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  فقھ الموازنات في العمل الطوعي

  لجنة مسلمي إفریقیا  نموذجا

  

  الجزائر -  1جامعة  باتنة -  عبد الحق میحي الدكتور

  الجزائر - 1جامعة  باتنة - عقیلة عومري ةالباحث   

                            

  :مقدمة

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على رسول هللا المصطفى  
ضي هللا تعالى عن سادتنا األصحاب الغر المیامین والتابعین وتابعیھم األمین ور

فھذه ورقة مقدمة للملتقى الدولي الثامن  حول فقھ : بإحسان إلى یوم الدین وبعد
الموازنات الذي تنظمھ كلیة العلوم اإلسالمیة بجامعة الحاج لخضر بباتنة 

ضتھا ضرورة الحیاة وسوف تسلط ھذه المداخلة الضوء على مسألة معاصرة اقت
المعاصرة، وطبیعة التحدیات في واقع الصراع بین الحق والباطل بین ثقافة 
الھالل وخرافات الصلیب، ھذه الورقة تسلط الضوء على اجتھادات معاصرة  
في میدان عمل من صمیم الشریعة اإلسالمیة أال وھوـ العمل الخیري ـ الذي 

اإلسالمي والمتمثل في التكافل یعتبر أساس متین من أسس قیام المجتمع 
االجتماعي، والذي تشھد لھ  نصوص الشریعة المتضافرة من كتاب وسنة  

: وإجماع األمة بدرجة ترتقي فیھا تلك النصوص إلى حد التواتر، كقولھ تعالى
وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان،  وقولھ :
تراحمھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منھ مثل المسلمین في توادھم و"

كما .  وغیرھا من النصوص، "عضو تداعى لھ سائر الجسد بالحمى والسھر
ساندت تلك النصوص قواعد الفقھ الكلیة ومقاصد الشریعة الغراء، ثم  السوابق 
التاریخیة التي ترجمت تلك النصوص واالجتھادات إلى واقع محسوس جسده 

ي، ونتیجة للتطورات المھولة التي عرفھا العمل الخیري نظام الوقف اإلسالم
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من  مؤسسة ھذا العمل وخضوعھ لآللیات ووسائل تنظیمیة تحكمھ، إلى حوكمة 
عمل الجمعیات الخیریة واالنتقال بھا غلى عالم االحتراف في ھذا السیاق، ومما 
الشك فیھ أن مؤسسة العمل الخیري فكرة استفادتھا الجمعیات الخیریة 

سالمیة من الجمعیات التبشیریة التي انطلق نشاطھا منذ زھاء قرنین من اإل
وبما أن الشریعة اإلسالمیة ـ كما ھو ثابت . الزمن في عموم القارة اإلفریقیة

باالستقراء التام ـ صالحة لكل زمان ومكان ومنھ عصرنا ھذا في ظل تنوع 
  .نیة واللغویةالحضارات وتشابك المصالح وتعدد اإلثنیات العرقیة والدی

  : دواعي البحث وأسبابھ

وجوب الدعوة إلى هللا تعالى والتي من صورھا العمل الخیري  ـ1
وخاصة في القارة اإلفریقیة التي تعاني من الثالثي الخطیر المرض والفقر 
والجھل وھو ما استغلتھ الھیئات التنصیریة وولجت من خاللھ إلى أعماق القارة 

بین الوجود اإلسالمي والمسیحي طبعا وھذا الفارق رجح فارقا دیمغرافیا  محدثة
الكفة للوجود المسیحي حینا من الدھر،كما كانت للحروب والصراعات القبلیة 
حینا، والسیاسیة أحیانا أخرى الید الطولى والكلمة العلیا في توسیع رقعة العمل 

ات التبشیري واكتساح النصرانیة القارة اإلفریقیة من خالل عمل المنظم
والھیئات في بؤر الصراع،  بل وقد تستغل المنظمات األممیة في تعزیز وتفعیل 

  .العمل الكنسي 

ـ تفعیل مبدأ فقھ الموازنات والعمل بھ ضروري  للعاملین في حقل 2
الدعوة اإلسالمیة والعمل الخیري في ظل اختالط الحسنات بالسیئات وتزاحم 

  ذا المجل في اختالف واشتباه شدیدین المصالح والمفاسد مما یوقع العملین في ھ

إن العمل الخیري خارج نطاق العالم اإلسالمي  أمر معقد ومتشعب،  ـ3
في ظل واقع فسیفسائي عقدیا وعرقیا ولغویا فیھ من النوازل المعاصرة ما 
یجعلنا بحاجة ماسة إلى إعمال فقھ المآل باعتبار المقاصد والموازنات 

قطر آلخر باعتبار قوانین كل دولة وطبیعة نظام واألولویات والتي تختلف من 
كل قطر إفریقي  وھو ما یؤدي بدوره الختالف تقدیرات العاملین في الحقل 

  .الدعوي لفقھ الموازنات ومن ثم یتعدد االجتھاد ویختلف النظر 
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ـ اختیاري لجنة مسلمي إفریقیا مقصود بسبب  تعدد مؤسسات العمل 4
ر من ثالثة عقود مستھدفا القارة السمراء بالدعوة الطوعي والذي انطلق منذ أكث

ورفع الفقر والعنت على سكانھا وإنقاذھم من لھیب التنصیر ھذا أوال ولو أطلقت 
العنوان استدعى األمر أن أسوق جمیع تجارب الھیئات والمؤسسات الخیریة  
وھذا یقتضي اإلطالة أو التركیز على تجربة واحدة دون اإلشارة المسبقة 

موذج فیقتضي مجانبة المنھج العلمي والتجرد في البحث، وثانیا  عملي في للن
القارة اإلفریقیة في قسمھا الشرقي مع لجنة مسلمي إفریقیا في مجالھا العلمي  
ووقوفي على الكثیر من  التحدیات التي تواجھ المسلمین ھناك وتواجھ العمل 

والتي اضطرت إلى الطوعي بمختلف مؤسساتھ وخاصة لجنة مسلمي إفریقیا 
  . تغییر اسمھا إلى العون المباشر وھي مسألة اقتضاھا فقھ الموازنات 

ـ استعراض بعض المسائل والنماذج الذي برز فیھا فقھ المآل 5
الخیري وخاصة لجنة مسلمي والموازنات في اجتھاد القائمین على العمل 

ة جدیدة وصیغة الدعوي بوجھإذ أنھ یعالج مساحة من مساحات العمل . إفریقیا
  .معاصرة

 اإلسالم والمسیحیة في القارة اإلفریقیة : المبحث األول

لعلنا نبدأ بالكالم عن انتشار الدیانات السماویة في : الوجود المسیحي 
القارة وذلك الرتباط الموضوع بالعمل الخیري وخاصة بعدما تبنتھ المؤسسات 

شر العمل الخیري اإلسالمي الكنسیة، ثم ومع سطوع نجم الدعوة اإلسالمیة انت
إال أن المتفق علیھ أن القارة كان غلب سكانھا وثنیین  ثم عرفت المسیحیة من 

فلقد عرفتھ القارة اإلفریقیة قبل أن تعرفھ المدینة وأما الوجود اإلسالمي خالل، 
  .المنورة على ساكنھا أفضل الصالة السالم

  اإلفریقیة بین النشأة و الواقع  العمل الخیري المنظم في القارة: المبحث الثاني

لقد عرف المسلمون العمل الخیري الطوعي منذ فجر الرسالة المحمدیة 
وإن كان بآلیات تختلف كثیرا عما ھو علیھ اآلن، كما شھد مؤسسة  الوقف وھي 
ابرز وجوه العمل الخیري لقد انطلق العمل الخیري منذ وقت غیر بعید 

ف السبعینات وبدایة الثمنینیات، حیث شھدت ونستطیع إرجاع البدایات  لمنتص
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األمة اإلسالمیة طفرة سواء على مستوى تحرر الكثیر من دول العالم اإلسالمي 
من ربقة االستعمار، والخروج من عنق زجاجة بدایة التأسیس للدولة الحدیثة، 
وشھود العالم اإلسالمي طفرة الغناء والثراء بسبب ثورة البترول  الذھب 

حیث بدا بعض الخیرین في الكثیر من دول العالم اإلسالمي وخاصة األسود، 
دول الخلیج بالتفكیر في مد العون للمسلمین المضطھدین والمحرومین في العدید 

   .من دول العالم وخاصة في القارة اإلفریقیة

ھیئة اإلغاثة اإلسالمیة العالمیة  :ھیئة اإلغاثة اإلسالمیة العالمیة
ة، منبثقة من رابطة العالم اإلسالمي، عالمیة األداء، منظمة خیریة إسالمی

تتعاون مع المحسنین لتقدیم تبرعاتھم إلخوانھم المحتاجین والمنكوبین في العالم، 
لتثبیتھم على اإلسالم وإغاثتھم ورفع معاناتھم وتنمیة مجتمعاتھم، أنشئت بقرار 

ف وثالثمائة أل(ھـ 1398المجلس التأسیسي للرابطة في دورتھ العشرین عام 
وتـاریخ  4734وبالموافقة السامیة رقم  (وثمانیة وتسعین للھجرة

م وھي ذات شخصیة اعتباریة مستقلة، 29/1/1979ھـ الموافق 30/2/1399
ولھا كیانھا التنظیمي واإلداري والمالي الخاص بھا في إطار أحكام نظامھا 

  . األساسي ولوائحھ

 :لجنة مسلمي إفریقیا

ھب بعض الخیرین إلى جمھوریة ماالوي في الجنوب قبل ثالثین سنة ذ
 وصدموا بما رأو ھناك من مآسي وآالم یعیشھا المسلمون.. من قارة أفریقیا 

مئات اآلالف من األطفال لم یكونوا قادرین على دفع أبسط التكالیف التي تحفظ .
فلوس أو  10  عالج مریض بالمالریا ال یكلف أكثر من( كرامة اإلنسان مثل 

فلساً أو دفع الرسوم الدراسیة لطالب فقیر ال  15عام جائع وجبة ال تزید عن إط
 ).فلس كویتي في السنة 500تزید عن 

بالدنا حتى انتبھنا لقد كنا في غفلة بسبب حیاة الرفاھیة التي نعیشھا في 
فكان ال بد لنا من عمل منظم الستمرار مشاریع الخیر ال في .. .بھذه الزیارة

بل في قارة أفریقیا، وفي ذات الوقت كنا نرى الخیر في قلوب ماالوي فحسب 
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الناس في مجتمعاتنا والرغبة األكیدة في الوقوف بجانب إخوانھم ممن لم یمن هللا 
 . علیھم بمثل ما فضلنا بھ من خیر

لجنة مسلمي مالوي، إال أن الحاجة  1981وبفضل من هللا تأسست عام 
لجنة (تغییر االسم إلى  1984تم في عام كانت في مالوي وفي غیرھا غیرھا، ف

، وبمرور الوقت أعدنا التفكیر في االسم، إذ أن برامجنا التنمویة )مسلمي إفریقیا
 )جمعیة العون المباشر(فاخترنا اسم  و مساعداتنا وصلت للمسلم وغیر المسلم،

، وبتوفیق هللا أوالً ثم دعاء الخیرین من أمثالكم نمت 1999وكان ذلك في عام 
ھذه المؤسسة حتى غدت شجرة كبیرة تظلل المالیین من المستفیدین من خدماتھا 
اإلنسانیة واالجتماعیة والصحیة والتعلیمیة ومن مساجدھا ومدارسھا وآبارھا 

  ھذا بخصوص لجنة مسلمي إفریقیا .ومشاریعھا الخیریة المختلفة 

  : الھیئة اإلسالمیة الخیریة العالمیة

أُسست جمعیة الدعوة : العالمیة اللیبیة جمعیة الدعوة اإلسالمیة
، على ید مجموعة من األشخاص ولكن سرعان ما 1972اإلسالمیة عام 

صادرتھا الدولة وألحقتھا بھا، ولھا مناشط في مجال الدعوة اإلسالمیة بأفریقیا 
كلیة الدعوة اإلسالمیة، كما أنھا تملك : وآسیا، وتتبعھا مؤسسات عدة بینھا

لیھا عوائد تسیر من خاللھا عملھا، إلى جانب الدعم الذي استثمارات تضخ ع
  .تتحصل علیھ من الدولة اللیبیة

   لخیريامراعاة فقھ الموازنات في العمل : المبحث الثالث

إن األساس الذي یقوم علیھ فقھ الموازنات اعتبار المصالح والمفاسد  
عنا للعمل بھا واعتبار اعتبارا ودفعا، فحیثما تیقنا أو توقعنا المصلحة العامة أسر

جلبھا، وحیثما توقعنا المفسدة أو توقعنا حصولھا بادرنا إلى درئھا بل تحدث 
الموازنة بین المصالح نفسھا، أي بین مصلحتین أحدھا ضروریة واألخرى 
حاجیة، أو حاجیة وتحسینیة فیعمد المجتھد أو الفقیھ إلى الترجیح بین الضروري 

الحاجي في االعتبار، كما یجب مراعاة األصلح والحاجي فیقدم الضروري على 
فاألصلح، فیقدم ما كثرت المصالح على ما كانت فیھ المصالح أقل،ومن جھة 
أخرى تقع الموانة بین المصالح ووسائلھا فإذا تعارضت المصلحة مع وسیلتھا 



  الباحثة عقیلة عومري –عبد الحق میحي  .د 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                    898

قدمت المصلحة في االعتبار على وسیلتھا، كما تقدم المفاسد الكبرى على 
  .رى قترتكب المفسدة الصغرى درءا للمفسدة الكبرىالمفاسد الصغ

والحق أن باب فقھ الموازنات في العمل الطوعي في القارة اإلفریقیة 
واسع وكبیر وذلك ألن المصلحة الكبرى التي جاءت من أجلھا الشریعة وبعث 
بسببھا األنبیاء والرسل وھي دخول الناس في دین هللا أفواجا غائبة ومغیبة 

نقراض في تلك األصقاع إذ أن اإلسالم واقع بین مؤسسات تنصیریة ومھددة باال
مدعومة مالیا ومعنویا، وبین أنظمة علمانیة متطرفة حاقدة، ال تسمح بوجود 
إسالمي قوي في القارة بل تودان جمیعا استئصال شأفة المسلمین، وبین وجود 

یبق لھم إسالمي  ضعیف باھت یغلب على أكثر أصاحبھ الجھل والخرافة ولم 
من الدین إال االسم وھذا ما جعل تلك المؤسسات التنصیریة تستغل الواقع األلیم 
لتحول الناس من دین الحق إلى المسیحیة المحرفة، ومن ثم یحتاج العاملین في 
الحق الدعوي الخیري إلى فقھ الموازنات الستمرار  الدعوة إلى هللا تعالى، 

بیت المسلمین على دینھم، بل ولنشر والمحافظة على الشخصیة المسلمة وتث
التعریف باإلسالم في أوساط القبائل الوثنیة نفسھا التي تنتشر في ربوع إفریقیا  
ـ شرقا وغربا ـ شماال وجنوبا ـ والذي یجب أن نركز علیھ ھنا أن فقھ 
الموازنات لیس بدعة جدیدة استحدثھا المسلمون في عصر الضعف 

الموازنات من أعظم أبواب الفقھ الذي تشھد لھ  واالنحطاط، بل إن مراعاة فقھ
نصوص الكتاب والسنة،  وفتاوى جھابذة الصحابة و علماء الشریعة جیال بعد 
جیل، في كل مراحل حیاة األمة سواء في زمن االستخالف أو زمن 

مستندین لمقاصد الشریعة والقواعد العامة للتشریع، وھذا ما جعل  .االستضعاف
تحافظ على كینونتھا ودوامھا ولو بحد األدنى في أحلك األمة اإلسالمیة 

الظروف وأقسى األوقات، كتلك األوقات التي یسطیر فیھا العدو على الدیار، 
وتغیب شمس اإلسالم على البقاع و یتمكن العدو من العباد والبالد، نجد علماء 

دنى المسلمین ینظروا لتلك الحقب وكیف یمكن أن یحافظ المسلم على الحد األ
من أمور دینھ عقائدیا وعبادیا وسلوكیا في حالة عدم القدرة على الھجرة، بل من 
العلماء من ال یجیز الھجرة و یوجب البقاء في تلك الدیار إذا كان باإلمكان 
إظھار بعض الشعائر التعبدیة كالصالة والصوم والحج والزكاة، أو ترتیب أمور 
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تھاد الفقھي إال بسبب مراعاة المآل  الزواج والطالق وما ھذا التنوع في الج
 .والذي منھ فقھ الموازنات

  :القاعدة األساسیة في مراعاة فقھ الموازنات في العمل الخیري الطوعي

إن العمل الطوعي الخیري لم یصبح مجرد إطعام مسكین أو عالج 
مریض أو كسوة عار،  بل أصبح العمل الخیري مشروعا حضاریا یصنع 

ع عوامل الخیر وعناصر الفضیلة حتى یصبح ھو األخر خیّرا اإلنسان ویربي فی
یفعل الخیر في ظل العبودیة الحقة � تعالى، ومن ثم تداعى الكثیر من العاملین 
في ھذا المجال  والداعمین للعمل الخیري إلى إنشاء لجان وھیئات رقابة وإفتاء 

جتھاد، وخاصة لتصویب العمل الخیري وال تترك االجتھادات لمن لیس بأھل لال
أن العمل الخیري مدار أمره وقوام شأنھ على المال،  زكاة كان أو وقفا أو تبرعا 
وصدقة، وقد یكون المال حالال،وقد تشوبھ شائبة فساد كالمال المشبوه، أو المال 
الحرام  وإنما االجتھاد یقع في كیفیة التصرف في ھذه األموال إن كانت زكاة أو 

المسلمین إن كان تھاد في قبول المال وصرفھ في مصالح غیرھا كما یدور االج
بل یسند االجتھاد في اعتبار المآل و االحتكام إلى فقھ . مشبوھا أو حراما

الموازنات إلى أھل العلم المشھود لھم بسعة العلم واإلدراك،  ورسوخ القدم في 
أن  االجتھاد مع سالمة السیرة والمسیرة، ومما یضاف إلى الشروط التي یجب

تتوفر فیمن یجتھد في اعتبار المآل في العمل الخیري في القارة السمراء العلم 
بواقع المسلمین والتحدیات التي تواجھ الدعوة اإلسالمیة في تلك البقاع ـ ولو 
على سبیل اإلجمال ـ وذاك متوفر بحمد هللا تعالى ومنھ وكرمھ وخاصة في 

ذلك لكي ال یترك المال بید من و. عصر سھولة المعلومة ویسر الحصول علیھا 
ال یعرف الحالل من الحرام فیخوض فیھ ویبدده ذات الیمین وذات الشمال  
ویضعھ في ید من ال یستحق بدعوى فقھ الموازنات ومراعاة المصلحة ودرأ 

  .المفسدة

  : مسائل مراعاة فقھ الموازنات في العمل الطوعي

لقد : لخضوع لقوانینھمالتعامل مع حكام وأنظمة القارة اإلفریقیة وا
أصبح االجتماع البشري في ظل الدولة الحدیثة  معتمدا على القانون بكل 
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والقارة اإلفریقیة  فروعھ ومجاالتھ والذي ینظم جمیع أوجھ النشاط اإلنساني،
بعض  واحدة من الدول التي ورثت أنظمة دیكتاتوریة في قالب الجمھوریات،

ھذه األنظمة مسیحي یجاھر بالعداء لكل ما ھو إسالمي معلنا الدعم للتنصیر 
ومؤسساتھ، وبعضھا اآلخر معلنا الحیاد باسم العلمانیة بحیث یقف أمام الجمیع 
مسافة واحدة، وبعض ھذه األنظمة یدعم مؤسسات العمل اإلغاثي ولكن ثم نقطة 

المالي واإلداري متفشیة في  متفق علیھا بین الجمیع وھي أن ظاھرة الفساد
المؤسسات الحكومیة كانتشار جریمة الرشوة، ونھب المال العام، والمحسوبیة 

  .وغیرھا من صور الفساد

كما أن التعایش السلمي بین مختلف أطیاف المجتمع اإلفریقي وعلمانیة 
بعض الدول تفرض على القائمین على العمل الطوعي توظیف نصارى في 

وخاصة قطاع التعلیم الجامعي والثانوي، أو إسناد بعض  مختلف القطاعات
المشاریع ألشخاص لھم نفوذھم وخاصة في مجال المقاوالتیة مع وجود من ھو 
أفضل منھ وأمن،  وأكثر محافظة على المال العام، كما أن االلتحاق بالجامعات 

ین مسلم التابعة للجمعیات الخیریة مفتوح لجمیع أبناء تلك الدولة بدون تمییز ب
ونصراني وھو ما یستدعي استفادتھم من منح دراسیة، كل ھذه القضایا مرتبطة 
بشكل كبیر بموارد الجمعیات الخیریة والتي تعتمد أساسا على الزكوات 
واألوقاف، األمر الذي یتطلب إعماال لفقھ الموازنات مراعاة للمصلحة العامة 

تعترض سبیل العاملین في  وضرورة نشر الدعوة اإلسالمیة،كما أن ثمة نازلة
الحقل الخیري وھي مسألة ألراضي مؤممة والتي تركھا أصحابھا إما بقوانین 
جائرة وخاصة في الدول التي تبنت الخیار االشتراكي، وإما بھجرة أصحابھا 
فرارا من جحیم مجازر الصراعات والحروب واالنقالبات فتمنح الدولة 

ضي إلقامة المشاریع الخیریة كبناء للجمعیات الخیریة قطعا من ھذه األرا
المساجد، أو دور األیتام والجامعات وغیرھا من المشاریع الخیریة األمر الذي 
یجعل ھذه الجمعیات تدخل أقبیة المحاكم في حالة ظھور  أصحاب ھذه 

في حكم  األراضي، فضال عن كون التصرف غیر مشروع ألن تلك األراضي
  .المغصوب
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وانین المنظمة للعمل في تلك الدول فإنھ یجب أما التعامل مع الق ـ
االلتزام بھا شرعا إذا لم تكن معارضة لنص من كتاب أو سنة أو ھادمة لمقصد 
أو قاعدة كلیة من قواعد الشرع الحنیف، وال یجوز التحایل علیھا لما في ذلك 
من تعریض للعمل الخیري لمخاطرة مصادرة أموال العمل الخیري، وتعریضھ 

أما ما كان منھا محل نظر واختالف بین العلماء كمسألة . لضیاع للتلف وا
التامین  التجاري  فإن بعض الدول تشترط تأمین جمیع الممتلكات تأمینا تجاریا 
فمقتضى القواعد الشرعیة العمل بالمختلف فیھ دون نكران، عمال بالقاعدة 

اقتضت الضرورة الفقھیة ینكر المتفق علیھ وال ینكر المختلف فیھ، وخاصة إذا 
ذلك،و فقھ الموازنات یترك المجال واسعا  أمام إعمال بعض الفتاوى ولو كانت 
شاذة في مقابل الحفاظ على المقصد العام وھو الدعوة إلى هللا ونشر الدین 

 .اإلسالمي

لقد شھد العمل الخیري  :فتح حساب في البنوك الربویة وحكم الفوائد ـ
ومن  2001سبتمبر  11یرة وخاصة بعد أحداث في القارة اإلفرقیة تحوالت كث

ھذه المتغیرات والتحوالت منع التعامل المباشر باألموال وھو ما كان معموال بھ 
قبلھا ن حیث یأتي المتبرع باألموال ویسلمھا للقائمین على العمل الخیري سواء 
أكان محلیا أو خارجیا، ولكن مؤسسة العمل و حوكمتھ،تقتضي فتح حساب في 

بنوك تلك الدول اإلفریقیة وغالب ھذه الدول لیس بھا بنوك إسالمیة  بل  إحدى
بنوك ربویة، ویترتب على إیداع األموال في تلك البنوك فوائد ربویة، فالفتوى 
جواز إیداع األموال في تلك البنوك الربویة وعدم تركھا في صنادیق المؤسسات 

من بعض الحكومات لما فیھ من تعریضھا للسرقة والسطو، أو المصادرة 
وخاصة في بعض الدول التي فتحت مجالھا واسعا لوكالة االستخبارات 
األمریكیة فإن أي مبلغ مالي یعثر علیھ خارج نطاق البنوك یعرض للمصادرة 
وتتھم تلك المؤسسات الخیریة بتمویل اإلرھاب وتتعرض للغلق وفي ذلك مفسدة 

ل تلك المؤسسة الخیریة إلى كبرى تلحق بالمسلمین، بل قد تؤول أموال وأصو
مؤسسات تنصیریة تقوم بالعمل الطوعي إذا لو یوجد مؤسسات خیریة إسالمیة 
محلیة أو خارجیة، وعلیھ االجتھاد المقاصدي یوجب علیھم فتح حسابات في 
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البنوك الربویة واالستفادة من تلك الفوائد في المصالح العامة للمسلمین ھناك بل 
 .ر المسلمین ومنحھم الدراسیة قد تسدد منھم رواتب غی

ـ توظیف غیر المسلمین واستفادتھم من منح دراسیة في المؤسسات 
قد یتقدم للتوظیف من لیس بمسلم ویحظى بالمنصب، كما قد یستفید : الخیریة

من لیس بمسلم من منحة دراسیة في الجامعات التي تدیرھا مؤسسات العمل 
لعمل الخیري منع غیر المسلمین من الخیري، ولیس من مصلحة القائمین على ا

الوظیفة ألن مبدأ المواطنة یقضي باستفادة كل مواطن من المنصب إذا توفرت 
الشروط القانونیة لذلك، وإقصاء غیر المسلمین بسبب أن ما یدفع من أجور 
یكون من الزكاة والزكاة ال تعطى لغیر مسلم  یعرض المؤسسة للحل والغلق، 

یقال عن المنح التي تعطى لبعض أبناء المسئولین أو وما یقال عن التوظیف 
فقھ الموازنات والعمل بمبدأ حمایة الدعوة اإلسالمیة . رؤساء القبائل الوثنیة 

یقضي بعدم منع غیر المسلمین من التوظیف على أن تكون رواتبھم وأجورھم 
   من غیر مال الزكاة

تلف فیھا الفقھاء وھذه من المسائل التي اخ: دفع الزكاة لغیر المسلمین
فجماھیر العلماء  یذھبون إلى عدم جواز دفع الزكاة لغیر المسلمین، في حین 
ذھب آخرون إلى جواز دفع الزكاة لفقرائھم ومساكینھم والمؤلفة القلوب منھم 
ومع أن ھذا المذھب مرجوح إال أن فقھ الموازنات یقضي باألخذ بھ ودفع الزكاة 

 مھم في ظل تبني تلك المؤسسات لغیر المسلمین ممن یرجى إسال

مما ھو : ـ  دفع الرشوة والھدایا للمسئولین في ھذه الدول اإلفریقیة
معلوم من الدین حرمة الرشوة إجماعا وقد لعن الرسول الكریم صلى هللا علیھ 

ولكن مما نص علیھ الفقھاء أنھ في ، وسلم الراشي والمرتشي والوسیط بینھما
ى حق من الحقوق ولیست وسیلة ألخذ حق الغیر فإن حالة كون الرشوة وسیلة إل

المعطي ال أثم علیھ، وإنما یأثم اآلخذ والوسیط في كل حال، كما أن فقھاءنا 
ألحقوا  الھدایا التي تعطى للعمال والمسئولین بالرشوة لما ثبت في ذلك من 

تي ، والقارة اإلفریقیة كغیرھا من بلدان العالم الثالث الأحادیث رسول هللا 
ینتشر فیھا الفساد المالي واإلداري وبشكل فاحش وعلى جمیع األصعدة 
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والمستویات،  واستغالل المسئولین للمنظمات الخیریة وابتزازھم حتى یسھلوا 
لھم إقامة المشاریع الخیریة، ووجوه االستغالل تتعدد، من دفع األموال  والھدایا 

تكالیف ذلك، أو استفادة أبنائھم إلى االستفادة من تأشیرات الحج والعمرة وتحمل 
من المنح الدراسیة في المؤسسات التعلیمیة التابعة للھیئات الخیریة، أو توظیف 
ذویھم وأقاربھم،  فنجد ھنا التعارض بین حرمة الرشوة ـ  وما تلك الصور 
المذكورة سابقا سوى ضرب من ضروب الرشوة ـ،  وبین مقصد الدعوة إلى هللا 

شر الدین اإلسالمي وتعریف الناس بھ أو حمایة المسلمین في تعالى ووجوبھا لن
القارة من لھب التنصیر واإللحاد وھو من أسمى المقاصد وضروري من 
ضروریات الشریعة وضیاعھ مفسدة من أكبر المفاسد، التي تھون عندھا جمیع 
المفاسد ومن ثم جّوز الفقھاء إعطاء الرشوة للوصول إلى ذلك المقصد األعظم 

اء المساجد والمراكز الدعویة والمؤسسات التعلیمیة  المدارس والثانویات كبن
والجامعات، وغیرھا من األعمال الخیریة التي تحمي المسلمین وتمنع 

كسیة بین المؤسسات التنصیریة من النفوذ إلیھم عمال  بالعالقة الطردیة الع
كرشى من أموال وأرى أال تكون األموال التي تدفع . قواعد الوسائل والمقاصد

الزكاة أو األوقاف، بل تدفع من أموال التبرعات أو ما یعطى لھم من أموال 
  .مشبوھة أو محرمة 

أشرنا فیما سبق : ـ أخذ القائمین على العمل الخیري من أموال الزكاة
أن العمل الطوعي الخیري یقوم أساسا على ما یعطى من زكوات وأوقاف 

الزكاة مصرف العاملین علیھا، قد یتابدر وبما أن مصارف ، وتبرعات وھبات
إلى ذھن القائمین على شأن ھذه المؤسسات الخیریة أنھم من سھم  العاملین 
علیھا فیستحلون جزءا من أموال ھذه الزكاة باسم العاملین علیھا، ومن ثم نجد 

  من یتوسع في األمر فیأخذ ما ال یحق لھ وما لیس بحقھ 

ة إذا كان العامل في المؤسسات الخیریة وعلیھ یجب التفصیل في المسأل
ممن یتقاضى راتبا مجزیا یغطي جمیع حاجاتھ سواء من المؤسسة الخیریة أو 
من جھة أخرى،  فأنھ ال یجوز أن یأخذ من أموال الزكاة شیئا، ویكون حینئذ 
وكیال للمزكي وخاصة أن نقل ھذه األموال من قطر إلى قطر ال یستلزم نفقات 

ھا للمستحقین، وأما إذا كان متطوعا وكان نقل أموال الزكاة وتكالیف إلیصال
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تطلب سفرا وانتقاال من مكان لمكان فإنھ یجوز لھ أن یستعمل جزءا من مال 
الزكاة لنقلھا كتكالیف السفر من تذكرة وثمن التأشیرات ومصاریف الفنادق دون 

ف والسرقة إسراف أو تبذیر، ودون إھمال أو تقتیر مما یجعل المال عرضة للتل
والنھب، ولكن قد تقتضي مصلحة العمل الخیري الستمراره واستمرار 
المتعاونین من الكفآت والخبرات تخصیص جزء من المكافآت والحوافز تدفع 
لھؤالء، فاألصل إذا كانت ثمة موارد غیر موارد الزكاة أعطي ھؤالء من 

علیھا تغلیبا  خارج مورد الزكاة، وإال فال بأس أن یعطى من مصرف العاملین
لمصلحة استمرار العمل الخیري ووصول الزكوات ألصحابھا المحتاجین وھي 

  .مصلحة راجحة 

: ـ  قبول المال الحرام والمال المشبوه لمصلحة الدعوة اإلسالمیة
األصل في المال الذي یكتسبھ المسلم أن یكون حالال طیبا والمال الحالل ھو 

حكام،الشرعیة كالتقوم، والعصمة ووجوب المال المعتبر الذي تترتب علیھ األ
الزكاة وغیرھا من األحكام، وعلیھ نص الفقھاء على عدم وجوب الزكاة في 
المال الحرام لعدم تمام الملكیة  بسبب عدم شرعیتھ، ولكن ھناك أشخاص قد 

  تكون مصادر أموالھم إما محرمة كالربا أو االتجار غیر المشروع

بدون سبب مشروع وغیرھا من صور  و اإلثراء على حساب الغیرأ 
الكسب الغیر مشروع ولكن الخالف بین الفقھاء قائم في مشروعیة استعمال ھذه 
األموال المحرمة أو المشبوھة في مشاریع خیریة  فھناك من یرى أن المال 
الحرام مال غیر متقوم وال یجوز استعمالھ في أي وجھ من وجوه اإلنفاق 

من وجوه البر والطاعة، وھناك فریق آخر من  الشخصي أو الجماعي في وجھ
الفقھاء یرى جواز استعمال األموال المحرمة والمشبوھة في أوجھ النفع العام 
وال أجر لصاحبھا، كما ال یجوز ترك تلك الفوائد في البنوك لما فیھا من إعانة 

والنظرة المقاصدیة وفقھ الموازنات یقتضي ترجیح الرأي . البنوك على الباطل 
  : الثاني لعدة أسباب

  . قلة التبرعات والمتبرعین في العمل الخیري ـ
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المبالغ الضخمة وأرصدة الھائلة التي تبذلھا المؤسسات والشركات والدول في  ـ
  . دعم العمل التنصیري

حاجة المسلمین لألموال الطائلة لحمایة مقصد الدین والدعوة اإلسالمیة  ـ
  .وقضاء خلة المحتاجین 

مسألة استبدال الوقف من المسائل التي تناولھا : الوقف ـ استبدال
الفقھاء قدیما فمنع الجمھور سدا لذریعة تصرف األمراء في األوقاف وكان لھم 
في ذلك مبرر سائغ لحمایة األوقاف، وأما الیوم وبما أن مؤسسة الوقف أصبحت 

لوائح خاضعة لمبدأ الحوكمة وخضوع األوقاف إلدارة الوقف  تحكمھا قوانین و
كما أن األوقاف أصبحت شخصیة اعتباریة ولھا حمایة جنائیة ومدنیة فإن 
االجتھاد في مسألة استبدال الوقف قد تغیرت لتغیر الظروف والمعطیات وعلیھ 
فقد أجاز العلماء استبدال الوقف إذا كان الوقف المبدل منھ یحقق نفس المصلحة 

ذه القاعدة على أوقاف العمل ولو طبقنا ھ. أو مصلحة أكبر من الوقف األول 
الخیري لوجدنا أن فقھ الموازنات یقضي بلك سواء باستبدال إدارة الوقف أو 

ففي بعض األحیان قد تحل مؤسسة وتصادر أموالھا فالبعد . الوقف نفسھ
المقاصدي یقضي بنقل أوقاف تلك المؤسسة إلى مؤسسة أخرى تقوم بنفس 

غتفر في الوسائل ما ال یغتفر في المھمة ولو شابھا بعض األخطاء ألنھ ی
إال سوف تؤل تلك األوقاف إما إلى مؤسسات كنسیة بجامع أنھا ، المقاصد

مؤسسات خیریة في نظر تلك الحكومات وإما أنھا تتعرض للمصادرة والنھب 
  . والسلب واالغتصاب 

األصل العام أن المؤسسات : ـ مخالفة قصد الواقف ونیة المتبرع
المتبرعین في إیصال الزكاة والتبرعات، وأیدي العاملین في  الخیریة وكیلة على

ھذه المؤسسات على األموال ید أمان ال یضمون إال باالعتداء و التقصیر كما أن 
القاعدة العامة أن شروط الواقف یجب المحافظة علیھا وتنفیذھا دون تصرف 

شارع، حتى إن فقھاءنا قد وضعوا قاعدة عامة  مفادھا شرط الواقف كنص ال
ولكن ثمة ظروف قد یجد فیھا القیّم على شؤون العمل الخیري نفسھ مجبرا 
مضطرا لمخالفة بعض البنود أو بعض شروط الواقف أو المتبرع أو االجتھاد 
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في بعض ما صدق مصارف الزكاة تحقیقا لمصلحة راجحة على أخرى 
مرجوحة  أو درا لمفسدة محققة على أخرى مظنونة  وخاصة لتسارع 

وبما أن تصرفات ، غییرات في قوانین الدول أو تركیبة المجتمعات اإلفریقیةالت
اإلمام منوطة بمصلحة الرعیة والقائمون على العمل الخیري في القارة یعتبرون 
إئمة ووكالء یتصرفون بموجب المصلحة العامة بشروط وضوابط كاستشارة 

واثر ما  أھل الفقھ والفتوى وأصحاب االختصاصات في تلك المتغیرات
سیقدمون علیھ على من اجتھادات وتأثیر ذلك على العمل الخیري وما سینتج 

  .عنھ من مفاسد وأضرار 

ھذه بعض وجوه اعتبار فقھ الموازنات رصدتھا من فقھ الواقع ومن : خاتمة
خالل التجربة في ھذا المیدان طیلة خمس سنوات قضیتھا في العمل الخیري في 

   .القارة السمراء

  نسأل حسن اإللقاء والتوفیق والسداد والحمد � رب العالمینوهللا 

  

  

  

  


