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حقوؽ النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

 طميقيزف سعليز لفعزو صلق ساز و مسسفتلزو مسصلقز و مسصلقزعلته

 

 
وعلى اجملتمع ككل ( ابلرفاه)وعلى ادلتصدؽ عليو كفرد ( ابلثواب ودفع البالء)اجلميع يعرؼ فائدة التصدؽ والصدقة على ادلتصدؽ 

د العظيمة يف الدنيا واآلخرة ، وضلن ىنا ابحلركة احليوية االجتماعية ، واآلايت الكردية واألحاديث الشريفة غزيرة هبذه الفوائ
وللحصوؿ على أكرب قدر شلكن من الثواب وأكرب قدر شلكن من الصدقات ومن الفقراء ادلشمولُت بدفع الصدقة نطرح طريقة أو 

 :مقًتح كآلية لزايدة ما ذكرانه من الثواب والفوائد الدنيوية ، وىذه الطريقة 

يد احلصوؿ على الثواب األخروي والدنيوي مبا يف ذلك الفقراء أنفسهم ألف هللا جل وعال تشمل ىذه الطريقة كل إنساف مؤمن ير
وإف كاف ال يكلف نفساً إال وسعها ، إال أنو يقبل ابلقليل واليسَت خاصة إذا كاف إبخالص ومن دوف مّن أو عجب ، كما أف الفقراء 

ء وادلرض وغضب الرب ، بل إف الفقراء أحوج اىل دفع البالء وادلرض ادلؤمنُت يريدوف أيضاً الثواب األخروي والدنيوي بدفع البال
من غَتىم ألف أقل بالء يصيبهم يضر هبم ضرراً كبَتاً مع إف ادليسورين إذا مسهم شر فإما أف يرده مبالو أو مبركزه االجتماعي 

 أحداً من ادليسورين ببالء ال يرد ال مباؿ وال بغَته وعالقاتو االجتماعية وغَت ذلك من الوسائل اليت يستند إليها ، ىذا إذا مل يبتِل هللا
 .، وإف كنا نتحفظ على ىذه النظرات الضيقة 

إف دعوتنا بشمل اجلميع لدفع الصدقات ىو انبع من دعوة هللا سبحانو وتعاىل يف القرآف الكرًن حيث يقوؿ سبحانو وتعاىل يف 
أي أف كل إنساف إذا أراد أف يكوف مؤمناً فيجب أف يكوف يف أموالو ( رـو ويف أمواذلم حق معلـو للسائل وادلح: ) وصف ادلؤمنُت 

( حق معلـو)حق معلـو يعطيو للسائل وادلرحـو ، وأعتقد أف الفقراء مشمولوف هبذه الدعوة ليكونوا من ادلؤمنُت ، واآلية أشارت اىل 
واؿ ادلؤمن خيصص للفقراء وادلساكُت ، وىذا يعٍت أف ادلؤمن وديكن االستفادة من ىذه العبارة أف احلق ادلعلـو ىو جزء معلـو من أـ

خيصص مبلغاً زلدداً من أموالو للفقراء وادلساكُت ولكن كيف ديكن ذلذا ادلؤمن ضماف احلصوؿ على ىذا ادلبلغ ليدفعو اىل ادلستحقُت 
ادلبلغ الذي خصصو للتصدؽ، فمثالً لو خصص ؟ فالرزؽ بيد هللا سبحانو فقد ال يرزؽ الباري ىذا ادلؤمن رزقاً يساوي أو يزيد على 

آالؼ دينار كل شهر ليتصدؽ بو فوجد أف ىذا ادلبلغ يصعب احلصوؿ عليو فهل يقلل ىذا ( 10)أحد ادلؤمنُت مبلغاً قدره مثالً 
رزقو ؟ وكم سيزيد  آالؼ دينار ؟ وىل يزيد ادلبلغ إذا زاد( 10)ادلبلغ ؟ وكم مقدار تقليل ىذا ادلبلغ ؟ وىل يستمر ادلبلغ أبقل من 

 ىذا ادلبلغ ؟ 

لذا ديكن أف صلعل احلق ادلعلـو الذي ورد يف الرواية ىو نسبة من رزقو ، فيحدد كل مؤمن نسبة ويلتـز هبا مهما زاد رزقو أو قّل ألف 
( 500)كل يـو يدفع فإف %(  5)آالؼ دينار والنسبة اليت ألـز نفسو لدفعها ىي مثالً ( 10)النسبة اثبتة ، فإذا كاف رزقو يومياً 

دينار فًتاىا زادت ( 2500)ألف دينار كاف مقدار الصدقة اليت من ادلفروض دفعها ىي ( 50)دينار للمستحقُت وإذا زاد رزقو اىل 
زايدة نتيجة لزايدة رزقو ، وذلذا اإلجراء داللة اثنية وىي أف مقدار الصدقة تزداد مع زايدة الرزؽ وكأهنا شكراً هلل سبحانو وتعاىل على 
الرزؽ وإذا قّل رزقو تقل الصدقة وكأهنا تعٍت أين اي ريب ىذه إمكانييت وىذا مقدار طاقيت للتصدؽ ويف كلتا احلالتُت ىو طاعة هلل 

سبحانو وتعاىل ، ويكوف هبذه الطريقة أف الذي خيصص نسبة أكرب من أموالو للتصدؽ ىو ذو فضل أعظم شلن خيصص نسبة أقل 
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أكرب ىو األفضل ىذا إذا تساوت النيات واإلخالص يف احلالتُت ، فالشخص الذي يتصدؽ مببلغ  وليس الذي يتصدؽ مببلغ
آالؼ دينار يومياً ودخلو اليومي ( 5)آالؼ دينار أفضل من شخص يتصدؽ مببلغ ( 10)دينار يومياً ودخلو اليومي ( 1000)
ف دخلو ، لذا كانت الطريقة اليت نقًتحها تشمل ـ%(  5)من دخلو والثاين دفع %(  10)ألف دينار ألف األوؿ دفع ( 100)

ديناراً وىي وإف كانت ( 50)صدقة أي %(  5)دينار ليجعل منو ( 1000)الفقراء واألغنياء وهللا الغٍت ، فإذا كاف دخل الفقَت 
بتة حبيث لو صار دخل قليلة إال أهنا كبَتة عند هللا سبحانو وتعاىل إذا كانت إبخالص وبدوف عجب بل جيب أف تبقى ىذه النسبة اث

دينار فلو خالف النسبة ودفع أقل مثالً ( 5000)ألف دينار لكاف مقدار الصدقة اليت يدفعها ىو ( 100)نفس ىذا الفقَت 
 .دينار يف احلالة فيما لو تساوى اإلخالص يف احلالتُت ( 2000)دينار يف اخلالة األوىل أفضل من الػ( 50)دينار لكانت الػ( 2000)

كمل الطريقة ادلقًتحة للتصدؽ فلو كل إنساف خصص نسبة زلددة من أموالو كحق معلـو للسائل واحملرـو لكي يكوف من واآلف ف
من دخلو الستطعنا أف نكوف ثروة ىائلة %( 5)ادلؤمنُت ولكي يطفئ غضب الرب ويدفع البالء والسوء وكانت ىذه النسبة مثالً 

ع يتصدؽ ولكن مبقدار اثبت وليس بنسبة اثبتة فًتى اإلنساف يزداد رزقو ومقدار تصدقو لدعم الفقراء ، ألف ما جيري اآلف أف اجلمي
 .نفسو لذا صلد أف الفقراء ال يزداد دخلهم وال تتحسن أوضاعهم 

ة مليار دوالر وىذه ادليزاين( 30)ففي العراؽ حيث يكثر الفقراء وادلساكُت واحملتاجُت وادلهجرين سنوايً ختصص ميزانية أكثر من  
رغم أهنا ال توزع بصورة عادلة ومدروسة إال أهنا تذىب اىل العراقيُت سواء ادلسؤولُت أـ عامة الناس وسواء أهنا تذىب بطريقة 

من ىذه ادليزانية تذىب ىباًء %(  70)مشروعة اىل البعض أـ غَت مشروعة ، وإف بعض الدراسات ادلتخصصة بينت أف حوايل 
من ىذه ادليزانية تصل بصورة مشروعة اىل ادلواطنُت سواء بصورة مباشرة أو %(  30)ادلايل لذا فإف منثوراً بسبب الفساد اإلداري و

مليارات دوالر تذىب اىل ادلواطنُت بصورة مشروعة وىم من نعوؿ عليهم لدفع الصدقات أما ( 9)غَت مباشرة ، أي أف حوايل 
من مقدار ما حيصل %(  5)ار ، وقلنا لو أف كل إنساف يدفع نسبة األخرى فنوكل أمرىم اىل هللا الواحد القو%(  70)أصحاب الػ

ألمكننا ( أي عندما يقبض راتبو أو أجره مباشرة يستقطع ىذه النسبة وليس حيسب مقدار صرفياتو مث يستقطع ىذه النسبة)عليو 
اؾ إحصائيات شبو رمسية تبُت أف مليوف دوالر شهرايً ، وىن( 37.5)مليوف دوالر سنوايً أي ( 450)مجع مبلغ من الصدقات قدره 

مخسة ماليُت مواطن يعيشوف حتت خط الفقر وىذه اإلحصائية إف كانت دقيقة فأعتقد أهنا مل تشمل ادلهجرين الذين قد ال يكونوا 
اتجُت من الفقراء وادلساكُت وادلح) فقراء قبل التهجَت وأصبحوا منهم بعد التهجَت ، لذا سنفرض أف عدد الذين يستحقوف الصدقات 

مليوف ( 37.5)ماليُت مواطن وىذا يعٍت أف حصة كل شخص منهم من األمواؿ اليت قدرانىا واليت بلغت ( 10)ىو ( وادلهجرين
أشخاص ( 10)دوالر شهرايً ، وىو وإف كاف مبلغاً بسيطاً إال أنو أفضل مبلغ يصل إليهم فالعائلة ادلكونة من ( 3.75)دوالر ىو 

. شهرايً دوالر ( 37.5)تكوف حصتهم 
لذا جيب علينا أف نعرؼ اىل أي مستوى ضلن مقصروف فهذه احلساابت حسبت أبدىن التقديرات فيمكن تعديلها وإيصاذلا اىل 

مستوى أفضل من ذلك ، وعلى من يدفع ىذه الصدقة ال ينظر اىل حجمها وكميتها ويعتقد أهنا كثَتة أو أنو ال يستطيع دفعها بل 
فقط شلا رزقو هللا فهي ليست كثَتة إذف ، كذلك عليو أف ينظر اىل مقدار %(  5)زادت يف نظره فهي ينظر اىل نسبتها فهي مهما 

 الفائدة اليت شلكن أف تقدمو ىذه الصدقة فقد يراىا كثَتة وىي ال تقدـ شيئاً ملموساً للفقراء واحملتاجُت ، وإف نظرتو ىذه اىل الصدقة
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ماليُت إنساف يف العراؽ أو أكثر ، أما ( 10)بسبب ىذه النظرة ، وليعلم أنو أفضل من  تقلل من ثواهبا فيخسر ثواب الدنيا واآلخرة
على مستوى العامل فهو أفضل من ثالثة مليارات إنساف أو أكثر ، وليتذكر أف مرضاً بسيطاً أو حاداثً ال سامح هللا قد تدفعو ىذه 

. الصدقة يكلفو نصف راتبو أو كل راتبو 
أبف يدفع مقداراً معتداً بو من ادلاؿ اىل الفقراء نتيجة بعض األعماؿ وأذكر ىنا على ( ادلؤمن)تلـز ادلكلف إف ىناؾ ضوابط شرعية 

سبيل ادلثاؿ ال على سبيل احلصر فهي كثَتة مثالً عندما يصلي ادلكلف يف مكاف عاـ جيب دفع صدقة اىل الفقراء نتيجة ىذه الصالة 
كاف ىذا الشخص مكسبو حراـ أو أغلب مكسبو حراـ فيجب دفع صدقة مبقدار ما ، أو إذا أكل ادلكلف من طعاـ شخص آخر و

. أكلو من ىذا الطعاـ 
كما أف بعض األعماؿ توجب دفع اخلمس مثالً عندما أيكل ادلكلف من طعاـ شخص ال خيمس أموالو فيجب دفع مخس مقدار ما  

فع مخس قيمة ىذه اذلدية ، وبصورة عامة قد يغفل ادلكلف أكلو أو أف ادلكلف استلم ىدية من شخص غَت سلمس ألموالو فيجب د
من %  5واليت فرضنا أهنا )عن كثَت من األحكاـ اليت توجب دفع اخلمس لذا فإف ختصيص جزء من الصدقات اليت اقًتحناىا 

يصرؼ يف ( عج)اـ وىذا اخلمس يدفع ابلطرؽ ادلعروفة للخمس فنصفو كسهم لإلـ( اخلمس)يكوف بعنواف ( واردات ادلكلف ادلالية
وديكن تضمُت إعطاء الصدقات للفقراء ادلؤمنُت ادلستحقُت من ضمن وسهم قضاء حوائج ادلؤمنُت ، وسهم )قضاء حوائج ادلؤمنُت 

السادة يعطى عادة للهامشيُت الفقراء ، إذف فالطريقة ادلقًتحة ىي حل دلثل ىذه ادلداخالت الغَت ادلتوقعة وغَتىا كثَت ولتجنب 
اإلشكاؿ الشرعي ، لذا سيكوف دفع الصدقات بعنواف الواجب أكثر من دفعها بعنواف ادلستحب كم تبُت تواً ومجيعها  الوقوع يف

. للفقراء واحملتاجُت 
 

بقي أف نعرؼ كيف ديكننا توزيع ىذه األمواؿ حبيث تصل اىل ىؤالء احملتاجُت ، وىناؾ عدة طرؽ ديكن االستعانة هبا ومن ىذه 
وىذه الطريقة ىي أنسب ( قريبُت مكانياً أو صلة قرىب)شخص الصدقة اليت حددىا اىل الفقراء القريبُت منو الطرؽ أف يعطي كل 

طريقة لضماف وصوؿ الصدقات اىل مستحقيها ابلتساوي ، ولكن ىناؾ متصدقوف ال يعرفوف فقراء أو مستحقُت أو أهنم منشغلُت 
أ ىؤالء اىل من يوصلها نيابة وغالباً ما يكوف ىذا الوسيط ىو جامع أو أبعماذلم فيصعب إيصاؿ ىذه الصدقات اىل الفقراء فيلج

حسينية وخاصة أف الفقراء يتجمعوف قرب بيوت هللا سبحانو وتعاىل ، إال أف ىذه الطريقة ال حيبذىا البعض بسبب سوء تصرؼ 
ولُت على ىذه اجلوامع واحلسينيات ، ويلجأ بعض ادلتولُت يف اجلوامع واحلسينيات شلا أدى اىل حصوؿ أزمة ثقة بُت من يتصدؽ وادلت

البعض اىل تكوين رلموعة يتكفل أحدىم بتوزيع ىذه الصدقات على ادلستحقُت ، ويف احلقيقة أف مجع الصدقات عند اجلوامع 
 حسب اعتقادي اىل ادلستحقُت إذ أف ىذه األماكن ادلقدسة%(  80)واحلسينيات ىي أفضل الطرؽ واليت تضمن وصوؿ أكثر من 

ذلا بركة كبَتة على اجملتمع يف مجيع النواحي وهلل احلمد أغلب الناس يثقوف بنسبة معتد هبا ابجلوامع واحلسينيات فيمكن أف تكوف 
أفضل واسطة بُت ادلتصدؽ وادلتصدؽ عليو إضافة اىل أف جعل ىذه األماكن واسطة بُت الطرفُت ىو إعطاء قوة إضافية واىتماـ 

عادة أف للمهتمُت بدفع الصدقات ثقات من ادلتولُت على اجلوامع واحلسينيات أما من مل يثق جتده عادة أكثر من قبل اجملتمع ، و
. بعيداً عن ىذه األماكن بصورة عامة وإال البد من وجود من يثق هبم 
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فمثالً ال جتد أحداً من إال أف ادلتولُت على اجلوامع واحلسينيات مل يضعوا برارلاً وخططاً لتطوير عملية التصدؽ ودفع الصدقات ، 
ادلتولُت يضع مشروعاً جتارايً وتكوف أرابحو ىي صدقات للفقراء ، وقد يستشكل البعض ويقوؿ إذا قاـ أحد هبذه األعماؿ سيساء 

ة وإف كانت طريقة إقامة مشروع الظن بو وأقوؿ إف من يريد أف يسيء الظن فيسيء الظن حىت ابستالـ الصدقات وتوزيعها مباشر
. أمراً غَت مألوؼ إال أنو يؤلف مبرور الزمن وحيتاج اىل تضحيات والثبات على حتقيق نتائج طيبة ترضي وتقنع اآلخرين هبا 

 
وشلا ديكن درجو ضمن عملية التصدؽ ىو شراء بعض االحتياجات أو أتجَت العماؿ يف عمل قد يتمكن صاحب العمل من عملو 

ألف  مباشر ،االستعانة آبخرين ، ولكن يقـو بتأجَت العماؿ لكي يدعم الفقراء من العماؿ ويوصل إليهم ادلاؿ بطريق غَت من دوف 
أو أف يشًتي الشخص ادلتمكن  .ومن قبل نفس العامل التصدؽ على ىؤالء األشخاص يف مثل ىذه احلالة مرفوض شرعاً وعرفاً 

، أو أف ا أو أف احتياجو ذلا كمايل إال أنو اشًتاىا لدعم احلركة التجارية للبسطاء من الباعة مادايً من شراء سلعة أو حاجة قد حيتاجو
أي أف حياوؿ تقليل سعر السلعة اليت يريد أف يشًتيها ( ادلعاملة)ما يعرؼ ابللغة الدارجة ( شلن لو قدرة مالية جيدة)يًتؾ ادلشًتي 

يعدوف فقراء شرعاً وىم يسعوف ( وكذلك العماؿ الذين ذكرانىم يف بداية الفقرة)ة ، فهؤالء الباععلماً أف ىذا من مستحبات الشراء 
لكسب الرزؽ ابلعمل ال ابالستعطاء ، كما أف ىؤالء  تركوا اجملاؿ دلن يريد التصدؽ أف يتصدؽ على غَته شلن ال يتمكن من العمل 

. أببسط أنواعو 
أي زلاولة تقليل )وعدـ معاملتهم ؿ أتجَتىم أو شراء بعض األمور منهم لذلك فإف مثل ىؤالء يستحقوف ادلساعدة والدعم من خال 

ألهنم فقراء شرعاً وعرفاً ، وىذه طريقة من طرؽ التصدؽ الغَت مباشر ، وىنا طبعاً ال نشمل التجار من ( سعر احلاجة ادلراد بيعها
. أصحاب احملالت الضخمة ألف ىؤالء ابلتأكيد ليسوا من الفقراء 

ىل العمل وترؾ عة ذلا عدة فوائد منها تشجيع الفقراء الذين يعيشوف ويعتمدوف على الصدقات كباب رئيسي للكسب وىذه الطريق
االعتماد على االستعطاء ، وحتريك العجلة االقتصادية بشكل معتٍد بو خاصة إذا طبق ىذه الطريقة أغلب أو كل الناس ، كما أف 

يستطيع التفرغ ألعماؿ أخرى فيها فوائد أخروية ودنيوية ، إضافة اىل ( صة أتجَت العماؿوخا)اإلنساف ادلتمكن مادايً هبذه األعماؿ 
. احلصوؿ على نفس الثواب الذي يتم احلصوؿ عليو من التصدؽ ما دامت النية نفسها 

 
 
 
 
 

أمهية إقامة مشاريع جتارية من رؤوس أمواؿ سلصصة للفقراء  
:- صصة للفقراء أمهية كبَتة تتضح شلا أييت إف إلقامة مشاريع جتارية من رؤوس أمواؿ مخ
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استفادة قصوى من ىذه األمواؿ فبدؿ من أف تدفع األمواؿ مباشرة تدخل ىذه األمواؿ يف مشروع جتاري وأرابحو للفقراء مع  .1
. بقاء رأس ادلاؿ للفقراء أيضاً 

للصدقات ، فهذه الطريقة جتعل كل  هبذه الطريقة يتجاوز بعض من ذلم شكوؾ حوؿ الفقراء الذين جيوبوف الشوارع طلباً  .2
صدقات ادلتصدقُت تصل اىل أشخاص ابختيارىم إذ ال فرؽ بُت أف تعطي مجيع صدقاتك اىل شخص أو أف توزعها على 

كذلك من ذلم شكوؾ حوؿ بعض ادلتولُت للجوامع واحلسينيات . رلموعة فقراء ، ادلهم أف صدقاتك تصل اىل مستحقُت 
. ىؤالء ادلتولُت ستخلصهم ىذه الطريقة من 

من اآلليات اليت سنوضحها فإف هبذه الطريقة سيستفيد بعض الفقراء من ىذه ادلشاريع حبيث يشطبوف من قائمة الفقراء  .3
. واحملتاجُت ويفسحوف اجملاؿ أماـ غَتىم 

 ادليسورين ، وىذا إف إقامة مشروع جتاري وإعطاؤه اىل فقَت كما يف اآلليات اليت سنذكرىا سنستقطب كفاءات قد ال تتوفر يف .4
. مكسب معنوي كبَت واألجر سيكوف أبجرين 

عندما يكوف ادلتصدؽ ميسور احلاؿ ويعمل هبذه الطريقة فإف أموالو ادلخصصة للصدقات يف حالة اليسر تضمن لو ثواب  .5
. الصدقة عند العسر وعدـ دتكنو من التصدؽ 

دؽ الناس عليو ستحفظ كرامتو كإنساف وتعاد ثقتو بنفسو إف حصوؿ أي فقَت على عمل جتاري يعيل بو عيالو بدالً من تص .6
 .وستتكوف عالقات اجتماعية أقوى شلا لو بقي ىناؾ متصدؽ ومتصدؽ عليو وكأف أحدمها أفضل من اآلخر 

عندما يقل عدد الفقراء واحملتاجُت حبصوذلم على أعماؿ جتارية سنطبق ما سعى إليو وداـو عليو اإلماـ علي عليو السالـ فلم  .7
 .يقبل وجود حاالت التسوؿ واالستجداء 

حبصوؿ عدد من الفقراء على أعماؿ جتارية سيزداد عدد ادلتصدقُت وسيقل عدد احملتاجُت وابلتايل سيكوف نقصاف عدد  .8
 .احملتاجُت بصورة أسرع 

بصورة عامة ونتائجو العكسية  إف توفَت العمل للفقراء واحملتاجُت ىو زايدة فرص العمل وتقليل نسبة البظالة اليت يعاين منو البلد .9
تنصب بدرجة أساسية على ادلواطن وخصوصاً الفقراء ، وهبذا تكوف ىناؾ فوائد جتلب فوائد أخرى فتتضاعف الفوائد من ىذه 

 .اخلطة ادلقًتحة 

خوة ابلصدقة واألىم شلا سبق كلها أف ىذا ادلشروع وأرابحو سيبقى صدقة جارية دلن شارؾ فيو بعد وفاتو وال حيتاج تذكَت األ.10
اجلارية إذ تسجل كعمل للميت حلُت قياـ الساعة ، كما تعترب من إدخاؿ السرور على ادلؤمن وىذا السرور ليس كالسرور الذي 
يدخل عند التصدؽ ابلطريقة االعتيادية ألننا كما قلنا ستعطي لو قيمة اإلنساف ادلتمكن ليس اإلنساف العائل الذي يعيش على 

 .فسية شديدة الوقع على اإلنساف لذا يكوف ىذا السرور أعظم إف شاء هللا تعاىل الصدقات وىي حالة ف

 

 ايت ادلقًتحة للمشاريع التجارية اآلؿ
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من وارداتو ادلالية للفقراء واحملتاجُت %  5وذلك بتخصيص ) كل من يريد السعي ابلطريقة اليت اقًتحناىا سابقاً  :اآللية األوىل .1
ؽ عنده زلل جتاري أبف يشًتي ابألمواؿ ادلخصصة للصدقات سلعة معينة وذلا رغبة يف السوؽ ابستطاعتو االتفاؽ مع صدي( 

ويضعها يف زلل صديقو ويشرح لو تفاصيل العملية لكي يسهل عليو ىذه العملية فعندما يبيع صديقو السلعة يعزؿ الربح 
ذا ، وابلتايل تكوف السلعة للفقراء والربح ويكرر العملية وىك( من الصنف نفسو أو ال ) ويتصدؽ بو ويشًتي سلعة أخرى 

وكلما جتمعت أمواؿ جديدة سلصصة للصدقات يشًتي هبا سلعة إضافية ويضيفها اىل أختها يف نفس احملل أو يف غَت , للفقراء 
بُت ىذه ومن ىذه الطريقة نستنتج الفائدة والفرؽ . زلل وبذلك تتكوف رلموعة سلع خاصة ابلفقراء وأرابحها أيضاً للفقراء 

 .الطريقة والطريقة الروتينية إبعطاء الصدقات مباشرة اىل الفقراء 

جيتمع رلموعة من األشخاص من الذين يودوف التصدؽ جيمعوف أمواذلم ادلخصصة للصدقات حبيث تكّوف مبلغاً  :اآللية الثانية .2
الً للصدقة والذي يكوف حباجة اىل أمواؿ معتداً بو يكفي إلقامة مشروع جتاري ولو بسيط وتعطى ألحد الفقراء ادلستحقُت فع

إلقامة مشروع إما ألنو ديلك حرفة معينة وال ديكنو االستفادة منها بسبب عدـ امتالكو ادلاؿ ، أو أنو شاب ونشط وديكنو 
 .رغ لغَتىم العمل أبي عمل جتاري ولكنو ال ديتلك ادلاؿ ذلذا العمل ، وابلتايل شطبنا امساً من أمساء الفقراء واحملتاجُت لنتف

وضع األمواؿ ادلخصصة للصدقات يف الطرؽ االستثمارية ادلعروفة ، إما بشراء أسهم شركات معروفة أبرابحها  :اآللية الثالثة .3
اجليدة ابسم الفقراء وال تشًتى أسهم ألجل ادلضاربة وإمنا ألجل االستثمار فقط وذلك ألف ادلضاربة حتتاج اىل مضارب جيد 

العمل ، أو بشراء سندات حبيث تكوف الفوائد للفقراء وأترؾ التفاصيل يف أجزاء ىذه العمليات وضلن يف غٌت عن ىذا 
للمتخصصُت لبياف الطريقة ادلثلى لالستفادة من سوؽ األوراؽ ادلالية ، أما الدوؿ وادلناطق اليت ال يزدىر فيها سوؽ األوراؽ 

خذ فائدة كل فًتة زمنية ودفعها اىل الفقراء ، وابلنسبة للناجية ادلالية فيمكن وضع ىذه األمواؿ يف ادلصارؼ حبساب اثبت وأ
الشرعية من ىذا اإلجراء ديكن االستفسار من عامل ديٍت عن مثل ىذه الطريقة وحسب علمي أف اإليداع يف ادلصارؼ احلكومية 

 .ال إشكاؿ شرعي يف أخذ الفائدة منها وهللا العامل 

انية إال أف الذي يقـو هبا شخص واحد وليس رلموعة ، حيث يعزؿ األمواؿ ادلخصصة وىي تشبو اآللية الث :اآللية الرابعة .4
من وارداتو فإذا كانت ىذه النسبة من واردتو دلدة معينة تكفي إلقامة مشروع %(  5)للصدقات واليت فرضنا أهنا تساوي 

 500)قل مبلغ إلقامة مشروع جتاري ىو جتاري ولو بسيط تعطى ألحد الفقراء لتنفيذ ىذا ادلشروع ، فمثالً لو فرضنا أف أ
 10000)أي % ( 5\500)جيب أف تكوف ( الصدقات)فإف الواردات ادلالية لشخص يريد دفع ىذا ادلبلغ بعنواف (  دوالر
الالزمة إلقامة مشروع جتاري ولو بسيط ، ىذه ( دوالر  500)ىي %(  5)ىي الواردات الالزمة لكي تكوف نسبة الػ( دوالر

من راتبو مثالً %( 5)د ال ديكن مجعها إال لفًتة طويلة قد تكوف سنة أو سنتُت ، لذا فبدالً من أف يدفع الشخص الواردات ؽ
من رلموع رواتبو دلدة سنة أو سنتُت أو أكثر إذا مل يؤثر ذلك سلباً على معيشتو ، فادلوظف الذي %(  5)كل شهر ليدفع 

 500)كصدقات أو إبمكانو أف يدفع ( دوالر 25)عليو أف يدفع كل شهر ؼ( دوالر 500)يستلم راتباً شهرايً قدره مثالً 
شهراً ويبقى طوؿ ىذه ادلدة ال يدفع أي شيء ، فمن ذلك نستنتج أف نفس ادلقدار ادلخصص ( 20)مقدماً عن ( دوالر
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ـ صدقات للصدقات قد دِفع ولكن بفائدة أكرب وىي أف أحد الفقراء سيحصل على مهنة وسيتيح لباقي الفقراء استال
( . إف شاء هللا تعاىل)ادلتصدقُت وىو يصبح من ادلكتفُت 

 5)وىي دمج بُت األلية الثالثة واآللية اخلامسة وىي أف توضع األمواؿ ادلخصصة للصدقات واليت تساوي  :اآللية اخلامسة .5
مصرؼ معُت وتؤخذ الفوائد توضع ىذه األمواؿ يف ( دلدة سنة أو أكثر)من الواردات ادلالية للشخص خالؿ فًتة طويلة %( 

. كل سنة لدفعها للفقراء إذ تكوف الفائدة ادلصرفية ذا قيمة مناسبة ديكنها حتقيق شيء مناسب ألي فقَت 
بعد اختيار أية آلية من اآلليات السابقة إلقامة مشروع جتاري وإعطاؤه اىل فقَت من الفقراء ديكن االشًتاط  :اآللية السادسة .6

عيد ادلبلغ على شكل أقساط مرحية جداً وبدوف أية فائدة ، والغاية من إرجاع ادلبلغ ىو إلزاـ ذلك الفقَت على ىذا الفقَت أبف ي
إبقامة مشروع جتاري لكي ال يصرفها لشؤوف أخرى وابلتايل ال ىو يستفيد وال غَته ، كما ديكن االستفادة من ىذه األقساط 

وإدخاذلا يف مشروع جتاري آخر يستفيد منو الغَت وحسب اآلليات أعاله أو إما دفعها مباشرة اىل الفقراء كصدقات أو جتميعها 
 .أي آليات يراىا ادلتصدؽ مناسبة 

 

وأعٍت بو الشخص الذي لو وظيفة براتب معُت وزلدد ويكفي ) وضلن ركزان على ادلوظفُت وخصوصاً يف النقطة األخَتة ألف ادلوظف 
الشرع قد يعترب شخصاً كاسباً أو مقاوالً وحيصل على أكثر شلا حيصل عليو ىذا ادلوظف  يعترب شرعاً غٍت ، مع إف( قوتو وقوت عيالو 

خالؿ فًتة زمنية قد يعتربه الشرع فقَتاً ، وطبعاً ىذا ليس ظلماً وليست نظرة الشرع ضيقة وإمنا الشرع يعترب أف من لو دخل اثبت 
وعليو ( ألف الشرع يعّرؼ الفقَت أبنو من ال ديلك قوت سنتو )اف ىو إنساف مستقر يف عيشو ضامن لقوتو لسنة من الـز( كادلوظف)

فادلوظف عليو تكاليف إضافية ال تشمل الذين ليس ذلم راتب زلدد ، فادلقاوؿ قد يربح رحباً كبَتاً يف عملية واحدة ولكن قد ال 
 .حيصل على عملية اثنية إال بعد فًتة طويلة أو قد خيسر 

 
 

. لكل من يعمل دلا فيو خَت للناس أبفضل طريقة وأحسن نتيجة وأقل خسارة وجهد وهللا ادلوفق  ويف اخلتاـ نتمٌت التوفيق

http://www.adhwaa.org/

