
أفكار جديدة يف العمل اخلريي

مع مستندها الشرعي

إعــداد

الدكتور: فهد بن عبد الرمحن اليحيى
األستاذ املشارك بقسم الفقه

يف كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة القصيم

اململكة العربية السعودية

ٌم إىل حبٌث مقدَّ

» مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث  �

 دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي

20 – 22  يناير  2008 م

هذا البحث يعبرّ عن راأي الباحث
ول يعبرّ بال�رضورة عن راأي دائرة ال�س�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي





�د. فهد بن عبد الرمحن اليحيى 

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث � دبي �

ملخص حبث

أفكار جديدة يف العمل اخلريي مع مستندها الشرعي

يششمل البحشث ثالثة أفشكار أو مقرتحشات ملروعشات خرييشة، األول: مشروع الوقف 
العلمي ويمكن أن يصبح مجعية ختصصها ما يتعلق بالعلم الرعي ابتداء من إنششاء املكتبات و 
االسشتفادة من فائض الكتب كام يشمل الوسائل املعارصة للعلم الرعي كاحلاسب واإلنرتنت 
ومراكشز البحشوث. أما النشوع الثاين فهو مجعية القشرض والتمويل حيث هتتشم برصد رأس مال 
بغشرض القشرض اخلريي بضبط ذلك مشن خالل املرتب كام تفعشل البنوك، كام يششمل التمويل 
بالتورق بنسب متدنية جدًا. والنوع الثالث مروع وليمة العيد حيث يتم  استغالل زكاة الفطر 

بأسلوب جديد.  
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أفكار جديدة يف العمل اخلريي

مع مستندها الشرعي

احلمد هلل نحمده ونسشتعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من 
هيشده اهلل فشال مضشل له ومن يضلشل فال هادي له وأششهد أن ال إلشه إال اهلل وحشده ال رشيك له 

وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا أما بعد .

فيطيب يل أن أششارك يف هذا املؤمتر املبارك وأتقدم ببحث عنوانه ) أفكار جديدة يف العمل 
اخلريي مع مسشتندها الرعي (، ويمكن أن تعترب أوراق عمل لكل مروع منها، حيث يتناول 

هذا البحث أو أوراق العمل ثالثة مروعات:

1- مروع أو مجعية الوقف العلمي.

2- مروع أو مجعية اإلقراض  والتمويل.

3- مروع وليمة العيد.

هشذا وأسشأل اهلل تعشاىل أن يقّيض هلشذه األفكار مشن يؤمن هبشا ويتبناها ويسشقيها ويرعاها 
وينتهشي هبشا إىل واقع ملموس. وإهنا لفرصة ال تقدر بثمن أن يطشرح املرء مثل هذه األفكار عىل 
نخبشة مشن أهشل السشابقة يف العمل اخلريي وهشم من أهل الشرأي واملعرفشة لتخرج بعشد احلوار 

واملناقشة بالصورة الكمىل والُفضىل.. هلذا أجدد شكري للجهات املنظمة هلذا املؤمتر.

وأسأل اهلل أن يكتب هلم هذا العمل اجلليل.

د. فهد بن عبد الرمحن اليحيى

األستاذ املشارك بقسم الفقه

كلية الرشيعة بجامعة القصيم - السعودية
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ُة اْلَوْقِف الِعْلِمْي َمْشُروُع أْو مْجِعيَّ

فكرة املروع : تقوم فكرة هذا املروع عىل تنششيط هذا النوع من الوقف ألمهيته وعظيم 
منفعتشه ، كشام يف صحيح مسشلم مشن حديث أيب هريشرة ريض اهلل عنشه عن النبي صشىل اهلل عليه 
وسلم أنه قال :) إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 
ولشد صالشح  يدعشو له  ( فهشذا النوع من الوقشف يتناول كلتشا اخلصلتن األوليشن ، وختصيصه 
بمشروع مسشتقل ، ليكشون جهشة معروفة تسشتقبل فائشض الكتشب واملكتبات والوقشف عليها 

وتفعيل الوقف العلمي فيها والذي يشمل جوانب أخرى تأيت اإلشارة إليها  .

الدوافع لفكرة هذا املشروع :

أصل هذا املروع انطلق من وقف الكتب الرعية وكان من الدوافع   لذلك 

احتياج كثري من املساجد واملراكز اإلسالمية إىل املكتبات املشتملة عىل املصادر الرعية.  )1

احتياج بعض طلبة العلم لبعض املصادر وقد يعّز عليهم احلصول علها .  )2

احتياج كثري من العلامء فضاًل عن طالب العلم يف بعض الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية   )3
إىل أمهات املصادر الرعية. 

يف مقابشل هشذه احلاجة تتوفر عنشد طائفة من طلبشة العلم وخاصة يف الشدول اخلليجية وهلل   )4
احلمد الكتب املتكررة .                 

حاجة كثري من طلبة العلم إىل وسيلة مضمونة وموثوقة من أجل وقف مكتبته بعد وفاته ،   )5
وذلشك يششمل صاحشب املكتبة وهشو املويص ويششمل أيضشًا املشوىص إليشه ) الوكيل عىل 

الوصية(  .

ولكي يتضح ذلك أطرح هذا السؤال.

د. فهد بن عبد الرمحن اليحيى

األستاذ املشارك بقسم الفقه

كلية الرشيعة بجامعة القصيم - السعودية
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ما مصري الكتب التي يقتنيها العلامء وطالب العلم بعد وفاهتم؟

لشو قمنا بدراسشة ميدانية لربام خرجنشا بنتائج غري مرضية لقليل مشن العلامء وطالب العلم 
من يكون من أوالدهم مثلهم، ولذا فقد تبقى هذه الكتب يف األرفف سشنوات ال يسشتفاد منها، 
وربشام تلفشت مع الزمشن وعدم العنايشة هبا، ويف أحسشن األحشوال أن يبيعها الورثشة بثمن زهيد 
دراهم معدودة، وقد تذهب ملن ال يسشتفيد منها، وإن ذهبت ملن هو أهل هلا فستصبح صاحبتها 

فردية فحسب.

ويف بعشض احلشاالت النادرة نجد زاوية يف إحدى املكتبات العامة ) مكتبة فالن ابن فالن ( 
حن يكون قد أوىص بذلك أو تربع هبا الورثة.

ولكشن هشذه احلالة والتي تعترب من أحسشن حشاالت االسشتغالل لتلك املكتبشات تعترب يف 
نظشري حمشدودة النفع، إذ هذه الكتب يف تلك الزاوية غالبها مكرر مع ما يف املكتبة العامة، وزائر 

املكتبة العامة لن يكون بحاجة لزيارة هذه الزاوية يف الغالب.

ولن تكون كتبها يف كل فّن مع مثيالته يف املكتبة العامة بحيث جيدها معها يف مواضعها.

أهداف املرشوع:

إيصشال الكتشاب النافشع إىل طالب العلشم يف العامل ممشن يصعب عليهم احلصشول عىل هذه   )1
الكتب  .

إنشاء املكتبات لتكون مرجعًا لطالب العلم يف املساجد واملراكز اإلسالمية .  )2

استغالل الفائض من الكتب لدى طلبة العلم واملكتبات فيام هو أعظم نفعًا .  )3

توجيه جزء من الوقف العام إىل هذا النوع النافع منه وكذلك توجيه وقف املكتبات إىل ما   )4
هو أكثر حاجة وأعم أثرًا ورعاية  ذلك وتنظيمه .
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من وسائل استقبال الكتب :

مراسشلة دور النر واملكتبات للتربع بالكتب ، وقد يكون لدهيا يشء قديم قد كسشد سوقه   )1
لوجود طبعات حديثه له .

مراسلة املؤلفن إليقاف جزء من مؤلفاهتم  .  )2

مراسشلة املؤلفشن ملن يرغب منهشم التنازل عن حقشوق التأليف لصالح املروع فيسشتفيد   )3
املروع من ذلك : الكتَب والعائَد املادي .

4(  مراسلة اجلامعات ، ومراكز التحقيق ونحوها للمشاركة يف املروع بإصداراهتا .

مراسلة طالب العلم الذين لدهيم مكتبات وحثهم عىل التربع بام لدهيم من الكتب املتكررة،   )5
أو كانوا يرغبون يف حتديث ما لدهيم من كتب من الطبعات اجلديدة للتربع بالقديم  .

مراسشلة من لدهيم مكتبات قد أوقفها أصحاهبا عىل طالب العلم ، وذلك يششمل صاحب   )6
املكتبشة بدعوته سشواء بالدعشوة العامة أو اخلاصة لوقشف مكتبته بعد وفاتشه وتفويض هذا 
املروع للترصف فيها . ويششمل أيضًا االتصال بورثة من أوىص بذلك السشتالمها منهم 

ومراسلة ورثة طالب العلم والعلامء إليقاف مكتبات مورثيهم عن طريق هذا املروع .

7(  التعاون مع أئمة اجلوامع واملساجد جلمع الكتب .

من متطلبات املرشوع :

مستودع واسع جمهز باألرفف ، واحلاويات لوضع الكتب فيها بحيث تكون مصنفة بشكل   )1
جيد .

وسائل نقل ) سيارات بسائقيها ( لنقل وشحن الكتب الواردة والصادرة  .  )2

موظفشون متخصصشون السشتقبال الكتب مشن أصحاهبا ثشم ترتيبها وتصنيفهشا وتصنيف   )3
اجلهات املرسل إليها . 
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عاّمل ألغراض التحميل والتنزيل وغريها .  )4

أجهزة حاسب ألغراض الفهرسة والنسخ مع توابعها كالطابعات .   )5

6(  موظفو نسخ ألعامل الفهرسة والنسخ .

7(  عربات نقل ) داخل املروع ( .

8(  رافعة لشحن الكتب يف السيارة .   

وسائل مقرتحة لتسويق املرشوع :

مطوية تعريفية به توضح فيها فكرة املروع وأهدافه، وكيفية عمله، والتربع له، واملشاركة   )1
فيه .

ملصقات كبرية يوضح فيها ما سبق بشكل موجز.  )2

قسائم ) دفاتر (  للتربع املايل للمروع.   )3

قسشائم للتشربع بالكتب مثاًل قسشائم باسشم كتاب معن من أجشل التربع بشه وإيقافه مثال :   )4
قسشيمة باسشم كتاب صحيح البخاري السعر 50 رياالً  أو درمها .. وقف هذا الكتاب عىل 
طلبشة العلشم ، قسشيمة أخرى باسشم فتح الباري السشعر 100 ريشال أو درهشم .. وهكذا . 
وقسشائم أخرى باسم وقف مكتبة أو املششاركة يف وقف مكتبة أو جهاز حاسب أو برنامج 

علمي .

مقرتحات أخرى:

يمكن أن تكون هذه هي املرحلة األوىل من املروع انطالقًا من الكتب .

بعشد ذلك وبعد أن يأخذ املروع مكانتشه ويعرفه الناس ويتعرف عىل مناطق احلاجة وعىل 
طبيعة تلك املناطق يضيف املروع إىل أعامله ما ييل : 
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وقف املدارس واملعاهد العلمية .  	•

وقف مراكز البحث العلمي . 	•

وقف استثامري ليكون ريعه يف العلم والتعليم . 	•

وقف وسائل التعلم والتعليم مثل :  	•

األرشطة والسالسل العلمية .  -

الربامج احلاسوبية العلمية .  -

أجهزة احلاسب اجلديد منها واملستعمل .  -

وغري ذلك من الوسائل …

وذلشك ليتحقشق مسشمى ) الوقشف العلمشي ( ليكشون ششامشاًل لشكل وقف يقصشد به هذا 
الغرض .

* * *
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َمشروع أو مْجعية اإلْقَراض والَتموْيل

لقشد حشرص الفقهاء يف بشاب الوقف أن تكشون العن املوقوفشة، مما يمكشن االنتفاع هبا مع 
بقائهشا، بل نص كثري منهم عىل اششرتاط ذلك، أو إدراجشه يف تعريف الوقف، بيد أن فريقًا منهم 
قالشوا بصحشة أنشواع مشن الوقشف ال يتحقق فيهشا هذا الشرط، إما لعدم التسشليم بشه أصال، أو 

الستثناء تلك األنواع من األصل، ومن ذلك وقف النقود.

فالنقشود من دراهشم ودنانري أو عمالت ورقية هشي مما يتلف باالسشتيفاء، وال تبقى عينها، 
فمشن ثشم تباينشت آراء الفقهشاء جتشاه حكم وقفهشا، فقد ذهشب إىل صحشة وقفها زفر مشن فقهاء 
احلنفيشة)1(، وذهشب إليه املالكيشة يف الصحيح من مذهبهم  )2( ، كام انه وجه عند الششافعية  )3( ، 
وقشول لشدى احلنابلة  )4( ، أما القول بعدم الصحة يف وقف النقود، فهو قول احلنفية يف املششهور 

عندهم  )5(، وهو قول عند املالكية  )6(، وهو املشهور عند الشافعية  )7(، وعند احلنابلة  )8( .

وقد اسشتدل هؤالء بأنَّ الوقف حتبيس األصل، وتسشبيل املنفعة، وماال ينتفع به إال بإتالفه 
ال يصشح فيشه ذلك  )�(، لكشن هذا التعليل يمكن مناقششته بأن حتبيس األصل يكفشي فيه معناه، 
وهشو متحقشق يف وقف الدراهم، فشإنَّ قيمتها باقية، وذاهتا غري مقصشودة، ولذلك فإهنا ال تتعن 

بالتعين.

)1( فتح القدير )6/ �21( .
)2( مواهب اجلليل )6/ 22(، رشح اخلريش )7�/7( .

)3( روضة الطالبن )380/4( .
)4( اإلنصاف )7 / 11( .

)5( فتح القدير  )21�/6(، الفتاوى اهلندية )362/2( . 
)6( مواهب اجلليل )22/6(، رشح اخلريش )7�/7( . 

)7( روضة الطالبن )380/4(، حاشية قليويب )3/��( .  
)8( اإلنصاف )7/ 11( . 

)�( كشاف القناع )244/4( .
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أما القائلون بصحة وقف النقود، فقالوا انه يمكن االنتفاع هبا باملضاربة، والتصدق بريعها 
أو بإقراضها  )1( .

وعنشد النظشر يف القولن، واسشتصحاب مقاصد الوقشف، وقواعد الريعشة، يظهر - واهلل 
اعلم - القول بصحة وقف الدراهم وما أششبهها من النقود، الن الوقف سشبيل من سشبل اخلري 

وباب من أبوابه، ال ينبغي احلد مما يتناوله هذا الباب بام ال ينهض عىل معارضة هذه املصلحة.

وإن من الناس من قد حيجم عن الصدقة بقدر ما من املال، ولكنه إذا علم أن ماله سشيبقى 
موقوفشًا يتكشرر االنتفاع منشه باإلقشراض أو باسشتثامره يف مضاربة ونحوها، وبشرصف الربح يف 

األعامل اخلريية فأحسب أنه سيشارك فيه ، ويفرح به.

وإن األعامل واملششاريع اخلريية عشىل اختالف صورها، بحاجة إىل هشذا النوع من الوقف، 
فقشد يكون بعضهشا يعنى بإقشراض املحتاجن أو راغبي الشزواج، وحينئذ فالبشد من رصيد من 
املال يوقفه أهل اخلري عىل هذا الغرض، وقد يكون بعضها حيتاج إىل اسشتثامر يريع عليه، بل هذا 
الشذي ينبغشي للمؤسسشات اخلرييشة أن جتعشل لشه األولوية، فهشي بحاجشة إذا إىل قدر مشن املال 
تسشتثمره، وقشد ال يتوفر لدهيا مشن الصدقات ما يكفي، ولكن إذا علم املحسشن أن ما سشيدفعه 
سشيدخر وقفًا فإهنم سشيجدون أولئك الذيشن يرغبون يف دفع مبالغ ربام تكشون اكرب بكثري مما لو 

كانت عىل وجه الصدقة املقطوعة، واهلل اعلم.

إذا كان األرجشح مشن أقشوال أهل العلم هو صحشة وقف النقود، فان من املششاريع اخلريية 
التي يمكن توظيف هذا النوع من الوقف فيها، ما يمكن أن نسمّيه مجعيات اإلقراض اخلريية.

إن هتافت الناس عىل رشكات التقسشيط ومؤسسشات التمويل عشىل اختالف أنواعها، التي 
تتعامل بتقسشيط السشلع كاملعادن و السيارات و األسشهم فيأخذها املحتاج ليبيعها ويستفيد من 
ثمنهشا، دليشل عىل حاجة الناس إىل من يقرضهم قرضًا حسشنًا ال يكبدهشم أكثر مما يأخذون، كام 

)1(      فتح القدير )21�/6(، الفتاوى اهلندية )362/2( .
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هشو احلشال يف التعامل مع تلك الشركات التجارية التي ال تالم يف كوهنا تزيد من قيمة السشلعة 
لكوهنا مقسشطة أو بثمن مؤجل، وإن كان املؤمل أن تكون نسشبة الربح معتدلة معقولة، ناهيك 

عن آخرين ال يتورعون عن االقرتاض قرضًا ربويًا.

كل ذلشك يدفعنشا إىل القشول بشأن اجلمعيشات اخلرييشة ينبغشي أن تفكر حقًا يف إنششاء قسشم 
لإلقشراض، كشام ينبغي لذوي اهلمة يف اخلري والتخطيط ألعامل الرب أن ينظروا يف إنششاء مجعية أو 

مجعيات لإلقراض، أو للقرض احلسن.

إن إقشراض الفقشري مبلغشًا من املشال يمكنه من بنشاء بيت ولو صغشريًا، او الشروع فيه عىل 
األقل، أو تأسشيس حمٍل صغري لالسشتثامر، أو رشاء سيارة مناسبة للعمل عليها، كل ذلك خري له 
وانفشع مشن هبة مشن املال مقطوعشة، ولكنها قد ال تسشمن وال تغني من جوع، كشام أن اإلقراض 

حيقق للمتربع استمرار االنتفاع بام تربع به ولو كان قلياًل.

لعشل أول مشا يقال هنا، كيف يمكشن ضبط اإلقراض بحيث نضمن اسشرتداد هذه األموال 
املقرتضة وال سيام مع كثرة إمهال الناس، ومماطلتهم يف التسديد؟

وجواب هذا اإليراد: إن القناعة بفكرة هذا النوع من العمل اخلريي وباحلاجة امللحة إليه، 
سشتحمل عىل التفكري اجلاد بالوسشائل املمكنة لضبط ذلك، ولن نعدم - إن ششاء اهلل - وسشائل 
كثشرية وضامنشات إن مل تكن وافية 100%، فلشن تقل عن ذلك كثريًا، وإذا أمكن اسشرتداد 70-
80% فهشذا معقشول، فمن املمكن اسشتخدام الوسشائل والضامنات ذاهتا التشي تقوم هبا رشكات 
التقسشيط والبنشوك، ومشن أمهها اخلصم التلقائشي من الراتشب، إضافة إىل الكفيشل، وغريها من 

الضامنات.

هشذه فحشوى الفكرة ملشروع مجعية اإلقشراض أو القرض احلسشن، أو قسشم اإلقراض يف 
املؤسسشات واجلمعيشات اخلرييشة، وبقي بعشد ذلك تنظري املشروع وتفصيل خطواته ووسشائله 
وعوائقشه ونحو ذلك، أدعه ملششاركة القشراء واحلضشور يف التأييد واملراجعشة واإلضافة، ولربام 
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طرحشت الفكشرة فقيشض اهلل هلا من يتبناهشا ويرعاها وينظرهشا ممن هو أكفأ ممشن طرحها، ورب 
حامل فقه إىل من هو افقه منه.

ولعشل هذه الفكشرة أيضا أن تنجب أخواٍت هلشا وتوائم كجمعيات للتمويشل، ولكن بقدر 
معقشول مشن الربح فتكون خريية ربحية، ويمكن أن تقوم عىل األوقاف فتحقق بذلك هدفن يف 
عمل واحد، االسشتثامر هلذه األوقاف، وسشد حاجة الناس يف التمويل بالسبل الرعية، من غري 

مبالغة يف الزيادة من أجل التأجيل أو التقسيط.. واهلل املوفق.

* * *
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مشروع وليمة العيد

دعونا نتأمل بعض األحاديث الواردة يف زكاة الفطر لنعلم احلكمة منها :

عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال : فرض رسشول اهلل صىل اهلل عليه وسشلم زكاة الفطر  	•

صاعشا مشن متشر أو صاعا من ششعري عشىل العبد واحلشر والذكشر واألنثشى والصغشري والكبري من 

املسلمن وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة .  )1( 

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: فرض رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم زكاة الفطر  	•

طهشرة للصائشم من اللغو والرفث وطعمة للمسشاكن مشن أداها قبل الصالة فهشي زكاة مقبولة 

ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات  )2( . 

عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال : فرض رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم زكاة الفطر،  	•

وقال : أغنوهم يف هذا اليوم  )3( .

عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال : أمرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن نخرج زكاة  	•

الفطر عن كل صغري وكبري وحر ومملوك صاعا من متر أو ششعري قال وكان يؤتى إليهم بالزبيب 

 واألقشط فيقبلونشه منهشم وكنا نؤمشر أن نخرجه قبشل أن نخشرج إىل الصالة فأمرهم رسشول اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم أن يقسموه بينهم ويقول اغنوهم عن طواف هذا اليوم )4( .

)1( أخرجه البخاري )1432( ، مسلم )�84( .
)2( أخرجه أبو داوود برقم )�160(، واحلاكم يف املسشتدرك برقم )1488(، قال الذهبي يف التلخيص: عىل 

رشط البخاري ، كام أخرجه الدارقطني 138/2 ، والبيهقي 162/4 .
)3( أخرجه الدارقطني 152/2.

)4( أخرجه البيهقي 175/4 ، وقال: أبو معر هذا نجيح السندي املديني غريه أوثق منه .
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إن هذه األحاديث تدل عىل ما ييل :

أن احلكمة من زكاة الفطر أن يششبع الفقري يف ذلك اليوم ويفرح بالفطر فيتناول مثل ما   .1
يتناوله إخوانه املورسون من وجبة يف ذلك ..

هلشذا حرص الششارع أن يكشون إخراجها قبيل صشالة العيد حتى ال يأكلهشا الفقري قبل   .2
العيد .

نالحظ أن األحاديث مل تتحدث عن كسوة ألهنا زكاة حمددة اهلدف إذ لو قصد منها أن   .3
يغتنشي الفقشري ويكتيس الختلطت بالزكاة العامة وغريها من وسشائل التكافل املروعة ككفارة 

اليمن ...

 مشن هنشا ينبغشي النظر إىل مقصود هذه الششعرية وهي أن يظهر العيد بصشورة تكافلية كأنام 
اتفق املسلمون فيه أال جيوع يف ذلك اليوم أحد .

لشذا مل يكن سشديدًا ما ذهب إليه بعشض الفقهاء إىل أن القيمة تغني عشن الطعام معللن   .4
ذلك  بأهنا أنفع للفقراء ...

إذ هذه العلة )كون القيمة أنفع للفقراء( موجودة يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؛ بل ال خيتلف عاقالن 
يف أن النقد أنفع من السشلعة )طعام أو غريه( ومع ذلك مل يأت يف حديث واحد ذكر القيمة وال 
حتشى أن تكشون أحشد اخليشارات يف زكاة الفطر مع أن القيمشة وردت يف أنواٍع مشن الزكاة كزكاة 
املاششية ففشي البخشاري)1( : » مشن بلغت عنده مشن اإلبل صدقشة اجلذعة وليسشت عنده جذعة 

وعنده حقه فإهنا تقبل منه احلقة وجيعل معها شاتن إن استيرستا له أو عرين درمها «.

مشن هنشا نقول: أما لنشا أن نعيد تطبيق احلكمة مشن زكاة الفطر وليس فقشط ملجرد أن يدفع 
املسشلم كيسشًا من الرز عنه وعن أهل بيته كيفام اتفق، أو ملن صادفه يف الششارع، أو ملن اعتاد أن 

)1( برقم )1385(.
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يعطيشه كل سشنة ولو مل يكشن حمتاجًا، أو ملن وجشده عند بائع الشرز ممن يأخذها ثم يعشود فيبيعها 
ليأخذها آخر وتعود إليه مرة أخرى أو إىل غريه ليبيعها يف دائرة مغلقة...

إن كل ذلشك أرجشو أن يكشون جمزءًا وإن كانت بعشض الصور قد نششك يف إجزائها، وهذا 
يذكرين بمن يذبح اهلدي يف ِمنى ويدعه جمندالً عىل األرض .

ولكشن  يف مجيشع األحوال أليس مشن األفضل رشعًا أن نتحرى يف توزيشع زكاتنا وصدقاتنا 
كشام قشال النبشي ملسو هيلع هللا ىلص مليمونشة ملشا أعتقشت جاريشة عندهشا : » لشو أعطيتهشا أخوالشك كان أعظشم 

ألجرك « )1(. 

مشن أجشل هذا كله أطرح هذا املروع وربام كان لدى البعض أفضل منه حن يعيد التفكري 
وفق املفهوم اجلديد : 

تتبنى اجلمعيات اخلريية هذا املروع لزكاة الفطر بالصيغة التالية :

يمكن تسمية هذا املروع ) مروع وليمة العيد ( . 	•

تعشّد قسشائم لزكاة الفطر للفشرد مثاًل 10 رياالت ) أو 10 دراهشم ()2(  فمن رغب يف  	•

ذلشك ممشن يريد دفع الزكاة، فيأخذ قسشائم بعدد أفراد أرسته مقابل قيمتهشا، وهذا بمثابة توكيل 
اجلهة اخلريية لراء الطعام والترصف فيه لصالح املحتاجن .

وال مانع من ذلك من حن دخول الشهر وال يلزم االنتظار إىل ليلة العيد أو قبيل هناية  	•

الشهر بيوم أو يومن ألن هذا جمرد توكيل وليس إخراجًا .

تفتح اجلهة اخلريية املجال السشتقبال طلبشات املحتاجن بعد أن يكون هناك إعالنات  	•

هلم خالل أيام رمضان .

)1( متفق عليه، البخاري )2452(، مسلم )���(.
)2( أو ما يعادهلا.
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وهذا االسشتقبال يكون بمثابة إخراج الزكاة فال يكون إال قبل العيد بيومن عىل األكثر أي 
ليلة )28( من الشهر .

نموذج طلب املحتاج عبارة عن رغبته يف وجبة عيد ليتناوهلا يوم العيد فقط صباحًا أو  	•

ظهرًا أو مساًء .

ويسجل يف نموذج الطلب عدد األفراد وبقية املعلومات املهمة .

يتم التعاقد مع جمموعة مطابخ تتعهد بتوفري الوجبات ويعطى املحتاج إيصاالً الستالم  	•

الوجبة من املطبخ املحدد يف الساعة املحددة .

ال ششك أن مثشل هذا املروع سشيحتاج إىل مبالغ إضافية فشوق زكاة الفطر وهي قيمة  	•

الطبخ وقيمة اللحم )أو الدجاج(.

 ويف نظشري أن توفشري مثشل هشذه املبالشغ ليشس عائقًا بشل هو متحقشق بإذن اهلل حشن ينجح 
املشروع عىل املسشتوى األكثر عددًا فمثشاًل 10 رياالت متثل قيمة زكاة الششخص الواحد وهي 
بالنسشبة لشه قليلشة جدًا بل كثري منا يدفع أكثر منها إذ يششرتي كيسشًا عبوة )3 كيلشو( بش 12 ريال 

أحيانًا

ولكن هل )10( رياالت هي التكلفة الفعلية عىل اجلهة اخلريية ؟

ال ششك أن الكميشات الكبرية توفر أحيانشًا 20% إىل 40% إىل جانب التخفيضات من جتار 
اجلملة عىل الكميات الكبرية وكذلك من املطابخ .

إذًا يف النهايشة قشد تكون اجلهة مجعشت لزكاة الفطر مليشون ريال ومل تكلفهشا الوجبات هذا 
املبلغ كله أو مل تتجاوزه .

ولشو فرضنشا أهنشا جتاوزتشه فشإن مشن أعظم رسشالة تلشك اجلهشات اخلرييشة هي مثشل هذه 
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املروعشات، وكثشريون أيضشًا مشن أهشل اخلري مشن يدعم هشذا الفشرق أو يتكفل به، ويف أسشوأ 
الظروف يمكن إضافتها عىل املتصّدق ولكن برط إشعاره بذلك وهي قليلة جدًا عند توزيعها 

عىل قسائم الزكاة .

إن هشذا املشروع أرجو أن تتحقق به حكمة زكاة الفطر ونتجشاوز به بعض املظاهر التي ال 
تتناسب مع هذه الشعرية.

فيفشرح اجلميشع بوليمشة عيٍد جتمع أهشل البيشت الواحشد أو األرسة الواحدة أو ربشام ما هو 
أشمل من ذلك.

* * *


