجر اال كان املليونري كارنيجي ي:كارنيج .2
م، حتى ال تهأثناء حيا يحجمون عن العطاء اخلريالذين ُي املليونريات على تركات

فتتعرض ملشاكل إدارية قـد خترجهـا عـن    ا، نهيديرو لورثتهم يرتكوا هذه الثروات
لتحسني ي نشاء مؤسسته العمالقة شركة كارنيجإر ، لذا قريرغبات املورث املوص

 . ١٩١١وإيرلندا عام اململكة املتحدة  يفالشعب  أحوال
أساس ما أصبح فيما بعد مؤسسة وقفية  امللياردير هنري فورد وضع :فورد يهنر .3

وقد ، الوقفية املؤسسة إىل هذه شركته أسهم من % ٩٠تحويل قام ب حيوعمالقة، 
واالبتكـارات االجتماعيـة لتحقيـق     ياالجتماع رأس املال عمل املؤسسة يف تركز

 (. 139)مليار دوالر 11بلغ رأمسا ا ، والتنمية املستدامة للمجتمع
، وهي لندايزوجته موقد أسس مؤسسة خريية حتمل امسه واسم  :(140)يتسغبيل  .4

، أسسـها عـام   وقفية ماحنة متنح األعطيات واألمـوال وتسـاند اجلمعيـات   مؤسسة 
 . (141)2007وفق إحصائيات  مليار دوالر 6. 37غ رأمسا ا يبلم، و2000

الفـيس   أشـتهر بتأسيسـه موقـع   ، أمريكـي  ومربمج رجل أعمال ج:مارك زوكربري .5
 2015ديسـمرب   2 يـوم  ، يفيف العـامل  اجتماعياالجتماعي، وهو أكرب موقع  بوك

من ثروتهم والـ    %99ختليهم عن  بريسيال تشان وزوجته جأعلن مارك زوكربري
 . (142)مليار دوالر، بعد أن رزقا ببنت 45تبلغ حوالي 

 اجلمعيات واملؤسسات اخلريية األمريكية: 
القطاص  يضم (NCCSوفقًا للمركز الوطين األمريكي إلحصاءات العمل اخلريي ) .1

يف عــام  منظمــة ومجعيــة 972. 514. 1اخلــريي بشــقيه الــوقفي والتــربص قرابــة 
ويتم الرتخيص يوميًّـا  ، ( مجعية1.563.596م )2012وبلأت يف عام م، 2003

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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مليـون   11وينـتظم يف هـذا القطـاص قرابـة     ، تعمـل يف هـذا اجملـال   مجعية  200لـ 
مؤسسة مالية خريية يف  64800كما تشري اإلحصاءات إىل أن هناك ، (143)موظف

الواليات املتحدة، ينحصر نشاطها يف توفري مصادر مالية لتمويل املشاريع اخلريية، 
رة، وترتبط هذه املؤسسات بأوقاف ضـخمة ألصـحاب مؤسسـات ماليـة مشـهو     

مليـار   30مليار دوالر، وتـوزص مـن ريعهـا السـنوي      435ويصل جمموص أوقافها 
، وهناك كتاب يصدر بشكل سـنوي  (144)دوالر يف كل اجملاالت االجتماعية تقريبًا

(، لرصد حجم العطاء، وجهاتـه، ومقارناتـه   (GivingUSAبعنوان عطاء أمريكا 
 باألعوام السابقة. 

لديها ( United Ways ) يونايتد ويز دة تدعىهناك مؤسسة تطوعية أمريكية واح .2
 400مجعية مكافحة السرطان بأمريكا تتلقى ، كما أن (145)العاملفرص حول  1800

 . (146)مليون دوالر سنويًا كتربعات من األفراد و ا فروص يف كل والية
ملدينـة  تربعـت  ! مليـار دوالر  Lilly 13 إنـداوفت  يشـركة ليلوـ  يبلـغ رأس مـال    .3

األحداث، وقد بلغ إمجالي التربعـات إلغاثـة    مليون دوالر بعد 30نيويورك بـــ 
 . (147)مليون دوالر 700نيويورك من اجلمعيات الالرحبية فقط 

مركـز املؤسسـات الالرحبيـة يف واليـة     من أهـم مراكـز املؤسسـات غـري الرحبيـة       .4
حيو تعتـرب  الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للواليات املتحدة  سينيوجري
صادر  ذه املركز يف تقرير إنسانية، ومنظمة  000. 25ألكثر من  ًاموطن سينيوجر
مليـار دوالر   59متتلك حـوالي  م يفيد أن هذه املؤسسات 2005- 2004 للفرتة

كثـر مـن   ، ويعمـل فيهـا أ  مليار دوالر مـن الـدخل   41وأكثر من ، من املمتلكات
 . (148)موظف 000. 272

تلف األصعدة، ومن كافة شرائح اجملتمـع  يزداد حجم التربعات يف أمريكا على خم .5
. 0دوالر بزيادة  مليار( 42. 298إىل )م 2011ومؤسساته، حتى وصلت يف عام 

 : (149)2010واجلدول اآلتي يبني مصادر التربص عام ، 2010عن عام  9%
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 م2010 مصدر املساهمة م

 مليار 160.72 تربعات األفراد 1

 مليار 25.90 املنظمات 2

 مليار 16.33 مواتوصايا األ 3

 مليار 9.05 الشركات 4

 مليار 212 اجملموص

وُيلحظ من هذا اجلدول أن تربعات األفراد قد فاقت القنوات األخرى للتربص، 
مما يدل على أن ثقافة التربص لدى الشعب األمريكي سائدة يف اجملتمع مهما كان دخـل  

والـ  ُتعـد   -جنـوب أمريكـا   الفرد، ومما يؤكد ذلك أن الفرد األمريكـي يف واليـات   
( دوالرًا سـنويًا علـى   4070ينفـق )  -األكثر فقـرًا علـى مسـتوى الواليـات املتحـدة     

 األعمال اخلريية. 
ألـف مجعيـة خرييـة غـري رحبيـة،       071يف بريطانيا ما يزيد علـى  يوجد: بريطانيا ثانيًا:
)150(مليار جنية إسـرتليين  37م 1220ل هذه اجلمعيات حبسب ودْخ

علـى  )مـا يزيـد    
مليار دوالر(، وقد نشـرت صـحيفة اجلارديـان الربيطانيـة تقريـرًا حـول أعلـى         526

مجعية خريية بريطانية من حيو الدخل، وكـان مـن ضـمن العشـرة األوائـل:       1000
ــدة  م ــة املتحـ ــرطان يف اململكـ ــاث السـ ــد أحبـ ــال عهـ ــظ األطفـ ــندوق حفـ  ، وصـ
(SAVE THE CHILDREN ورابطـة ،)   عدة ، وصـندوق مسـا  مجعيـة للمكفـوفني

 . (151)(AID CHRISTIAN) النصارى
رييــة اخل ويلكــوم ترســتمــن أبــرز املؤسســات اخلرييــة يف بريطانيــا مؤسســة  

. 16وتبلغ ميزانيتها  1936تأسست يف عام ، لبحوث الطبية اسيوية ومقرها يف لندنل
 العشرين القرن بداية ع، وم(152)والر (دمليار 6. 23جنيه أسرتليين )ما يعادل مليار  6

 . (153)املساهمني من كبري عدد خالل من اسجم كبرية أوقاف إنشاء اجنلرتايف  بدأ
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: من املعلوم أن اليابان دولة بوذية ال تدين بأي دين مسـاوي ومـع ذلـك    اليابان ثالثًا:
، كما يتجلـى  واإلحسان الرب أموال وبذل ة جيدة يف العطاء االجتماعيجتربفإن لديها 

 ، وخالل(154)االجتماعية التنمية حتقيق يف اخلاص اصالقط به اضطلع الذي الدورفيها 
 إقبـال  لعـدم  ونظـًرا   ماحنة وقفية مؤسسة ١٢٠ءإنشا مت ١٩٨٢ و ١٩٧٥ بني الفرتة
 املصـاحل  خلدمـة  إال اخلرييـة  املسـاهمات  وتقـديم  بـذل  علـى  الياباني األعمال رجل

 ألمرا هذا يف التوسع فإن خريية شركة إنشاء بأهمية إقناعه لشركته، وصعوبة التجارية
 شـركات  قـادت  ، وقـد الشخصـي  املسـتوى  على منه أكثر املؤسسي املستوى على مت

 وسـوني موتـور،   هونداشركة  منها األموال بذل جمال يف كبرًيا تأيرًيا عمالقة صناعية
Sonyلكرتيـك إ ، وميتسوبيشيMitsubishi Electric    التجـارة   وزارة، كمـا قامـت

 قامت لكرتيكميتسوبيشي إ شركة أن اإلجنازات، حتى هذه بتشجيع الدولية والصناعة
اليابانيـة،   الصـحافة  بدأت الكمبيوتر، كما استخدام كيفية املعاقني لتعليم مدرسة ببناء
 من الرغم اخلريية، وعلى تساهماامل وفق وترتيبها اليابانية الشركات عن تقارير بنشر

اخلاصـة،   واملصـاحل  الأـري  بحـ  حيركها اليابانية اخلريية أن تؤكد الدراسات بعض أن
 . (155) كبرية بصورة اخلريية تهاميزانيا زيادة استطاعت اليابان فإن

 املطلب الثالث: جماالت اإلنفاق لدى غري املسلمني.

 الشؤون الدينية واالجتماعية:  -1

ما يتعلق بالشؤون الدينية: فإن الأربيني يروجون بأن مساعداتهم ال  يقدمونها 
ابعة عن دوافع إنسانية حبتـة بعيـدة عـن أي أطمـاص أخـرى دينيـة أو       للبلدان الفقرية ن

، لكن هذه الرؤية سرعان ما تتالشى عند عرضها على جمهـر الواقـع واسـال،    ةسياسي
فقد أضحت اجلهود التنصريية يف بلدان العامل غري النصراني ضاربة جبذورها حتـى يف  

فضـاًل عـن غريهـم،     %95أكثر مـن  البلدان اإلسالمية ال  تتجاوز نسبة املسلمني فيها
إىل م 2011وتشري بعض الدراسات أن حجم التربعـات يف أمريكـا وصـلت يف عـام     

، وممـا يـدل   (156)للجمعيـات الدينيـة   %83 تهنسب مادوالر، تذهب  مليار( 42. 298)
ومخـس مائـة    وعشـرين ألفـاً   ًاأربعـ بلأت عدد املنظمات التنصريية يف العامل لذلك أن 
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منظمة، وعدد املنظمات العاملة يف جمـاالت اخلدمـة يزيـد عـن      (580. 24ومثانني ) 
منظمة، ويبلغ عدد املنظمات ال  تبعو منصرين ( 700.20عشرين ألفا وسبع مائة )

( 3880متخصصني يف جماالت التنصري واإلغاثة ثالثة آالف ومثـاني مائـة ومثـانني )   
ية وهي أكرب منظمة أمريكيـة  منظمة " كاريتاس " التنصري املنظماتوتتزعم هذه منظمة، 

عاملية تنصريية تعمل حتت ستار املساعدات اخلريية، وتتواجد باسـتمرار يف أي مكـان   
حيتاج ملساعدات خريية ولكن يف نفـس الوقـت يتواجـد معهـا جـيش مـن املنصـرين        

ويزيـد  ، ألدنى درجـات املسـاعدة   ونتاجذين حية على الناس النصرانييقومون بنشر ال
( 720. 98وسـبع مائـة وعشـرين )    التنصريية على مثانية وتسـعني ألفـاً  عدد املعاهد 

، ويبلغ عدد املنصرين املتفرغني للعمل خارج إطـار اجملتمـع النصـراني    تنصرييًا معهدًا
، ويزيـد  ( منصـراً 273770وسبع مائة وسـبعني )  وثالثة وسبعني ألفًا مائتنيأكثر من 

( كتـاب  22100ومائة ) وعشرين ألفًا عدد الكتب املؤلفة ألغراض التنصري عن اثنني
يف لأات و جات متعددة، وبلـغ عـدد النشـرات واجملـالت الدوريـة املنتظمـة ألفـني        

( نشرة وجملة، توزص منها ماليني النس  بلأات خمتلفة، ويزيد 2270وسبعني ) ومائتني
( إذاعة، تبو إىل أكثـر  1900عدد ةطات اإلذاعات التنصريية على ألف وتسع مائة )

جمموص التربعات ال  حصل عليها املنصـرون   ، وبلأت( دولة وبلأاتها100من مائة )
ًا خمططـ ، وتذكر بعض املصادر أن (157)( دوالر أمريكيمليار151لعام واحد حوالي )

 870للتنصري  امليزانية اإلمجالية يهدف إىل أن تكون ميالدي 2025لتنصري حتى عام ل
أكثر من ألفي ةطة، وأن يـتم   لفازيةوالت ذاعيةاال ، وأن يبلغ عدد اّطاتمليار دوالر

، وجـل  (158)ًاشهري جديدًا دورية وكتابًا 450، وأن يكون هناك ماليني منص ر3تفريغ 
األموال املصروفة على هذه املشاريع الدينية الضخمة ليست من قبل جهات حكومية، 

 وإمنا هي من قبل أفراد أو مؤسسات خريية. 
االحتـاد  لشؤون االجتماعية: فمن أبرز النماذج ما قـام بـه   وأما املساهمات يف ا

وفقـًا للموقـع    -السـابق ذكـره   - بـي أي كـريز(   إنالقومي لكرة السـلة األمريكيـة )  
االحتـاد   أن (/http:/ / aol. nba. com/ nba_cares) اإللكرتونـي لشـبكة املنظمـة   

http://aol.nba.com/nba_cares/
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مليـون   100سـنوات حـوالي   مخس خالل  جمعون ويساهمونوالالعبني والفرق سَي
دوالر ألعمال اإلحسان، ويتربعون بأكثر من مليون ساعة عمل على شكل خـدمات  

مكـان يسـتطيع فيـه     100تطوعية مباشرة للمجتمعات حول العامل، ويبنون أكثر مـن  
برنـامج  قام هذا االحتاد بتنفيذ ، كما (159)األوالد وعائالتهم العيش، والتعلوم، واللعب

إىل مساعدة  -ةالذي يقدم على مدار السن-يهدف هذا الربنامج  ، حيو"القراءة لإلجناز"
وتشجيع الراشدين على القراءة املنتظمة مع األطفال ، األحداث يف تطوير حب التعلوم

ربنامج يصل ال عدد املستفيدين من هذار منظمة "أن بي أي كريز" ُتقدِّ، لدعم هذا ا دف
 (160)ماليني طفل سنويًا، وهو أكرب برنامج تعليمي يف تاري  الرياضة اّرتفة. 5إىل 

 التعليم: -2

وعلـى سـبيل   ، عند غـري املسـلمني   لألعمال اخلريية ةأساسي عد التعليم ركيزةُي
ألحبـاث لـدعم   امتويل يف توسع اليكية برتقوم العديد من املؤسسات اخلريية األماملثال 

عـدة مؤسسـات خرييـة      ـذا ا ـدف اجتمعـت     ولعالي يف سائر أحناء العاملالتعليم ا
وكاثرين تي ماكارثر، ومؤسسة فورد، ومؤسسة روكفلر، ، مؤسسة جون ديأمريكية ك

ومؤسسة كارنيأي يف نيويورك، ومؤسسة وليام وفلوراهيوليت، ومؤسسة أندرو دبليو 
املؤسسات اخلريية جمتمعة أكثر من قدمت هذه ، ويف الشراكة للتعليم العالي يف أفريقيا

مليون دوالر إضافية خالل مخـس سـنوات    200إنفاق بمليون دوالر وتعهدت  150
وأوغنـدا،   لدعم جامعات منتقاة يف غانا، وموزمبيـق، ونيجرييـا، وجنـوب أفريقيـا، وتنزانيـا،     

(161)والسياسي. واالقتصادي وكينيا، وهي جامعات تشكل عناصر للتقدم االجتماعي
 

إىل  2001ري الدليل اإلحصائي للنشاط اخلريي يف الواليات املتحدة لعـام  ويش
، وأشـهر  (162)مليار دوالر من جمموص التربعـات  84. 31أن حجم التربص للتعليم بلغ 

األوقاف التعليمية الكربى يف الواليـات املتحـدة هـي األوقـاف اجلامعيـة، وأشـهرها       
 عام بلأت قيمتهجامعات العامل حبجم  تتصدر الصندوق التربعي جلامعة هارفارد وال 

إىل أكثر من ثالثني مليار دوالر أي ما يصل إىل أكثر مـن مائـة وعشـرة مليـار      2014
جامعة ييل بقيمة أوقاف تصـل سـوالي عشـرين مليـار     ، ثم جاء بعدها ريال سعودي
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مليار ريال سعودي، ثم كـل مـن جـامع  برنسـتون وسـتانفورد       75ما يعادل دوالر 
وتـأتي  ، مليـار ريـال(   63وقفية تصل إىل سبعة عشر مليار دوالر لكـل مـنهم )  بقيمة 

 بإمجالي يصل إىل أكثر من عشرة مليارات دوالر أي ما خامسًا MITي تي آجامعة ام 
ومل تقتصـر بـرامج األوقـاف يف الواليـات     ، مليار ريال سعودي 38يصل إىل حوالي 

اسكومية تعمل بصـفة دائمـة علـى     املتحدة على اجلامعات اخلاصة، بل إن اجلامعات
 Texas تعزيز أوقافها، وخري دليل على ذلك أن جامعـة متشـجن وجامعـة تكسـاس    

 . (163)جاءتا سابع وثامن جامعة أمريكية يف حجم أوقافها
ويف اململكة املتحدة ال تزال جامعة كامربدج تتصدر اجلامعات الربيطانية بقيمـة  

ثم جامعة ادنربا وجامعة  أكسفورديها جامعة تزيد على عشرين مليار ريال سعودي تل
 . (164)مانشسرت

إىل ارتفعت نسبة مشاركة القطاص اخلاص يف متويل البحـو العلمـي   ويف اليابان 
 . (167)%18بينما مشاركة القطاص اسكومي (166)%85 الدراسات توصلها إىل، وبعض (165)75%

ا جنـد أن  وحتى نعلم مدى تأثري البحو العلمـي علـى اقتصـاد الـدول ومنائهـ     
-1999يف اإلنفاق على البحـو العلمـي بـني عـامي      %100الصني قد قفزت بنسبة 

 لـنفس الفـرتة! متجـاوزة بـذلك بعـض الـدول       %60، وكوريا اجلنوبية بنسـبة  2009
 . (168)واليابان الواليات املتحدة األمريكية ذلك الكربى مبا يف

ج، حبسـب اهتمـام   واجلدول اآلتي يوضح اجتاهات املنفقني )األفـراد( بالتـدري  
 : (169)م2009اجلهة املستفيدة من اإلنفاق ونشاطها يف أمريكا عام 

 م اجلهة املستفيدة املبلغ باملليار نسبته من اإلنفاق
 1 الدينية 80.96 38.2%
 2 األوقاف 25.9 % 13.92

 3 التعليمية 31.84 15%
 4 اخلدمات االجتماعية 20.71 9.7%
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 م اجلهة املستفيدة املبلغ باملليار نسبته من اإلنفاق
 5 الصحية 18.43 8.7%
 6 الثقافة والفنون واإلنسانية 12.14 5.7%
 7 املنافع العامة 11.82 5.5%

 8 البيئة واسيوان 6.41 3%
 9 املعونات الدولية 4.14 2%

 اإلمجالي مليار دوالر 212.35

واجلدول اآلتي يوضح اجتاهات واهتمامات املنظمات واملؤسسـات اخلرييـة يف   
 ، (170)إلنفاق ونشاطها يف أمريكاأمريكا، حبسب اهتمام اجلهة املستفيدة من ا

 م اجلهة املستفيدة املبلغ باملليار نسبته من اإلنفاق
 1 الدينية 81.78 47%

 2 التعليمية 27.46 15.5%
 3 الصحية 17.95 10.05%

 4 اخلدمات اإلنسانية 17.36 9.1%
 5 الفنون و الثقافة   11.07 5.8%
 6 املنافع العامة  10.94 5.8%
 7 لبيئة واسيوانا 5.83 5.8%
 8 املعونات الدولية 2.65 1.5%
 9 أخرى 15.11 7.9%

 وُيمكن من خالل هذه اإلحصائيات تسجيل امللحوظات اآلتية: 
أن التربعــات الدينيــة متثــل النســبة األعلــى مــن اهتمامــات الشــعب األمريكــي   .1

ا هـي  واملؤسسات اخلريية، وال ينبأي أن ننظر إىل هذه التجربة بالتشكيك بقدر مـ 
 لالستفادة منها. 
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أن التعلــيم والصــحة وخدمــة اجملتمــع كــل ال يتجــزأ مــن احتياجــات اإلنســان   .2
ومتطلباته ال  ال تنفك عنه وال ميكن االستأناء عنها  ألن غاية كل إنسـان مهمـا   

 واملعرفة.  كانت ديانته أن يعيش حياة كرمية خالية من األمراض والفقر، متطلعة إىل العلم
كجمعيـات  -الهتمامات ال  نعدها كمسلمني مـن سفاسـف األمـور   بالرغم من ا .3

إال أنها تلقى رواجًا ودعمًا كبريًا، وعلى الرغم مـن كونهـا أقـل     -الرفق باسيوان
ميزانية من غريها، إال أن ميزانياتها تعترب ضخمة إذا ُعلم أن هذه املليارات تتدفق 

 منتجاتها.  ات يف تسويق وترويجبشكل سنوي، ما يدل على براعة واحرتافية تلك املؤسس
أن جل اهتمامات الشعب األمريكي منصبة خلدمة بلده أو أهـداف بلـده الدينيـة     .4

واالقتصادية، وأما املعونات ال  ال طائل من ورائها ال يعريوها اهتمامًا  فلهذا ال 
 هي األقل.  -يف هذا البيان–نستأرب أن جند نسبة املعونات الدولية 

 املوازنة بني واقع اإلنفاق بني املسلمني وغريهم يف العصر احلاضر:  :ثاملبحث الثال

قبل الدخول يف نتيجة املوازنة بني املسلمني وغريهم يف اإلنفاق حيسن بنا أن 
واألخالق  النبيلةيتصف ببعض الصفات  -على جهة العموم-أن الأرب ننبه إىل 
سقيقة أخالق إسالمية حثت كاإلتقان وحب مساعدة اآلخرين، وال  هي يف االرفيعة 

عليها الشريعة، وأن االعرتاف مبثل ذلك ومدح القوم مبا فيهم من غري مبالأة هو من 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ متام العدل الذي أمرنا به ربنا بقوله: 

ۋ  ۋۆ ۈ ۈ ٴۇ ۆۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۓے

بعض الطبائع اجلبلية  ، وقد امتدح الصحابي اجلليل عمرو بن العاص (171)چۅ
ِإنَُّهْم : َلِخَصاًلا َأْرَبًعا نَّ ِفيِهْمفقال: )إ -وهم األوربيون واألمريكان حاليًا -الروم عند 

َوَخْيُرُهْم ، َوَأْوَشُكُهْم َكرًَّة َبْعَد َفرٍَّة، َوَأْسَرُعُهْم ِإَفاَقًة َبْعَد ُمِصيَبٍة، َلَأْحَلُم النَّاِس ِعْنَد ِفْتَنٍة
، فقد (172)(َوَخاِمَسة  َحَسَنة  َجِميَلة  َوَأْمَنُعُهْم ِمْن ُظْلِم اْلُمُلوِك، ِلِمْسِكنٍي َوَيِتيٍم َوَضِعيٍف

أن الروم خري الناس ملسكني ويتيم وضعيف، مما يدل على رقة طبائعهم  ذكر 
يف -وحبهم إلعانة غريهم، وهذا بال شك على مستوى األفراد أما اسكومات فاألمر

 خمتلف متامًا.  -نظري
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املوازنـة بـني املسـلمني وغريهـم يف اإلنفـاق، فإنـه يتجلـى لنـا          وأما عن نتيجة
اإلنفاق لـدى املسـلمني    جماالتودوافع  بعد أن عرفنا يف املبحثني السابقني -بوضوح 
البون الشاسع بني الفريقني، والفرق الواضح بينهمـا، وحيصـل مـن جـراء      -وغريهم

 يؤمنون باهلل ورسوله أن تأمل ذلك غنب حقيقي لكل مؤمن، إذ كيف استطاص أقوام  ال
ينافسوا أهل األميان الذين دعاهم ربهـم لإلنفـاق مـن رزقـه، ودعـاهم رسـوله قـواًل        
وعماًل، ومضى على ذلك سلف األمة وخريها، وأصبح من ُيشار إلـيهم يف األعمـال   
اخلريية معدودين، وأصبح اإلنفاق فرعًا ال أصاًل، ونـادرًا ال غالبـًا، ومـن أجـل هـذا      

رئـيس  خم أعمال بعض اّسنني مع بساطتها، وقد أشار إىل هذه اسقيقـة  أصبحنا نض
 2012لعـام   اجمللةأمساؤهم يف قائمة  " تعليقًا على من وردتحترير جملة "أريبيان بزنس

إىل أن أثرياء العرب هم األكثر تقصريًا بني أثرياء العامل ومشاهريهم يف جمال األعمـال  
كما أنهم األقل مساهمة يف ، معات املدنية يف بلدانهم، ودعم ومساندة اجملت(173)اخلريية

 . دعم التعليم والبحوث العلمية

وإذا قارنا بندًا واحدًا من البنود ال  سبق ذكرها يف جماالت اإلنفاق لـدى غـري   
مليـار   25وهو بند األوقاف يف أمريكا والذي بلغ يف عام واحد أكثـر مـن    -املسلمني

ا املؤسسات املالية ال  ينحصر نشاطها يف متويل املشـاريع  دوالر، هذا من األفراد، وأم
مليـار   30مليار دوالر، وتوزص من ريعها السنوي  435اخلريية فيصل جمموص أوقافها 

دوالر، يف مقابل ما نشاهده من تعثر كثري من األوقاف لـدى املسـلمني ذات التكلفـة    
طية املبالغ الالزمة  ا، وقد البسيطة عدة سنوات دون أن يتمكن القائمني عليها من تأ

إعالنًا تسـويقيًا ألوقـاف خرييـة متنوعـة يف      110اطلعت على ما يزيد على أكثر من 
اململكة العربية السعودية ينتظر القائمون عليها أصحاب األيادي البيضـاء واملبـادرات   
الكرمية من أصحاب رؤوس األموال أن يتكرموا علـيهم بفضـول أمـوا م مـن أجـل      

، ومـع ذلـك ميكـو    -غالبـاً  -ا، مع كون املبالغ املطروحة  ذه األوقاف بسيطةكفالته
هؤالء السنوات الطوال يف انتظار من يتربص ولو بطوبة أو دونها، وفيمـا يلـي جـدول    

 يوضح مناذج  ذه األوقاف، وتكلفتها واجلهة املستفيدة منها: 
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 قيمته اجلهة املستفيدة مكانه اسم الوقف 

 ريال 6000.000 املكتب التعاوني الربوعة/تهامة 2وقف الدعوة  1

 ريال 3000.000 املكتب التعاوني باخلبيب بربيدة اخلبيب/ بريدة وقفي 2

مجعية حتفيظ القرآن بالكامـل   مكة املكرمة الوقف القرآني 3
 وقرى بين ُسليم

 ريال 4.531.850

 ريال2000.000 املكتب التعاوني يف وسط بريدة بريدة الوقف الدعوي 4

ــاريع   5 ــف املش وق
 الدعوية بالفارص

 ريال 1.500.000 املكتب التعاوني بالفارص الفارص/مهد الذهب

 ريال  5.370.000 املكتب النهاوني بشرق جدة جدة وقف دعوي 6

ــرآن  ةايل عسري ربيع القلوب 7 ــيظ القـ ــة حتفـ مجعيـ
 مبحايل عسري

 ريال 5.522.000

 ريال 5000.000 املكتب التعاوني بالرين عيةالرين/ القوي وقف الدعوة بالرين 8

 ريال 3.600.000 املكتب التعاوني بينبع الصناعية ينبع الصناعية الدعوي األولالوقف  9

 ريال 2.894.000 مجعية حتفيظ القرآن بالقويعية القويعية وقف البيان 10

 ريال 1.350.000 مجعية الرب بالدليمية الدليمية/القصيم وقف بر الوالدين 11

ــرآن  تهامة قحطان الوقف اخلريي 12 ــيظ القـ ــة حتفـ مجعيـ
 بتهامة قحطان

 ريال 4.847.500

 ريال 6000.000 مجعية الرب بعيون اجلواء عيون اجلواء/القصيم وقف الرب 13

العويقلية/اسدود  وقف الفقيد 14
 الشمالية

 ريال 3000.000 املكتب التعاوني بالعويقلية

ــدين  15 ــف الوال وق
 ويالدع

 ريال 1.600.000 املكتب التعاوني بضباء ضباء/ تبوك

مجعية حتفـيظ القـرآن حبوطـة     حوطة بين متيم وقف القرآن الثاني 16
 بين متيم

 ريال 4000.000
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 قيمته اجلهة املستفيدة مكانه اسم الوقف 

 ريال 4.300.000 املكتب التعاوني يف وسط بريدة بريدة  وقف خريكم 17

 ريال 3.700.000 املكتب التعاوني باخلرخري اخلرخري/جنران وقف الدعوة 18

 ريال 1.500.000 بريدة بشرق املكتب التعاوني بريدة وقف الشهادتني 19

 ريال 4000.000 مجعية الرب مبرات مرات/شقراء وقف بر الوالدين 20

 ريال 6000.000 مجعية الرب باملنطقة الشرقية املنطقة الشرقية دار اخلري 21

وقــــف زمــــزم  22
 1الصحي

 ريال 3.000.000 الصحيةمجعية زمزم للخدمات  جدة

ــالج   23 ــفاء لع ــف الش وق
 أطفال السرطان

اجلمعيــة الســعودية اخلرييــة      املدينة املنورة
 ملكافحة السرطان

 ريال 8000.000

وقف األمل لدعم  24
 مرضى السرطان

اجلمعيــة الســعودية اخلرييــة      املدينة املنورة
 ملكافحة السرطان

 ريال 8000.000

وقف اإلميان لرعايـة   25
 مرضى السرطان

مجعية طهـور لرعايـة ومسـاندة     عنيزة
 مرضى السرطان

 ريال 8.000.000

 ريال 97.724.350 اجملموص

 مناذج لألوقاف يف اململكة العربية السعودية
 فمن خالل هذا البيان ميكن تسجيل امللحوظات اآلتية: 

 أكثر األوقاف املعلنة تدور حول ثالثة ةاور:  .1

 املكاتب التعاونية لدعوة اجلاليات.  -أ 

 ت حتفيظ القرآن الكريم. مجعيا -ب 

 مجعيات الرب.  -ج 

وليس يف هذه األوقاف وقفًا تعليميًا، كما أن األوقاف الصحية أقـل األوقـاف   
 . %3ال تتجاوز  -بالنسبة ملا اطلعت عليه-املوجودة وهي متثل 

http://waqf.com.sa/agent/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
http://waqf.com.sa/agent/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
http://waqf.com.sa/agent/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
http://waqf.com.sa/agent/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
http://waqf.com.sa/agent/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
http://waqf.com.sa/agent/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3/
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مليـون ريـال، وميكـن     98وقفًا كما يف البيان ال تتجـاوز   25إمجالي تكلفة إنشاء  .2
سيطة من رجال األعمال أن يكلفها كلها، أو يكفل كل واحـد  لواحد أو جمموعة ب

من هذه األوقـاف ال تتجـاوز    %88من رجال األعمال واحدًا منها، مع العلم أن 
مليـون  15منهـا ال تتجـاوز الـــــ    %10مليون ريال، كما أن 6تكلفة الواحد منها 

تيفاء ريال، ومع ذلك ميكو أصحاب هذه املشاريع عدة سنوات ليتمكنوا من اسـ 
كامل املبلغ  فلذا جلؤوا إىل عملية جتزأة الوقف إىل أسهم صأرية أو استقبال مواد 
عينية حتى حيظوا مبشاركة أصحاب الدخول البسيطة، ومل يذكر كثري منهم التكلفة 

 اإلمجالية  الستبعادهم كفالة الوقف مرة واحدة من شخص أو عدة أشخاص. 

االت اإلنفاق بني املسلمني وغريهـم، وهـو   فهذه املقارنة لبند واحد من بنود جم
بند األوقاف ووجدنا بينهما بونًا شاسعًا! وإذا كـان هـذا علـى مسـتوى األفـراد فـإن       
النتيجة ذاتها على مستوى املؤسسات اخلرييـة إذ ذكـرت بعـض الدراسـات أن حـظ      

دول مؤسسة خريية يف العامل اثنتان فقط، بينما بقية املؤسسات ل 35املسلمني من أغنى 
 . (174)غري مسلمة

 املطلب الثاني: أسباب القصور يف اإلنفاق لدى املسلمني. 

 وأما عن األسباب ال  أوصلت إىل هذه املباينة الواضحة فهي على النحو اآلتي: 
السلوكية الفعلية لتعاليم اإلسالم هو الذي أبعدنا حبـق   اتابتعادنا عن املمارسأن  .1

م والتكافل االجتماعي والصدق يف التعامل عن اإلسالم خاصة يف جماالت الرتاح
ليـه نتيجـة تفعيلـه    إوالأرب توصل إىل مـا توصـل   ، واإلخالص يف أداء الواجب

مؤسســات اجملتمــع الرمسيــة وغــري  يف وقــواًل وجتســيده  ــذه الســلوكيات فعــاًل
 ة، بل وحتى داخل اّيط األسري. الرمسي

حتـول دون حتقيـق األهـداف     هناك بعض املعوقات البريوقراطيـة اإلداريـة والـ     .2
املرسومة لألوقاف اخلريية، كما حتول دون مشاركة هـذه األوقـاف يف التعلـيم أو    
الصحة أو أي مشاريع خدمية، فتحولت األوقاف يف أحسن أحوا ـا مـن وسـيلة    
لتقديم اخلدمة واملنافع العامة إىل اسـتثمار، وُوجـد مـع منـط االقتصـاد الليربالـي       
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ســتثمار والتنميــة لكامــل الوقــف ذاتــه علــى حســاب نفعــه الرأمســالي َنَهــم اال
 . (175)ومثراته

بعيد عن سـلوكيات اسـالل والـربح الصـايف مـن كـل        ألثرياء العربأن بعض ا  .3
وجزء ال بأس منهم استأنوا نتاج طرق غري ى املال، الشوائب اّرمة للحصول عل

التالي فهم ال وب، مشروعة أو بطرق حيوم حيا ا كل شبهات التحايل واالستأالل
قد تكشف  ألنها  يرغبون بالبوح عن أموا م وال يريدون اإلسهام يف أفعال اخلري

بطرق غري مشروعة نتيجة الفساد املـالي واإلداري يف معظـم    اتهممكتسبشيئًا من 
ة، ورمبا يكون مثل هذه املكاسب اخلبيثة مثبطة ألصحابها عن فعـل  األقطار العربي

غالب من يسعى للمال بطرق غري مشروعة يصرفه يف  ـوه  اخلري، والتنافس فيه، و
 وملذاته وفق ما متليه عليه نزواته ورغباته. 

سبق أن ذكرنا أن من أهم دوافع غري املسلمني لإلنفاق حرصـهم علـى اسصـول     .4
اإلعفاءات الضريبية ال  يفرضها النظام ملن يبذل ماله لألعمال اخلريية، وهذا حبد 

ديًا لرجال األعمال، إضـافة إىل مـا حيصـلون عليـه مـن حـوافز       ذاته ُيعد حافزًا ما
 معنوية من جمتمعهم. 

القائم وهو النظام اخلاص أو النظام الرأمسـالي،  الأربي فلسفة النظام االقتصادي  .5
حيو إن الدولة يف النظام اخلـاص الرأمسـالي ةيَّـدة عـن اسيـاة االقتصـادية إال       

الدولـة إن  فالـدفاص(،   -األمـن   –)القضـاء  الوظائف السياسية الثالثـة املعروفـة   
لتحقيق وظائفها أو املهام املنوطة بها فإنها حتتاج إىل  ارغبت يف توفري مورد مالي  

استئذان اجلهة التشريعية مثل جملس الشيوخ أو الكوجنرس للسماح  ا بهذا املورد 
ود علـى  ويف ظـل هـذه القيـ   ، املالي، مع بيان األسباب الـ  تتطلـب هـذا املـورد    

شخصية الدولة ال يكون للدولة إال أن تتوجه عرب وسائل اإلعالم لتشجيع القطاص 
علـى التـربص    –يف الواليات املتحدة وأكثر البالد الأربيـة   األكرب حجمًا -اخلاص 

وتقــديم العمــل اخلــريي أو التطــوعي ملصــلحة كــثري مــن األعمــال واملشــاريع   
سالك دعائية ليس هذا جمال تفصـيلها،  ، وتسلك يف ذلك عدة ماالجتماعية العامة
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ن فلسفة األنظمة االقتصادية القائمة يف أكثر الدول اإلسالمية تقوم على أيف حني 
دور الدولة يف حتقيـق هـذه املشـاريع العامـة واالجتماعيـة مثـل جمانيـة التعلـيم،         

، وإلزامية العالج الصحي، واخلدمة العسـكرية اإللزاميـة، وغريهـا مـن اجلوانـب     
كله يقلل من اساجة للعمل التطوعي واخلريي العربي، ويقلل أيضا بل يكاد  وهذا
تثناء املبـادرات  باسـ  الدعايات والوسائل اإلعالمية الداعيـة للعمـل اخلـريي    يلأي

الفردية لبعض املراكـز الصـحية اخلرييـة اخلاصـة مثـل عـالج األطفـال املصـابني         
 بالسرطان وما شابهها. 

مؤسسـاتهم اخلرييـة، حيـو يسـلكون يف ذلـك مسـلك        سياسة الأربيني يف إدارة .6
آالن أبرامسون املتخصص يف شؤون قطاص ا يئـات  املؤسسات التجارية كما يقول 

ن فعل اخلري يف عصرنا الراهن حيتذي إ : "واملؤسسات اخلريية مبعهد آسنب بواشنطن
حــذو املؤسســات الرأمساليــة االســتثمارية الــ  جتمــع بــني شــركاء مــن صــأار 

 (176)"ثمرين الـراغبني يف االسـتثمار بصـورة مجاعيـة يف شـركة جتاريـة معينـة       املست
تربعات األمريكيني حنو قمـة بلأـت   فـ)آالن( يقول هذا بعد أن استطاص أن يدفع ب

مبن فـيهم غـري    –، وذلك بزيادة عدد األفراد واحدمليون دوالر خالل عام  260
نرتنـت لألغـراض والقضـايا    الذين يتربعون مببالغ صأرية باستخدام اإل -األثرياء

ويف بعض األحيان قد يعين التربص تقديم املشورة أو اخلربة ملنظمة ، ال  يؤمنون بها
 . (177)خريية أو السعي للمشاركة يف عضوية جملس إدارة إحدى تلك املنظمات

الدولـة أو علـى األقـل تشـرف عليـه أدعـى        هالذي تقـود  االقتصادي أن النشاط .7
 وفــق الفلســفة والتنظيمــات مــن جمــرد مبــادرات فرديــة للقبــول والتطبيــق أكثــر

"إن اهلل َلَيـَزُص  : ومما يشـهد لـذلك يف السـنة مـا روي عـن عثمـان       ، ةاالقتصادي
يف وصـيته ألبـي    مثلـه  ، ، وروي عـن عمـر   (178)بالسلطان ما ال َيَزُص بـالقرآن" 

َفـُع َتَكلمـم  ِبَحـقٍّ اَل َنَفـاَد     اَل َيْن َواْنُفِذ اْلَحـقَّ ِإَذا َوُضـَح َفِإنَّـهُ   ": موسى األشعري 
جمرد تشريع قانون ما ال ميكن أن جتد تطبيقه على أرض الواقـع مـامل   ، فإن (179)"َلُه

حيظ بوازص خارجي ُيلزم الناس بتطبيقه والعمـل بـه، أمـا تـرك النـاس لـوازعهم       
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الذاتي فهو وإن حتقق من فرد أو أفراد فإنه ال ميكن حتقيقه والعمل بـه لـدى كـل    
وهذا أمر آخر يفسر جناح العمل اخلريي يف أمريكا وغريها وسـعة آفاقـه،   فراد، األ

 أكثر من توسعه وانتشاره يف العامل العربي واإلسالمي. 

يف العامل اخلارج عـن الأـرب،    النظرة السياسية ملن يقوم بالعمل اخلريي خصوصًا .8
تاط حياليوم  العامل اإلسالميأصبح وحيو يصنفونه ضمن قائمة اإلرهاب العاملي، 

و "اإلرهـاب"   للعمـل اخلـريي بـتهم شـتى كــ      لكثرة ما مارسه اإلعالم من إسـاءة 
وهذا وحده كفيل بتجفيف منابع العمل اخلريي، يف حـني إن اجلمعيـات    "التطرف"
 اليهودية مصرح  ا بـاجلمع بشـكل كـبري    الأربية بكافة اهتماماتها وكذلك اخلريية

 .  ذا ا دف أيضًا وتسخَّر وسائل اإلعالمبل ، جدًا
وقد أكدت )ندوة مستقبل مؤسسات العمل اخلريي اخلليجي يف ضوء االتهـام  
األمريكي  ا بتمويل اإلرهاب( ال  عقـدها مركـز اخللـيج للدراسـات اإلسـرتاتيجية      
بالقاهرة: "أن هناك محالت عداء تشنها الواليـات املتحـدة األمريكيـة ضـد اجلمعيـات      

رب للقضاء على دورها أو تقلـيص نشـاطها سـعيًا إىل إعطـاء     اخلريية منذ أحداث سبتم
حتقيـق أغـراض سياسـية    الضوء األخضر ملنظمات التنصري لتحل  ةلوها... )وكـذلك(  

خلدمة أهداف إسرائيل ال  تتلقى املعونات والدعم من واشنطن وحتاول ابتزاز أمريكا 
 . (180)"عن طريق اللوبي الصهيوني واجلمعيات املوالية  ا

عند استعراض امللفات اإلعالمية للحمالت الأربيـة املوجهـة ضـد األعمـال     و
اخلريية جند أنها نالت املؤسسات اخلريية اإلسالمية، بينما بقيـت املؤسسـات اليهوديـة    
والنصرانية وغريهـا يف مـأمن مـن هـذه اسمـالت، كمـا أن املطالـب املوجهـة لتلـك          

ر ما هي للبحـو عـن أخطـاء، أو    املؤسسات اإلسالمية ليست لتصحيح األخطاء بقد
الستصدار قرارات جتميد العمل أو األرصدة، إضـافة إىل أن تلـك اسمـالت شـاملة     
ملعظم دول العامل الأين منها والفقري، وخباصة املؤسسات املشهورة العاملـة يف التعلـيم   

 . (181)والدعوة
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رييـة  وبكل حال فإننا وإن اعتذرنا عن املسـلمني املتقاعسـني عـن األعمـال اخل    
بسبب اخلوف وا لع من هذا التصنيف املريع بعد أحداث اسادي عشر مـن سـبتمرب،   
فإن هذا الُيسلوم على إطالقه  ذلك أن حـال بعـض املـنفقني املسـلمني قبـل أحـداث       
سبتمرب ليست بأفضل منها بعد هذه األحداث، والذي اختلف هـو أن بعـض رجـال    

سهم وخبلهم عن املسارعة يف خدمة ديـنهم  األعمال وجدوا مشواعة ُيعلوقوا عليها تقاع
امللقاة على عواتقهم، فـال ميكـن مقارنـة مـا قدمـه       ةوجمتمعهم، وختليهم عن املسؤولي

وأنفقه أمثال هؤالء مبا قدمه أثرياء غـري املسـلمني وخباصـة الأـربيني مـنهم يف الفـرتة       
خليال، وُيخطئ من نفسها، فاألرقام الفلكية ال  نقرؤها ملؤسساتهم اخلريية أمر يفوق ا

يظن أننا نريد أن نتفوق على الأرب أو نتساوى معهم يف اإلنفاق  لكون هذه املقارنـة  
ليست عادلة  لكون غري املسلمني وأثريائهم أكثر من املسلمني وأثريائهم، وإمنا قصدنا 
هنا املوازنة بني ما ننفقه حنن املسلمون وما ينفقونـه علـى طريقـة النسـبة والتناسـب،      

نى موازنة ما يقدمه رجل األعمال املسلم أمام مدخوالته ورأس ماله مع مـا ينفقـه   مبع
نظريه غري املسلم! وقد انتابين شيء من الفـرح مقرونـًا باالنبهـار عنـدما علمـت بـأن       

مـن   ء، ثـم أصـابين شـي   (182)ميزانية مؤسسة قطر اخلريية مليـار ريـال قطـري سـنوياً    
 )مليار(.  خلريية والوقفية بأمريكا يتجاوز هذا الرقماإلحباط عندما علمت أن عدد اجلمعيات ا

: حيو ُيتقن الأرب صناعة الدعاية بأسلوب احرتايف متقن جيعـل  اجلانب الدعائي .9
من السهل إقبال الناس إىل بذل أموا م مبجرد مشاهدة الناس  ا، وهذا قد ُيقـدم  

ل ممارسـات  بشكل مباشر من قبل املؤسسات اخلريية، أو بشكل غري مباشر من قب
يقدمها بعض املشاهري يف برامج ذات شهرة مجاهريية واسعة لتعزيـز نشـاط معـني    

 واملساهمة فيه، وسبق أن ذكرنا مناذج من هذا النوص. 

 املطلب الثالث: عالج أسباب القصور يف اإلنفاق لدى املسلمني. 

 أن يشحذ همم الناس لإلنفـاق إىل  يف جملس من جمالس النبوة استطاص النيب 
درجة أن النساء ألقني ما معهن من ُحلي قد لبسنه يتزين به يوم العيد، فهذه النفـوس  

مشقة يف استخراج ما عنـدهم مـن األمـوال     املؤمنة املرتبية برتبية النبوة مل جيد النيب 
 اهلل.  جاهزة للعطاء وبذل ما يف وسعها يف سبيلوبذ ا يف سبيل اهلل  لكونه خياطب أرضية 
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هذه الروح املتوثبة للعمل اخلريي حيتاج إىل جهد جهيـد يف الرتبيـة   وخْلق مثل 
على هذا السلوك منذ البدايات حتى ينقاد الناس ألعمال اخلـري يف النهايـات، فرتبيـة    
النفوس على مثل هذا السلوك ال يكون مبجرد خطبة عابرة، أو كلمة بليأة، أو مقـال  

وليد اللحظة، ثـم سـرعان مـا خيبـو      صحفي، أو برنامج تلفزيوني  ألن تأثريها يكون
 شيئًا فشيئًا حتى يتالشى. 

ونقصد بالرتبية هنا الرتبية مبفهومها الشامل ال  تشـرتك فيـه مجيـع مؤسسـات     
اجملتمع املؤثرة يف غرس هذا السلوك يف نفوس الناشئة  للمساهمة يف عـالج القصـور   

واملسـاهمة يف األعمـال    اساصل لدى املسلمني يف اإلنفاق، وجتعل من ثقافـة اإلنفـاق  
اخلريية ثقافة سائدة يف اجملتمع ال نادرة، وعادة مطردة ال ميكن أن يتخلى عنهـا أفـراده   
بأي حال من األحوال  نتيجة لذلك الكم الضخم الذي يتلقاه املرتبـي مـن تراكمـات    
معرفية، وأمناط سلوكية، وقدوات عملية جعلت مـن تلـك الثقافـة سـلوكًا متجـذرًا،      

لسلوكيات ال  ال ميكنه أن يتنازل عنها، ومن أهم مؤسسات اجملتمع ال  ختلق كسائر ا
 مثل هذه الروح، ما يلي: 

 األسرة:  -أ
تعترب األسرة اّضـن األسـاس الـذي يتلقـى فيـه املرتبـي عقيدتـه وسـلوكياته         
وعاداته، ومتى ما كان ذلك اّضن تربة طيبة فإن نباتها سيكون طيبـًا حسـنًا، وميكـن    

ا اّضن أن ُيسهم يف تربية الناشئة على حب البذل والعطـاء والسـعي يف مسـاعدة     ذ
 اآلخرين بعدة طرق، منها على سبيل املثال: 

الشك أن أجنع األساليب وأكثرها تـأثريًا يف تربيـة الناشـئة الرتبيـة عـن      القدوة: ف .1
ن أثرهــا أبلــغ مــن ســيل مــن األوامــر والنــواهي والنصــائح فــإطريــق القــدوة، 

 يســارعانا وجـدوهما  ذتوجيهـات، فـاالبن يتـأثر بوالـده، والبنـت بوالـدتها إ      وال
، فيرتبـى األوالد علـى البـذل منـذ     إعانـة ةتـاج   كسوة عاري أو إلطعام جائع أو

 نعومة أظفارهم  ليألفوه حتى يشبوا عليه. 
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إشراك الناشئة يف البذل يف اسمالت ال  تقدم للمنكـوبني أو املصـابني بكـوارث     .2
 أو حربية. طبيعية 

إشعار النشء بقضية اجلسد الواحد وأن مصاب املسلمني مهما تباعدت أقطـارهم   .3
 يعترب مصابًا للمسلمني مجيعًا. 

مما باإلمكان ابتكار بعض الوسائل الداخلية يف املنزل كصندوق جتمع فيه التربعات  .4
 عني. م فضل من مصروفهم ثم إعطائها ّتاج أو مجعية خريية أو لتبين مشروص خريي

 التعليم:  -ب
ال شك أن للتعليم األثر البالغ على سلوكيات الناشئة، وأن أثر املعلم يف كـثري  
من األحيان أبلغ من أثر الوالدين، وأن األبناء متى مـا وجـدوا معلمـًا قـدوة فاضـاًل      
أحبوه بقلوبهم، وأحبوا سلوكياته وما يدعو إليه، واسـتطاص املعلـم بـذلك أن يأـرس     

لوكيات اإلسالمية، مثل حب اخلري للأري والتعاون على الرب والتقـوى،  العادات والس
 ومن اخلطوات العملية ال  ميكن اختاذها يف هذا: 

يكـون ذلـك    أنو، التطوعيـة ل وقته يف تقـديم األعمـال   ذالطالب على ب شجيعت .1
بساعات معينـة   يربط استالم الشهادة يف نهاية كل مرحلة إلزاميًا يف التعليم وذلك

ميكن  طوص، كما عليه العمل يف الدول املتقدمة، وعلى سبيل املثال يف أمريكا الللت
كانـت لديـه سـاعات يف     بعد خترجه مـن الثانويـة إال إذا   يف اجلامعة الطالب قبول

يقل عدد الساعات عـن أربعـني سـاعة،     أالالتطوص يف أي جمال خيتاره، وجيب أن 
 القبول يف اجلامعة، بـل إن بعـض   وكلما زاد يف ساعات التطوص زاد من فرصته يف

ساعة تطـوص   250الدول الأربية إذا ما عمل الطالب يف املدرسة الثانوية أكثر من 
 . (183)فإنه ميكنه اسصول على منحة دراسية جمانية يف اجلامعة

غرس حب اإلنفاق والسعي يف ذلك خبطوات عملية، كصندوق إلعانـة الطـالب    .2
 العام.  توفري احتياجاتهم الدراسية والأذائية طوالالله اّتاجني يف املدرسة، يتم من خ

 إقامة امللتقيات واألسواق اخلريية ال  يكون عائدها ملشروص أو جهة خريية.  .3
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القيام بزيارات ميدانيـة للمؤسسـات اخلرييـة يف مـدينتهم والـ  تقـدم خـدماتها         .4
دماتها، حتـى ال  للمستفيدين جمانًا، مع األخذ باالعتبار تنوص هذه املؤسسات يف خ

 ينحصر فهم الناشئة لألعمال اخلريية يف قالب واحد. 
املشاركة يف اسمالت الرمسيـة كأـرس األشـجار أو تنظيـف املسـاجد أو صـحة        .5

 اجملتمعية.  ةالبيئة، أو غريها من اسمالت ال  تربي فيهم جانب املسؤولي
سات اخلريية، بهدف قيام اجلامعات بإجراء أحباث ميدانية جمانية للجمعيات واملؤس .6

 تطويرها والنهوض بها واألخذ على يديها للقيام باألعمال اخلريية املناطة بها. 
 اإلعالم:  -ج

ا الزمان جيهل ما لوسائل اإلعالم من أثر بالغ يف صياغة ذال أظن أن أحدًا يف ه
ا الدور اّوري لو ُوجه إىل ذعقول الناس واهتماماتهم، وطرق تفكريهم، وأن مثل ه

حول ُجل اهتمام الناس وحديثهم  تفاهتها كفيلة بصرفقضية من القضايا مهما كانت 
لرتغيب الناس لإلنفـاق والبـذل   لك لو ُسخرت وسائل اإلعالم ذتلك القضية، ومثل 

والعطاء، وتسليط الضوء على األعمال واملشاريع اخلريية، وتثقيف اجملتمع باملؤسسات 
حب البـذل والعطـاء والتعـاون    السائدة يف اجملتمع  الثقافةواجلمعيات اخلريية، لكانت 

 واإلخاء، ومن الربامج ال  ميكن لوسائل اإلعالم القيام بها: 
أبنائها وبناتها على حـب البـذل   تنشئة نوعية احرتافية حتفيزية لألسر لبرامج  إنتاج .1

واإليثـار  التضـحية  العالية ك قيميف نفوس األجيال الأرس ومساعدة اآلخرين، وت
 بذل والعطاء. وال

توعوية لتعريف ت المالواستكثيف اإلعالنات وتسخري وسائل اإلعالم املختلفة  .2
 بأهميتـه إليـه، وتبصـريهم   ومدى حاجة اجملتمع  اخلرييأفراد اجملتمع مباهية العمل 

 . بالنفع مفيما يعود عليهم وعلى جمتمعهالعمل اجلماعي وترغيبهم يف ، ةالتنميودوره يف 
ت واملؤسسات اخلريية ببو ونشـر إعالنـاتهم ونشـاطاتهم عـرب     السماح للجمعيا .3

 وسائل اإلعالم املختلفة جمانًا.



 257        د. عبدالرمحن بن عبداهلل اخلميس           اإلنفاق اخلريي بني املسلمني وغريهم 

 القطاص اخلاص:  -د
ال شك أن للقطاص اخلاص بكافة أنشطته أهميـة بالأـة يف نشـر ثقافـة اإلنفـاق      
والبذل يف اجملتمع، وأن على كاهلهم مسؤولية كبرية ينبأي  م أن يقوموا بهـا أحسـن   

يكون دأبهم رفع زمام املبـادرة جتـاه أي عمـل خـريي ُيطـرح أمـامهم، بـل         قيام، وأن
وُيسهموا يف طرح املبادرات اخلريية وتبنيها، حتى يقتدي بهم غريهـم، ومـن الـربامج    

 العملية ال  ميكن للقطاص اخلاص القيام بها: 
بواجبهــا جتــاه  والســيما البنــوك واملؤسســات التجاريــة واملاليــة الشــركات قيـام   .1

تمعاتها، ويكون ذلك إما بتخصيص شيء من أرباحها لدعم األعمال واملشاريع جم
اخلريية، أو بكفالة بعـض األعبـاء التشـأيلية الـ  ترهـق املؤسسـات اخلرييـة وال        
تكلف الشركات التجارية شيئًا، أو تقديم البنـوك تسـهيالت وقـروض حسـنة يف     

 املشاريع اخلريية. 
تتوىل جمموعة من الشركات وقفـًا معينـًا، يكـون    خريية نوعية، حبيو  فاوقأإقامة  .2

موردًا ماليًا دائمًا للمؤسسات واجلمعيات اخلريية، واالستفادة من جتـارب الـدول   
 املتقدمة يف إدارة األوقاف وتنميتها. 

قيام املكاتب القانونية واالقتصادية املتخصصـة يف دراسـات اجلـدوى االقتصـادية      .3
ريية حول جدوى املشاريع االستثمارية جمانًا، بتقديم االستشارات للمؤسسات اخل

 وتقديم اسلول املناسبة للعقبات واملشاكل القانونية ال  تعرتي هذه املؤسسات. 
تقديم املعاهد واملراكـز التدريبيـة دورات إداريـة ومهاريـة احرتافيـة للعـاملني يف        .4

يف  املناسـبة  إكسـابهم اخلـربات واملهـارات   اجلمعيات واملؤسسات اخلريية جمانـًا، و 
 تنمية املوارد املالية والبشرية، وفق خطط مدروسة لضمان جودة املخرجات. 

قيام املكاتب ا ندسية واملكاتب اّاسـبية بتقـديم خـدماتهم االستشـارية واملهنيـة       .5
للمؤسسات واجلمعيات اخلريية جمانًا، وهذا بال شك يوفر مبالغ طائلة علـى هـذه   

 املؤسسات. 



 هـ1438شعبان  1ج (70اإلسالمية، العدد )وم الشريعة والدراسات جملة جامعة أم القرى لعل   258

 كومات: مسؤولية اس -هـ
ال شك أنه يقع على كاهل اسكومات عبئًا ثقياًل يف ترغيـب النـاس لألعمـال    

الــدعم املســتمر والالةــدود اخلرييــة والــربامج التطوعيــة، وأن املفــرتض يف جانبهــا 
، وتسهيل إنشاء وافتتاح اجلمعيـات واملؤسسـات اخلرييـة،    لألعمال اخلريية والتطوعية

ال  تعرتيها، وتسخري كافـة اإلمكانـات املتاحـة يف    وتذليل كافة العقبات والصعوبات 
حتقيق األعمال املناطة بهذه املؤسسات، وهي يف اسقيقة بهذا تقـوم بتخفيـف العـبء    
عن كاهلها، كما ينبأي  ا السـعي يف تطويرهـا والرقـي بهـا دون تـدخل يف شـؤونها       

الس إدارة وأعما ا املاليـة واإلداريـة مادامـت تسـري وفـق مـنهج إداري مـنظم، وجمـ        
 موثوقون، كما ميكن للحكومات القيام ببعض هذه الربامج: 

ــات      .1 ــوي للمؤسس ــادي واملعن ــدعم امل ــديم ال ــوزارات بتق ــات وال ــام اسكوم قي
واجلمعيات اخلريية، وتذليل كافة الصعوبات والعقبـات الـ  تعـرتي املؤسسـات     

ل هــذه اخلرييــة وبراجمهــا، وإعفائهــا مــن الرســوم أو الضــرائب الــ  تثقــل كاهــ
 . (184)املؤسسات مثل رسوم اجلمارك واالستقدام وجتديد اإلقامات واجلوازات

إلزام الشركات يف القطاص اخلدمي كالكهربـاء واملـاء وا ـاتف بإعفـاء املؤسسـات       .2
اخلريية من رسوم االستفادة من هذه اخلدمات، وهذا بال شال شك سـيوفر مبـالغ   

 كبرية يف امليزانية التشأيلية للمؤسسات. 
متكني اجلمعيات واملؤسسات اخلريية من اسـتخدام الوسـائل اإلعالميـة املختلقـة      .3

 اسكومية لإلعالن عن براجمها ونشر عناوينها وحساباتها جمانًا. 
إنشاء جوائز وطنية للتطوص، لتحفيز وتشجيع اجلمهور علـى االرـراط يف اخلدمـة     .4

 . (185)العامة جملتماعتهم
باملساهمة يف خدمـة اجملتمـع بتـبين    البنوك  وقطاصة الشركات اّلية واخلارجيإلزام  .5

يعض الربامج ال  تطرحها املؤسسات اخلريية، أو تكون حتت رعايتها حتى حتظى 
 هذه الشركات بسمعة طيبة لدى أفراد اجملتمع. 
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إذا كانت اسكومات الأربية تلزم الشركات مبقدار معني من األرباح ُيدفع للعمـل   .6
مـن أرباحهـا    %5ريكية ُتلزم الشركات بـإخراج مـا نسـبته    اخلريي، فاسكومة األم

، وهي نسـبة ضـئيلة   %5. 2، والنسبة املقدرة للزكاة ال تتجاوز (186)للعمل اخلريي
يتهــرب كــثري مــن الشــركات ورجــال األعمــال مــن إخراجهــا كاملــة، فواجــب 
اسكومات التشديد يف جانب أخذها من التجار، وعقوبة املتقاعسـني واملتالعـبني   

 فرار منها بأي شكل كان. لل
قيــام اجلامعــات ومراكــز األحبــاث والدراســات التابعــة  ــا بــإجراء الدراســات   .7

االســرتاتيجية، وتقــديم االستشــارات والــدورات التطويريــة جمانــًا للمؤسســات  
 واجلمعيات اخلريية. 

 اجلمعيات واملؤسسات اخلريية: -و

حتفيــز النــاس إىل  ال شــك أن للجمعيــات واملؤسســات اخلرييــة دور فاعــل يف
املبادرة لإلنفاق واإلسهام يف األعمال اخلريية، والشـك أن واردات هـذه املؤسسـات    
ختتلف باختالف قدرة املؤسسات على الوصول إىل اجلمهور ورجال األعمال بأسـهل  
الطرق، ومدى قـدرتها علـى اسـتخدام الوسـائل التقليديـة واالبتكاريـة يف اسـتقبال        

لذكية تعمد إىل اختاذ طرق آمنة ومدروسة للوصـول إىل كافـة   التربعات، فاملؤسسات ا
شرائح اجملتمع، ومثة بعض اإلشارات ال  نسـعى مـن خال ـا لالرتقـاء باملؤسسـات      

 واجلمعيات اخلريية أوجزها يف النقاط اآلتية: 
السعي الفتتاح عدد كبري من اجلمعيات واملؤسسات اخلريية مبا يتواءم مع مساحة  .1

مـثاًل   ذا نظرنا لعدد اجلمعيـات اخلرييـة يف اململكـة   فنحن إلسكان، الدولة وعدد ا
مقارنة حبجم اململكة ومساحتها الشاسـعة، حيـو مل يتجـاوز عـدد      ًاةدود جندها

مـا يقـارب    واملسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعيةاجلمعيات اخلريية باململكة 
 148 هااملســجلة لــدي   عــدد املؤسســات اخلرييــة اخلاصــة    ومجعيــة،  (686)

والعامل العربي بأكمله من شرقه لأربه ال يتجاوز عدد اجلمعيات فيه ، (187)مؤسسة
 . (188)بضعة آالف
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اسرص على أن يكون العمـل يف اجلمعيـة أو املؤسسـة اخلرييـة عمـل مؤسسـي        .2
واضح املعامل واإلجـراءات، وفـق دليـل إجـراءات معتـرب بعيـدًا عـن االرجتاليـة         

 واالجتهادات. 
اجلمعية أو املؤسسة ذوي الكفاءات اإلداريـة وأن يـتم ذلـك بنـاء      أن يتوىل إدارة .3

على مؤهالت إدارية وخربات تراكمية، وأن يتم ذلك عن طريق التصـويت مـن   
 أعضاء جملس اإلدارة، وأن يكون ةددًا بوقت قابل للتجديد. 

ضرورة إشراك وجهاء اجملتمع من رجال أعمال وأمراء ووجهاء اجملتمع يف اجملالس  .4
إلدارة املؤسسات اخلريية، وعضـوية جمـالس اإلدارة، واسـرص علـى      ةأسيسيالت

 اختيار األعضاء الفاعلني. 
ضرورة اتباص املؤسسات واجلمعيات اخلريية لنظـام ةاسـيب دقيـق، وفـق أعلـى        .5

سببًا سماية هـذه املؤسسـات    -بإذن اهلل –معايري اجلودة والشفافية، وال  تكون 
 الشانئني.  من كيد الكائدين، وتربص

العاملية االبتكار والتجديد والتنوص يف املشاريع املطروحة، واالستفادة من التجارب  .6
 واإلتقان.  يف هذا اجلانب، واالهتمام جبانب التخصص الدقيق، فهو أدعى للجودة

تسهيل طرق التواصل مع اجلمعيات واملؤسسات اخلرييـة، وتنويـع طـرق الـدفع      .7
 ل إىل خمتلف شرائح اجملتمع بأسهل الوسائل. للوصو يالتقليدي واإللكرتون

االهتمام بالوسائل اإلعالمية اسديثة أو مابـات ُيعـرف بـاإلعالم اجلديـد بكافـة       .8
قنواته، وتوظيف جيل من الشباب املبدص يف استخدام هذه الوسائل واملتابع لكـل  

 جديد لتسخريه يف خدمة اجلمعية. 
ن على مر القرون اإلسالمية مصدر رغد والذي كا العناية جبانب األوقاف اخلريية .9

، وغربًا ورفاهية اجتماعية لكل من كان يعيش يف الدولة اإلسالمية العظمى شرقًا
، واسرص على اإلكثار منها وتنوعها واالستفادة مـن  من مسلمني وغري مسلمني

وميكن اإلشارة يف هـذا  ، املكاتب االستشارية يف اجلدوى االقتصادية لكل مشروص
حدثت يف بعـض البلـدان اإلسـالمية،    إىل جتربة الصناديق الوقفية ال  اسُتالصدد 
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وهي صيأة مؤسسية تسـتقبل تربعـات األفـراد لإلنفـاق يف أحـد اجملـاالت الـ         
 . (189)حيتاجها اجملتمع وتتوافق مع وصايا الواقفني

 باملشاركة يف القيام بأعمال مهنية معينة لمتطوعنيليسمح إداري مرن نظام وضع  .10
 هناك إدارة مستقلة يف املؤسسةأن يكون املؤسسة، و ماتاهتما أي عمل يوافق يف

إلدارة هذا الفريق، فإن بذل الوقت لألعمال اخلريية اليقل أهمية عن بذل املال، 
فالدول املتقدمـة تتبـارى يف عـدد السـاعات الـ  يقضـيها أفرادهـا يف األعمـال         

 عات التطوص ال  بذ ا أبناؤها. التطوعية، وتنشر يف كل عام إحصائيات بعدد سا
عقد املؤمترات واللقاءات الدورية اّلية والدولية بني املؤسسات اخلرييـة لتبـادل    .11

 اخلريي.  اخلربات، وتقويم املسار، وعقد اتفاقيات التعاون يف سبيل النهوض بالعمل

 العلماء والفقهاء:  -ز
تمـع، وأن واجـبهم جتـاه    ال شك أن للعلماء والفقهاء دور بـارز ومـؤثر يف اجمل  

أمتهم عظيم، فهم املصباح املنري، والقدوة اسية، وأن أثرهم يف ترغيب الناس يف اخلري 
 واملسارعة إىل اإلنفاق ظاهر، ويف هذا الصدد ميكن للعلماء املشاركة باآلتي: 

إعادة النظر يف بعض املسائل الفقهية املالية الشائكة املتعلقـة بالتصـرف يف أمـوال     .1
مال اخلريية، مثل استثمار أموال الزكاة، والتوسع يف مصرف )ويف سبيل اهلل( األع

ليشمل كل سبل الدعوة واجلهاد باللسان، وأخذ الرسوم على األراضـي البيضـاء   
 . (190)وإعطائها للجمعيات واملؤسسات اخلريية

املشاركة يف عضوية اللجان الشرعية أو جمـالس اإلدارة للمؤسسـات واجلمعيـات     .2
 ة، فمثل ذلك ُيكسب املؤسسة زيادة ثقة لدى اجلمهور. اخلريي

كتابة التزكيات والتوصيات ال  ُتعر ف باملؤسسة أو اجلمعية اخلرييـة لـدى رجـال     .3
 األعمال، واإلشادة مبا لديهم من نفع للمجتمع وأفراده. 
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 اخلامتة والتوصيات

وهـي علـى    يف خامتة املطاف  ذا البحو أذكر بعض النتائج ال  توصلت إليها
 النحو اآلتي: 

 املسلمني.  املسلمني وخباصة الأربيني أموا م لألعمال اخلريية أكثر من بذلأن بذل غري  -1

أن من أسباب تفوق غري املسلمني وخباصـة الأـربيني علـى املسـلمني يف جانـب       -2
 اإلنفاق اخلريي ما يلي: 

ا جانـب الرمحـة   أن جانب الطبيعة اجلبلية ال  ُفِطر عليها الأربيني يألـب عليهـ   -أ 
والشفقة وحب مساعدة اآلخرين، وهذا له األثر البالغ عليهم، وقد ملست هـذا  

يف أمريكـا مـن حيـو عنـايتهم      -كما ملسـه غـريي  -فيهم أثناء دراس  مدة عام
ورأفتهم بذوي االحتياجات اخلاصة، ومصداق ذلك من كالم السلف أثر عمرو 

 ". َوَيِتيٍم َوَضِعيٍف َوَخْيُرُهْم ِلِمْسِكنٍي بن العاص السابق "

أنه ينضاف إىل جانب اجلبلة البشرية جانب مهم وهو تعزيز السلوكيات الراقيـة   -ب 
املتمثلة يف حب مساعدة اآلخرين، وذلك بعدة طرق مثل إلـزام الـدارس بعـدد    
معني من الساعات التطوعية كشرط إلكمـال دراسـته املتوسـطة أو الثانويـة أو     

ج تولد لدى الناشئ تراكمات معرفية ومهنيـة جتعـل   اجلامعية، ومثل هذه الربام
 من هذا السلوك سجي ة اعتادها وأحبها ومن ثم تصبح جزء من حياته العملية. 

أن من أسباب جناح املؤسسات اخلريية األجنبية التعامل معها كمؤسسـة جتاريـة    -ج 
ي يف  ا مواردها واستثماراتها وأرباحها، كما أن العاملني فيها لديهم من التفـان 

إتقان العمل وا مة والنشاط وحسن التعامل، ممـا يولـد مثـرات كـبرية ونتـائج      
 باهرة يف جناح كثري من املؤسسات اخلريية لديهم. 
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عن املؤسسات اخلرييـة   أن قانون الضرائب األمريكي يقوم بإعطاء إعفاء ضرييب -د 
ممــا أســهم يف تشــجيع الشــركات ورجــال األعمــال علــى املســاهمة يف هــذه   

أو لقصد حتسني  -وهذا هو الأالب -سات إما لقصد اإلعفاءات الضريبيةاملؤس
 صورة الشركة لدى موظفيها وعمالئها. 

 أن من أهم أسباب تأخر املسلمني يف جانب اإلنفاق اخلريي:  -3

الصـدق يف  غياب جانب مهم يف أساس جناح األعمـال وقبو ـا عنـد اهلل وهـو      - أ
د عن التوجيه النبوي يف اسو على ، والبعالتعامل واإلخالص يف أداء الواجب

إتقان العمل، واعتبار بعض العاملني يف هذه املؤسسات أنـه مـا دام أنـه مل جيـن     
وراء هذه املؤسسة مردودًا ماديًا فإنه ال ُيبالي بإجناز العمل وإتقانه علـى الوجـه   

 املطلوب، ومن ثم فإنه ال يبذل  ا إال فضل وقته وجهده. 

اصة وخب عن املمارسات السلوكية الفعلية لتعاليم اإلسالم ُبعد كثري من املسلمني - ب
، وإهمال هذا اجلانب املهم ال  جاءت يف جماالت الرتاحم والتكافل االجتماعي

الشريعة بالتأكيد عليه والوصية به يف كثري من شعائر الدين الواجبة واملسـتحبة،  
قـات والوصـايا   فمن تأمل شرائع اإلسالم كالزكاة والصدقات واألوقـاف والنف 

والعواري واملنائح والقروض اسسنة وا دايا وا بات وغريها مما تزخر به كتب 
السنة والفقه جيد أنها تصب مجيعًا يف جانب التكافل االجتماعي والوصـاية بـه،   
بل حتى الكفارات والنذور ُجعل نفعها متعديًا لآلخرين، ومثل هـذه اجلوانـب   

زهـا وتطبيقهـا  كونهـا مـن ةاسـن هـذا الـدين        التكافلية ينبأي إظهارهـا وإبرا 
العظيم، وعدم قصر مفهوم العبادات علـى القاصـرة منهـا فقـط، وهـذه مهمـة       

 يضطلع بها العلماء واخلطباء واملربون والوالدان ووسائل اإلعالم. 
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وخباصـة يف دول   –غياب مفهوم املسؤولية االجتماعية لدى كـثري مـن الـنشء     - ت
ة والراحـة، واالنأمـاس يف امللـذات والكماليـات،     والركون إىل الدعـ  -اخلليج

والرتف الزائد، مما نتج عنه جيل مرتف بعيد كـل البعـد عـن حتمـل املسـؤولية،      
متصفُا بسلوك الالمباالة وعدم الشعور باآلخرين، فضـاًل عـن السـعي يف نفـع     
الناس وقضاء حوائج اّتاجني وةبة اخلري للأري، كما نتج عنه جفاف العواطف 

 حاسيس والرقة عند مشاهدة دمعة يتيم أو جوص شي  كبري. واأل

والـربح الصـايف مـن كـل      األثرياء العرب بعيد عن سلوكيات اسالل بعض أن - ث
 ، مما يشكول لديه حاجزًا نفسيًا بينه وبني األعمال اخلريية. الشوائب اّرمة

فـة  أن كثريًا من رجـال األعمـال ُيسـرف يف جانـب الكماليـات وامللـذات املرت       - ج
ويألفها حتى تصبح من الضروريات ال  ال ُيمكنه التنازل عنه، ومع تزايد هـذه  
الكماليات الزائفة يقل يف اجلانب اآلخر جانب اإلنفاق واملسـاهمة يف األعمـال   

 اخلريية. 

أن اسكومات الأربية تبذل قصارى جهدها لتشجيع العمل اخلريي بل ودعمه يف  -4
 إلقاء العبء عن املهمـات الـ  تضـطلع بهـا     كثري من األحيان  لكونه يساهم يف

 اسكومة، خبالف واقع اسكومات اإلسالمية ال  تسعى إىل تكميمه واسد منه. 

أن اسمالت اإلعالمية والسياسـية الـ  شـنها الأـرب علـى العمـل اإلسـالمي         -5
اخلريي آتى مثاره يف تقاعس كثري من رجال األعمال عن املسـاهمة يف األعمـال   

 خشية أن تصادر أموا م بتهمة متويل اإلرهاب. اخلريية 
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 التوصيات

تفعيل دور الزكاة يف الدول اإلسالمية، فاهلل عز وجل لعلمه وحكمته جعل هـذه   -1
الفريضة العظيمة ركنًا من أركان اإلسالم، وهي أعظم وسيلة من وسائل التكافل 

ل نـوص مـا   االجتماعي، كما فرضها على أنواص متعددة من األموال، وفرض يف ك
يناسبه، وهي نسب يسـرية بالنسـبة للضـرائب الـ  تفرضـها أكثـر الـدول علـى         
مواطنيها، فال غرو إن ُأديت الزكاة على الوجه الذي أمر اهلل ستصبح وسيلة من 
وسائل إعادة توزيع الثروة  ملـا فيهـا مـن مواسـاة للفقـراء، وحتسـني أوضـاعهم        

ــهم لي  ــة، وتأهيل ــحية والتعليمي ــية والص ــاتهم،  املعيش ــاعلني يف جمتمع ــبحوا ف ص
 ومشاركني يف تنميته واقتصاده. 

تعزيز مفهوم املسؤولية االجتماعيـة لـدى الناشـئة والشـباب، وغـرس ذلـك يف        -2
نفوسهم يف مجيع مراحل التعليم، ووضع بـرامج أو مقـررات عمليـة تؤكـد هـذا      

 املفهوم. 

هـي صـمام أمـان    العناية جبانب األوقاف، واسرص على اإلكثار منها وتنوعها، ف -3
للمؤسسات اخلريية عن تقلبات املنفقني املتذبذبني، كما مينح املؤسسـات اخلرييـة   

 مزيدًا من اسرية والتوسع يف الربامج واملشاريع. 

يف ظل اسرب املعلنة على األعمـال اخلرييـة حتـت     العربية واإلسالميةأن الدول  -4
اسقيقي وبني العمل اخلريي  أن متيز بني العمل اإلرهابي  ا ستار اإلرهاب ينبأي

املدني الذي خيدم املواطن العربي واملسلم وغري املسلم يف بالدنا اسبيبة، خصوصا 
من اجلمعيات اخلريية األمريكية تقـوم علـى أسـاس     % 55إذا علمنا أن أكثر من 

، كما أن األحبـاث والواقـع يف هـذه القضـية )قضـية اتهـام املؤسسـات        (191)ديين
اإلرهاب( أثبتا عكس تلك املزاعم مما أوجب أن يكـون الطالـب   اخلريية بتمويل 
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مطلوبًا، وأن ما كان ُيزعم أنه اجلاني أصبح جمنيًا عليه، وحتـى أصـبح مـن حـق     
املؤسسات اإلسالمية وفق نتائج الباحثني واّامني والقضاء أن تطالـب حبقهـا يف   

ــة ــة واملالي ــت أن ، وذكــر الباحــو األمريكــي ماث(192)التعويضــات املعنوي يوليفي
األوربيني عربوا مرارًا وتكرارًا عن اإلحبـاط بسـبب طلبـات الواليـات املتحـدة      
بإضافة أشخاص أو مجاعات إىل القوائم اإلرهابية، يف الوقت الذي ال ُتقـدم فيـه   

(193)أدلة كافية، إن وجدت!!
 

 



 267        د. عبدالرمحن بن عبداهلل اخلميس           اإلنفاق اخلريي بني املسلمني وغريهم 

 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 . ١٢( الشورى: 1)

 . ٣٣( النور: 2)

 . ٢٥٤( البقرة: 3)

 . ٧( اسديد: 4)

 =http:/ / sabq. org/ a7sfde?printingصحيفة سبق اإللكرتونية  (5)

، )َنَفـَق(  مـادة ( 877جممـل اللأـة البـن فـارس )ص:     ، )َنَفـَق( مادة  (454/ 5( مقاييس اللأة )6)
 . هـ(170 )املتوفى: لفراهيدي البصريل (177/ 5العني )، )َنَفَق( مادة (926)ص:  القاموس اّيط

 . (151/ 5( مأين اّتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج )7)

 . ٢٧٠( البقرة: 8)

 . ١٢١التوبة:  (9)

 . ٢٦1البقرة: ( 10)

 . ٢٦٥البقرة: ( 11)

(، معجـم الفـروق اللأويـة، ألبـي     900( القـاموس اّـيط )ص:   174خمتار الصحاح )ص: ( 12)
 . 266هالل العسكري، ص: 

 .  (196/ 10لسان العرب )( 13)

 .  (174( خمتار الصحاح )ص: 14)

باب ما جاء أن األعمـال بالنيـة واسسـبة، ولكـل امـرٍئ مـا نـوى        أخرجه البخاري يف اإلميان  (15)
( 1002) ، باب فضل النفقة والصدقة علـى األقـربني بـرقم   ومسلم يف الزكاة، 30/ 1، (55)
 . كالهما من حديو عبد اهلل بن يزيد عن أبي مسعود (695/ 2)

(، الصحاح للجـوهري  44/ 1(، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري )8/ 8لسان العرب )( 16)
 واملصباح مادة: )برص(. 

http://sabq.org/a7sfde?printing=


 هـ1438شعبان  1ج (70اإلسالمية، العدد )وم الشريعة والدراسات جملة جامعة أم القرى لعل   268

يف صحيحه، كتاب الصـالة، بـاب ذكـر عظـة اإلمـام       ( هذا اسديو بهذا اللفظ عند ابن خزمية17)
و عند مسـلم  وه، (٧٠٧/ ١بعد خطبة العيدين ) النساء وتذكريه إياهن وأمره إياهن بالصدقة

، (وغريه بلفظ ))َفَجَعْلَن َيَتَصدَّْقَن ِمْن ُحِليِِّهنَّ، ُيْلِقنَي ِفي َثْوِب ِبَلاٍل ِمْن َأْقِرَطِتِهنَّ َوَخـَواِتِمِهنَّ ( 
 (. ٦٠٣/ ٢، كتاب صالة العيدين )صحيح مسلم

ات األصفياء حلية األولياء وطبقواألصفهاني يف (، 51/ 17املعجم الكبري )رواه الطرباني يف ( 18)
(1 /248) . 

 (. 66/ 10املوسوعة الفقهية الكويتية )( 19)

املوسـوعة الفقهيـة الكويتيـة    ، (97/ 4( الشرح الكـبري للشـي  الـدردير، وحاشـية الدسـوقي )     20)
 . 266معجم الفروق اللأوية ألبي هالل العسكري، ص: ، (10/66)

 .  صادر السابقةامل( 21)

 . ١٣٤( آل عمران: 22)

 . ١٦ ( السجدة:23)

 . 38( الشورى: 24)

 . 461/ 2تفسري ابن كثري: ( 25)

 ٢٧٤( البقرة: 26)

 ١٠٣( التوبة: 27)

 . ٣٩( سبأ: 28)

 . ٢٦١( البقرة: 29)

 .  195البقرة: ( 30)

الناشـر:  ، حتقيق: سيد إبـراهيم ، 31، ص: بن قيم اجلوزية، ال( الوابل الصيب من الكلم الطيب31)
 .  م 1999: الثالثة، ، طالقاهرة –دار اسديو 

الريـاض الناضـرة واســدائق الـنرية الزاهــرة يف العقائـد والفنـون املتنوعــة الفـاخرة، العالمــة       ( 32)
 هـ. 1426. ، ط األوىل دار املنهاج، القاهرة، 20السعدي، ص: 



 269        د. عبدالرمحن بن عبداهلل اخلميس           اإلنفاق اخلريي بني املسلمني وغريهم 

كتـاب  يف مسـلم  ، و(١١٥/ ٢كتاب الزكاة، باب مثـل املتصـدق والبخيـل )    يف البخاري رواه( 33)
 (. ٧٠٨/ ٢والبخيل )الزكاة، باب مثل املنفق 

 (. 441/ 3البن بطال )البخاري، ( شرح صحيح 34)

 يفمسـلم  ، و( ٨٤/ ٩، كتاب التمين، بـاب متـين القـرآن والعلـم )     يف صحيحهالبخاري رواه  (35)
كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه فضل مـن تعلـم حكمـة    

 (. ٥٥٩/ ١من فقه أو غريه فعمل بها وعلمها )

 (. ٦٠٥/ ٢كتاب صالة العيدين، ) يف مرواه مسل( 36)

صـحيح مسـلم    وتربيتهـا  الكسب الطيـب  من كتاب الزكاة، باب قبول الصدقةيف مسلم  رواه( 37)
. َوِفـي اْلَفُلـوِّ ُلَأَتـاِن َفَصـْيَحَتاِن     لنـووي: " اْلَفُلـوُّ اْلُمْهـُر،.   (، ومعنى )َفُلوَُّه(كما قال ا702/ 2)

ا َوَأْشَهُرُهَما َفْتُح اْلَفاِء َوَضمُّ اللَّاِم َوَتْشِديُد اْلَواِو، َوالثَّاِنَيُة َكْسُر اْلَفـاِء َوِإْسـَكاُن الـالم    َأْفَصُحُهَم
صـحيح مسـلم   وختفيف الواو، )َقُلوَصُه( ِهَي ِبَفْتِح اْلَقاِف َوَضمِّ اللَّاِم َوِهَي الناقة الفتية". شرح 

 (.  99/ 7لنووي )ل

كتاب الزكاة، باب اسو على الصـدقة ولـو بشـق متـرة، أو كلمـة طيبـة وأنهـا         يفمسلم  رواه( 38)
 (.  703/ 2حجاب من النار )

 .  (1797/ ٤) (2985، برقم )كتاب الزهد والرقائق يفمسلم  رواه( 39)

 (. ٦٩٠/ ٢كتاب الزكاة، باب اسو على النفقة وتبشري املنفق باخللف ) يفمسلم  رواه (40)

 . (١١/ ٨) كتاب األدب، باب كل معروف صدقة يفالبخاري  رواه (41)

]البقـرة:   {إسافـاً  النـاس  يسـألون  ال}تعـاىل:   كتاب الزكـاة، بـاب قـول اهلل    يف البخاري رواه (42)
 (. ١٢٥/ ٢) الأنى وكم [٢٧٣

كتـاب الزكـاة،    يفمسلم ، و( ٢٥/ ٣ ) الريان للصائمني كتاب الصوم، باب يفالبخاري  رواه( ٤٣)
 (. ٧١١/ ٢وأعمال الرب ) قةالصد مجع من باب

 ١٥٢( آل عمران: 44)



 هـ1438شعبان  1ج (70اإلسالمية، العدد )وم الشريعة والدراسات جملة جامعة أم القرى لعل   270

 .16400العدد  -م 2013مايو  19 -هـ  1434رجب  9حد أل( صحيفة الرياض ا45)
 http:/ / www. alriyadh. com/ article836488. html 

 (، ٢٠ /٤) العليـا  هي اهلل كلمة لتكون قاتل من باب سري،وال اجلهاد كتاب يف البخاري رواه (46)
 مـن  بـاب  اإلمـارة،  كتاب يف مسلمو ،(٨٦ /٤) أجره؟ من ينقص هل للمأنم، قاتل من باب
  (.١٥١٢ /٣) اهلل سبيل يف فهو العليا هي اهلل كلمة لتكون قاتل

  (.١٥١٣ /٣) ارالن استحق والسمعة للرياء قاتل من باب اإلمارة، كتاب يف مسلم رواه (47)

 (. 186/ 13ط إحياء الرتاث ) ، البن كثري( البداية والنهاية48)

 (. 8/ 14)، للذهيب، حتقيق بشار عواد ( تاري  اإلسالم49)

 املصدر السابق( 50)

 . 549 املبتدأ واخلرب يف تاري  العرب والرببر، البن خلدون، ص:( مقدمة ابن خلدون املسمى ديوان 51)

، حسـن اّاضـرة يف تـاري  مصـر والقـاهرة      192تـاري  أهـل الزمـان، ص:    ( عقد اجلمان يف ٥٢)
(2/264 .) 

 (269/ 2( حسن اّاضرة يف تاري  مصر والقاهرة )53)

هـو  و، 1939 عـام  حائـل  ولـديف  سـعودي  رجـل أعمـال  الرشيد: وهو  إبراهيمناصر بن بن  (54)
وصنفته جملـة أربيـان بيـزنس    ، مليار دوالر 8حنو ته تبلغ ثرو، صاحب مكتب الرشيد للهندسة

رمحـه   2011/ 4/ 5، وكانـت وفاتـه بتـاري     2009 عـام  أغنى شخصية عربية ابعرعلى أنه 
 اهلل.

 (https:/ / ar. wikipedia. org/ wiki ،) /http:/ / www. arabianbusiness. com.  

حيفة الريـاض  صـ  ،http:/ / ar. wikipedia. orgموقـع املوسـوعة اسـرة )ويكيبيـديا(      (55)
، صــحيفة الشــرق 15781العــدد  -م 2011ســبتمرب  8 -هـــ  1432شــوال  10اخلمــيس 

 . 11973العدد  2011سبتمرب  9هـ  1432شـوال  11األوسط اجلمعـة 

 http:/ / ar. wikipedia. orgموقع املوسوعة اسرة )ويكيبيديا(  (56)

http://www.alriyadh.com/article836488.html
http://www.alriyadh.com/article836488.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1939
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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عبدالعزيز الراجحي: ولد يف ةافظة البكريية وهي إحدى ةافظات منطقة القصيم  سليمان بن (57)
، أحد أشهر رجال األعمال يف اململكـة العربيـة السـعودية   ، وهو 1920هـ املوافق 1388عام 

ميلك العديد من الشـركات املسـاهمة يف التنميـة الزراعيـة     ، شريك مؤسس مصرف الراجحي
لكة وخارجها مثل الوطنية للصناعة، الوطنيـة للنقـل باإلضـافة إىل    والأذائية والصناعية يف املم

 . دواجن الوطنية

  http:/ / ar. wikipedia. org/ wikiاملوسوعة اسرة ويكيبيديا. ( 58)

 اخلرب نقلته أكثر الوكاالت العربية والعاملية عن جملة. (59)
 (http:/ / www. businessinsider. com .) / 

 / http:/ / www. rf. org. saاإللكرتوني  موقع املؤسسة( 60)

الشي  ناصر بن ةمد اخلرايف: وهو من رجال األعمال املعروفني باألعمال اخلريية يف الكويت ( 61)
 رمحه اهلل. -هـ1414م، املوافق لعام 1993عام م، وتويف عام 1919الكويت عام من مواليد 

 املركز الدولي لألحباث والدراسات. (62)
 http:/ / www. medadcenter. com/ cv/ 1110# 

يعد من أكرب  سعودي رجل أعمالاألمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود: وهو أمري و( 63)
مـن أغنيـاء   19يف الرتتيـب   2010 األمريكيـة عـام   جملة فـوربس  صنفته، املستثمرين يف العامل
 . دوالر مليار4. 19ـالعامل بثروة تقدر ب

(64) https:/ / twitter. com/ Alwaleed_Talal 

الشي  محد بن ةمد الأماس هو أحد رجال األعمال املعروفني يف مدينـة مكـة ومدينـة بريـدة      (65)
مبنطقة القصيم، وهو رئيس جملس إدارة شبكة قنوات اجملد الفضائية وقناة هدى الناطقة باللأة 

)صـحيفة سـبق    ت الكـربى اإلجنليزية وقنوات أخرى، وهو عضو مساهم يف عدٍد من الشركا
 هـ(. 1435/ 7/ 13بتاري   http:/ / sabq. org/ wVZfdeااللكرتونية 

 . ٢١٥( البقرة: 66)

 . 123/ 2( روضة الناظر وجنة املناظر67)

http://www.medadcenter.com/cv/1110
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://sabq.org/wVZfde
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 ٢٠( املزمل: 68)

 .  219سورة البقرة: ( 69)

 (580/ 1( تفسري ابن كثري ت سالمة )70)

 . ٦٠ألنفال: ( ا71)

 (. ١٢١/ ٧كتاب املرضى، باب متين املريض املوت ) يفالبخاري  رواه (٧٢)

 (. 246(، مذكرة يف أصول الفقه )ص: 124/ 2( روضة الناظر وجنة املناظر )73)

 .(129/ 10( فتح الباري البن حجر )74)

 سيأتي خترجيه يف اسديو التالي. ( 75)

وينظـر  (، 453/ 12الكبري)و(، 106/ 2الصأري)، و(139/ 6األوسط )أخرجه الطرباني يف ( 76)
صـحيح الرتغيـب   ، حسـن لأـريه  ، وقـال األلبـاني:   (97/ 1صحيح اجلامع الصأري وزيادته )

 .  (359/ 2والرتهيب )

، وحسنه (٨٧/ ١ابن ماجه يف اإلميان وفضائل الصحابة، باب ثواب معلم الناس اخلري ) رواه( 77)
، أحكـام اجلنـائز   254املشـكاة   ، وينظر(443/ 1وزيادته )صحيح اجلامع الصأري يف  األلباني

 (. 1079، اإلرواء 176

َرَوى َعْبَد اْلَمِلِك ْبَن َحِبيـٍبَعِن   ، قال ابن حزم: "269/ 4، والزركشي 185/ 8املأين ذكره يف ( ٧٨)
لم إلَّـا َوَقـْد َأْوَقـَف    َما ِمْن َأَحٍد ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه صـلى اهلل عليـه وسـ   )اْلَواِقِديِّ َقاَل: 

َوَهِذِه ِرَواَيـُة َأْخَبـاثٍ   (َوَحَبَس َأْرًضا، ِإالَّ َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن َعْوٍف َفِإنَُّه َكاَن َيْكَرُه اْلَحْبَس
"

اّلـى   
( وأغفلـه  29/ 6األلبـاني يف "اإلرواء": )  ه، وقال الشي  عبدالعزيز الطريفـي: "ذَكـرَ  (176/ 9)

( قـال:  15وقفت عليه، فقد أخرجه أبو بكر اخلصاف يف "أحكام األوقاف": )من التخريج، وقد 
حدثنا ةمد بن عمر الواقدي قال: حدثين قدامـة بـن موسـى بـن بشـري مـوىل املـازنيني قـال:         
مسعت جابر بن عبد اهلل يقول: ملا كتب عمر بن اخلطاب رضـي اهلل عنـه صـدقته يف خالفتـه     

فأحضرهم وأشهدهم على ذلك، فانتشر خربها، قال جـابر:  دعا نفرًا من املهاجرين واألنصار 
من املهـاجرين واألنصـار إال حـبس مـااًل     فما أعلم أحدًا ذا مقدرة من أصحاب رسول اهلل 
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من ماله صدقه موقوفة ال تشرتى وال تورث وال توهب. قـال قدامـة بـن موسـى: ومسعـت      
مـن  من أصـحاب رسـول اهلل    ةمد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة يقول: ما أعلم أحدًا

أهل بدر من املهاجرين واألنصار إال وقد وقف منماله حبسًا ال يشرتى وال يورث وال يوهب 
التحجيل يف ختريج ما مل خيـرج يف إرواء  أ. ه. "وإسناده واه، حتى يرث اهلل األرض ومن عليها

 . 181ص: ، الأليل

، ورقة فتيحة ملعاشي –الوقف ومتويل التنمية البشرية على ضوء التجربتني اإلسالمية والأربية ( 79)
اجلمهوريـة التونسـية،    –مقدمة إىل امللتقى الدولي الثاني حـول: املاليـة اإلسـالمية، صـفاقس     

جـدة خـالل    –تونس، بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية  –والذي تنظمه جامعة صفاقس 
ــل 2013/ 6/ 29 – 27الفــرتة   ، والورقــة منشــورة يف موقــع موســوعة االقتصــاد والتموي

 هـ. 1434/ 11/ 12بتاري   ، /http:/ / iefpedia. com/ arabاإلسالمي
كتـاب الزهـد    يفمسـلم  ، و(٩٧/ ١كتاب الصالة، باب من بنـى مسـجًدا )   يفالبخاري  رواه( ٨٠)

 (. ٢٢٨٧/ ٤والرقائق، باب فضل بناء املساجد )
يف سنن ابن ماجه بلفظ )من بنى مسجدا هلل كمفحـص  وهو (، ٥٤٨/ ٢اإلمام أمحد ) أخرجه( 81)

قطاة، أو أصأر، بنى اهلل له بيتا يف اجلنة(، كتاب املساجد واجلماعات، باب من بنى هلل مسجًدا 
(٢٤٤/ ١ .) 

/ 4، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الفضـائل، بـاب خريكـم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه        (82)
 . 4739رقم 1919

 لقات ال يتجاوز افتتاحها مع راتب أستاذها ألف ريال!  بعض اس (83)

 . ٣٣( فصلت: 84)

َفْضُل الصََّدَقِة َعـْن  يف الصأرى، كتاب الوصايا، باب  والنسائي، 7/ 6أخرجه أمحد يف مسنده ( ٨٥)
، 313/ 2 (1681)يف كتاب الزكاة، بـاب يف فضـل سـقي املـاء      (، وأبو داود3664اْلَميِِّت )

وابن خزمية يف صحيحه إال أنه قال إن صح اخلرب وابن حبـان  (، 3684دب )يف األ وابن ماجه
( وقال: " صحيح على شرط الشيخني "! وردَُّه الذهيب بقولـه: "  414/ 1اساكم )، ويف صحيحه

(، وقـال  1113 )صحيح اجلامع حديو رقم: وحسنه األلباني يف قلت: ال  فإنه غري متصل ". 
 : حسن لأريه. 233/ 1يف صحيح الرتغيب والرتهيب 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/07/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%8A.doc
http://iefpedia.com/arab/
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 ريال، وبعضها أقل من ذلك.  2000تبلغ تكلفة بعض اآلبار يف بعض الدول ( 86)
ريال فأكثر، بينما اآلبار العاديـة التقليديـة    30.000تبلغ تكلفة البئر االتوازي يف هذه الدولة  (87)

ذه األسعار ريال، وقد أخذت ه 5000ال  يستخرج املاء منها يدويًا فهي كثرية فتبلغ تكلفتها 
 الرياض.  غينيا كوناكري وهو تابع إلحدى املؤسسات اخلريية يفمن أحد مندوبي تنفيذ اآلبار يف 

  (.٢٢٨٧ /٤) واليتيم واملسكني األرملة إىل اإلحسان باب والرقائق، الزهد كتاب مسلم، رواه( 88)
/ 11/ 1بتـاري    يتـيم  4200يبلغ عدد األيتام املكفولني لـدى هـذه اجلمعيـة فـرص الريـاض       (٨٩)

   /http:/ / www. ensan. org. sa/ home  هـ.1436

داخـل اململكـة،    5000يتـيم، مـنهم    65000ويبلغ عدد األيتام املكفـولني لـديهم أكثـر مـن     ( 90)
 هـ.1436/ 11/ 2والباقي خارج اململكة، حبسب موقع املؤسسة االلكرتوني بتاري  

 http:/ / www. mc. org. sa/ UI/ Default. aspx  
ريال شهريًا وفق موقـع مجعيـة    300ريال سنويًا أو  3600تبلغ كفالة اليتيم لدى مجعية إنسان  (91)

 / 12/ 3بتـاري    http:/ / www. ensan. org. sa/ home/ orphins. htmlإنسـان  
 150ريـال مبعـدل    1800قيمة الكفالة السنوية يف اخلـارج  هـ، وأما يف خارج اململكة ف1436

 هـ.1436/ 12/ 3، وفق موقع مؤسسة مكة اخلريية بتاري  ريال شهرياً 
 http:/ / www. mc. org. sa/ UI/ MakkaPage. aspx?Id=5  

(، وكانـت  Salt Lake City( وعاصمتها مدينة سولت ليك سي  )Utahالوالية هي يوتا )( 92)
 . 2014هـ/ 1436الزيارة يف شتاء 

هــ، وقـد   1434اكري صـيف عـام   كان هذا أثناء جول  لبعض دول غرب أفريقيا كأينيا كون (93)
زرت مدارس أخرى يف غامبيا والسنأال وموريتانيا قبل هذا التـاري ، كمـا زرت مـدارس يف    

 هـ. 1432ا ند وسرييالنكا واندونيسيا صيف عام 

 هـ.1436/ 12/ 4موقع مفكرة اإلسالم بتاري  ( 94)
 http:/ / islammemo. cc/ akhbar/ arab/ 2015/ 01/ 13/ 226183. html  

تسعى إيران إىل فتح جامعات على مستوى عالي مـن البنـاء والتجهيـزات يف أفريقيـا وشـرق       (95)
 آسيا، وهي دولة واحدة تبنت نشر مذهب التشيع ولألسف الشديد. 

http://www.ensan.org.sa/home/
http://www.mc.org.sa/UI/Default.aspx
http://www.mc.org.sa/UI/Default.aspx
http://www.ensan.org.sa/home/orphins.html%20%20بتاريخ%203/12/
http://www.mc.org.sa/UI/MakkaPage.aspx?Id=5
http://www.mc.org.sa/UI/MakkaPage.aspx?Id=5
http://islammemo.cc/akhbar/arab/2015/01/13/226183.html
http://islammemo.cc/akhbar/arab/2015/01/13/226183.html
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والتطــوير يف اململكــة العربيــة الســعودية للعــام علــى البحــو العلمــي  اإلنفــاقواقــع تقريــر  (96)
، صادر عن وزارة التعليم العالي وكالة الـوزارة للتخطـيط   م2012هـ ( 1433/ 1434املالي

 واملعلومات )نسخة إلكرتونية.
http:/ / he. moe. gov. sa/ ar/ Ministry/ Deputy- Ministry-for-Planning-

and-Information-affairs/ The-General-Administration-of-Planning/ 

Documents/ 555. pdf.)  

لمنتـدى الثـاني   العرابي اسارثي ورقة علمية مقدمة ل ، د. فهدالبحو العلمي. . والتنمية أزمة( ٩٧)
للشــراكة اجملتمعيــة يف البحــو العلمــي جبامعــة اإلمــام ةمــد بــن ســعود اإلســالمية بتــاري   

 هـ.1435/ 5/ 28، ونشرت يف موقع أسبار للدراسات والبحوث بتاري  27/4/2011
 http:/ / www. asbar. com/ / ar/ monthly-issues  /٩٩٤  article. htm  

(98) https:/ / ar. wikipedia. org/ wiki   هـ.  1436 / 10/ 23بتاري 

بنتائج هـذه  « اليونسكو«أبلأت قد  وزارة العليم العاليحبسب تقرير وزارة التعليم العالي فإن ( 99)
 القريب.  الدولية يف املستقبل بياناتها  يفأن تظهر  -كما ذكر التقرير-املتوقعالدراسة، ومن 

على البحو العلمي والتطوير يف اململكة العربية السعودية للعـام   اإلنفاقواقع تقرير بعنوان ( 100)
در عن وزارة التعليم العالي وكالة الـوزارة للتخطـيط   ، صام2012هـ 1433/ 1434املالي

 . 21واملعلومات، ص: 

، صحيفة اليوم ةمد الضبعي، من إعداد ( عودة السعودية إىل خريطة البحو والتطوير العاملية101)
ــة( ــخة اإللكرتونيـ ــق  )النسـ ــاء املوافـ ــاير  1األربعـ ــدد  2014ينـ ــاري  14810العـ ، بتـ

 هـ. 6/12/1436

 16قفية يف اجلامعات السعودية، د. علي القرني، مقال يف صحفية اجلزيرة بتـاري   التنمية الو( 102)
 .العددم، 2013/ 12/ 19هـ املوافق 1435صفر 

 15057 http:/ / www. al-jazirah. com/ 2013/ 20131219/ ar6. htm . 

   /http:/ / www. enayah. orgموقع اجلمعية ( 103)

   /http:/ / www. rahmah. orgموقع اجلمعية ( 104)

http://he.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-%20Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/The-General-Administration-of-Planning/Documents/555.pdf
http://he.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-%20Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/The-General-Administration-of-Planning/Documents/555.pdf
http://he.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-%20Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/The-General-Administration-of-Planning/Documents/555.pdf
http://he.moe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-%20Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/The-General-Administration-of-Planning/Documents/555.pdf
http://www.asbar.com/ar/monthly-issues/994%20article.htm
http://www.asbar.com/ar/monthly-issues/994%20article.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki%20%20%20بتاريخ%2023/10/
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  / .http:/ / www. zmzm. orgموقع اجلمعية ( 105)
مجعيـة السـرطان   وهـي أكثرهـا فروعـًا، و     اجلمعية السعودية اخلريية ملكافحة السرطانوهي ( 106)

مجعية اإلميـان لرعايـة   املنطقة الشرقية وفروعها ثالثة مجيعها يف املنطقة الشرقية، و ب السعودية
 جبده، ومجعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة.  مرضى السرطان

، وفـق دراسـة بثتهـا    %12 السعودية ، بينما هو يف%2املعدل العاملي النتشار مرض السرطان ( 107)
 هـ.1436/ 12/ 2اجلمعية السعودية ملكافحة السرطان يف فيلمها التعريفي بتاري  

https:/ / www. youtube. com/ watch?v=H56tA0icsPs  
 على اإلنرتنت. هـ من خالل موقع اجلمعية 1435/ 10/ 17( 108)
الـذي يعمـل حتـت مظلـة     و، ه1434لعام  ملدينة الرياضوفقًا إلحصائيات املرصد اسضري ( 109)

 ، وقد نشر التقرير يف صحفية اجلزيرةا يئة العليا لتطوير مدينة الرياض
 http:/ / www. al-jazirah. com/ 2014/ 20140504/ ln51. htm 

ية إحدى املؤسسات اخلريية التابعة لرابطة العـامل اإلسـالمي،   املؤسسة العاملية لإلعمار والتنم( 110)
ه، ومقرها يف مدينة الرياض، وهي تقوم بأعمـال خرييـة متنوعـة    1420وكان تأسيسها يف عام 

من مشاريع إغاثية ودعوية وتنموية، كان على يدها بنـاء آالف املسـاجد واملـدارس واملعاهـد،     
مـن األيتـام، وقـد شـرفت باملسـاهمة يف تأسيسـها        وحفر اآلالف من اآلبـار، وكفالـة اآلالف  

 والعمل بضع سنوات، مع مديرها العام الدكتور عبداهلل املرزوقي، ثم الدكتور عبداهلل القعي د. 

 هـ.1436/ 12/ 8موقع السوق املالية السعودي )تداول( بتاري  ( 111)
 http:/ / www. tadawul. com. sa/ wps/ portal/ 

Press?PRESS_REL_NO=3537  
 هـ.8/12/1436موقع وزارة العدل بتاري  ( 112)

 http:/ / www. moj. gov. sa/ ar-sa/ Notary/ Rspointer/ Dashboards/ 

300_PointerRsRegion/ 303_Yearly/ Pointer303_01. aspx  

 =http:/ / sabq. org/ a7sfde?printingصحيفة سبق  (113)

موقع عامل التطوص العربـي،  األمريكية العمل اخلريي يف الواليات املتحدة  مقتبسات عن جتربة (114)
http:/ / www. arabvolunteering. org/ corner/ avt10449. html   وقـد

http://saudicancer.org/
http://www.scf.org.sa/
http://www.scf.org.sa/
http://www.scf.org.sa/
http://www.emancancer.org/
http://www.emancancer.org/
http://www.emancancer.org/
https://www.youtube.com/watch?v=H56tA0icsPs
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/Press?PRESS_REL_NO=3537
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/Press?PRESS_REL_NO=3537
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/Press?PRESS_REL_NO=3537
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Notary/Rspointer/Dashboards/300_PointerRsRegion/303_Yearly/Pointer303_01.aspx%20بتاريخ%20%20%208/12/
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Notary/Rspointer/Dashboards/300_PointerRsRegion/303_Yearly/Pointer303_01.aspx%20بتاريخ%20%20%208/12/
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Notary/Rspointer/Dashboards/300_PointerRsRegion/303_Yearly/Pointer303_01.aspx%20بتاريخ%20%20%208/12/
http://sabq.org/a7sfde?printing=
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
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وكـاالت األخـرى الـ  ميكـن أن     وال إنشاء املكتبات العامة جنيمشلت األعمال اخلريية لكار
 ". "املصاعد ال  متكن أصحاب الطموح من تسلقها توفر

 القفاري، صحيفة الرياض، مقال بعنوان: أثرياؤنا. . وأثرياؤهم! !، د. عبداهلل (115)
 http:/ / www. alriyadh. com/ 2013/ 03/ 04/ article814712. html 

كيف ميكن استثمار نظام الوقف يف دعم قضـايا األقليـات اإلسـالمية، ورقـة مقدمـة لنـدوة        (116)
، ص 2001-5-15القـاهرة   (2001)  اجلمعية اخلريية اإلسالمية، ةمد شـوقي الفنجـري  

فتيحـة   –الوقف ومتويل التنمية البشرية على ضوء التجربتني اإلسالمية والأربية ، وينظر 20
  –ورقــة مقدمــة إىل امللتقــى الــدولي الثــاني حــول: املاليــة اإلســالمية، صــفاقس  ، ملعاشــي

تونس، بالتعاون مع البنـك اإلسـالمي    –اجلمهورية التونسية، والذي تنظمه جامعة صفاقس 
 . 2013/ 6/ 29 – 27خالل الفرتة  جدة  –للتنمية 

، د. عبدالعزيز الكبيسي، حبو -الرتست -حبو بعنوان: التجربة األمريكية يف العمل اخلريي( 117)
 هـ. 1427مقدم للمؤمتر الثاني لألوقاف )الصيغ التنموية، والرؤى املستقبلية(، 

 . ٣٦األنفال: ( 118)

 . 204ضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب، د. ةمد السلومي، ص: ( 119)

زًا أكادمييـًا للفكـر   جامعة رجيينت، تقـع فـى فريجينيـا بيـتش بواليـة فريجينيـا، وتعتـرب مركـ         (120)
 .املسيحي، مبقراتها املنتشرة حول العامل، وبراجمها الدراسية املتاحة عرب االنرتنت

http:/ / www. regent. edu/.   

بات هـ، وينظر املوقع الرمسي لــ 1436/ 11/ 23موقع املوسوعة اسرة ويكيبيديا بتاري  ( 121)
  رتسونروب

https:/ / ar. wikipedia. org/ wiki http:/ / www. patrobertson. com . 

 . 204ضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب، د. ةمد السلومي، ص: ( 122)

موقـع عـامل التطـوص    ، ة العمـل اخلـريي يف الواليـات املتحـدة االمريكيـة     ( مقتبسات عن جتربـ 123)
 http:/ / www. arabvolunteering. org/ corner/ avt10449. htmlالعربي، 

http://www.alriyadh.com/2013/03/04/article814712.html
http://www.alriyadh.com/2013/03/04/article814712.html
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/07/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%8A.doc
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/07/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%8A.doc
http://www.regent.edu/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.patrobertson.com/
http://www.patrobertson.com/
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
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 ملحـق –يـب، جريـدة املدينـة   والعمل اخلـريي، املهنـدس ةمـد أمحـد حب     مقال أمريكا وحنن (124)
 .موقع صيد الفوائد، هـ1422/ 11/ 14االثنني الرسالة

 http:/ / www. saaid. net/ Anshatah/ dole/ 24. htm . 

 املصدر السابق.  (125)

مقتبسـات عـن   ضمن دراسة بعنـوان  مقال بعنوان مقاربات العطاء، للكاتب روبن إل ياغر، ( 126)
/ 13بتـاري    .موقع عامل التطوص العربـي ، الواليات املتحدة االمريكية جتربة العمل اخلريي يف

 .هـ1434/ 11
 http:/ / www. arabvolunteering. org/ corner/ avt10449. html  

 املصدر السابق.  (127)

(128) http:/ / youth. fdncenter. org/ youth_celebrity. html.  

(129) http:/ / www. looktothestars. org.   

 اإللكرتونيها اخلريية موجودة على موقع أوبرا وينفري كثري من نشاطات( ١٣٠)

 http:/ / www. oprah. com 

كيف ميكننـا االسـتفادة منهـا يف جمتمعاتنـا اإلسـالمية ومؤسسـاتنا        ..( ثقافة التطوص يف الأرب131)
كز الدولي لألحباث والدراسات( وهو مركز متخصـص يف العمـل   مركز مداد )املراخلريية؟ 

 هـ.1436/ 11/ 23اخلريي، وقد أعد الدراسة إسراء البدر بتاري  
 http:/ / www. medadcenter. com/ investigations/ 283  

، بري يف االقتصاد اإلسالمي )مدير موسوعة االقتصاد اإلسالمي(الدكتور بشر ةمد موفق اخل (132)
ضمن مشاركته يف دراسة أجراها مركز مداد )املركز الـدولي لألحبـاث والدراسـات( وهـو     

/ 19بتـاري    2010مركز متخصص يف العمل اخلريي، وقد أعد الدراسة إسراء البدر عام 
 هـ.1436/ 11

http:/ / www. medadcenter. com/ investigations/ 283  

http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
http://youth.fdncenter.org/youth_celebrity.html
http://www.looktothestars.org/
http://www.oprah.com/
http://www.oprah.com/
http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.medadcenter.com/investigations/283
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مقتبسات عن جتربـة العمـل اخلـريي يف الواليـات املتحـدة االمريكيـة، موقـع عـامل التطـوص           (133)
 http:/ / www. arabvolunteering. org/ corner/ avt10449. html  العربي،

 . 169هي هكذا. . كيف نفهم األشياء من حولنا، أ. د. عبدالكريم بكار ص:  (134)

( ثقافة التطوص يف الأرب. . كيف ميكننا االسـتفادة منهـا يف جمتمعاتنـا اإلسـالمية ومؤسسـاتنا      135)
ت( وهو مركز متخصـص يف العمـل   مركز مداد )املركز الدولي لألحباث والدراسااخلريية؟ 

/ 11/ 23م بتـاري   2012اخلريي، وقـد أعـد الدراسـة إسـراء البـدر شـهر اكتـوبر عـام         
  http:/ / www. medadcenter. com/ investigations/ 283  هـ.1436

 دول العامل، فبعض دول العامل تطلـق عليـه القطـاص غـري     ختتلف مسميات القطاص اخلريي بني( 136)
اسكومي وبعضها القطاص املستقل، وبعضها القطـاص غـري الرحبـي، وتسـمية األمـم املتحـدة       

، ينظــر كتــاب ضــحايا بريئــة للحــرب العامليــة علــى (Third Sector)بالقطــاص الثالــو 
 .  197اإلرهاب، د. ةمد السلومي، ص: 

  .موقع صحيفة االقتصادية االلكرتونية، د. رجا املرزوقي، للقطاص الثالو ألهمية التنمويةا (137)

 http:/ / www. aleqt. com/ 2010/ 11/ 22/ article_471303. html 

 عبـداللطيف  أ. د. نعمت، جتاربها من اإلفادة وإمكانات األجنبية الوقفية للمؤسسات ( دراسة138)
 . ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧لألوقافالثاني  لمؤمتر، حبو مقدم لمشهور

 –والعمل اخلريي، بقلم ةمد أمحد حبيب، جريدة املدينة  مقال أمريكا وحنناملصدر السابق، ( 139)
  .1436/ 12/ 29د موقع صيد الفوائ، هـ1422/ ذي القعدة/ 14االثنني  ملحق الرسالة

http:/ / www. saaid. net/ Anshatah/ dole/ 24. htm 

املشــهور  (William Henry Gates III :باإلجنليزيــة: ( وليــام هنــري غيــتس الثالــو140)
ــم ــام يف    باس ــم ولي ــار الس ــو اختص ــل ه ــتس، وبي ــل غي ــي  بي ــدة األمريك ــات املتح  ، الوالي

 اســكتلندي – ايرلنــدي م، وهــو مــن أصــل1955أكتــوبر 28 يف واشــنطن، ســياتل لــديفو
ــ أمريكــي ومــربمج رجــل أعمــال هــو، و)بريطــاني( شــركة  1975 امن. أســس عــوةِس

ــوفت ــع مايكروس ــول آالن م ــه   ب ــه بنفس ــنع ثروت ــد ص ــردي    وق ــيب ف ــرب نص ــك أك وميل
 األسهم املطروحة.  املقدر بتسعة باملئة من أسهمها من

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.aleqt.com/2010/11/22/article_471303.html
http://www.aleqt.com/2010/11/22/article_471303.html
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%85_(%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%85_(%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
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 هـ.29/12/1436موقع املوسوعة اسرة )ويكيبيديا( بتاري   (141)
 https:/ / ar. wikipedia. org ،http:/ / www. gatesfoundation. org/  

، بتـاري    /https:/ / ar. wikipedia. org/ wikiموقـع املوسـوعة اسـرة )ويكيبيـديا(     ( 142)
 هـ. 1437/ 5/ 25

، االستثمار اآلمن ملوارد املؤسسات 68، 60األوقاف السياسية يف مصر، غامن البيومي، ص: ( 143)
مـن حولنـا، أ. د.    ءهـي هكـذا. . كيـف نفهـم األشـيا      ،151اخلريية، د. صـادق محـاد، ص:   

)العمل اخلريي السـعودي( متـى يسـتعيد عافيتـه؟،     ، مقال بعنوان 169عبدالكريم بكار ص: 
 هـ.1434/ 11/ 13، موقع صيد الفوائد، بتاري  أمني بن خبيت الزهراني

 http:/ / www. saaid. net/ Anshatah/ dole/ 86. htm 

حبو بعنوان: عوملة الصدقة اجلارية: حنو أجندة كونية للقطاص الوقفي، د. طارق عبداهلل، جملة ( 144)
 . 38، ص: ـه1429/ 5السنة الثامنة،  14أوقاف، العدد 

 ه. 1436/ 12/ 28بتاري   www. unitedway. orgركة شال( موقع 145)

أفكار وتوصيات، بقلم املهنـدس/   -إحصائيات وأرقام  -( مقال أمريكا وحننوالعمل اخلريي 146)
هــ موقـع   1422/ ذي القعـدة/  14ملحق الرسالةاالثنني  –ةمد أمحد حبيب، جريدة املدينة 

موقع شبكة ، http:/ / www. saaid. net/ Anshatah/ dole/ 24. htm، صيد الفوائد
  .http:/ / www. alasmy. com/ vb/ t7402. htmlالعاصمي 

العمــل ، 154كتـاب االســتثمار اآلمــن ملــوارد املؤسسـات اخلرييــة، د. صــادق محــاد، ص:    (147)
 للكاتب ةمد خري عوض اهلل، موقع مفكرة اإلسالم. حرام علينا. للهمحال. اخلريي

 http:/ / islammemo. cc/ 2004/ 01/ 28/ 3854. html  

والعمل اخلريي، املهندس ةمد أمحد حبيـب،   مقال أمريكا وحننهـ، 1436/ 12/ 29بتاري   
 . الفوائد موقع صيدـ، ه1422/ 11/ 14االثنني، الرسالة ملحق – جريدة املدينة

، موقـع عـامل التطـوص    األمريكيـة مقتبسات عن جتربـة العمـل اخلـريي يف الواليـات املتحـدة       (148)
 http:/ / www. arabvolunteering. org/ corner/ avt10449. htmlالعربي، 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
http://www.gatesfoundation.org/بتاريخ%2029/12/1436
http://www.gatesfoundation.org/بتاريخ%2029/12/1436
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/86.htm
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/86.htm
http://www.unitedway.org/
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
http://www.alasmy.com/vb/t7402.html
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
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وعامي  ،Non profit Kit for Dummies P 13من كتاب  مأخوذة 1999بيانات عام ( 149)
 نقــاًل عــن كتــاب ،Giving USA 2002 Report P: 6مــن كتــاب  2010، 2000

 . 154االستثمار اآلمن ملوارد املؤسسات اخلريية، د. صادق محاد، ص: 

(150)http:/ / www. theguardian. com/ news/ datablog/ 2012/ apr/ 24/ top-

1000-charities-donations-britain   هـ.1437/ 5/ 24بتاري 

(151):  / /www. theguardian. com/ news/ datablog/ 2012/ apr/ 24/ top-

1000-charities-donations-britain   
 عونة.املاجلمعيات اخلريية مؤسسة  )قلت الصحيفة من موقع وقد ن 

)CAF(  )(http:/ / www. charitytrends. org/ Default. aspx) 

 ،https:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Wellcome_Trustموقـع ويكيبيـديا   ( 152)
 هـ. 1437/ 5/ 24بتاري  

قفية األجنبية وإمكانات اإلفادة من جتاربها أ. د. نعمت دراسة للمؤسسات الوورقة بعنوان:  (153)
 لمؤمتر الثـانى لألوقـاف الصـيغ التنمويـة والـرؤى املسـتقبلية      ، مقدمة لعبد اللطيف مشهور

 هـ. 1435/ 6/ 11هـ، بتاري  1427/ 2006

خيطئ بعض الباحثني عندما يعزو نزعة اإلنفـاق والتعـاون مـع اآلخـرين لـدى البـوذيني إىل       ( 154)
دعوة إىل س غري ديين كسياسي أو علمي مع العلم أن من أهم تعاليم الديانـة البوذيـة "الـ   أسا

اّبة والتسامح والتعامل باسسنى والتصدق على الفقراء وترك الأنى والرتف ومحل الـنفس  
 هـ.1436/ 4/11بتاري  " على التقشف واخلشونة

http:/ / www. saaid. net/ feraq/ mthahb/ 84. htm ،https:/ / ar. wikipedia. org/ wiki /  

 أ. د. نعمت، جتاربها من اإلفادة وإمكانات األجنبية الوقفية للمؤسسات دراسة ورقة بعنوان( 155)

 . هـ11/6/1435 ،2006/ ـه1427 لألوقاف يالثان لمؤمتر، حبو مقدم لمشهور اللطيف دعب

، د. عبدالعزيز الكبيسي، حبو -الرتست -حبو بعنوان: التجربة األمريكية يف العمل اخلريي (١٥٦)
 كتـاب هــ،  1427مقدم للمؤمتر الثـاني لألوقـاف )الصـيغ التنمويـة، والـرؤى املسـتقبلية(،       

 . 154املؤسسات اخلريية، د. صادق محاد، ص: ملوارد االستثمار اآلمن 

http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/apr/24/top-1000-charities-donations-britain
http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/apr/24/top-1000-charities-donations-britain
http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/apr/24/top-1000-charities-donations-britain
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.charitytrends.org/Default.aspx&usg=ALkJrhh2psclWcTE5n8tZJXZMskRc_5Jrg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.charitytrends.org/Default.aspx&usg=ALkJrhh2psclWcTE5n8tZJXZMskRc_5Jrg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.charitytrends.org/Default.aspx&usg=ALkJrhh2psclWcTE5n8tZJXZMskRc_5Jrg
https://en.wikipedia.org/wiki/Wellcome_Trust
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/84.htm
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/84.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%20%20%20بتاريخ%204/11/
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و بعض املصادر تذكر  (7النملة )ص:  -التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته  (١٥٧)
دراسة أجراها مركز مداد )املركز الـدولي لألحبـاث والدراسـات(    ضعف هذا الرقم، وينظر 

إسراء البدر وشارك فيها الـدكتور   وهو مركز متخصص يف العمل اخلريي، وقد أعد الدراسة
 ـ.ه1436/ 11/ 19خالد املصري متخصص يف الشأن التنصريي، بتاري  

 http:/ / www. medadcenter. com/ investigations/ 283 

أفكار  -إحصائيات وأرقام  -عمل اخلريي موقع صيد الفوائد، مقال بعنوان أمريكا وحنن وال (158)
 .وتوصيات، املهندس/ ةمد أمحد حبيب

 http:/ / www. saaid. net/ Anshatah/ dole/ 24. htm 

 ع.ميكن إجياد مشروص األعمال اخلريية الرياضية على املوقكما ( 159)

http:/ / www. sportsphilanthropyproject. com  
 .موقع عامل التطوص العربي، مقتبسات عن جتربة العمل اخلريي يف الواليات املتحدة االمريكية   

http:/ / www. arabvolunteering. org/ corner/ avt10449. html 

إي جورنـال  ، مقتـبس مـن   ( مقتبسات عن جتربة العمل اخلريي يف الواليات املتحدة االمريكية160)
 ، ، ونشر يف موقع مربة الشاكري.يو أس أيه

http:/ / shakirycharity. org/ index_A. php?id=145&artid=82&article_type=2 . 

 املصدر السابق. ( 161)

، د. عبدالعزيز الكبيسي، حبو -الرتست -حبو بعنوان: التجربة األمريكية يف العمل اخلريي( 162)
م، 2006-هــ 1427بلية(، مقدم للمؤمتر الثاني لألوقاف )الصيغ التنمويـة، والـرؤى املسـتق   

وحبو بعنوان الوقف وأثره على الناحية االجتماعية، عرب من التجربة األمريكية يف استعمال 
األوقاف الأربية، للدكتور بيرت موالن، حبو مقدم لندوة )الوقف اإلسالمي( من تنظيم كليـة  

ث منشـورة يف  م، واألحبـا 1997ديسـمرب   7-6الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات يف الفرتة 
 موقع موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي.

http:/ / iefpedia. com/ arab/ 20171-20171 . 

http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
http://www.sportsphilanthropyproject.com/
http://www.sportsphilanthropyproject.com/
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt10449.html
http://shakirycharity.org/index_A.php?id=145&artid=82&article_type=2
http://iefpedia.com/arab/20171-20171
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 16( التنمية الوقفية يف اجلامعات السعودية، د. علي القرني، مقال يف صحيفة اجلزيرة بتـاري   163)
 .م، العدد2013/ 12/ 19 املوافق ـه1435صفر 

 15057 http:/ / www. al-jazirah. com/ 2013/ 20131219/ ar6. htm . 

 املصدر السابق. ( 164)

على البحو العلمي والتطوير يف اململكة العربية السعودية للعـام   اإلنفاقواقع تقرير بعنوان ( 165)
 الة الوزارة للتخطـيط ، صادر عن وزارة التعليم العالي وكم2012هـ (1433/ 1434املالي

 واملعلومات. 

لمنتدى الثـاني  ، د. فهد العرابي اسارثي ورقة علمية مقدمة لوالتنمية ..البحو العلمي أزمة( 166)
للشراكة اجملتمعيـة يف البحـو العلمـي جبامعـة اإلمـام ةمـد بـن سـعود اإلسـالمية بتـاري            

 ، ونشرت يف موقع أسبار للدراسات والبحوث27/4/2011
 http:/ / www. asbar. com/ / ar/ monthly-issues  /٩٩٤  article. htm 

 م.2010، وقد نقل اإلحصائية من تقرير لليونسكو هـ1435/ 5/ 28بتاري  
 http:/ / www. unesco. org . 

على البحو العلمي والتطوير يف اململكة العربية السعودية للعـام   اإلنفاقواقع تقرير بعنوان ( 167)
، صادر عن وزارة التعليم العالي وكالة الوزارة للتخطيط م2012-هـ  1433/ 1434املالي

 . 21واملعلومات، ص: 

 . 21التقرير السابق ص: ( 168)

 نقـاًل عـن كتـاب   ( Giving USA p. 163اء أمريكـا( ) البيانات مأخوذة من كتـاب )عطـ  ( 169)
 154املؤسسات اخلريية، د. صادق محاد، ص: االستثمار اآلمن ملوارد 

 http:/ / www. medadcenter. com/ Investigations/ ItemDetails. aspx?ID=283 

 :مصدر هذا اجلدول كتاب( 170)
 Nonprofit kit 2007 stanhutton&frances Phillips P. 18  

 . 157نقاًل عن االستثمار اآلمن ملوارد املؤسسات اخلريية، د. صادق محاد، ص:  

   .8املائدة: ( 171)

http://www.asbar.com/ar/monthly-issues/994%20article.htm
http://www.asbar.com/ar/monthly-issues/994%20article.htm
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
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َباب " َتُقـوُم السَّـاَعُة َوالـرُّوُم َأْكَثـُر     ، اْلِفَتِن َوَأْشَراِط السَّاَعِة كتابأخرجه مسلم يف صحيحه،  (172)
 . 5162اسديو:  رقم النَّاِس

 ". حسن عبد الرمحن رئيس حترير جملة "أريبيان بزنس (173)

 هـ.1437/ 5/ 24موقع املوسوعة اسرة )ويكيبيديا( بتاري  ( 174)
 https:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ List_of_wealthiest_charitable_foundations  

حبو بعنـوان: أبـرز املعوقـات: جنايـة األنظمـة) البريوقراطيـة اسكوميـة( علـى األوقـاف،           (175)
شـعبان   21بتـاري    312البيان اللندنية عدد رقم للدكتور ةمد السلومي، وقد نشر يف جملة 

ه، كما مت تقدميه يف ملتقـى األوقـاف الثـاني الـذي تنظمـه جلنـة األوقـاف يف الأرفـة         1434
 هـ.  1435/ 1/ 3التجارية الصناعية بالرياض بتاري  

 هـ1436/ 11/ 19( األمريكي النسخة العربية بتاري  iipdigitalموقع ) (176)
 http:/ / iipdigital. usembassy. gov/ st/ arabic/ texttrans/ 2006/ 12/ 

20061220152539aaywalhsib-le0. 4975092. html#axzz3kiXToYq9 

 صدر السابقامل (177)
( من طريق موسى بـن إمساعيـل عـن محـاد بـن      988/ 3) تاري  املدينة جه ابن شبة يفأخر (178)

ورجالـه ثقـات. غـري    ، أنه قال: ثم ساقه سلمة عن حييى بن سعيد األنصاري عن عثمان 
ورواه أبـو بكـر بـن    ، أنه مرسل  فيحيى بن سعيد مل يدرك عثمان لكونه من صـأار التـابعني  

عـن اإلمـام    -تلميذ مالـك -من طريق أشهب بن عبد العزيز  -«أحكام القرآن»يف -العربي 
َمـا َيـَزُص النَ ـاَس السُ ـْلَطاُن َأْكَثـَر ِممَ ـا       »أنه قـال:   -رضي اهلل عنه-مالك بن أنس عن عثمان 

( مـن  173/ 5« )تـاري  بأـداد  »وهو مرسل أيًضـا، وأخرجـه اخلطيـب يف    ، «َيَزُعُهْم اْلُقْرآُن
بن عدي عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر  قـال: مسعـت عمـر بـن     طريق ا يثم 

ا يثم بن عدي مرتوك متهم و« َلَما َيَزُص اهلُل بالسُ ْلَطاِن َأْعَظُم ِممَ ا َيَزُص ِباْلُقْرآن»اخلطاب يقول: 
-هذا أثر معـروف عـن عثمـان    ، وصحح الشي  ابن باز رمحه اهلل هذا األثر وقال: "بالكذب
، -رضـي اهلل عنـه  -، وثابت عن عثمان بـن عفـان اخلليفـة الراشـد الثالـو      -هلل عنهرضي ا

 عمر رضي اهلل عنه"أ. ه ويروى عن
 http:/ / www. binbaz. org. sa/ node/ 19318 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=108487
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_charitable_foundations
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2006/12/20061220152539aaywalhsib-le0.4975092.html#axzz3kiXToYq9
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2006/12/20061220152539aaywalhsib-le0.4975092.html#axzz3kiXToYq9
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2006/12/20061220152539aaywalhsib-le0.4975092.html#axzz3kiXToYq9
http://www.binbaz.org.sa/node/19318
http://www.binbaz.org.sa/node/19318
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 يف الزيلعــي(، وقــال 20324 بــرقم ) 150/ 10 اْلَبْيَهِقــيُّ، و206/ 4( َأْخَرَجــُه الــدَّاَرُقْطِني179ُّ)
َوَسـاَقُه اْبـُن َحـْزٍم    : "196/ 4: ضعيف، وقال ابن حجر يف التلخيص (82/ 4نصب الراية )

ا ِمْن َطِريِقنَي، َوَأَعلَُّهَما ِباِلاْنِقَطاِص َلِكنَّ اْخِتَلاف اْلَمْخَرِج ِفيِهَما ِممَّـا ُيَقـوِّي َأْصـَل الرَِّسـاَلِة، َلـ     
/ 8وصـححه األلبـاني يف اإلرواء:   "، َوِفي َبْعِض ُطُرِقِه َأنَّ َراِوَيُه َأْخَرَج الرَِّساَلَة َمْكُتوَبًةِسيََّما 
 . (2619 برقم ) 244

 هـ.1436/ 12/ 13موقع اإلسالم اليوم بتاري   (180)
 http:/ / www. islamtoday. net/ bohooth/ artshow-58-1610. htm  

 .  85رب العاملية على اإلرهاب، د. ةمد السلومي، ص: كتاب ضحايا بريئة للح( 181)

واملقـام يف   التقين يف العمل اخلريي اإلبداصمؤمتر كان هذا يف العرض الذي قدمته املؤسسة يف  (182)
 . 2015/ 10/ 11-10مملكة البحرين خالل الفرتة 

سـالمية ومؤسسـاتنا   ( ثقافة التطوص يف الأرب. . كيف ميكننا االسـتفادة منهـا يف جمتمعاتنـا اإل   183)
مركز مداد )املركز الدولي لألحباث والدراسات( وهو مركـز متخصـص يف العمـل    اخلريية؟ 

 هـ.1436/ 11/ 23اخلريي، وقد أعد الدراسة إسراء البدر بتاري  
 http:/ / www. medadcenter. com/ investigations/ 283  

 بلأت هذه الرسوم يف إحدى املؤسسات اخلريية ربع مليون ريال سنويًا. ( 184)

 ثقافة العمل اخلريي، عبدالكريم بكار. ( 185)

أفكــار وتوصــيات، بقلــم  -إحصــائيات وأرقــام  -( مقــال أمريكــا وحنــن، والعمــل اخلــريي 186)
/ ذي القعـدة/  14ثـنني  اال، ملحـق الرسـالة  ، املهندس/ ةمد أمحد حبيـب، جريـدة املدينـة   

 .68 العمل اخلريي، عبدالكريم بكار، ص:ثقافة  موقع صيد الفوائد ، وهو موجود يفهـ1422
 http:/ / www. saaid. net/ Anshatah/ dole/ 24. htm  

 موقع وزارة الشؤون االجتماعية. (187)
 http:/ / www. mosa. gov. sa/ ar/ services/ 615 

ــة للتأمــل 188) ــة.. وقف ــات اخلريي ــنني ، د. ســليمان العــريين، صــحيفة االقتصــادية،  ( اجلمعي االث
 هـ. 1436/ 12/ 29، بتاري  6006العدد  2010مارس  22هـ. املوافق  6/ 1431/04

http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.medadcenter.com/investigations/283
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/24.htm
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ا: الصـندوق  ( تأسست بالكويت عدة صناديق وقفية متخصصة خلدمة غرض ةدد ومن أبرزه189)
الوقفي للثقافة والفكر  الصندوق الوقفي لرعاية املعاقني والفئات اخلاصة  الصندوق الوقفي 
للمحافظة على البيئـة  الصـندوق الـوطين للتنميـة اجملتمعيـة )ويهـتم بـالربامج االجتماعيـة         

صـندوق  ال، الصـندوق الـوقفي لرعايـة األسـرة    ، والتنمية اّلية يف املناطق السكنية املختلفة(
داهي الفضلي: مالمح من التجربة الوقفية الكويتية املعاصرة، نـدوة   للوقفي للتنمية الصحية

 . 241-240التجارب الوقفية لدول املأرب العربي، الرباط مرجع سابق، ص 

أفادت وحدة التقارير االقتصادية بصحيفة االقتصادية أن إيـرادات الرسـوم علـى األراضـي      (190)
مليـار ريـال سـنويًا يف مدينـة الريـاض. )صـحيفة        103ارهـا فستصـل إىل   البيضاء لو مت إقر

 (. 8046هـ العدد 1437/ 1/ 9االقتصادية، اخلميس 

، ( الدكتور بشر ةمد موفق اخلبري يف االقتصاد اإلسالمي )مدير موسوعة االقتصاد اإلسالمي(191)
الدراسـات( وهـو   ضمن مشاركته يف دراسة أجراها مركز مداد )املركـز الـدولي لألحبـاث و   

بتـاري    2010مركز متخصص يف العمـل اخلـريي، وقـد أعـد الدراسـة إسـراء البـدر عـام         
  http:/ / www. medadcenter. com/ investigations/ 283 هـ.1436/ 19/11

(ــ نقـاًل عـن كتـاب     FOCAت اخلريية بأمريكـا ) رسالة مقتبسة من مجعية أصدقاء املؤسسا( 192)
 . 3ضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب، د. ةمد السلومي، ص: 

 .  135نقاًل عن كتاب ضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب، د. ةمد السلومي، ص: ( 193)

http://www.medadcenter.com/investigations/283
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 فهرس املصادر

 القرآن الكريم -1

 أواًل: الكتب.

 هـ. 1412ر مكتبة املعارف بالرياض، الطبعة األوىل نش، 176أحكام اجلنائز  -2

هــ(، الناشــر: املكتــب  1420ت: إرواء الأليـل يف ختــريج أحاديـو منــار السـبيل، األلبــاني )    -3
 هـ. 1399بريوت،  اإلسالمي

، نشـر دار كنـوز أشـبيليا بالريـاض،     االستثمار اآلمن ملوارد املؤسسات اخلريية، د. صادق محاد -4
 ـ. ه1433الطبعة األوىل 

 هـ. 1431األعمال اخلريية يف اإلسالم، د. عبداهلل املرزوقي، بدون دار نشر الطبعة األوىل  -5
 ط دار الشروق. ، 68، 60األوقاف السياسية يف مصر، غامن البيومي، ص:  -6
 نشر دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل. البداية والنهاية، البن كثري،  -7
 هـ. 1422 هـ(، نشر دار الكتب العلمية463ي )ت البأداد اخلطيب، تاري  بأداد -8

 التحجيل يف ختريج ما مل خيرج يف إرواء الأليل، عبدالعزيز الطريفي، ط الثانية.   -9
(، حتقيـق سـامي سـالمة، الناشـر: دار طيبـة، ط:      ـه774تفسري القرآن العظيم، ابن كثري )ت -10

 هـ1420الثانية 
 ، د. علي النملة، نشر جملة التبيان.  هالتنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهت -11
 هـ. 1433نشر دار وجوه بالرياض، ثقافة العمل اخلريي، د. عبدالكريم بكار،  -12
، ط مكتبـة البـابي اسلـيب مبصـر، الطبعـة الثالثـة       سنن الرتمـذي اجلامع الصحيح للرتمذي أو  -13

 هـ. 1396
 . اسليب مطبعة البابي هـ(،1230للدسوقي )ت على الشرح الكبري للدردير،  حاشية الدسوقي -14

، دار الكتـب  هــ( 911: تالسـيوطي) جالل الـدين  حسن اّاضرة يف أخبار مصر والقاهرة،  -15
 . 1997العلمية 
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هــ(، ط دار اسـديو   430)ت  األصـفهاني ، ألبـي نعـيم   حلية األولياء وطبقـات األصـفياء   -16
 بالقاهرة.  

 . ـه1404روضة الناظر وجنة املناظر، نشر مكتبة املعارف، ط الثانية  -17

الرياض الناضـرة واسـدائق الـنرية الزاهـرة يف العقائـد والفنـون املتنوعـة الفـاخرة، العالمـة           -18
 ، ط املكتبة العصرية. السعدي

 هـ.1408مكتبة املعارف بالرياض، الطبعة الرابعة سلسلة األحاديو الصحيحة، األلباني،  -19

 هـ. 1405 ريوت، الطبعة اخلامسةنشر املكتب اإلسالمي ببسلسلة األحاديو الضعيفة، األلباني،  -20

 هـ.1403، ط شركة الطباعة العربية، الطبعة األوىل سنن ابن ماجه -21

 هـ. 1411، نشر دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل السنن الكربى النسائي -22

 هـ.1411نشر دار أولي النهى، الطبعة الثانية ، على خمتصر اخلرقي شرح الزركشي -23

 . هـ1393دار املعارف مبصر   الدردير، الشرح الكبري للشي  -24

 هـ(، نشر مكتبة الرشد بالرياض.  449)ت شرح صحيح البخاري، البن بطال  -25

، ط دار العلـم  هــ( 393)املتوفى: الصحاح، أبي نصر إمساعيل بن محـاد اجلـوهري الفـارابي    -26
 هـ. 1399للماليني 

  -م2003 - هـ1424الثالثة،  صحيح ابن خزمية الناشر: املكتب اإلسالمي، ط: -27

 هـ.1414، نشر دار ابن كثري، دار اليمامة، الطبعة اخلامسة صحيح البخاري -28

 هـ. 1406نشر املكتب اإلسالمي ببريوت، الطبعة الثانية صحيح الرتغيب والرتهيب،  -29

 هـ. 1419، نشر دار ابن حزم، الطبعة الثانية صحيح مسلم -30

، نشر املكتـب اإلسـالمي،   هـ(1420: تصحيح وضعيف اجلامع الصأري وزيادته، األلباني) -31
 هـ. 1410الطبعة الثالثة 

، نشر مكتب الرتبيـة العربـي لـدول اخللـيج، الطبعـة الثالثـة       صحيح وضعيف سنن ابن ماجة -32
 هـ. 1408
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نشر مكتب الرتبيـة العربـي لـدول اخللـيج، الطبعـة الثالثـة       األلباني، ، صحيح سنن أبي داود -33
 هـ. 1408

، نشـر جملـة البيـان، الطبعـة     اإلرهاب، د. ةمـد السـلومي   ضحايا بريئة للحرب العاملية على -34
 هـ. 1426األوىل 

، نشـر دار الكتـب   هــ( 855)املتـوفى:  العيين ، بـدر الـدين  عقد اجلمان يف تاري  أهل الزمـان  -35
 م. 2010والوثائق القومية 

عودة السعودية إىل خريطة البحو والتطوير العاملية، دراسـة أجراهـا إعـداد ةمـد الضـبعي،       -36
  .14810العدد  2014يناير  1فة اليوم األربعاء املوافق صحي

http:/ / www. alyaum. com/ article/ 3112828 
 العسقالني، نشر املكتبة السلفية بدون تاري  نشر.  فتح الباري البن حجر  -37

 . بريوت الطبعة األوىل –لسان العرب، البن منظور، دار صادر  -38

 نشر دار اآلفاق اجلديدة. بريوت. ، هـ(456بن حزم، )املتوفى: ، الاّلى -39

 . م1986خمتار الصحاح، الرازي، ط: مكتبة لبنان  -40

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، للشـنقيطي، نشـر منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي الطبعـة        -41
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