
فقه 
�لصنا
يق �خل�ية





عنا�ين فقهية مختا��

٢

فقه �لصنا
يق �خل�ية

طبق� لفتا�� 

سماحة �لمرجع �لديني �لكبير 

#عد�"

�مد جو�
 	� �لشها�

�حللقة �أل��

����� ���





�ملقدمة
���

�حلمـد هللا �� �لعاملني �لصال� �لسـال� ع� سـيد �ألنبيا� �ملرسـلني نبينا 
'مد &له �لطيبني �لطاهرين بعد :

هذ> ;موعة من �ألسئلة �لفقهية �ملتعلقة بـ(فقه �لصنا4يق �خل1ية) مع ,جوبتها 
ع� ضو� فتاG سـFحة &ية �هللا �لعظمى �لسـيد 'مد سـعيد �حلكيم (4�� ظله) قمت 

: Iع� ما ي Iعم Jقد �قتبجمعها تبويبها 
١ ـ توحيد �لكث1 من �ملسائل �ملتكر�� �لتي ,مكن �حلصوN عليها.

٢ ـ تعديل �لكث1 من صياغة �ألسئلة �لتي حتمل �لصيغة �لشخصية حتويلها 
للعمو� كذ� �إلجابة �لتي حتمل ضم1 �ملخاطب .

٣ـ  صياغة �لعديد من �ألسئلة �لتي يكثر �لسؤ�N عنها من قبل ,عضا� �لصنا4يق 
�خل1ية ��ساbا �حلصوN ع� ,جوبتها .

٤ـ  تـمf عـرe ;موعـة �ملسـائل ع� جلنـة �السـتفتا� بمكتب سـFحة &ية �هللا 
�لعظمى �لسيد 'مد سعيد �حلكيم(4�� ظله) لإلi�j عليها ختمها. 

 lقامت باضافا Gقـد بذلت �للجنـة �ملوقر� جهوm�4 مضنيـة لتطبيق �لفتـا
.m�1مهمة، جز�هم �هللا خنافعة 

هذ� نسأN �هللا سبحانه تعاp q, rعل عملنا خالصاm لوجهه �لكريم.
uلشها� v� 4�مد جو'

rبسمه تعا
 Gمتـت مر�جعـة هـذ� �لكتـا� تطبيقـه فـق فتا
سFحة �ملرجع �لديني �لكب1 �لسيد �حلكيم (4�� ظله).
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� صدقا� �صصة �' ١ـ  تر
 "� �لصند�� �خل
5 �قـت معـني مثـل ليلة �لقـد	، فهـل +ب ع) 
�لصند�� تو>يعها 5 �لوقت �لذ� :عت فيه هذ6 
�ألمـو�AB ،C +و> تأجيل تو>يعها "� �قت ?خر؟
 qعوxطلـب �ملت �yz fالz ـب تو{يعهـا | نفـس �لوقـت �ملعـنيp :~

�هللا �لعا�. .Nلو بشاهد �حلا <�لتأجيل , ,جا{
' ٢ ـ جتمـع صدقـا� مسـتحبة ��B 5ئـل كل 
شـهر بعنو�M صدقة �لشـهر فهـل +ب Lفها 5 
C�B �لشهر �B ?خر�B 6 هل +و> تأخ�ها حتى "� 

غ�6 من �لشهو	؟
~: yz� كانـت هنـا� قرينـة عـ� �فهـا | نفـس �ليو� لـز� �لعمل 

بموجبها zال جا{ �لتأخ1. �هللا �لعا�.
' ٣ ـ هـل +ـو> Bخـذ �كالـة مـن �ملحتاجـني 
 Vقت شا� �B 5 الستالمها نيابة عنهم �توصيلها

�ألعضاV [لك؟
~: pو{ للفق1 �ملستحق ,q يوكل ,حد�m | قبض ما يستحقه من �لزكا� 
 من �خلمس، ينـو� مالك �ملاz Nيتا� �لـزكا� , zيتا� , lمـن �لصدقـا ,

٧ ......................................................................... �لصدقاl �ملخصصة



٨........................................................................ فقه �لصنا4يق �خل1ية 

كيل �لفق1 �ملسـتحق،  rz Nلصدقة عند 4فعه �ملا� �خلمس، , �لكفا��، ,
يصد� �لتصد� | �لوقت �خلا�. �هللا �لعا�. .Nمة �ملالك بقبضه �ملاy ,xت
' ٤ ـ �"[� تـم قبضهـا بعنـو�M �لوكالة عن Bحد 
�لفقر�V فهل +و> Lفها بغ� "[M �لفق� B 5مو	 
عينية غ� نقدية كV�c ثالجا� B �Bفر��B M غ�ها؟
~: pـو{ للوكيل مـع zطال� �لوكالة �ختيا� ,� فر4 شـا�، ال pو{ 
نيf لـه، لو خر~ عنه � ينفـذ تJفه zالf بإجا{�  مـع تقييدهـا �خلر~ عF ع�
 Fحسـب iهو �لعر mضيقال. �ملرجـع | حتديد مفـا4 �لوكالة سـعة  �ملـوكِّ
يفهم من zطال� �لكال� بضميمة �لقر�ئن �ملقالية �حلالية �ملحيطة به، منها 

غy 1لك مما ال ;اN العطا� �لضابط له. Nشاهد �حلا iلتعا��
 MB هو� dمعينا dفاeت feعا� تg٥ـ  لدينا ت '
للصند�� �كيل يستلم له �لصدقا� �B �ملساعد�� 
 i	ملبا� Mمضـا	شـهر  Vيوصلهـا "ليه، فـإ[� جا�
متثلـت �لنسـبة �لكkg مـن عائـد�� �لصند��، 
 Cم خالnعاgت �يتم "نفـا MB Mعـوgيطمـع �ملت�
 MB ��لشـهر �لفضيـل، ملا فيه من ثـو�q عظيم، غ
�إل
�	s تـرMB k يتـم fL جـزV مـن �لتgعا� 
خر �لباقي لبقية BياA �لسنة. wيد� Mمضا	شهر  Cخال
فهل zق لإل
�	s تأجيل fL �لتgعا� �ملستلمة 
 dلسـنة خالفا� 	لبقية شـهو Mمضـا	شـهر  Cخـال

لرغبة �ملتgعني؟



~: �ألمـو�N �لتـي جتمع لتiJ عـ� �لفقر�� | شـهر �مضاq ع� 
�خلصـو� ال pـو{ ,q تiJ | غz ،<1الyz f� علم مـن �ملتxعني بأ�م ال 
يFنعوq من �i هذ> �ألمو�N | ,� شـهر من شـهو� �لسنة. نعم يمكن 
 iJت qعالمهم به عـ� نحو يكـوzzعـالq هـذ� �لxنامـج للمتxعـني 

ناm به من قبل �ملتxعني، �هللا �لعا�.yمأ ��لصند
� :ع معونا� �' ٦ ـ "[� تبنـى �لصند�� �خلـ
 |} 
ماليـة ملريض مـن Bجل �لعال~، مـع �جو
 5 feستخد�مها 5 �لعال~ فقط، ف� حكم �لت�

�حلاال� �لتالية:
B ـ "[� تبقى مبلغ من �ملاC بعد شفاV �ملريض؟

qـ  5 حالة �فاs �ملريض مع تبقي مبلغ "ضا5 من 
�ألمو�C �ملت�g �ا، هل تكوM للو	ثة AB تسـ�جع 

ألصحا�ا؟
~ ـ كيفية �سـ�جا� �ملبالـغ "[� كانت �موعة 5 

مأتم �B مسجد (من �ملصلني �B �ملستمعني)؟
 Cمو�B ملبلـغ �ملتبقـي قـد �ختلـط مـع� Mـ "[� كا 


�ملريض �خلاصة به؟
هــ  "مكانية fL هذ� �ملبلغ �لز�ئد لعال~ مريض 

?خر؟

٩ ......................................................................... �لصدقاl �ملخصصة
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~: yz� قصد �ملت�x �خر�~ �ملاN عن ملكه للمiJ �ملذكو� ـ كF هو 
yz� �ختلط  ،lما في �ملريض , �i | مو�4 مشابه سو�� ش� � �ملتعا�i ـ ��
�i | مو�4 مشـابه �q � يقصد  Nلك �ملـاy ��بغـ1> �خر~ مقد Nملـا�

yلك جب ��جا� �لز�ئد لصاحبه.

����	�� ��� �� �������� ������

' ٧ ـ تقـوA �جلمعيـة بتو>يـع صنا
يـق (علب) 
عـ) �ملو�طنني، �يقوA �ملو�طنـوM بد�	هم بوضع 
هذ6 �لصنا
يق 5 منا>�م �يضعوM صدقاnم فيها 
�هذ6 �لصدقـا� "ما صدقا� سـفر �B صدقا� 
C�B �لشـهر �B غ� [لـك فإ[� �متـأل� �لصنا
يق 
يتم "	جاعهـا من قبل �ملو�طنني "� �جلمعية، فهل 
يصـد� عـ) هذ6 �ألمـو��B C يتحقـق �Bا صدقة 

للغر� �لذ� Bخرجت ألجله؟
~: ال تصـ1 �ألمو�N �ملوضوعة | �لصنا4يق صدقة بمجر4 �لوضع. 

�هللا �لعا�.
' ٨ ـ هنـاi حصـاال� تـو>� عـ) �ملسـاجد 
��لبيـو� ��ألماكن �لعامة +مـع فيها �لصدقا� 
للفقر�V ��أليتاA، �يقوA ع) هذ� �مل��c جلنة معينة 
 Aأليتا� Vليا�B مـن M]" هـذ6 �للجنة kليسـت لد�
لكفالتهم، M]" �B من �حلاكم �لcعي، ��لسؤ�C هو



B ـ هل "M �ألمو�C �لتي توضع 5 هذ6 �حلصاال� 
مسـتقرs 5 [مـة �ملكلفـني مـا � يتـم تو>يعها ع) 
�لفقر�V ��أليتـاA، �+ر� عليها BحكاA �خلمس..
مـع �لعلـم MB �ملؤمنـني مطمئنني مـن تو>يع هذ6 

�ألمو�C حاC �متالV هذ6 �حلصاال�؟
q ـ هـل يلـزA هـذ6 �للجنـة MB يكوM �ـا 	ئيس 
��حد لديه "[M مـن �حلاكم �لcعي �B �كالة من 

�BلياV �أليتاA؟ �هل يلزA هذ� �إل[AB M ال؟
~: �ـق للمتxعـني مسـاعد� �لفقـر�� �أليتـا� يوكلـوq �للجنـة 
ال pب فيه �خلمس ع�  qyإل� rz عليهم فال حاجة iJل� , Nلإليصـا

�هللا �لعا�. .N�لسؤ� e�ملتxعني ال ع� غ1هم | مفر

�������� ��	� �	
��

 sلسيد� s	كالسفر لزيا ��c٩ ـ هل �لسفر �مل '
 sع) �ملساعد Cملحتا~ من �حلصو� Aرzينب�<

�لتي يتلقاها من �لصند��؟
~: | تقديـر �لعـرq, i سـفر ,�� 'تاجـة | �لظاهـرـ  سـفر�m غ1 
�� ـ يوجـب �لريب | حاجتهـا | �ألغلب ,q هنا� خطأ | تقدير �
حاجـة تلك �أل��، مما يدفع �لقائمني ع� �لصند� �r �لتق� �إلحلا� 

| �ألسئلة. �هللا �لعا�.

١١ ............................................................. l�ملساعد� iJل lمشخصا
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' ١٠ـ  هناi :عية خ�ية تقوA بجمع �لصدقا� 
مـن �ملؤمنـني �تو>يعها عـ) �لفقـر�V، فهل +و> 

:Mما ي� "[� تبني ��م مستحقو sمساعد
B ـ 	جل 5 	يعاM شبابه ال يعمل بحجة �نه ال +د 

عمالd يليق بمقامه؟
~: �ألحو� جوباm عد� �لدفع له zالyz f� كاq صا4قاm | ما يقوN، نعم 

yz� � يش�� �ملتxعوz qحر�{ �لفقر، جا{ �لدفع له مع �حتNF صدقه.
q ـ 	جل 5 	يعاM شـبابه يعمل قد	 �سـتطاعته 
�لكنه يشـكو قلة �لدخل بسبب كثرB sفر�
 عائلته 

�منزله باإل+ا	؟
~: pو{ �لدفع له yz� كاq 4خله ال يكفي �حتياجاته �لالئقة به لنفسـه 

لعياله منها �إلpا�.
~ ـ 	جل ال يعمـل �>عم بأنه بصد
 �لبحث عن 
عمل �يطلب �ملسـاعدs له �ألفر�
 عائلته �هو ال 

يتمكن من �حلصوC ع) �لعمل؟
~: �ألحو� جوباm عد� �لدفع له zالyz f� كاq صا4قاm | ما يقوN، نعم 

yz� � يش�� �ملتxعوz qحر�{ �لفقر، جا{ �لدفع له مع �حتNF صدقه.

ـ  شـاq قو� لكنه كسـوC �مهمل لعائلته، هل 

+و> مساعدB sفر�
 عائلته؟
~: �ألحـو� جوبـاm عـد� �لدفـع لـه yz� كاq قاm��4 عـ� عمل الئق 



.mعاj ��كانو� فقر �yz و{ �لدفع لعائلتهpبحاله، 
 dبمبلغ باهض جد� 	ـد هــ ـ عائلة لد�ا مز	عة تقَّ
بحيـث لو تم بيعهـا ألصبح صاحبهـا غنياd لكنها 
هي مصد	 	>قه �لوحيـد حيث يعمل فيها لينفق 
عـ) عائلتـه �لكن 
خلهـا ال يكفي لنفقته �سـد 

حاجة �أل s؟
~: pـو{ zعطا�> من �لصدقة، �ألحو� جوباm �القتصا� ع� ما ال 

يزيد ع� مؤنة سنته.
ـ �ليس  dعة مثال	ـ مز d�	جل يملك عقا	١١ ـ  '
لديـه ما يكفيه هـو �عياله، فهل يصـد� عليه Bنه 

فق� بحيث "[� با� �لعقا	 صا	 غنياd؟
~: ال pب عليه بيع �ملز�عة لتأمني حاجته yz� كاq من شـأنه zبقا�ها 
�الستفا�4 من حاصلها يعد فقm�1 فيجو{ 4فع �لزكا� نحوها له، �هللا �لعا�.
 AيتاB هم� 
' ١٢ـ  s B مكونـة مـن عـدB sفـر�
بعـض منهـم يعمـل ��لبعـض �آلخـر ال يعمـل 
لصغرهـم ���لدnـم تسـكن معهـم، فكيف يتم 
تسـليمهم �لصدقـا� ��حلقـو� هـذ� "M كانـو� 

يعيشوM :يعاd �يأكلوM مع بعضهم �لبعض؟
 Nا ماb qال يكو qتكن �لو�لد� متمكنة من �إلنفا� عليهم بأ � �yz :~

&خر فاملاN يعطى لو�لد�م لتJفه عليهم، �هللا �لعا�.

١٣ ............................................................. l�ملساعد� iJل lمشخصا
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' ١٣ ـ s B تسـكن مع بعضهـم �لبعض �هم 
BيتاA بعضهم كبـا	 ��لبعض �آلخر صغا	 منز�م 
zتـا~ "� "عـا
s بناV ��لنا' مسـتعد�M ليقومو� 

بتgعا� �م فكيف تدفع �م �ألمو�C؟
~: يمكـن للمتxعـني توكيـل ,شـخا� ,مينـني ليJفـو> | �يئة 

�ملسكن , تعم1 منزbم مع مر�عاl �ملصلحة، �هللا �لعا�.
' ١٤ ـ 	جـل قا
	 ع) �لعمل �هو غ� حسـن 
 MB يعمل �ملحرما� �حسـب >عمه �B iلسـلو�

خلـه ال يكفيـه هو �عيالـه �حالة عائلته سـيئة، 
فهل ينطبق عليه عنو�M �لفق�؟ �ما حكم "عطائه 

�لصدقا� ��حلقو� �لcعية؟
~: yz� كاq متجاهـر�m بالفسـق فـال pـو{ zعطا�> من �لـزكا� ال من 
�لسـهمني �ملبا�كـني yz� كاq عياله غ1 متجاهرين بالفسـق جا{ zعطائهم 

ليJفو� ع� ,نفسهم، �هللا �لعا�.
' ١٥ ـ 	جـل متز�~ من �مرBتني يقوA باإلنفا� 
عـ) "حـدk >�جاته ��ألخرk ال يقـوA باإلنفا� 
عليهـا � ال ع) �Bال
ها، فهل +و> "عطا£هم من 

�لصدقا� ��حلقو�؟
~: yz� � يمكن zجبا� {جها ع� �إلنفا� عليها ع� ,ال4ها فيجو{ 

�هللا �لعا�. ،lلصدقا�zعطا�هم من �حلقو� �ل عية 
' ١٦ ـ 	جـل عنـد�B 6ال
 كبـا	 قا
	يـن عـ) 



�لعمل �لكنهم ال يعملوM �هم يعيشوM معه �هو 
�لذ� يقوA باإلنفا� عليهم، فهل +و> "عطا£6 من 

�حلقو� ��لصدقا�؟
~: yz� كاq هو فقm�1 فيجو{ zعطا�> ملؤنته ملؤنة عياله، �هللا �لعا�.
' ١٧ ـ 	جـل ال يعمـل �B يعمـل �لكـن عمله 
ال يكفيه �يسـتلم من �لشـؤ�M بعـض �لتgعا� 
فيقـوA بتوفـ� بعـض هـذ6 �ألمـو�C ليeفها 5 
�لسـفر لألماكن �ملقدسة، فهل +و> MB يعطى من 

�لصدقة ��حلقو� �لcعية؟
~: yz� كاq �فـه | �ألسـفا� �ملسـتحبة عـ� �لنحو �ملتعـا�i جا{ 

zعطا�> من �لصدقاl ملؤنته �لالئقة بحاله، �هللا �لعا�.
' ١٨ ـ 	جل عند6 بيت �Bجهزs ك�لية كالد¤ 
��لفيديـو �خالفه، فهل +و> "عطا£6 من �حلقو� 

مع عدA قد	ته ع) �لعمل؟
 mعاj m�1فق qكا~: yz� كاq �ستعNF �ألجهز� �ملذكو�� مناسباm لشأنه 
�ألمو�N �ملخصصة للفقر�� ال pب عليه  lعطا�> من �لصدقـاz }فيجـو
 m�جد� qكا �yz fالz ¡ال تعطى �حلقو� �ل عية ألحدبيع �ألجهز� �ملذكو��، 

لصفاl �ملستحقني.
 qلصدقا� لتكريم �لطال� fL <١٩ـ  هل +و '
�ملتفوقني من Bجل تشـجيعهم عـ) طلب �لعلم؟
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 �yz~: ال pـو{ �i �لصدقاl فيهم yz� كانـت ¤صصة لغ1هم 
كانت �لصدقاl هللا تعاr فاألحو� جوباm عد� 4فعها zالf للفقر��، �هللا �لعا�.

' ٢٠ ـ عندما يكوM �لشخص قا
	�d ع) �لعمل 
مقد	s كاملة من �لناحية �لفنية ��جلسدية، �هو ال 
 sبنا£6 ع) مساعدB� يعمل منذ سنني، �يعيش هو
� عمل بحجة B يرفض� ،���لنا' ��لصند�� �خل
MB �لر�تب قليل، �B مستوk �لعمل، �B ما "� [لك:
B ـ هل يستحق هذ� �لشخص �ملساعدAB ،s يكتفي 

�لصند�� بمساعدB sبنائه من 
�نه؟
~: yz� كانـت �لتxعاl خاصة بمن ال يسـتطيع �لعمل، , ال يكفيه 
�لعمل فال جتو{ مسـاعد� �ملذكو� | مفرe �لسـؤ�N كF ال pو{ zعطا�> 

من �لصدقاl ـ ع� �ألحو� جوباm ـ. �هللا �لعا�.
qـ  هـل ينطبـق عليه �حلديث (ملعـوM من Bلقى 

كله ع) �لنا')؟
~: يتبع yلك جد�نه تشخيصه بينه بني �به. �هللا �لعا�.

~ ـ بـ�[� تنصحونـه، �ما[� تنصحـوM �لصند�� 
� جتا6 هذ� �لشخص حسب 	Bيكم؟��خل

حفظ ما� جهه صوq نفسه عن �لتهمة  Nننصحه ب�� �لتسـو :~
سـو� �لظن، ينبغي للقائمني ع� �لصند� ,q يتخذ� ,سـلوباm | �لدفع 
�التكاN ع� �آلخرين، �هللا  Nيبعدهم عن �لتسو�فز �لنا§ ع� �لعمل 

¨ �لتوفيق.



' ٢١ ـ عندمـا نعلـم MB �لفقـ� �لـذ� يسـتلم 
مسـاعدs نقدية مـن �لصند�� بشـكل منتظم Bنه 
 Mلدخا� V�} Aيدخن هـل +و> �لتأكيد عليه بعد
مـن �ملسـاعدs �لتـي zصـل عليهـا؟ �هـل جتو> 

مساعدته مع "�L	6 ع) �لتدخني؟
~: ال �ـر� �لتدخني zالf | مو�4 ترتـب �ل©� �ملعتد به عليه، ع� 
,� حـاN فاملدخن �ملحتا~ مسـتحق للمسـاعد�، نعم �سـن حثه ع� تر� 
�لتدخـني مـع تنبيهه ع� ,نـه ما 4�� 'تاجاm للNF فمـن �لالئق به �i هذ� 
 ��ملـاN | �حتياجاته �لال{مة له , لعياله من 4z qشـعا�> بامتناq �لصند

عليه. �هللا �لعا�.
�لسـجائر   V�}  �للفقـ +ـو>  هـل  ـ   ٢٢  '
(�لدخـاM) مـن �ملسـاعدs �لتي zصـل عليها من 

�؟��لصند�� �خل
~: يعرy iلك مما تقد�. �هللا �لعا�.

' ٢٣ـ  هل +و> "عطاV �ملساعدs �ملالية �B �لعينية 
 s
للمحتا~ "[� علم �نه سينفقها ع) �لضيافة �ملعتا
للز��~ �B للخطوبة، AB تقتe ع) مهر �لز�جة؟
~: ال بأ§ بذلك yz� كاq فقm�1 ال يملك مؤنة سـنته، كF ال مانع من 
�ستخد�� �ملساعد�l �ملدفوعة بعنو�q �خل1 �لعا� نحو> مما يشمل �إلنفا� 

.N�كر | �لسؤy ع� ما
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�لشـهرية  ' ٢٤ ـ هـل +ـو> تقديـم �ملسـاعد�� 
�غ�ها للمحتاجني �للذين يقتنوM �ألطبا� �لفضائية 

(�لستاليت) 	غم حاجته �ذ6 �ملساعد��؟
 �لصو� , تسـجيلها , l�ملخ�عـة اللتقـا� �ألصـو� lآلال� :~
�حلر��،  Nملش�كة بني �حلال� lن ها هيـ  | �لغالبـ  من �آلالyz�عتها 
فيجـو{ �سـتعbFا | منافعهـا �ملحللـة، كاسـت�F �لقر&q �ملجيـد �ألحكا� 
�ل عيـة �ملو�عظ �حلفـالl �لدينية �ألخبا� تعليـم �لعلو� �لصنائع 
�ملحللة مشـاهد� عجائب �خللقة نحو yلك، �ر� �سـتعbFا | �ألمو� 
ن  �ألفكا� �bد�مة كل ما  i�ملحرمـة كاألمر باملنكر �لنهي عن �ملعر
يوجب �النحطا� �لفكر� �خللقي للمسلمني yz� صا� بعض ما yكر من 
�آلالl مصد�قاm آللة �حلر�� باملعنى �ملتقد� فال zشكاN | عد� جو�{ �قتنائه، 
فعليه ال مانع من zعطائه �ملسـاعد�yz l� كاq من شأنه �قتنا� yلك، ينبغي 
�هللا �لعا�. .lغ1> لعد� �ستخد�� (�لستاليت) | �ملحرماتوجيه �لفق1 
' ٢٥ ـ هل جتو> مساعدs �ملحتا~ للز��~ �لثا§ 

�B �لثالث مع عدA �ل¨�	s؟
~: �لطابـع �لعـا� للصنا4يـق �خل1يـة هـو �لiJ عـ� �ملحتاجني. 
4� �لصند�ـ  | �ألغلبـ  4� �لوسـيط بني �لغني  qz :Gبعبـا�� ,خـر
 �لفقـ1،  ,q �لغني يثمن تشـخيص 4z��� �لصنـد� للمحتا~ عن غ1> 

فالال{� �القتصا� ع� مiJ �حلاجة �لعرفية. �هللا �لعا�.
' ٢٦ـ  عندمـا تثبـت حاجـة شـخص ما �لكن 
يالحظ �متالكه ل©V ال يليق بحاله، كسيا	s فا	هة 
�B هاتف نقاC ال zتا~ "ليه فهل جتو> مسـاعدته؟



~: تشـخيص �حلاجـة ال يرتبـط بخصـو� مـا | يد> ما يكسـب 
من سـيولة نقدية بـل ينظر ,يضاrz m بقية ممتلكاتـه، فصاحب �ملدخوN �ملا¨ 
غ1 �ملتناسـب مع �حتياجاته yz� كاq له ممتلكاl ,خرG ـ من قبيل �لسـيا�� 
ما شاكلهاـ  مما هو خا�~ عن مو�4 �حلاجة بإمكانه  Nاتف �لنقاb��لفا�هة 
4فع عو{> باالستغنا� عن �لسيا�� �لفا�هة بأخرG �قل منها يستعني بفا�� 
�لقيمتني | �فع �حتياجاته سـدها. ع� ,q �لعرi �لعا� يسـتنكر مساعد� 

�هللا �لعا�. .lمثل هذ> �حلاال
' ٢٧ ـ عندما تثبت حاجة Bحد �ملؤمنني، � لكنه 
يمتلـك عقـا	�B) d	� كبـ�s) غ� بيت سـكنا6، 

فهل جتو> مساعدته؟
~: يعرi �حلاN فيه مما سبق. �هللا �لعا�.

 5 iمـن هو مشـكو V٢٨ ـ هـل +ـو> "عطـا '
حاجتـه من عدمها عل�d بـأM هناi قر�ئن تدC ع) 

Bنه غ� �تا~؟
 ~: ال pـو{ zعطـا�> yz� كاq �ملتxعوq قد jطو� �حلاجة ��حة ,

�هللا �لعا�. .mضمنا
ال  للمسـاعد��  �ملسـتحقني  بعـض  ـ   ٢٩  '
 Aعيـة كالصيـاcببعـض �لو�جبـا� �ل Mيلتزمـو

��لصالs فهل جتو> مساعدnم؟
ال يصو� فليس هو ,هالm لإلحساq بل حتر�  Iثبت ,نه ال يص �yz :~
 Fمعاصيه، كمساعدته yz� كاq | مساعدته تشجيع له ع� �لت�4F | غيfه 

pب قطع �ملساعد� yz� كاq قطعها �ياm له عن �ملنكر. �هللا �لعا�.
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' ٣٠ ـ هـل من حـق "
�	s �لصنـد�� MB تأخذ 
بعـني �العتبا	 جانب �لتقوk ��لـو	� BثناV تقييم 
�لطلبـا�، فتقـدA تلبيـة حاجة �لفقـ� �مللتزA ع) 
 eألمر كله ينح� MB AB Aمللتـز� �طلـب �لفق� غ

5 �حلاجة فقط؟
~: نعـم �ـق bا yلـك pد� ـا تقديم �لفقـر�� �مللتزمـني ع� من 

سو�هم، فإy� بقي من �ملاN ®� 4فع rz غ1هم. �هللا �لعا�.
' ٣١ ـ هـل +و> fL �ملسـاعد�� للمحتا~ 
�لـذ� يقـوA بعمـل �لوالئـم �لكبـ�s 5 بعـض 

�ملناسبا� �لدينية؟
 fد ع� ~: yz� كاq هذ� �لشـخص من شـأنه zعد�4 �لوالئم �ملذكو��، � ي�

م¯فاm | �فه ,مكن zعطا�> zالf فال pو{. �هللا �لعا�.
' ٣٢ ـ هـل يكفي 5 تشـخيص �ل¨�	� من 
 �B	 جت��� ��ألشـياV 5 �ملنزC عن غ� �ل¨�	
جلنـة �لبحـث �مليـد�§ B �Bغلبيتهـم AB كيـف يتم 
تعيني �لـ¨�	� من حاجيا� �ملنـزC؟ فمثالd لو 
الة �لثياq هل هي من  wغس MB (ختلفت �للجنة ع�
� �ألغلبية؟Bال؟فهل يؤخذ بر AB Cيا� �ملنز	�«
~: �ملعيـا� هو �لنظر �لعر|، فإy� كاq �لعـرi مو�فقاm ألحد �لر,يني ـ 

هو �,� �ألغلبية عا�4 ـ تعني �لعمل به.



' ٣٣ ـ ما حكم �ملساعد�� �لتالية:
B ـ مسـاعدs فق� غ� ملتز�B A مشـهو	 5 �ملنطقة 

باالنحر��B f �لتجاهر باملعصية؟
~: ال pو{ yلك yz� كاq تشـجيعاm له , لغ1> ع� �حلر�� , �لباطل، 
 iع� سائر �ملؤمنني ,مر> باملعر �zالf فيجو{، pب ع� 4z��� �لصند

�ملر�تب �ملقر�� jعاm ـ. �هللا �لعا�. ��يه عن �ملنكر ـ بال 
q ـ مساعدB s  �حلاال� �لسابقة؟

~: جتـو{ مسـاعد�م yz� كانو� فقـر�� بنحو ال يوجب تشـجيع yلك 
�لفقـ1 عـ� �حلر�� , �لباطـل، ع� �جلميع �لقيا� بو�جـب �يه عن �ملنكر 

بحسب �لضو�بط �ل عية. �هللا �لعا�.
 ،s<ية ممتا
~ـ  مساعدqB s فق�، له �Bال
 حالتهم �ملا
"ال�B wم ال يقوموM بالو�جب �لcعي جتا6 ��لدهم؟

�هللا �لعا�. .N�لسؤ� e~: جتو{ مساعدته | مفر

ـ  مسـاعد s	s B q �تـا~، غـ� MB >�جته �ا 

B	 كب� �ال متد يد �لعوM له؟
�هللا �لعا�. .mيضا, N�لسؤ� e~: جتو{ مساعدته | مفر

هـ ـ مسـاعدs 	جل فق� بسبب سوV تدب�6، فهو 
يعمـل �يسـتلم 	�تب، غـ� Bنه يـfe �لر�تب 
خالC منتصف �لشـهر، �تبقـى �لعائلة �تاجة 5 

�لف�s �ملتبقية من �لشهر؟
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~: yz� كانـت عائلته فق�1 جا{ zعطا� �ملسـاعد� bا ال تعطى بيد> ـ
 سفيهاm كF | فرe �لسؤ�N ـ. �هللا �لعا�.,m�ما4�� مبذ�

 Cملا� Aباسـتخد� Aيقـو ،��ـ  مسـاعدs 	جـل فقـ
�لذ� يعطيه "يا6 �لصند�� لV�c �ملو�
 �لغذ�ئية له 
 Mية كالدخا	�« ��لعياله ليشـ�� به Bمو	 غـ

�B سلع ك�لية؟
~: ينبغـي للصند� �لقيا� ب �� �ملـو�4 �ملخصصة للفق1 ثم 4فعها 
لـه , 4فـع �ملبلغ ملن يقو� بذلك، ال يدفع للفقـ1 ما4�� يJفها | غ1 ما 
 iJلل lعاxكانت �لت �yz 1قـر� له، بل �ر� ع� �ملتو¨ 4فع �ملبلـغ للفق

| �ملو�4 �لغذ�ئية يعلم �q �لفق1 يستخدمها | غy 1لك. �هللا �لعا�.
 ،sمستمر s	~ بصو	تسافر للخا ،s B sـ  مساعد<
 ،s�� شبه سـنوية �هذ� �لسفر يكلف Bمو�الd كثB
غـ� MB هـذ6 �أل s تذكر بـأM تكاليف سـفرها 
 sتطلب �ملساعد� ،s أل� q	قاB حتصل عليه من

�لشهرية من �لصند��؟
 eلغر �xلسـفر تدفـع من مت� lنفقا~: yz� كانـت �أل�� فق�1 
,ما  ،��لسـفر ـ كF يبد من �لسـؤ�N ـ جا{ 4فع �ملعوناb lـا من �لصند
yz� كانت متلك مؤنة سـنتها تسـتلم �ملسـاعد�l لغرe �ل�فيه �ألسفا� 
�ملعوناl �ملخصصة  lا من �لصدقاb و{ �لدفعp غ1 �ملناسبة لشأ�ا، فال

للفقر��. �هللا �لعا�.



¯ ـ مـا حكـم مـن يسـتلم �ملسـاعد��، �هـو ال 
يستحقها، "الB wنه يأخذها بعنو�MB M �لصند�� قد 

�Bصلها "ليه، فيأخذها بعنو�M �لgكة؟
~: yz� كاq لـدG �لصنـد� ,مـو�N غـ1 ¤صصة للفقـر�� من قبيل 
�bد�يـا جا{ �لدفع منها لغ1 �لفقر��، zالf فال pو{ 4فع �ألمو�N �ملخصصة 
 l�يستلم �ملساعد q, و{ للغنيp ال Fغ1 �لفقر��. ك rz lللفقر�� كالصدقا

.m�1فق ��ملخصصة للفقر�� حتى yz� �عتقدته �للجنة �لقائمة ع� �لصند

!��"�� #$ %&�� �������� ��'

' ٣٤ ـ هل +و> fL �ملساعدs من �لصند�� 
 �B ية فريضة �حلج
� للذين � يسـتطيعو� تأ��خلـ
 5 ��لعمرs بسـبب ظر�فهم �ملالية، �ما هي �ملعاي

�ختيا	 �ألشخا²؟
~: مـن �ملعلو� ,q من � يسـتطع مالياm للحج فال pـب عليه حينئذ 
فـال موجب جلعله مسـتطيعاm ببذN �السـتطاعة لـه، بمالحظـة ,q مو��4 
لو كانت عرفية فال �ر{ �ضا �ملتxعني  l���لصند� �ملالية لدفع �ل©

| �i ,مو�bم | غ1 ظرi �ل©��l كF | هذ� �ملو�4. 
نعـم، يسـتحب zحجا~ �ملؤمن ببذN �السـتطاعة لـه، عليه فيمكن 
للصنـد� تبنـي (مـ � zحجـا~ مؤمـن) لصندقكم عنـد تبني هذ� 

يكوq بالنحو �لتا¨: Nلريا�4 | هذ� �ملجا� ��مل 
يتضمن 4عو� �ملؤمنني للمسا±ة مع  �الm عن هذ� �مل , qإلعال�
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�ل�غيب | �لثو�� �جلسـيم مقابل بذN �السـتطاعة فإy� تم لكم ²ع مبالغ 
bذ� �مل � فال بأ§ باستخد�� هذ> �ملبالغ | zحجا~ �ملؤمن غ1 �ملستطيع 

�لذ� ال يرجى له �الستطاعة كyz F� كاq | سن �لشيخوخة.
نعـم، هنا� من �ملؤمنـني من جب عليه �حلج بحصوN �السـتطاعة 
l �الستطاعة فاحلج �جب | yمته فإy� � يستطع �حلج  فوَّ i ـوَّ لكنه س�
يبقى �حلج | yمته، فال مانع من مسـاعدته من ,مو�N �لصند� �ملخصصة 

للمحتاجني ليفر´ yمته بإتياq �حلج لكونه 4يناm عليه. �هللا �لعا�.

(��)��� �&*� �+,-

' ٣٥ ـ هل +و> تقديم مسـاعدs من �لصند�� 
لعائلة Bحد �ملتوفني كنفقا� فاحتة، عل� بأM عائلته 
تستلم مساعدs من �ملؤسسة �B �جلهة �لتي يعمل فيها 
� لنفس �لغر�؟B ،Mملتو³ حتت مسمى هذ� �لعنو��
~: yz� كانـت �لنفقـاl �ملذكو�� من مصـا�i �لصند� �ملقر�� من 
 نحو> , �ملالك �لذ� يعلم بأq هذ> �لنفقاl من , �قبل �لو�قف للصند

²لة مصا�i �لصند� جا{ yلك. 
منها: yz� كانت �لعائلة بحاجة rz �قامة هذ> �لفاحتة، من شأ�ا yلك 
 lها من �لصدقاليس لدµا ماN لدفع هذ> �لنفقاl، فيجو{ �عطا ،mعرفا
كذلـك ال بأ§ | yلك فيyz F� كانت مـن �ألمو�N �خل1ية  ،lعـاxلت� ,

�لعامة zالf فال pو{. �هللا �لعا�.
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' ٣٦ـ  5 بعض �ألحياM حتتا~ �للجنة �لقائمة ع) 
�لكشف �مليد�§ MB تدخل 5 بعض �لبيو� �لتي هي 
أليتاMB �B A صاحب �لبيت مسجو�B M غ� [لك. 
فهل تأ[نوM ملن يكوM 5 هذ6 �للجنة MB يدخلو� هذ6 
�لبيو� للبحث ��لتدقيق 5 تلك �حلاال� AB ال؟
نني من قبل سFحة �لسيد �حلكيم(4�� ظله) yلك بعض �ملأy | ير�جع :~

للتصد� rz �ألمو� �حلسبية. �هللا �لعا�.
' ٣٧ ـ هنـاi من يأ´ لطلب �ملسـاعدs من هذ6 
 ��جلهـة �هنـاi بعـض �لقر�ئـن تـدC عـ) �نه غ
 M�

عو�6. فهل +و> �لسـؤ�C عنه من  5 �
صا
علمـه؟ علـ�d بأنـه يوقع عـ) {�| مـن ضمنها 
� معلوما� B عـن µيسـتف MB �ـق للصند�z)

� جهة كانت).B تاجها �منz
 N�عطـا�> من �ألموz }وp ال N�لسـؤ� e~: pـو{ yلـك | مفر

�ملخصصة للمحتاجني zالf مع �لوثو� باستحقاقه. �هللا �لعا�.
' ٣٨ ـ ألجل �لتأكد من صد� حاجة شـخص 
للمساعدs، هل +و> �الطال� ع) كشف حسابه 

5 �لبنك 
�M علمه؟

�لتحر� �لتدقيق .......................................................................... ٢٥
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 � �yz ستحقاقه�~: ال مانع من مالحقة حسـاباته للتأكد من صدقه 
 تعدٍّ عليه., �يكن | yلك 'ذ

' ٣٩ ـ مـن يدعـي MB عليه قـر�� تقتطع من 
	�تبـه بحيـث Bصبح مـن �ملحتاجـني، فهل +ب 
معرفـة �لوجـو6 �لتي Lفـت فيه �لقـر�� قبل 

"عطا6V �ملساعدs؟
 �yz لكy بp بل ، mلتحر� عن حاجته فعـال�~: ال بـأ§ بالبحـث 
كانـت �لتxعاl ¤صصة للمحتاجني، ال pب �لتحر� عن �لوجو> �لتي 
لكن ال مانع من �لتحر� عن yلك من 4z qسـا��  e�فت فيها �لقر

y rzلك �لشخص ألجل �لiJ ع� من هو ,كثر حاجة قبل غ1>.
' ٤٠ ـ "[� �
عـى Bحد· �لفقر¶ �
فعت "ليه بعض 
�ألمو�C مـن �لصدقا� ��لتgعـا� �لو�جبة مثل 
 �gملسـتحبة كاملت� �B ،s
>كاs �لفطرs �حق �لسـا
�ا من قبل �ملسا¸ني �كاM �لدفع من �لقائمني ع) 
�لصنا
يـق �خل�يـة بعد �لتحر� �لدقيـق ��نطبا� 
 Aثـم تبني �م عد dعليه ظاهر� �السـتحقا� Mعنو�
�ستحقاقه من حني �سـتالمه للمساعدs مع �لعلم 
MB �لقائمني Bخذ�� 5 حسـا�م :يع �الحتياطا� 
 Cملـا� qصحـاB قبـل "عطائـه مثـل �لوكالـة مـن
 Aخذ �كالة �السـتالB� مر�جعة بعض �كالئهم�
��لتسـليم �معرفـة �ملسـتلم "M هذ6 �ألمـو�C ملن 

ينطبق عليه عنو�M �الستحقا�؟



 ,xت~: | مفرe �لسـؤ�N ال ضqF عـ� �لقائمني بأمو� �جلمعية 
 yمـة صاحـب �ملـاN ,يضاm حتـى yz� كاq �ملـاN �ملدفو� من قبيـل �خلمس ,

�لزكا� zالf | �لصو�تني �لتاليتني:
,ـ  yz� كاq مـن �لـزكا� �لو�جبـة كانـت مضمونة عليـه لتقص1> ,ما 
 بإتـالi �لنصـا� قبل 4فع �لـزكا� , بتأخ1 �لدفع مع جو4 �ملسـتحق ,

.qFع� �ملالك �لض mجوبالتفريطه | حفظها نحو yلك، فاألحو� 
 qyz ال�ـ  yz� كاq من �خلمس 4فعه rz �جلمعية بدqyz q خا� 

عا� من �حلاكم �ل عي، , مع �لتعد� , �لتفريط | 4فعه zليه. 
.Nمع علمه باحلا qFعليه �لض mآلخذ غاصبا� qنعم، يكو

�������� �	�0

' ٤١ ـ �لتgعـا� ��لصدقـا� "[� كاM يصعب 
تسـليمها "� �لفقـ� نفسـه �B �كيلـه فهـل +و> 
"يصا�ـا "� منـزC �أليتـاA �يكفيـه MB يتيقن بأ�ا 

ستصل "� مستحقيها؟
�هللا �لعا�. .N�لسؤ� e~: pو{ yلك | مفر

 Cعـن �ألئمـة� كيفيـة "يصـا B٤٢ ـ نقـر '
�ملساعدs للفقر�V 5 ظالA �لليل من غ� �M يعرفهم 
Bحد �هذ� �ألسـلوq يصعب علينا جد�d 5 >ماننا 
 iهنا� 	لنها� Vملعونا� 5 ضو� Cهـذ� �يتم "يصا

٢٧ .........................................................................  l�ملساعد� Nيصا�
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مـن ينتقدنا �ـذ6 �لطريقة �يقوC البـد من حفظ 
كر�مة �لفق� قبل "طعامه ف�[� تقولوM 5 هذ�؟

~: �لصدقـة �ملندبـة ��m ,فضـل zالyz f� كاq �إلجها� ا بقصد �فع 
�لتهمة , �ل�غيب , نحو yلك مما يتوقف ع� �إلجها�.

,مـا �لصدقة �لو�جبـة ففي بعـض �لر�ياq, :l �ألفضـل zظها�ها، 
قيـل: �ألفضـل �إل��� ا، �ألظهـر �ختالi �حلكم باختـالi �ملو��4 
| �جلهـاl �ملقتضية لإل��� �إلجها�. ال جتب �عاية yلك | مسـاعد� 
�لصنـد� للفقـر�� zالyz f� كاy | qلـك هتـك حلرمـة �لفقـ1 �ملؤمن فيلز� 

�إل���. �هللا �لعا�.
' ٤٣ـ  يقاC بأM �لطريق "� قلب �لرجل معدته. 
 5 eتنح �هو: هل مسؤ�لية �لصند� Cلسـؤ���
توصيل �ملسـاعد�� للفق� �كفـى: ﴿"M¹َّ ل¶ك¶ B¶الَّ 

k﴾؟ ر¶ ال ت¶ع¼ ا �¶ و�¶ ف¹يه¶ ½ جت¶
�تبقى مسألة "يصاC �لكلمة �لطيبة �"	شا
6 للهد�ية 
�حثـه ع) �اللتز�A من مسـئولية بقية �ملجتمع �ال 
.﴾d�	ا ف¶ ل½ B¶س¼ م¹ ¼ ¶z ¹	 ¶�¹ ث¶ل¹ �حل¼ م¶ 
خل للصند�� فيها ﴿ك¶
~: yz� ,مكـن للصند� �لقيا� بالوعظ �إل�شـا4 �ذيب �لنفو§ 
�bد�ية للحق �حلقيقة فهو من ,عظم �لقرباl بل �ملأموq, N يكوq تأث1> 

,نفع. �هللا �لعا�. Gملساعد� ,قو� qمع �إلحسا
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' ٤٤ ـ هـل +و> للصنا
يق �خل�يـة �لتي تعنى 
 Cمو�B بعض �بشـؤ�M �لفقـر�V ��ملحتاجني توفـ
�لصنـد�� 5 �حلصـا
 �لر�بح �لذ� يـر�~ له من 
 �قبل �لبنوi بقصد �الستفا
s من �لسحب �لشهر

�[لك ع) �لنحو �لتا¾:
 ��
يـو
� �لصند�� مبلغاd معيناd ع) عد
 �لشـها
�لتـي يرغب �الشـ��i �ا، علـ� بأM �ملبلـغ قابل 
� �قـت، �zصـل عـ) 	بـح B 5 لالسـ�جا�
 �٢% "ضافـة "� Bنه قد يفو> 5 �لسـحب �لشـهر
بمبلـغ من �ملا�B C سـيا	�B s ما شـابه [لك... ف� 
 dطنيا� dبنكا Mكا �B dلبنك كافر�� Mهـو �حلكم "[� كا
حكوميـا�B ،d كاM �لبنـك نصفه لكافـر ��لنصف 
 dنصفه حكوميا Mكا �]" �B ،هلينيB آلخر ملسا¸ني�

��لنصف �آلخر مسا¸اB dهلياd؟
~: ال pـو{ �سـتث�F �ألمـو�N �ملخصصـة ملiJ خا� بـل يتعني 
�فهـا فيـه. نعـم، yz� قصـد حفظها حلـني جو4 �ملسـتحق جـا{ �إليد�� 
�ملذكـو� | �لبنك �لكافـر pو{ ,خذ �لفائد� �جلائز� منـه، كp Fو{ �لقيا� 
بصـو�� �إلقـر�e من 4q قصد ,خذ �لفائـد� yz� كاq �لبنك تابعاm حلكومة 

٢٩ ............................................................  zيد�� ,مو�N �لصند� | �لبنو�
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ال تدعي �لوالية �لدينية، ثم pر� حكم ;هوN �ملالك ع� كل ما يسـحب 
مـن yلـك �لبنكـ  سـو�� كاq بعنو�q ,صل �ملاN ,� �لفائـد� ,� �جلائز�، قد 
ه) بقبضه كالة عن سFحته ثم �فه |  fحة �لسيد �حلكيم (4�� ظلFس qy,

.Nجلهة �خل1ية صاحبة ,صل �ملا�
 mتابعا mحكوميا , mFمسل mلبنك ,هليا� qكا �yz و{ �إليد�� �ملذكو�p ال
 � �yz fالz ،mFمسـل mبعضه ,هليا لدلـة تدعي �لواليـة �لدينية ـ لو باطالm ـ ,

تش�� فيه �لفائد�.
' ٤٥ـ  من �ملشا	يع �لتي تقوA �ا هذ6 �لصنا
يق 
جتميد بعض هذ6 �ألمو�C 5 �لبنوi �حلكومية من 

Bجل �لفائدs؟
~: ال pـو{ yلـك zالyz f� كاq �لتـ�x عـ� هذ� �ألسـا§، البد من 

مر�عا� �حلكم �ملذكو� | ~٤٤.
 Vعـا� للفقر�gجلمعيـة بجمع ت� A٤٦ ـ تقـو '
 feثم ت i5 �لبنو Cخاصة �"يد�� هـذ6 �ألمو�

بعد [لك للفقر�V ف� هو �حلكم؟
~: pو{ yلك ب طني:

�ألN: مر�عا� �حلكم �ل عي لإليد��.
 ،qعد� تي¯ �ملسـتحق �آل Nحفظ �ملا eلك بغرy qيكو q, :¸لثا�

zالf فال pو{ zالf مع �ضا �ملتxعني.
' ٤٧ ـ تقوA �جلمعية باسـتالB Aمو�C ككفا	�� 



 i5 �لبنو Cمنوعـة فهـل +و> "يـد�� هذ6 �ألمـو�
ثـم Bخذها مرB sخـرk من �لبنوi �مـن ثم عمل 

�لكفا	��؟
~: ال pو{ zالf ب طني:

.Nلو بشاهد �حلا�ألz :Nجا{� صاحب �لكفا�� 
.mعاj لصاحب �لكفا�� مثل هذ> �لصالحية qيكو q, :¸لثا�

نعم yz� � يتي¯ �ملستحق �آلq جا{ �إليد�� بحسب ما تقد� | جو�� 
.٤٤ N�سؤ

 Vصدقا� للفقر� Aجلمعية باسـتال� A٤٨ ـ تقو '
 iيد�� هذ6 �لصدقـا� 5 �لبنو" dيضاB <فهل +ـو

�من بعد [لك تfe؟
~: ال pـو{ yلك zالf لغرe �حلفظ حتى يتي¯ �ملسـتحق مع مر�عا� 

.٤٤ N�حلكم �ل عي لإليد�� �ملتقد� | جو�� سؤ�
 �B ٤٩ ـ هـل +ـو> �ضـع صدقـا� �لسـفر '

صدقا� C�B �لشهر �B غ� [لك 5 �لبنوi؟
قوz qيصاN �لصدقة للفق1 | قت 'د4، جب  ~: yz� �ش�� �ملتصدِّ
zيصاbا | �لوقت �ملحد4 , �المتنا� عن �ستالمها، yz� � يش�� yلك جا{ 
.٤٤N�يد�عهـا | �لبنو� مع مر�عا� حكم �إليد�� �ملتقد� | جو�� �لسـؤz
' ٥٠ ـ �ملؤسسـا� �خل�يـة �لتـي تقـوA بجمع 
��د�يـا ��لتgعا� من �ملؤمنني �غ�هم لتو>يعها 

٣١ ............................................................ zيد�� ,مو�N �لصند� | �لبنو�
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ع) �لفقـر�V تضطر "� �ضع �ألمـو�C �لتي حتت 
 5 MتلفـوÀ Vلفقهـا� Mملـا كا� ،iيد�ـا 5 �لبنـوB
فتو�هم حوC �إليد�� فيهـا ��لقبض للفو�ئد �لتي 
تعطـى، خصوصاd مـن �لبنوi غ� �إلسـالمية "[� 
 ،Cتنمية �ملا �B sإليـد�� بنية حتصيـل �لفائـد� Mكا
 MB ddهـذ6 عل� Cحلا�� Vفـإ� مـن ترجع من �لفقهـا
�ملسـؤ�لني ع) هـذ6 �ملؤسسـا� منهم مـن يقلد 
�لسـيد �خلوئي� مثالd �منهم من يقلد س�حتكم 

�هكذ� غ�كم؟
~: ير�عي �ملسؤN عن �إليد�� �لقبض تقليد> | yلك. �هللا �لعا�.

����	�� ����$ ��5)60


خلها من  	
' ٥١ـ  هنـاi صنا
يق خ�ية مصا
�الش��كا� �لشهرية �تgعا� Bهل �خل� �كذلك 
 Mعا� بعنو�gلصدقا�، جتمع �الش��كا� ��لت�
�لتـfe �ملطلق للقائمني ع) هذ6 �لصنا
يق من 
"عطاV �لفقر�V ��لقر�� �حلسنة �Bع�	 �ملساجد 
�ما شـابه مـن Bعـ�C �خلـ� �كذلك �السـتث�	، 
Bمـا �لصدقـا� فتـfe عـ) مسـتحقيها فقط. 

��لسؤ�C هو:
 
هل +و> للقائمني �ستث�	 �ألمو�C من Bجل "+ا




خل ثابت يعتمد عليه 5 حالة ند	s �الش��كا� 
��لتgعا� مع �حت�C �لربح ��خلسـا	s مع �لعلم 
MB �لقائمني ع) �مل��c يبذلوM كل ما 5 �سعهم 
من جهد بد�M مقابل من Bجل "+ا
 �الستث�	�� 
غ� �لقابلة للخسـا	s لكنهم ال يضمنوM [لك ك� 

هو شأM �الستث�	��؟
 �~: مفرe �لسؤ�q, N �لxنامج �ملعلن للقائمني ع� ,مر �لصند
هو 4فع ما يسـتلمونه بعنـو�q �لصدقة rz مسـتحقيها �i ما عد�ها | 
 Nحلا� qكا �yلك فـإy | <عو�ئـد i� <�Fسـتث� مطلـق جو> �خلـ1 ,

كذلك فلهم �ستث�F ما يستلمونه بعنو�q مطلق جو> �خل1. �هللا �لعا�.
 (s	�
' ٥٢ ـ ينـو� �لس BمنـاV �لصند�� (�إل
عمل مشا	يع �سـتث�	ية للصند��، �دf تنمية 
مـو�	
6 �ملاليـة �تقويـة مركز6 �ملا¾، غـ� MB هذ6 

�خلطوs تع�ضها �ملسائل �لتالية:
B ـ هـل +ـو> للصنـد�� �سـتغالC �ملـاC �ملتوفر 
لدk �لصند�� ��ملسـتلم حتت عنو�M �ش��كا� 

�صدقا�؟
~: pو{ | حاz Nخبا� �ملش�كني �ملتصدقني بأq �ألمر سيكوq هكذ� 
قـع �الشـ��� �لتiJ مبنياm عـ� yلك، zالf فال pـو{. �هللا �لعا�. ,

q ـ لـو قـاA �لصنـد�� بحملة تgعـا� لغر� 
 MB ��إلسـتث�	 �حصـل ع) �ملـاC �ملطلـوq، غ

�ستث�F ,مو�N �لصنا4يق .................................................................... ٣٣
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�مل��c لن يسـجل باسـم �لصنـد�� �لن تثبت 
ملكيته له �"ن� باسـم �لد�لة، �zق للصند�� 5 

 �لكن �	B �]" بيعه� 	لعقـا� Aهذ6 �حلالة �سـتخد�

.(sحرية مقيد) من �جلهة �حلكومية M]" بعد
فهـل +و> للصنـد�� :ع �لتgعـا� للقياA �ذ� 


�M "شعا	 �ملتgعني �ذ6 �لتفاصيل؟ ��cمل�
~: pـب zحـر�{ �ضـا �ملتxعـني | ²يـع �لتJفاl �لتـي يقو� ا 

�لصند� | ,مو�bم، ال pب zخبا�هم بغy 1لك.
 Cمـو�B ٥٣ ـ هـل +ـو> �قتطـا� نسـبة مـن '
�مل�cعـة؟  �لوجـو6   5 ��سـتث�	ها  �لصنـد�� 

�كيف حتد
 �لنسبة؟
جدl ـ  qz أل¹ـا§ ـ�  l�لزكـو� lخـر�~ �لصدقـاz بعـد :~
 �فال مانع من �ستث�F ,مو�N �لصند� سيF تلك �لتي تدفع لدعم �لصند
كي يقو� بمسـؤلياته مهامه �ملناطة به من قبيل �ملبالغ �لتي يدفعها �لتجا� 
 Fفي � �ملؤسساl فإ�ا تدفع عا�4 لتكوq حتت تiJ �لصند lل كا�
هو �لصالح، ,يضاm ال مانع من �ستث�F ,مو�N �جلباية فيyz F� كاq هنا� zطال� 
مـن �ملجبي منه ع� ,q �لصند� يسـتثمر ,مو�له �غم yلك يو�صل 4فعه 
ر� بذلك حيث ,q ,مو�N �لصند� ملا كانت غ1  عطائه له , فيyz F� ,�خط�
مملوكة لألمنا� ما �ألمنا� بالنسبة zليها zالf ,منا� ¤ولوq فاملرجو منهم عد� 
�لدخوN | مشا�يع �ستث�Fية ما � يطمئنو� برجو� �,§ �ملاN ع� �ألقل ليكونو� 
معذ�ين ,ما� �هللا غ1 مفرطني فيF ��سن�د zليهم �ئتمنو� عليه. �هللا �لعا�.



 C5 �ألمو� s	�
' ٥٤ : ما هي مسئولية �لس �إل
�ملسـتثمرs ��لتي خµها �لصند�� جر�V تقلبا� 

�أل�ضا� �القتصا
ية �لعاملية؟
 qكا~: ال ®� عليهـم yz� كاy qلك ع� ,سـا§ �لوظيفة �ل عية 

لرعاية �ملصلحة من 4q تفريط ـ كF هو �ملتعا�i ـ. �هللا �لعا�.

7��8)�� ��,9

' ٥٥ـ  هـل يمكن للعاملـني 5 �جلمعية �خل�ية 
�سـتخد�A بعـض �ملـاC �لـو�	
 "ليهـا مـن �تلف 
�ألشـخا²  لتكريـم  حفـل  "قامـة   5 �جلهـا� 
 ،dمعنويـا�  dيـا
ما �جلمعيـة  
عـم   5 �ملتميزيـن 
�ملـاV�} 5 C بعـض  كأM يسـتخدA جـزV مـن 
��د�يـا �لتذكا	يـة �لتي سـيتم تو>يعهـا مثالd ع) 
�ألشـخا² �ملكرمـني تشـجيعاd �ـم عـ) �لدعم 
�لسـخي، ��سـتقطاباd ألكـg عـد
 مـن �ملتgعني 
�لبيضـاV؟  �
�أليـا  qصحـاB مـن  ��ملسـا¸ني 
~: pـو{ yلك فيyz F� كاq �لت�x يشـمله ليس مقيد�m بمiJ &خر 

 �حر{ �ضا �ملتxعني بذلك. �هللا �لعا�.,

حفالl �لتكريم ........................................................................... ٣٥
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 Vلفقر�� M٥٦ ـ هـل +و> للعاملني ع) شـؤ� '
�سـتخد�A ��اتـف ��لكهربـاV ��أل
��� �ملكتبية 
�ليسـ�s عوضاd عـن خدمتهـم 5 �جلمعية �خل�ية 

"[� كانت هذ6 �ألمو�C تدفع من �لصدقا�؟
~: �ألحـو� جوبـاm عـد� �سـتخد�� �لصدقـاy | lلـك zنF يتم 
 qذ� �لشأb به �xما يت تأمني �الحتياجاl �ملذكو�� من �لتxعاl �ملطلقة ,

باخلصو�. �هللا �لعا�.
 
' ٥٧ ـ 5 حالة عدA توفر مبلغ من �ملاC لسـد�
�+ـا	 �جلمعيـة فهـل +ـو> MB يق�� مـن مبلغ 
�لفقر�V بقصد "	جاعها بعد توفرها؟�هل نحتا~ 
"� "[M 5 [لـك؟ �"[� كاM البد من "[M عاA فهل 

تأ[نوM لنا 5 [لك؟
~: pـو{ �الق��e | ما هو ملك للعنو�q �لكI (�لفقر��) بإqy من 

ت �حلاجة zليه. �هللا �لعا�. fمس �yz لكy | نا لكمy, قد�حلاكم �ل عي 
' ٥٨ـ  مـا هـي �ألمـو	 �ملسـمو¯ للمتطوعـني 
باسـتخد�مها 5 :عيـة خ�يـة �مـا هـي �ألمـو	 

�ملسمو¯ للعامل �ستخد�مها بأجر؟
 ،��لصند �xالتفا� �حلاصل بني �ملت� rz لـك يرجع فيـهy كل :~

قد ¼تلف �حلاN من متrz �x &خر من عرrz i &خر.



���	�� ����$ ���2)6�

' ٥٩ ـ يتم �سـتقباC بعـض �ألمو�C كصدقا� 
��جبـة �مسـتحبة �تgعا� �غ�هـا. فهل +ب 
 Mو> �سـتبد��ا �"[� كا+ AB Cعـني �ألمـو� fL

حرجاd "بقاV عني �ألمو�C ف� �لعمل؟
~: pو{ �ستبد�N �لنقو4 بغ1ها. نعم yz� كانت {كا� معزلة فال pو{ 

تبديلها.

?���� ����@� ����$ ���2)6�

 �" 
' ٦٠ ـ هـل +ـو> �سـتبد�C �ملاC �لـذ� ير
�جلمعيـة بعنـو�M �هوC �ملالك �B لقطـة B �B	با¯ 
بنـوAB i +ب fL عينها �هل +و> "يد�عها 5 

�لبنك 5 حالة �ل¨�	s؟
' ٦١ـ  هـل +و> {�V مـو�
 عينية كالثالجا� 
بأمـو�C �هولـة �ملالـك �� B	با¯ �لبنـوAB i +ب 
fL عينهـا �5 حالة �جوfL q عينها هل 
 wثم Vحد �لفقر�B لوكالة عـن� Mـو> قبضها بعنو�+

Lفها بحسب "[نه عليه AB غ�6 نقد�AB d عيناd؟

٣٧ ...................................................................lلصدقا� N�مو, N�ستبد�
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~ ٦٠، ٦١: pـو{ للجمعيـة قبـض �ألمـو�N �ملأخـو�y مـن �لبنو� 
�حلكوميـة �لتابعـة لدلـة ال تدعي �لواليـة �لدينيـة �فها عـ� �لفقر�� 
 iه) ثم �فها | مصا� fظل fحة �لسيد �حلكيم (مدFقبضها عن س , �jمبا
 q�لك بني ما يؤخذ من �لبنو� �ملذكو�� بعنوy | ال فر��لصند� �خل1ية 
 ,صل �ملاN �ملو�4 , بعنو�q �لربح، ال مانع حينئذ¡ من zيد�عها | �لبنو� ,

j�� مو�4 عينية لتiJ | مصا�i �لصند� �خل1ية.

!�A,�� !B; C�@� ����	�� /�	*

 sلفطر� s٦٢ ـ هـل +ـو> :ـع صدقـا� >كا '
بالنيابة عن Bحد �لفقر�V بحسب �لوكالة ثم Lفها 
با[نه ع) غ�6 "� يوB �B Aسبو� �B شهر B �Bكثر؟
~: ال نحبـذ هـذ> �لطريقة لو 4عت �لـ©�� rz �تباعها فالبد من 
مر�عا� ,q ال تزيد �ملبالغ �ملقبوضة له ع� مؤنته �لسنوية بضميمة ما لديه من 
,مـو�N غ1ها، ,يضاm البد من مر�عا� �q يكوq تو{يع �ألمو�N �ملقبوضة له 

بطيب نفسه �ضا>. �هللا �لعا�.
' ٦٣ ـ لـو B M]Bحـد �لفقـر�V 5 :ـع بعـض 
�ملبالـغ �ملالية عنه بالوكالة ثم Lفها ع) غ�6 من 
�لفقـر�V �غ�هم �حتى ع) "+ا	 �ملبنى للجمعية 

فهل +و> [لك؟
~: yكرنا ,نا ال نحبذ zسـتخد�� هذ> �لطريقة مع �ل©�� البد من 

� �ستخد�مها. �هللا �لعا�.j مر�عا�



' ٦٤ ـ B ـ هل يصح للصنا
يق �خل�ية MB تأخذ 
 sتتسـلم عنهم >كا Vكالـة مـن طائفة مـن �لفقر��

�لفطرs 5 يوA �لعيد؟
~: ال مانع من yلك. �هللا �لعا�.

q ـ �هل يصح MB تكوM هذ6 �لوكالة للصند�� 
بوصفه جهة، AB يتعني MB تكوM ألشخا² معينني 

من جهته؟
ليس له بوصفه جهة. �هللا �لعا�. ،�~: تعتx �لوكالة للقائمني ع� �لصند
 M� (Vلفقـر��) ملوكلـني� Vـ �هـل يصـح �ـؤال ~
يأ[نو� لوكالئهم fL 5 هذ6 �ألمو�C لنظر�ئهم 

من �لفقر�V؟
~: للفقq, 1 يأqy بإعطا� ما من شأنه zعطا�> لغ1> فقط 4q ما هو 

�هللا �لعا�. .mعاj كثر من �ستحقاقه,

 ـ بعد �سـتالA �لوكالV �ا ـ بالنحو �لسابق ـ هل 
جتـب مر�عاs �ألحـكاA �ملعلومة �ذ6 �لـزكاs ـ من 
 Vعطا" Aقل من صا�ـ  �عد� �قبيل عدA "عطاV �لفق
 Mأل ،Aتسقط تلك �ألحكا AB لعامي للسـيد� sفطر

هذ6 �ألمو�B Cصبحت ملكاd للفق�؟
، فقـد برئت yمة  ~: بـF ��ـا �صبحت ملكاm شـخصياm للفقـ1 �ملوكلِّ
4�فـع �لزكا�، ال جتر� عليها ,حـكا� �لزكا�، بل جتر� عليها ,حكا� �مللك 

ل. �هللا �لعا�. fلشخ� لذلك �ملوك�

٣٩ ........................................................ تصد� �لصنا4يق جلمع {كا� �لفطر�
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هـ ـ هل يكفي "[M �لفقيه �B توليته للصند�� عن 
توكيل �لفقر�V؟

~: ال يكفي zالf | ما يدخل حتت اليته كسهم �إلما� �، متشية 
�ألمو� �حلسبية.

 sيغطـي عـد �نشـا| �لصنـد� M٦٥ ـ "[� كا '
 sلفطر� sنقـل >كا �مناطـق، فهل +ـو> للصند�
�ملسـتلمة من منطقـة �تقديمها للفقـر�V 5 منطقة 
Bخـرk؟ �هل +ـو> للصند�� تبـا
C �لزكاs من 

منطقة ألخرk؟
' ٦٦ ـ هل +و> MB توضع �ألمو�C �لتي يدفعها 
�لنا' ع) Bسا' >كاs �لفطرs 5 صند�� ثم يتو� 
 �B سبعة Cتو>يعها ع) �ملسـتحقني خال Mلقائمو�
ث�نية Bشـهر AB ال؟ �عـ) فر� �جلو�> هل يكفي 
MB يدفع �ملعطـي AB البد MB يعطي بنية Bصحا�ا؟
 qكا qz~: ٦٥، ٦٦: ال pو{ �لنقل ال �لتأخz 1الf مع فقد �ملستحق 
�ملعطي كيالm | �إليصاN فال pب ,q ينو� عن صاحب �ملاN، كq, F خلط 
,مو�N �لفطر� ال ¼لو من zشكاN ألنه pب | zعطا� �لزكا� ,q ال يقل عن صا� 
لكل فق1 | �لفرe �ملذكو� قد يعطى �لفق1 ,قل من صا�. مثالyz m� ,عطي 
كل فق1 صاعاm مشاعاm بني ع � ,صو� لع � ,شخا� يكوq قد ,عطى ع  
صا�. نعم yz� ,عطى صاعاm عن كل �حد منهم فاإلشكاN يرتفع. �هللا �لعا�.




فع �لزكاs �لو�جبة جلمعية  M٦٧ ـ هل جتيـز� '
 �خ�ية تعنى بز��~ �لعو�ئل �لفق�s؛ �[لك بتوف

مستلزماته �ملا
ية �م؟
~: pو{ ملن يثق باملتصدين فيها، ,�م يJفو�ا | مو�4ها �ل عي 

,q يدفعها bم يعلمهم بأ�ا {كا� �جبة. �هللا �لعا�.
' ٦٨ ـ يقـوA �لصنـد�� باسـتالA >كاs �لفطـر 
 MB ��يتـو� تو>يعهـا ع) �لفقـر�V �ملحتاجني، غ


�	s �لصند�� تو�جه �إلشكاال� �لتالية:"
 Vللفقـر�  sلـزكا� تعطـي  �لصنـد��   s	�
"  MB ـ   B
�ملحتاجـني (�مللتزمني فقط)، غـ� Bنه مقابل [لك 
تfe من Bمو�C �لصند�� �ملتمثل 5 �لصدقا� 
��الشـ��كا� ��لتgعا� للفقـر�V غ� �مللتزمني 
كتعويض عن �لـزكاs، "	ضاV �م �للمجتمع... 
فهـل zق لـإل
�	MB s تتfe بأمـو�C �لصند�� 

للخر�~ من هذ� �إلشكاC �لcعي؟
~: ال يشـ�� عد�لـة مـن يدفع zليه �لـزكا� فيجو{ 4فعها rz فسـا� 
�ملؤمنني zالf شـا�� �خلمـر، �ألحو� جوباm عد� 4فعهـا ملرتكب �لكبائر 
 mلك تشـجيعاy qكا �yz خلمر مثل تا�� �لصال�� �j لتـي هي �عظم مـن�
 qعوxملت� qكا �yz فيه Nشـكاz ال N�ملخر~ �ملذكو� | �لسـؤ�ع� �ملعصية. 
,عطـو� �ملبالغ بعنو�q �لت�x �لعا� مـن 4q حJ بالفقر�� �مللتزمني بحيث 

,�م ال يFنعوq من zعطا� غ1 �مللتز� zال فال pو{. �هللا �لعا�.

٤١ ........................................................ تصد� �لصنا4يق جلمع {كا� �لفطر� 
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q ـ Bال تعتقد�M بأM >~ �لصنا
يق �خل�ية ([�� 
�حلقل �الجت�عي) 5 �ستالA �لزكاs �تو>يعها، يعد 
مز�Âة للمؤسسا� ��جلمعيا� �لدينية (�ملف�� 
�M تنهـض �ذ6 �ملسـؤ�لية)، بمعنى عـ) من تقع 
مسـئولية :ع �لـزكاs �تو>يعها 
�خـل �ملجتمع؟
~: �ملطلـو� | �لزكا� صوbا rz �ملسـتحقني عـد� �لتفريط فيها، 
البـد مـن مر�عا� yلـك، فمع �ليقني بقيـا� �لصنا4يق �خل1يـة بذلك pو{ 
�لدفـع zليها. نعم ينبغي مر�عا� �لعناين �لثانوية تقديم �جلهاl �لدينية | 

�هللا �لعا�. .mعرفا mعاj ما يرتبط ا
 sلـزكا� Aيـة �سـتال�~ ـ "[� حـق للصنا
يـق �خل
�تو>يعهـا، فهـل zق �ـم Bيضاd �سـتالA �حلقو� 
�لcعية �ألخرk كاخلمس، عل�d بإM هذ6 �حلقو� 
تو
� 5 �لبنوi �تسـجل 5 حسـابا� �لصند�� 

�خلاضعة لرقابة �لد�لة؟
~: نصف �خلمس �خلا� باالما�� ير�جع فيه نائبه هو �ملجتهد 
 ،mمع �ضـا �ملكلف ,يضا iJثق عـ� �ل�أل iجلامـع لل �ئـط �ألعر�
فالبـد من �إليصاz Nليه , �لدفع rz �ملسـتحقني بإyنه، ,ما �لنصف �آلخر 
ه) ملن عليه �حلـق yzناm عاماm | 4فعه  fحة �لسـيد �حلكيم (4�� ظلFسـ qy, فقد

للمستحقني من بني هاشم. �هللا �لعا�.
 sـ  لو كلفت �للجنة �ملختصة بتو>يع >كاB  ٦٩ـ '
�لفطر Bحد �ألشخا² بتوصيل مبلغ معني "� Bحد 



�أل ، "الMB w �ملبلغ سقط 5 �لطريق �� يتمكن من 
�حلصوC عليه، فع) من تقع �ملسـؤ�لية �لcعية؟
~: yz� كاq �ملسـتلم للزكا� لتوصيلها عنـد> كالة من �لفق1 تلفت 
�لـزكا� | يـد �لوكيل , كانـت عند> كالة مـن �لفقيه باسـتال� �لزكا� فال 
 mالzضـqF عليه لـو تلفت � يكـن هنا� تفريـط | ضيا� �ملبلـغ �ملذكو� 

� به. �هللا �لعا�. fنه ع� من فرFفيجب ض
 q	 �" sلفطـر� sـ هـل يشـ�| تسـليم >كا q
 s أل� 
�أل AB s +ـز� توصيلهـا "� Bحـد Bفر�
صغـ��d كاAB M كبـ��d خاصـة �MB �قت �لتسـليم 

مرتبط بوقت �لز��C؟
 ~: ال بد من تسـليمها rz شـخص مأموq عليها فإy� علم �ملكلف ,
�طمأq �طمئناناm كامالm بأq من سيسلم zليه {كا� �لفطر� يوصلها rz �� �أل�� 
 ,نه يJفها ع� مستحقها �ل عي جا{ yلك، �ألفضل �لتو�فق مع �� ,
كيله �لذ� يعينه للfجنة. �هللا �لعا�. rz ـ  ع� 4فعها mعاj أل��ـ  �ملستحق�
 s	�
' ٧٠ ـ عندمـا يكوM ألحد BعضاV �لس "
� �كالة {عية جلمع �لصدقا� ��لصنـد�� �خل
�تسـليمها للفقر�V �يسـتفيد �لصنـد�� من هذ6 
 dحياناB� لفطـر� sكا< Aقـا� �سـتال�B 5 لوكالـة�
السـتالA ثلث �لفقر�V 5 �حلج، �هنا تر
 �موعة 

Bسئلة كالتا¾: 

٤٣ ........................................................ تصد� �لصنا4يق جلمع {كا� �لفطر� 
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B: ��د� �ملخصص "[� كانت �لوكالة �لcعية قد 
B½عطيت للشـخص بناV ع) عملـه 5 �لصند��، 
فـ� هو مص� �لوكالة "[� خر~ هذ� �لشـخص من 

�لصند�� لسبب من �ألسباq؟
~: ¼تلف باختالi نو� �لتوكيل، فإy� كانت �لوكالة باعتبا� �لشخص 
موظفـاm | �لصند� ـ كF يبد من �لسـؤ�N ـ بطلـت �لوكالة بخرجه عن 

.��لعمل | �لصند
yz� كانـت �لوكالة له شـخصياm بقطع �لنظر عن عمله فهي مسـتمر� 

qz خر~ عن �لعمل حتى يعلن �ملوكلf ��ا�ها. �هللا �لعا�.
q: "[� كاM �لصنـد�� ملزمـاd بتقديـم تقرير ما¾ 
�لصنـد��  Bعطـت  �لتـي  �حلكوميـة  للجهـا� 
 Aملـز dيضـاB �ترخيـص �لعمـل، فهـل �لصنـد�
{عاd بتقديم تقرير للجهة �لتي Bعطت �لصند�� 
هـذ6 �لوكالـة لتوضيح حركـة �ألمو�C �ملسـتلمة 

بموجب هذ6 �لوكالة �طريقة Lفها؟
~: ال pب عليه yلك zالyz f� �ش�طت تلك �جلهة ـ | zعطا� �لوكالة 

 | عقد ال{� ـ yلك. �هللا �لعا�.,
' ٧١ـ  >كاs �لفطـرs �لتـي نجمعهـا مـن �لنا' 
 MB Vإلعطائهـا ملن يسـتحقها "[� تبني بعـد �إلعطا
 Cفـع �لبد
 Aمسـتحق، فهل يلـز ��لشـخص غـ
 Mال ض�� sفع �لـزكا�
للمسـتحق؟ AB +ز� عن 

علينا؟



� �ملالـك | ,4�ئها جب عليه �لضـqF ثم يرجع ع� من  fفـر �yz : ~
 � ا مـن �جلبا� , � | yلـك كاq �لضqF عـ� من فرَّ fيفـر � �yz,تلفهـا، 
 qلتفريـط من �آلخذ فقط كا� qكا �yz�ملو{عـني ثـم يرجع ع� من ,تلفها، 
�لضـqF عليه ال غ1. فيجـب عليه ,q يدفعها لصاحبهـا لكي يJفها ع� 
مسـتحقها، ال يJفهـا بنفسـه، zالq, f يكـوq صاحبهـا ممتنعاm عـن ,4�ئها 

فيجب مر�جعة �حلاكم �ل عي لJفها.

���,8�� ��	� ����	�� /�	*

' ٧٢ ـ هل +و> 
فع �ملسـتحقا� �لcعية مثل 
 AB ية�كفا	s �لصوA "� �لصنا
يق ��جلمعيا� �خل

ال؟
ثق  �yz خل1ية� lجلمعيا�~: pـو{ للمكلف 4فعها rz �لصنا4يـق 

بأ�م يJفو�ا | مو��4ها �ملقر��. �هللا �لعا�.
 s	ملسـتحق قيمة �لكفا� V٧٣ـ  هل يصح "عطا '

عوضاd عنها؟
~: ال جتز½ �لقيمة عن 4فع �لطعا� كفا��. �هللا �لعا�.

' ٧٤ ـ �لكفـا	�� "[� كاM يصعـب تسـليمها 
 Cلوكيله فهل +و> "يصا�ا "� منز �B نفسه �للفق
�أليتاA "[� كاM يتقني بأ�ا ستصل "� مستحقيها؟

~: بالنسـبة rz كفا�� �إلطعا� yz� كانت ع� نحو �لتسـليم فال بد من 

٤٥ ........................................................ l�لكفا�� iJتصد� �لصنا4يق ل
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ليهم �ل عي، ال يكفي صوbا rz ,يدµم.  rz حصص �أليتا� Nيصاz
ة  fمy تسـقط عن mهم �ل عي خا�جاfلي rz نعـم، بعد �لعلم بوصوله
�ملكلـف فال pـب ,4��ها ثانياm. بخـالi ما yz� كاq ع� نحو �إلشـبا� فإنه 

�هللا �لعا�. .mيكفي �لعلم بتحققه خا�جا
' ٧٥ـ  يسـتلم �لصند�� بعض �لكفا	�� فع) 
 �سبيل �ملثاC يستلم Bكيا' 	> �B حلوA �نقد �غ

[لك ��لسؤ�C هو �آل´:
B ـ تتفـق "
�	s �لصنـد�� مـع بعـض �ملقاصـف 
�ملد	سـية ع) "طعـاA ٦٠ طالب مـن �لفقر�V ع) 
شـكل "عطائهـم �جبا� "فطـا	 
�خل �ملد	سـة 
 V٦٠ مسـكني، فهل هـذ� �إلجر�Aطعـا" s	ككفـا
مـVg للذمة؟�هـل هنـاi {�| +ـب مر�عاnا 

�ذ� �لصد
؟
~: نعم pو{ yلك pز� ب � zشبا� هؤال� �لطال� , zعطا�هم 

�هللا �لعا�. .mملد حو�¨ (٨٧٠) غر�ما�باقي �ملد من �لطعا� ـ 
q ـ هـل +ب �لفصـل بني Bكيا' �لـر> �خلاصة 

بالكفا	�� ��ألخرk 5 �الستالA ��لfe؟
~: نعم البد من عزN �لكفا��l بحيث ال يدفع لفق1 �حد ما يزيد 
 fالz حد��طى ,كثر من مد من كفا��  عـ� حقه ال ما يقل عن yلـك فال يع�
 ،mحتياطا� , mعاxلبعضهم ت yz� خصـص �ملالك ,كثر من مد لكل �لفقر�� ,
pو{ zعطا�> مدين , ,كثر من كفا�تني , ,كثر، فيجو{ جعل كيس للفق1 



مد من �لثانية هكذ�، كذلك  ،r�ألN فيوضـع فيه مد من �لكفا�� �أل
�لفق1 �لثا¸ سائر �لفقر�� �لستني. �هللا �لعا�.

~ ـ بسـبب سـقو| �ملطر �تqµ �مليا6 "� 
�خل 
مقـر �لصنـد�� �ملسـتأجر قـد يتلـف جـزV مـن 

�لكفا	�� فع) من تقع �ملسؤ�لية �لcعية؟
جب  fالz~: yz� تلفت �لكفا��l �ملذكو�� بغ1 تفريط فال يضمنها 

�هللا �لعا�. .� �لضqF ع� �ملفرِّ
 M�

ـ  يستلم �لصند�� بعض �للحوA من �ألها¾ 
MB يعـرf �لصند�� "M كانت هذ6 �للحوÃ Aص 
�لكفـا	�� �B �ألضاحي �B عقيقة، فهل يسـتطيع 
�لصنـد�� "عطـاV قسـم منهـا للسـا
s �لفقر�V؟
~: ينبغـي �لتعـرi عـ� yلـك عنـد �السـتال� مبـا�j حـذ��m مـن 
�الضطـر�� �ملشـاكل �لتـي قـد ت�تـب عـ� عـد� �لتنظيم، pـو{ 4فع 

�ألصناi �لثالثة �ملذكو�� rz فقر�� �لسا�4. �هللا �لعا�.

���D ��E

' ٧٦ـ  هـل للقائمـني ع) �جلمعيـة Bخذ بعض 
� بدC خدمـة �لتو>يع ��لنقل B ألجر مـن �ملكفر�
 Aطعا" s	عـ) كل كفـا dياال	يـن cخـذ عB dمثـال

ستني مسكينا�B d ع) كفا	s �لتظليل؟

٤٧ ........................................................ تصد� �لصنا4يق جلمع {كا� �لفطر�
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~: pو{ bم yلك مع سبق zعال� �ملكفرين بذلك , كونه معلوماm من 
عمل �جلمعية. �هللا �لعا�.

'٧٧: جـا> Bخذ مبلغ من �ملـاC بدC خدمة ع) 
كل مكفـر. فهل +و> fL هذ� �ملبلغ ع) "+ا	 

�جلمعية ��أل
��� �ملكتبية؟
~: pو{ بإqy من يستحقه من �لعاملني | �جلمعية. �هللا �لعا�.

F��+,�� =.E G�,)��

' ٧٨ ـ لـو توفـر مبلغ مـن �ملاC للفقـر�V. فهل 
+ـو> �لتفاضل بني �لفقر�V بد�M علمهم حسـب 
 Vبعض �لفقر� Vعطا" �B تشخيص جلنة �لكشـف
Bكثر من غ�هم AB +ب �لتقسيم بينهم بالتسا��؟
~: pو{ �لتفاضل | �لعطا� مع عد� �ش��� �لتسا� من قبل 4�فع 

�هللا �لعا�. .mضمنا �ملاN ��حة ,
بتقديـم مسـاعد��  �لصنـد��   Aيقـو ـ   ٧٩ '

خـل  ملحد�
يـة   dنظـر�� للمحتاجـني،  شـهرية 
 
�لصنـد�� فإنه يقـدA �ملعونة �لشـهرية �فقاd لعد
 kملسـتو� تفـا��  مـن  بالرغـم   ،s أل�  
Bفـر�
��ملعيـ© بينهـم، فيكـوM �لعطاV للشـخص �لذ
 �ال يعمل �يكفيه 	�تبه متسا�ياd مع �لشخص �لذ
ال يعمل �ائيا�B d �لعاجز. �كذلك �حلاC بالنسـبة 



للمسـتضعفني من �لرجاC ��لنسـاV ��لولد�M، ال 
... فالكل  dسـبيال Mحيلـة �ال �تـد� Mيسـتطيعو

متسا��M كأسناM �ملشط.
 Vمتيز 5 �لعطا MB s	�
��لسـؤ�C: هل +و> ع) �إل
�فقاd ملستوk �لفقر �لذ� يعيشه �لفق� (ع) �ملوسع 
 s	�
قـد	6 �ع) �ملق� قـد	AB ،(6 من مسـؤلية �إل
�ملسـا��s 5 �لعطـاV لألصنـاf �ملذكـو	B sعال6؟
~: ال جتب �لتسـوية، ال �ر� �لتمييز | �لعطا� ما 4�� �جلميع فقر�� 
jعـاm خصوصـاm مع تعـذ� , صعوبـة yلك، لكنـه ـ مع تي¯> ـ حسـن 

��جح. �هللا �لعا�.

:*�6$ �+,- =� G."��� 4�)��

' ٨٠ ـ عندمـا يمتنـع �ملعيـل عـن �لنفقـة عـ) 
عياله �B يقـ� عليهم بحيث ال يلبـي �حتياجاnم 
�ل¨�	يـة، 	غم Bنه مـو  فهل +و> للصند�� 

� MB يfe �ملساعدs أل ته؟��خل
~: qz ,مكـن zجبا� �ملعيـل باإلنفا� ع� �لزجـة �ألطفاN بمقد�� 

�لنفقة �لو�جبة � pز 4فع هذ> �لنفقاb lم من حقو� �لفقر��.
 qxتاجو�ا بحيث يعت� Gخـر, iمن شـأ�م مصا� qكا �yz ،نعم

فقر�� jعاm جا{ �لدفع bم منها.

٤٩ ....................................................................... �لتفاضل بني �لفقر�� 
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qz تعذ� zجبا� �ملعيل ع� �إلنفا�، كانت �لزجة فقj �1عاm جا{ 
�لدفع bا من حقو� �لفقر�� جلميع مصا�فها مصا�i �لعائلة �ملناسبة لشأ�ا.
' ٨١ـ  لـو شـخصت حالـة عائلـة بـأM �ملعيـل 
يمكـن له �لعمل �ليس به عجز عن �لعمل �لكنه 
غ� مك� بأهله �عياله فال يعمل فتتقدA عائلته 
 s لإلعانة من �جلمعية. فهل +و> "عانة هذ6 �أل

خوفاd من �نحر�f �ملرsB للحاجة �ملاسة؟
~: qz ,مكن zجبا� �ملعيل باإلنفا� ع� �لزجة �ألطفاN بمقد�� �لنفقة 
�لو�جبة � pز 4فع هذ> �لنفقاb lم من حقو� �لفقر��. نعم، yz� كاq من شأ�م 
q فقر�� jعاm جا{ �لدفع bم منها.xتاجو�ا بحيث يعت� Gخر, iمصا�
 mعاj �1جـة فقqz تعـذ� zجبـا� �ملعيل ع� �إلنفـا�، كانت �لز
جا{ �لدفع bا من حقو� �لفقر�� جلميع مصا�فها مصا�i �لعائلة �ملناسبة 
لشأ�ا. نعم، yz� � يكن عند> ما يJفه ع� عائلته م¾ قت �لعمل جا{ 

�إلعطا� q� rz يتمكن من �لعمل �إلنفا�.
' ٨٢ ـ "[� جـا> لنـا MB نعـني s B خوفـاd مـن 
�نحـر�B fفر�
ها �B بعضهم مع �لعلم بأM �لعائلة 
. فهل  ÄCمبا ��م شـاq قا
	 ع) �لعمل �لكنه غ
� Bنه ال zسب B إلعانة بقصد �ألهل� fL Mيكو
من �ألفر�
؟�ما �حلكم لو شا	كهم بالقهر ��لقوs؟
~: ال يعطـى للقا�4 عـ� �لعمل �لتا�� له تكاسـالm ®� من حقو� 
 qيملكو Fم فيb علم مشـا�كته qz�لفقر��، ال مانع من zعطا� ,هله منها 

�هللا �لعا�. .m�قهر

...................................................................... فقه �لصنا4يق �خل1ية  ٥٠
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� تقديـم �' ٨٣ ـ هـل +ـو> للصنـد�� �خلـ
�لقر�� �حلسنة لغ� �ملحتاجني من �لنا'؟

 e~: ال pـو{ zعطا� �لقـرe من �ألمو�N �ملخصصـة لغ1�لقر
 N�و{ �سـتخد�� �ألموp ،4 fـد' iJملخصصة مل� lعـاxلت�كالـزكا� 
.e�تستوجب �إلقر lلكن يستحسن �عاية مرجحا�ألخرy | Gلك، 

' ٨٤ ـ هل zق للصند�� تقديم قر� حسن، 
ألحـد BعضاV �لـس �إل
�	s، �تقديـم طلبه ع) 

غ�6 من Bهل �ملنطقة؟
 e�جا{ �إلقر ،eذ� �لغرb مدفوعة lعاxكانت بعـض �لت �yz :~
ال  ،�xلتي ع� ,ساسها تم �لت� �ع� ,سا§ �ل � �ملتبعة | �لصند
جتـو{ ¤الفة �لـ � 'ابا� لبعض ,عضا� �ملجلس �ملذكو� , أل� سـبب 

&خر. �هللا �لعا�.
 sµقر�� حسـنة �مي �لصند�� A٨٥ ـ يقد '
للمحتاجـني �بسـبب كثـرs �لطلبـا� عـ) هذ6 
�لقر��، �	تأ� �إل
�	MB s تلبي طلبا� �لقر�� 
للفقر�V �ملشـ�كني �ملسا¸ني �لو ب©V بسيط من 

�ملاC ��لسؤ�C هو:
B ـ هـل +و> لـإل
�	s "عطاV قر� حسـن بمبلغ 

٥١ ........................................................................... �لقرe �حلسنة
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معـني، بعـد �إلتفـا� مـع صاحـب �لطلـب ع) 
خصـم قيمـة �الشـ��كا� مقابـل سـد�
 مبلـغ 

�لقر� بأكمله؟
�هللا �لعا�. .N�لسؤ� e~: pو{ yلك | مفر

q ـ هـل +ـو> لـإل
�	MB s تعطي قرضـاd، مقابل 
MB يدفع �ملسـتفيد >يا
s بسـيطة، عبـا	s عن قيمة 

�ملصا	يف �إل
�	ية؟
ل�ني، فإy� كاq �ملقصو4 جعل فائد� ع�  ~: �ملعيا� | yلك قصد �ملتعام�
 qكا �yz�لقرe قد يزيد قد ينقص عن �ملصا�يف �إل4��ية فهو �با حر��. 
�ملقصـو4 ,خـذ ,جر� للموظفني ثمـن �ملصا�يف، فهو جائـز. �هللا �لعا�.
~ ـ هـل zق ملجلـس �إل
�	s شـطب 
ين 5 [مة 
Bحد �ملق�ضني 
�M �لرجو� "� �جلمعية �لعمومية 

��ألعضاV �ملسا¸ني ��ملش�كني؟
 ،�~: البـد للمجلس �ملذكو� ,q يعمل ع� فـق مقر��l �لصند
فإy� كاq ¤والm من قبل �ملشـ�كني | yلك جـا{، zالf فال pو{ بدq �ضا 

�جلميع. �هللا �لعا�.
' ٨٦ ـ هل zق ملحاسـب �لصنـد�� �B �ملدقق 
ع) �حلسـابا�، �عتبا	 بعـض �ملبالغ �لتي يطالب 
 �B ،ا بعـض �ملدينني، مبالغ معد�مة� �لصند��
شطبها من �لسجال� ��عتبا	ها نسياd منسياd بسبب 
تقا
مها؟ �هل �لتقا
A مBg لذمة �ملدين �B �	ثته؟



 qكا �yz ـ mضمنا ~: ليـس له yلك zالf مع zجا{� �ملتxعـني ��حة ,
yلـك مـن مقر��l �لصنـد� �لتي تم �لت�x ع� ,ساسـها ـ كـq, F تقا�4 
�لدين ليس مx, لذمة �ملدين | حد نفسه zالf مع zبر�� ,صحا� �حلق لذلك 

�ملدين. �هللا �لعا�.
' ٨٧ ـ هـل zق ملجلـس �إل
�	MB s يرفع قضية 
للقضـاV عـ) مقـ��، تأخـر 5 سـد�
 �ملبلـغ 
�ملستحق عليه B �]" �Bخل بالعقد �	فض �لدفع؟

~: �ـق لـه �فع �لقضيـة rz �حلاكـم �ل عـي yz� كاq �ملق�e ال 
 rz توقـف ,خذ �حلق منه ع� �فـع �لقضيةيعتنـي بحكـم �حلاكم �ملذكو� 
�ملحاكم �لرسمية قضا� �جلو� فال مانع من �فعها للمطالبة باحلق عن هذ� 
 m�¯مع qكا �yz مـا,�لطريـق، هذ� كلـه yz� كاq �ملق�e قاm��4 ع� �أل4��، 

فالبد من �نتظا�> عد� �لتضييق عليه. �هللا �لعا�.

�.6����� I����

' ٨٨ـ  يقدB Aحد �ملحسـنني منح 
	�سية �يدفع 
تكاليفها من حق �إلماA � ��لسؤ�C هو:

B ـ هل zق للصند�� MB يرجح �لطلبا� �ملتقدمة 
�اللتفـا� جلانـب   M�
�لعلمـي،  للتفـو�  تبعـا 

�لتقوk ��اللتز�A؟
 ��cفة عـ) هذ� �ملcـ لـو طلبـت �للجنة �مل q

٥٣ ........................................................................... �لقرe �حلسنة
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��ملعينة من �ملتMB �g يكوM �الختيا	 �فقاd للتفو� 
�لعلمـي ��حلاجـة �ملا
يـة، هـل zـق للصنـد�� 
�ملشا	كة، AB +ب ع) �لصند�� �لتأكيد ع) عامل 

k [لك "� �النسحاq من �مل��c؟B M"� Mإلي��
~ ـ تشا	i �لفتيا� 5 �لتقدA �ذ6 �ملنح، فهل zق 
للصند�� تقديم Bس�V؟ �هل يتحمل �لصند�� 
 ��>	 �ختالطهن 5 �لد	�سة �تgجهن "M كن غ

ملتزما�، ع) فرضية �لسؤ�C �لسابق؟
~: �جلو�� ع� ²يع هذ> �لفر� يتبع مقد�� zجا{� �حلاكم �ل عي، 
.iJتشخيص من عليه �حلق إلحر�{ �ضا �إلما� � بذلك �ملتشخيصه 
ال �يـب ,q �حلاكـم �ل عـي ال pيز �i سـهم �إلما� � | 
 �{4يـا4 �ملعصية , �لباطل بأ� شـكل من , lلفتيا� ~xما يسـاعد ع� تـ

�هللا �لعا�. .Nألشكا�

����	�� =� ������� �6����� �� J�)DK�

' ٨٩ـ  هل +و> �الختال| 5 �لصفوf �لد	�سية 
للجنسـني 5 �ملر�كز �لتعليمية �لذ� تfc عليها 
�لصنا
يق �خل�ية "[� تم �لتقيد باحلجاq �لcعي 
 kملعاهد �لتعليمية �ألخر� MB باحلشمة، مع �لعلم�
ال تتقيـد بذلك �	بـ� تعر� �لد�	سـني فيها "� 

�لفتنة ��إلغر�V؟



~: مـع تثميننـا bـذ> �لنقلـة �لنوعية bـذ> �لصنا4يـق zالq, f �ألفضل 
�لسعي لفصل �جلنسني | �لد��سة. �هللا �لعا�.

L)��� ��,B

� سن ترتفع كفالة �أليتاA؟B 5 ٩٠ ـ '
.«Åت¼م¶ بعد �لبلو �4 «ال ي½ Fك~: يتم �ليتيم يرتفع ببلوغه، فإنه 

�لنتيجـة عد� لز� �لكفالة بعد بلو´ مـن كاq يتيmF، نعم قد يتصف 
�هللا �لعا�. .mFال يتي m�1بالفقر بعد �لبلو´ فيكفل باعتبا�> فق

3#��	�� !���0 M
)-K �.����� �.�"���

 qعيـة النتخـاcل�  ��ملعايـ مـا هـي  ـ   ٩١ '
�؟��ملرشحني إل
�	s �لصند�� �خل

:Iلعقالئية | �ملرشحني ما ي�~: من ,ضح �ملعاي1 �ل عية 
 ��لوثاقـة �ألمانـة �لتديـن �اللتز�� فيـF يرتبط بأنشـطة �لصند
بحيـث ال جتاyبه نفسـه للتعـد� �لتجا{ عن �ملقـر��l �ل عية | مترير 
 | qيكوال نعني ذ� ,q يلتز� | هذ� �إلطا� فقط  ،�نشاطاl �لصند
 متجاهر�m بمخالفة �ملعاي1 �ل عية , �ألخالقية، لكن , mلك متهتكاy 1غ
�حلـد �أل4نى هو �اللتز�� بذلك | ما يرتبط بأنشـطة �لصند� كF سـلف، 
�لكفا�� �لتامة فيF يرشـح نفسـه zليه، ,q ال يكوq لديه مصالح شخصية 

.�تتوقف ع� ��تباطه بالصند

٥٥ ............................................................................... كفالة �أليتا� 
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لعضويـة  �ملنتسـبة   sBللمـر zـق  هـل  ـ   ٩٢  '
� �لتصويـت ��ل�شـيح �تو¾ ��لصنـد�� �خلـ

	ئاسة �لصند��؟
~: zجابة هذ� �لسؤ�l�y N شقني: 

�لشـق �أل�C: حـق �ملر,� | �ل�شـيح، بالرغم من ,نـه مبدئياm ال مانع 
مـن ترشـيح �ملر,� لذلـك zالf ,نه يفـ�e مر�عـا� �لضو�بـط �ل عية عند 
نحو>.  Nالختـال� مع �لرجا� lسـلبيا rz لكy �4ا بحيث ال يؤµتصد
نعم ال بأ§ باعت4F �ملتصدين ع� بعض �لنسـا� �ملؤمناl لال�تبا� بالنسا� 

.��ألعضا� | �لصند
�لشـق �لثـا§: حـق �ملـر,� | �لتصويـت، هـو ال مانع منه، كسـائر 

.��ألعضا� | �لصند

FN��� �B��)O�

' ٩٣ ـ هـل �ألعضـاV ملزمـوM {عـاd بدفـع 
�الشـ��كا� �ملتأخرs عليهم سـو�V �نسحبو� من 

عضوية �لصند�� AB بقو� فيه؟
~: ال ملز� jعاm بدفع �الشـ��كاl �لشهرية حتى غ1 �ملتأخر�، بل 
 q, لكـن من �لو�ضح �حتى لو � ينسـحب �لعضـو من عضوية �لصند
 mعدما m�4جوعدمه  lمد�� 4فع �الش��كا m4�ئر� qتكو q, لعضوية يلز��
فمع �لدفع تسـتمر �لعضوية zال فال. ال تد� �لعضوية مد�� �لتسـجيل، 
عليه فمن ليس بعضو ـ نظر�m لعد� 4فع �الش��كاl  ـ يمكن ,q يمنع من 



�متيـا{�l �لصند� كحق ترشـيح نفسـه , �لتصويت لغـz <1الyz f� تعهد 
بمعا�4 4فع �الش���. �هللا �لعا�.

L��P�# ������

 Vتنفق جز MB �لصند�� s	�
' ٩٤ ـ هل +و> إل
من "ير�
�� �لصند�� �ملحصلة من �الش��كا� 
�B �لصدقـا� �B �لتgعا� 5 عمل نsc "عالمية 
 dتو>� �انا� �نشطة �لصند�B عن 	خباB� كدعاية
ع) �ألعضاV �غ�هم من Bهل �ملنطقة �B غ�ها؟
 iJخلاصة بم� lعاxال من �لت lو{ �إلنفا� من �لصدقاp ال :~
 lـو{ �إلنفـا� �ملذكو� من �الشـ��كاpخـا� zالf | �ملـiJ �ملقـر�، 
 �ملشـ�� , �xملت� qيكو qلك بأy�لتxعاl �لعامة �لشـاملة ملثل yلك؛ 

ع� علم �ضا بJفها | تلك �جلهة. �هللا �لعا�.
'٩٥ ـ هـل +ـو> للصنـد�� عمـل "عالنـا� 
للبنـوi �لربويـة �B �لـcكا� �ملشـبوهة ضمـن 
ن�cته �B �ملسابقا� �لثقافية �لتي يقوA �ا �B ضمن 
�لتقويـم �لسـنو� �[لك مقابل "يـر�
 ما¾ zصل 

عليه �لصند�� �Àصص للفقر�V ��ملحتاجني؟
 ،Nن  �لفسـا4 بأ� شـكل من �ألشكا ~: ال pو{ تريج �لباطل ,
غه �سـتحصاN �ملـاN | مقابله  كذلـك �ل�يـج ملـن يتعامل به، ال يسـوِّ

للiJ ع� �ملحتاجني. �هللا �لعا�.

٥٧ .......................................................................... �لدعاية �إلعال� 
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C������ QE�$ ��	�

 s
' ٩٦ ـ �عتـا
 �لصنـد�� �لقيـاA بعمـرs مفـر
 C... ��لسـؤ��بح لصالح �لصند�	حتقيق  fد�
هـل zق ملجلـس "
�	s �لصند�� �سـتخد�A هذ� 

�لربح 5 �ألغر�� �لتالية:
B ـ Ãصيـص جـزV من هـذ6 �أل	بـا¯ لبعض من 
BعضـاV �لس �إل
�	s نظ� مشـا	كتهم 5 حتقيق 
هـذ� �لربـح مـن خـالC �لسـفر مـع �ملعتمريـن، 
علـ�d بأM معظـم �ملعتمرين قد �ختا	�� �لسـفر مع 
�لصنـد�� لعلمهـم �B العتقا
هـم بـأM �أل	با¯ 

�ملتوقعة ستخصص للفقر�V؟
~: ال بأ§ باستعNF بعض هذ> �أل�با� | �الشخا� �ملذكو�ين | 

قباN �خلدماl �لتي يقدمها �لقائموq ع� yلك. �هللا �لعا�.
q ـ Ãصيـص جـزV مـن هـذ6 �أل	بـا¯ لتغطيـة 
 Vيـة ـ مثـل: ��اتـف، �لكهربا	�
�مل�eفـا� �إل

��ملاV ـ �ملستخدA 5 �لصند��؟
~: ال بأ§ بذلك مع �ضا �ملمولني. �هللا �لعا�.



~: �سـتغالC �لربـح 5 �السـتث�	�� �خلا	جيـة 
(كB V�cسهم لcكا� صناعية باخلا	~) ��لتي 
تـد	 عائـد كبـ� 5 �حلـاال� �لطبيعية، غـ� �Bا 

� حلظة؟B 5 ملتوقعة� ��فوفة باملخاطر غ
 ، mيضا, �~: ال بأ§ بذلك مع �ضا �ألشـخا� �ملمولني ذ� �مل 

�هللا �لعا�. .mF4�ئ iJألصلح من مو��4 �ل�ينبغي مر�عا� �ألهم 
' ٩٧ـ  هـل +ـو> عمـل صيانة ملقـر �لصند�� 

�ملستأجر �
فع نفقاnا من هذ6 �أل	با¯؟
~: pـو{ | حـد4 �ملألـوi | مثل هذ> �ملشـا�يع فيـyz F� كاq مقر 
 rz فالبد من �لرجو� mشخصيا mملكا qكا �yz ما, شـبهه، , mقفا ��لصند
ال بأ§ بدفع نفقاl �لصيانة  ،lفاJمنه | ²يع �لت q�السـتئذ�مالكه 
مـن هـذ> �أل�با� مـع مر�عـا� �ملصلحة �أل±يـة �ضا متا� �ألشـخا� 

�هللا �لعا�. .mيضا, ��ملنفقني ع� هذ� �مل 
' ٩٨ ـ هـل +و> �سـتخد�A �لفائض من �لربح 
�لـذ� zصل عليه �لصنـد�� من م��c �لز��~ 
 ��جل�عي 5 
فع نفقا� �لصند�� �ألخرk لتيس

حاجا� �لفقر�V؟
.Nخصص له ,صل �ملا Fفي �~: يف�i� e �أل�با� من كل م 
' ٩٩ ـ هـل zـق للجـاM �لعاملـة بالصنـد�� 
 ��ستخد�A �إلير�
�� �لتي حتصل عليها �للجنة نظ

٥٩ ...................................................................  مصا�يف ,�با� �ملشا�يع
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 �ملا¾، لتمويل �
�لقياA ببعض �ألنشطة [�� �ملر
 dما تر�6 �للجنة نفسـها مناسـبا V�}� ـاnعا�cم
لعملهـا 
�M �لرجو� "� �لس "
�	s �لصند��؟
~: ¼تلـف yلـك باختـالi �لصالحيـة �ملخولة ا هـذ> �للجنة من 
قبل ;لس �إل4��� مع �ألخذ بنظر �العتبا� نو� �إلير�4 فال pو{ �سـتخد�� 

�إلير�l�4 �ملخصصة ملجاN &خر. �هللا �لعا�

=.�>)�� �B�O ������

' ١٠٠ـ  ما حكم �ملو�
 �لعينية �لتي zصل عليها 
�لصند�� من {كا� �لتأمني مثل �ملالبس ��لتي 

كانت 5 �ألصل ألحد �لتجا	؟
~: �y� كانت �ملو�4 �ملذكو�� مغصوبة من �لتجا� جب zعا�4ا zليهم، 
yz� � يعلم بذلك كانت jكة �لتأمني ,هلية , تابعة لدلة تدعي �لوالية 

�لدينية جا{ ,خذ هذ> �ملو�4 منها.
yz� كانت �ل كة تابعة لدلة ال تدعي �لوالية �لدينية ـ لو باطالm ـ 
.mعنها، جا{ متلكها ,يضا mمعرضا qكافإq عرi �لتاجر صاحب هذ> �ملو�4 
,مـا �y� � يكن معرضاm عنها جب zعا�4 �ملو�z 4ليه، , �سـتئذ�نه | 

�لتiJ ا.
qz � يعـرi صاحب هذ> �ملو�4 كانت ;هولة �ملالك، جا{ متلكها 

بعد zجر�� ظيفة ;هوN �ملالك عليها. �هللا �لعا�.



�.-��"�� ��6R��� =� �������� ��2�

' ١٠١ ـ هـل +و> للصند�� Bخذ مسـاعد�� 
ماليـة نقديـة �B عينيـة مـن مؤسسـا� عل�نيـة، 
� �لر�تـا	�، علـ�d بـأM هذ6 �ملؤسسـا� 
كنـو�
تسعى جاهدs لنB cفكا	ها 5 �لبال
 �إلسالمية؟
~: ال pو{ ,خذ �ملساعد�l منها yz� كاq ترpاm لألفكا� �لباطلة , غ1 
yلـك من �ملحرماl، ,ما yz� � يكن كذلك فال مانع من �ألخذ. �هللا �لعا�.
' ١٠٢ ـ ما حكم �لعمل �ملش�i بني �لصنا
يق 

�خل�ية ��ملؤسسا� �لعل�نية؟
 ~: pو{ �إلش��� �ملذكو� yz� � يكن توهيناm لإلسال� , �ملسلمني ,
ترpـاm للباطل ع� q, �j يكوq {ما� �ألمو� بيد �مللتزمني بال � �ملبني 
zالf فيحر�، بل pب �جتنا� yلك yz� كاq تركه �4عاb mذ> �ملؤسساl عن 

�ملنكر ـ ب �ئطه �ملقر�� jعاm ـ. �هللا �لعا�.

��	��� ��S*

' ١٠٣ـ  هل +و> للصند�� MB يت�g بجزV من 
ممتلكاته �لتي �شـ��ها من 
خـل �لصند�� ألحد 
 Mملسـاعد�� �سـتلمت بعنو�� Mبأ dعلـ� ،Vلفقـر��

٦١ .................................................... قبوN �ملساعد�l من �ملؤسساl �لعلFنية
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{�V معـد�� B �Bجهـزs للصنـد��، �يرغـب 
�لصند�� �الستغناV عنها؟

~: يتعني �i �ملساعد�l �ملدفوعة للصند� فيF عينه �لد�فعـ  مع 
�هللا �لعا�. .�xبرضا �ملت fالz خر& ¡iJو{ �فها حينئذ¡ | مp ال ، �إلمكاqـ 
' ١٠٤ ـ  هـل +ـو> �سـتخد�A �لصدقا� �لتي 
 V�cلـ s
جتمـع 5 �ملسـاجد ��ملآتـم �
�	 �لعبـا
مستلزما� للصند�� Ãصص الستخد�A �إل
�	s؟
ال pو{  ،mجوبا~: ال pو{ 4فع �لصدقاz lالf للفق1 ع� �ألحو� 

.Gفها | �ملشا�يع �خل1ية �ألخر�
نعـم، yz� كاq �لدفـع بعنـو�q �خلـ1 �لعـا� بحيث كاq شـامالm ل �� 

�ملستلزماl �إل4��ية فهو جائز. �هللا �لعا�.
 Aهو �ستال �لصند�� fهد�B ١٠٥ـ  من صلب '
�الش��كا� ��ملساعد�� من Bهل �ملنطقة �من ثم 
:Cتو>يعها ع) �ملستحقني من نفس �ملنطقة، ��لسؤ�
B ـ لـو تلقـى �لصنـد�� طلـب مسـاعدs مريض 
مـن صند�� ?خـر، فهل zـق للصنـد�� تقديم 
�لعوM �م. عل�d بأM هذ6 �ملساعدs تتيح للصند�� 

�الستعانة �م 5 حالة �حلاجة Bيضاd؟
~: yz� �ش�� �ملتi� �x �ملساعد� ع� �ملستحقني من ,هل �ملنطقة 
فقط ـ لو بشـاهد �حلاN ـ جب �لiJ فيهـم، ال pو{ zعطائها لفقر�� 

.Gمنطقة ,خر



yz� � يشـ�� �ملتـy �xلـك، جا{ �لـiJ | �ملسـتحقني من ,هل 
 من خـالN صند� &خر , �jليهـم مباz Nما باإليصاz Gملناطـق �ألخـر�
م يJفونه | �ملستحقني  f�, �ب � �لوثو� بالقائمني ع� yلك �لصند

ال غ1. �هللا �لعا�.
q ـ لـو حـ¨ مسـافر للصنـد�� �هو مـن بلد 
 Mخـر �قـد تقطعـت بـه �لسـبل، �يطلـب �لعو?
��ملسـاعدs، هـل +ـو> للصند�� مسـاعدته من 

�ألمو�C �ملخصصة لفقر�V �ملنطقة 
�M سو�هم؟
�هللا �لعا�. .N�لسؤ� e~: ال pو{ yلك | مفر

����+��� �,�
�

 Çيقتـ �ملحاسـبي   fلعـر�  Mكا  �]" ـ   ١٠٦  '
مـن   s	
��لصـا  s
�لـو�	  Cألمـو�� كل  تسـجيل 
�لصنـد�� �توضيح [لك "� �جلمعيـة �لعمومية 

(�ألعضاV �ملسا¸ني ��ملش�كني).
 ��لسـؤ�C: هـل zـق لـإل
�	fL s �لتgعـا� 
��لصدقا� �ملستلمة �تسليمها للفقر�V �ملحتاجني 


�M تسجيلها 5 �لسجال� �ملحاسبية؟ s}مبا
~: ال جتـو{ ¤الفـة مقر��l �جلمعية zالf مع �ضـا صاحب �ملاN، بل 
نحوها. �هللا �لعا�. lلصدقا� i� | حتى l�لعمل بتلك �ملقر�� r�أل

٦٣ .............................................................................. iJتغاير �مل
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�L�P� �9 =� ��������

' ١٠٧ ـ يسـتلم �لصنـد�� بعـض �لتgعـا� 
 s	�
�لعينية من �لتجا	، �يعتقد بعض من Bفر�
 �إل
 Aعـن حـق �إلما s	عـا� هـي عبـاgهـذ6 �لت MB

.� Aملعصو�
 �تر
 �ألسئلة �لتالية:

B ـ هل يش�| ع) "
�	s �لصند�� سؤ�C �ملت�g؟
كيل عنه |  �~: البـد من معرفـة جهة �إلعطا� ألq عضو �لصند

�إليصاrz N مو��4ها. �هللا �لعا�.
q ـ هـل تBg [مة "
�	s �لصند�� 5 تسـليم هذ6 
�لتgعا� للفقر�V �ملحتاجني سو�V �مللتزمني منهم 

�غ� �مللتزمني؟
 ~: هذ� يعتمد ع� نوعية �ملعطى هل هو من سهم �إلما� � ,  {كا� ,
تxعاl خ1ية، فإy� عمل �لصند� بF ,��4> �ملت�x منه كاq ع� فق �لضو�بط 
�هللا �لعا�. .��ل عية فيها، لو بشـاهد �حلاN بر,y lمة ,عضا� �لصند
~ ـ لو �سـتلم �لصند�� هذ6 �لتgعا�، �بسبب 
سـوV �لتخزيـن �B بسـبب �ملطـر Bتلف جـزV من 



�لتgعـا�، ف� هي مسـؤ�لية �لصند��؟ �ما هو 
�حلكم 5 [لك؟

~: yz� كاq هنـا� تفريـط تقصـ1 | �حلفظ جب �لضـqF عليهم 
zالf مـع بنـا� �لد�فع ع� �لت�x مع yلك �لتفريـط ال pب �لضqF مع عد� 

�لتفريط. �هللا �لعا�.

F��+,�� F�6$ �#��*

�نتشـا	 �لصنا
يـق �خل�يـة،   s١٠٨ ـ ظاهـر '
سـاعد� عـ) تفـ© �إلتكاليـة ��لعيـش عـ) 
�لغـ�، كـ� �Bـا تقـÇ عـ) خصلـة �لتعفف 5 
ملحوظـة   s	بصـو� تد	+ـي  بشـكل  �ملجتمـع 
 sلظاهـر� هـذ6  �لبعـض  �يوعـز  �ملموسـة، 
�تو>يـع  �أل    Vألسـ� �لصنـد��  كشـف   �"
�إلعانـا� بشـكل :اعـي M? 5 ��حد ممwا سـاهم 
عـ) كـµ �حلاجـز �لنفـÈ للحيـاV ��لتعفـف.
 Vلفقر�� Vسـ�B Cتـد�� s	�
 B ـ  هـل مـن حـق �إل
 s	�
�مناقشـة �حتياجاnـم بـني :يع BعضـاV �إل
 Vهم �لـس �ألمنا dعضو� cحد عـB ملكونـة من�
 Mيعهم يطلعو:� Mخر من �للجا? 
باإلضافة "� عد
ع) حاجا� �لفقر�AB V +ب MB يقتe �ألمر ع) 
عـد
 �ـد�
 فقـط كاللجنـة �ملختصـة �حدها؟

٦٥ ........................................................................ تد�N �س�F �لفقر��
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~: البد | مثل هذ> �لصنا4يق من مر�عا� ,مرين:
عد� �لس�F باستغالbا | �ملصالح  �١ـ  �حلفاÂ ع� ,مو�N �لصند
�لشخصية �ملنافع �لفر4ية، , جعلها حكر�m ع� جهة خاصة , ²اعة معينة 
 �حرمـاq &خريـن ألq هذ> �ألمو�N ,مانة | ,يـد� �لقائمني ع� �لصند
jعاm فالبد من �لتدقيق �لتثبت | �نتخا� �للجنة �ملذكو�� من جهة �لعفة 

�لدين �لكفا��، �لرقابة عليهم بF يضمن حفظ هذ> �ألمانة.
٢ ـ �لسـعي للتسـ� ع� �لفقر�� ,ما� عمو� �لنـا§ حفظاm لكر�متهم 
�عايـة لعفتهـم منعاm لإلتكاليـة �لبطالة، قد� �ملسـتطا� من 4q تفريط 

�هللا �لعا�. .Nباألمر �أل
qـ  لـو طلـب تاجر من Bهل �ملنطقة بـ( كشـف) 
بأس�V �لفقر�V ملساعدnم، هل من حق �لصند�� 


�M]" M من �لفق�؟ Vتقديم �ألس�
 كاy qلك , ،Nلو بشـاهد �حلا~: ال مانع من yلك مع �ضا �لفق1 
علم �لفق1 بذلـك، ال pو{ هتك  �مـن صالحية �لقيمني عـ� �لصند

.N�من �ألحو Nنتها� حرمته بحا��لفق1 
~ ـ هل zق إل
�	s �لصند�� تقديم �ملسـاعد�� 
�لعينية بصو	s تكشـف ألفر�
 �أل MB s ��لدهم 

يتلقى مساعدs من �لصند��؟
~: �ألفضـل �لتو�فـق مـع �لفق1 ع� كيفيـة �لدفع، هـو ,مر متي¯ 
yلـك حفاظاm ع�  ،�jمنزله مبا rz l�ملسـاعد� Nسـا�z قبل �للصنـد

مشاعر> مشاعر ,�ته ,حاسيسهم. �هللا �لعا�.




 ـ ما حكم من Bفشى   فق� B �Bهانه؟
 zهانة فهو , mهتكا qكا �yz نـه, Fن عليه، ك ~: ال pـو{ كشـف �ملؤمت�

حر�� معصية كب�1. �هللا �لعا�.
هــ ـ لـو B	سـل 	wq �أل B sحـد Bبنائـه �B بناته 
إلسـتالA �ملسـاعدs �لشـهرية من �لصند��، فهل 
 Vألبنا� 
+و> تسليم �ملساعدs �م، بالرغم MB تعو
ع) هذ6 �ملسألة Àد¤ كر�متهم �+علهم عرضة 

للتسوC 5 �ملستقبل؟
 r~: pو{ تسـليم �ملسـاعد� bم ـ | مفرe �لسـؤ�N ـ لكن �أل
 rz ملسـاعد� �لعينية� Nيصاzzيـد�� �ملبلغ | �حلسـا� �لبنكي لر� �لعائلة 
�ملنزN عن طريق ,عضا� �لصند� للقضا� ع� �ملحذ� �ملذكو� , �لتقليل 

منه. �هللا �لعا�.

���@�� T�#U��

� بتنظيم �لز��~ �' ١٠٩ ـ يقوA �لصند�� �خل
�جل�عي �يدعو شـباq �ملنطقـة لالنض�A "� هذ� 
 ��cبتمويـل هذ� �مل �لصند�� Aيقـو� ��cملـ�
 sمساعد Mحتت عنو� Mعا� �ذ� �لشأgمن :ع �لت
�لفقر�V للز��~، �كذلك Bخذ 	سـوA بسـيطة من 

:Cلسؤ��� .(Mلعرسا�) كني	ملشا�

٦٧ ........................................................................ تد�N �س�F �لفقر��
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 VبناB كة	لسـ�¯ بمشـا� �ـ هـل +ـو> للصند� B
�لطبقة �لثريـة (�ألغنياV) 5 هذ� �مل��c، 5 حني 

MB �لتgعا� �ملستلمة �صصة للفقر�V؟
~: يمكن �التفا� مع �ألثريا� ع� �الشـ��� �ملذكو� مع 4فعهم متا� 
�ملصا�يـف �خلاصة م , �لiJ عليهم من ,مـو�N غ1 ¤صصة للفقر�� 

�ر� �لiJ عليهم من ,مو�N �ملخصصة �لفقر��. �هللا �لعا�.
q ـ هـل +ـو> للصنـد�� �سـتخد�A �ملسـاجد 

عـوs �جلمهـو	 للحضـو	 � Cلالحتفـا Mكمـكا

لتنا�C �لعشا�B V تنا�C �ملك��µ؟
~: ال pو{ yلك مع هتك حرمة �ملسـجد , مع منع �ملتو¨ , ¤الفة 

مقت¾ �لوقف، pو{ | ما عد� yلك.
 sمسـؤ�لية �لدعـو �ـ هـل يتحمـل �لصنـد� ~
 ��لتـي يوجهها بعض �ملشـا	كني �)لعرسـا(M لغ

�ملسلمني �
خو�م �ملسجد �ملقاA فيه �حلفل؟
~: �الحو� جوباm عد� متكني �لكفا� من 4خوN �ملساجد. �هللا �لعا�.

' ١١٠ـ هل +و> �سـتخد�A �لفائض من �لربح 
�لـذ� zصل عليه �لصنـد�� من م��c �لز��~ 
 ��جل�عي 5 
فع نفقا� �لصند�� �ألخرk لتيس

حاجا� �لفقر�V؟
~: yz� كاq �لربـح للصنـد� فهـو جائـز، yz� كاq ملiJ خا� 

جب �لiJ فيه ال غ1.



�E+��� V.W�*# �<���� �-.'

 Aلقيا� �لصنـد�� fهـد�B ١١١ ـ مـن ضمن '
بصيانة �ملساجد �تنظيف �ملقابر، ��لسؤ�C هو:

B ـ هـل zق للصنـد�� تقديم مسـاعدs لتنظيف 

خل (�قف)  sgللمق Mملنطقة مع �لعلم بأ� sgمقـ
��ـا حسـاq يكفي للقيـاA �ـذ6 �ملهمـة، "الB wنه 
يتطلب مو�فقة "
�	s �أل�قاf ع) هذ� �لعمل �قد 
 sمساعد MB يتطلب [لك �قت من �لزمن، 5 حني
�لصند�� هي Bسهل �B � من �لناحية �لعملية، 
عل� بـإM هذ6 �ملسـاعدs �لتـي يقدمهـا �لصند�� 

ستكوM ع) حساq مساعدs فق� �تا~؟
q ـ مـا ينطبـق عـ) �ملقـsg، ينطبـق عـ) بعض 
 sملساجد �لتي �ا �قف فهل ينبغي تقديم �ملساعد�

لصيانة �ملساجد؟
 r~: yz� كاq �لوقـت �لال{� ملو�فقة 4z��� �ألقـاi طويالm كاq �أل
 , �xال يؤثـر ع� نظافـة �ملق m�1قصـ qكا �yz �ملسـجد , �xتنظيـف �ملقـ

�ملسجد كاq �ألr �نتظا� yلك.
كيـف كاq فينبغـي إل4��� �لصنـد� مر�عـا� �أللويـاl �لتي قد 

٦٩ ............................................................. صيانة �ملساجد تنظيف �ملقابر 
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�ألماكن | zطـا� صالحيا�ا، كـF البد من  iÃتلـف باختـالi �لظـر
مر�عا� مو��4 �لiJ �لتي عينت bا. �هللا �لعا�.

~ـ  5 حالـة �ملو�فقة �لcعية (جو�> �لfe ع) 
 AB ��ملقـsg ��ملسـجد) �Bـ� ��B باإلنفـا� (�لفق

�ملق�B sg �ملسجد)؟
 �yz~: yz� كاq �لفق1 بحاجة rz مسـاعد� ��ية كاq هو �ملقد�، 
كاq �ملسـجد , �ملقـ�x بحاجـة ��ية rz �ملسـاعد� كاq هـو �ملقد� ع� 
 �yz �هذ Fـو{ تقديم ,� منهp ية للطرفني��لفقـ1، مع �حلاجة غ1 �ل©
كاq �لت�x شـامالm للجميـع، ,ما yz� كاq ¤صصاm ملـiJ خا� فيجب 

zنفاقه فيه ال غ1. �هللا �لعا�.

��	�� ����#$

' ١١٢ـ  هـل عـ) "
�	s �لصنـد�� من �لناحية 
�لcعية، MB تضع �ا �Bلويا� للfe �تبني [لك 
للمش�كني (�جلمعية �لعمومية) �تناقشهم 5 هذ� 
�لgنامج، ضمن خطة عملها �لسنوية؟ �هل ع) 

�	s �لصند�� Bخـذ مو�فقتهم قبل بدV عملها؟"
بنائه ع� ,سا§ �لنظا�  ،�~: ينبغي bا yلك لتدعيم ,�كاq �لصند
�لتفاهـم �لتعاq بني �إل4��� �ملشـ�كني، صوالb� rz mدi �ملشـ��. 

�هللا �لعا�.



�بسـبب   s�كثـ �لصنـد��   Cعـ�B ـ   ١١٣  '
�ملز�Âـة، يقـوA �لصنـد�� ببعـض �ألعـ�C ع) 
حساB qع�B Cخرk. فإ[� كاM �نشغاC �لصند�� 
بالز��~ �جل�عي سيأ´ ع) BحياV سنwة حسنة مثل 
 qقرB ة [بح �ألضاحي 5 عيد �ألضحى، فإ��wسن
للتقـوk. هـل يقـوA �لصند�� بمـ��c �لز��~ 
�جل�عي، AB ي�كه �ينشغل بدعوs �ألها¾ �تنظيم 

عملية {�V �ألضاحي إلحياV هذ6 �لسنة؟
 iJتعني �ل �yz~: yz� ,مكـن �جلمع بني هذ> �ألعNF فهو ,فضل، 
 ~�| بعضهـا فاألفضـل ترجيح �ألهم منهـا بنظر �ل �، �سـتحبا� �لز
zعانة �لفقر�� �لشـبا� عليه ,هم ,كثر ثو�باm من j�� �ألضاحي , تنظيم 

j�ئها. �هللا �لعا�.
�لوعـي  �إل
�	s ال حتمـل  "[� كانـت  ـ   ١١٤ '
�ال تشـا	B iبنـاV �ملنطقـة هذ� �الهتـ�A، �تكتفي 
 sعو
� 5 �اية عملها �	�
بتقديم تقرير مـا¾ �"
� بعد عامني B ،sجديد s	�
" qملش�كني النتخا�
مـن بـدV عملها، �[لك {| BسـاÉ هي ملزمة 
� 5 �لوقـت �لذ� ال فائـدs فيه من B ،dبـه قانونيـا

�لنقا¤ ��ملحاسبة.
��لسـؤ�C: هل zق للzcـة �لو�عية من �ملجتمع 
مقاطعة Bنشـطة �لصند�� لألسباq �ملبينة Bعال6، 

	غبة منهم 5 تغي� سياسة "
�	s �لصند��؟

٧١ .......................................................................... iJل� lلويا,
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~: ينبغي �لضغط ع� �إل4��� باحلكمة �ملوعظة �حلسـنة، �البتعا4 
عـن �لتقاطـع �لتخاصـم �عايـة للهـدi �ألهم، هـو مصلحـة �لفقر�� 
�ملعو{ين، لعل �ألنسب فرe �ل � ع� �إل4��� | عملية �النتخا� 

.�zعطا� �حلق للمش�كني | عزbا بمجر4 ¤الفة �ل 

���.
�� ��6R��� �� G�"��

' ١١٥ ـ هـل يسـتحب للمؤمـن MB ينظم �ذ6 
�ملؤسسا� �خل�ية؟

 lلصدقا� Nخل1 كإيصا� NFملشـا�كة | ,ع�~: يسـتحب �لتوسط 
هم  wألجر�� كل dع) ث�نني كفـا fملعر�� kلـو جر» :xملسـاكني ففي �خل� rz

�هللا �لعا�. .«VÊ جر صاحبهB ينقص من MB �من غ
 ،��' ١١٦ ـ ال شـك MB �لعمـل �لتطوعي �خل
عمل �بب �لكن ما حكم �لعمل 5 �ملؤسسـا� 

�خل�ية �لتالية:
 Aال تر�عي �ألحكا �B ية ال تلتفت�B ـ مؤسسة خ

�لcعية 5 عملها؟
 iت�� Aية تأخذ ببعض �ألحكا�q ـ مؤسسة خ
�لبعض �آلخر بحجة �حلاجة لµعة "نجا> �لعمل 

�B بسبب �جلهل باحلكم �لcعي؟
 ،��~ ـ مـا حكـم �لفر
 �لـذ� zب �لعمـل �خل



لكنـه لن يسـتطيع MB يلزA �لصند�� �B �ملؤسسـة 
باألخذ بتطبيق �ألحكاA �لcعية؟

~: pو{ �لعمل | ²يع �ملؤسساl �ملذكو�� ب طني:
١ ـ ,q يكوq �لعمل | �لقسـم �ملحلل من ,عNF �ملؤسسـة كمساعد� 

�لفقر�� 4q �ألعNF �ملحرمة كالربا.
 mاp٢ ـ ,q ال يكـوq عمـل �ملسـاعد�l تشـجيعاm عـ� �حلـر�� , تر

للباطل نحو yلك من �ملحاyير �ل عية. �هللا �لعا�.
' ١١٧ـ  يعتـg �لبعـض MB �لعمـل �لتطوعي 5 
 5 Vياgللجا6 �الجت�عـي ��لك C، �ـا�لصند��

�أل	� ��لسؤ�C هو:
Bـ  ما حكم من ينخر| 5 �لعمل �لتطوعي بإعتبا	6 

تcيفاd ال تكليفاd؟
q ـ مـا حكم من يدخل �لس �إل
�	s �هو يعلم 
بأنه لن يسـتطيع MB يقدA خدمة للمجتمع بسـبب 
 ،kخرB Cتبا| بأع�	با �B نشغاله بنوبا� �لعمل�

�zجز مقعد 
�خل �إل
�	z� sرA �آلخرين؟
 qكا �yz ��حر rz �1ينقلب �لعمل �خل~: ال ينبغي yلك بل �ر� �لريا� 
بقصد �لريا� �جلا> �لسمعة، فع� �لقائمني ع� 4z��� �لصند� ,q ¼لصو� 
pعلو� هدفهم خدمة �لنا§ معونة �لفقر�� �ملحتاجني قربة  rلنية هللا تعا�
 qما كاطلبـا لرضو�نه، ليعلمو� ,q ما كاq هللا ينمو يثمر،  rهللا تعـا� rz

�لعمل | �ملؤسساl �خل1ية ................................................................ ٧٣
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 dئا ي¼ 6½ ش¶ ¹د¼ ¶+ ¼ ¶� ½6 ¶Vا � ج¶ تَّى "¹[¶ اdV ح¶ آM½ م¶ م¼ ه½ �لظَّ ب½ س¶ ¼ ¶z Äة يع¶ �Äq ب¹ق¹ ¶ ¶µ لغ1> ﴿ك¶
﴾(�لنو�: �آلية٣٩). ¹qا ¹س¶ يع½ �حل¼ ¹ ¶  ½ �هللاَّ اب¶ه½ �¶ س¶ ا6½ ح¹ فَّ و¶ 6½ ف¶ ن¼د¶ ¶ ع¹ د¶ �هللاَّ ج¶ ¶� ¶�

' ١١٨ـ  هل +و> للجمعية �لعمومية MB تش�| 
ع) كل من يريد �إلنخر�| 5 �لعمل �لتطوعي 5 
�لصند��، حرمانه من كل Bنو�� �ملساعد�� �لتي 
 ، dب� فيها �لقر�� �حلسـنة مثال �يقدمها �لصند�
بمعنـى ع) �لذ� يعمـل 5 �لصنـد�� MB يعطي 

�ال يأخذ VÊ "الw �ألجر من �هللا.
~: pـو{ yلك، لكنه قـد يمنع بعض ,هل �لكفا�� من �النخر�� | 
�لعمل �خل�1 �ملذكو�، فع� �جلمعية ,q تو�{q بني �ملصالح �ملفاسد Ãتا� 

�هللا �لعا�. .�,نفع ,كثر �قعية | zنجا� هذ� �مل  Gما هو ,جد
' ١١٩ ـ هـل +و> للعاملني 5 "
�	s �لصند�� 
�السـتفا
s من �اC عملهم، فالتاجر �لذ� يعمل 
5 �لصند�� يمكنه �ستغالC موقعه من خالC بيع 
جتا	تـه ع) �لصنـد�� لصالح �لفقـر�V، �كذلك 
مقا�C �لبناV يمكنه MB يبني بيو� �لفقر�V �يستلم 
Bجرتـه مـن �لصنـد��... Bلـخ، علـ�d بـأM هـذ6 
�لطريقة حترA �لتجا	 �آلخرين من Bهل �ملنطقة من 

�الستفا
s ��لربح؟
~: pـو{ yلـك لكـن ال ينبغي �حتـكا� �لسـو� حرمـاq �لتجا� 

�آلخرين من �الستفا�4 �لربح. �هللا �لعا�.



' ١٢٠ ـ ما[� تقولوM 5 شـخص 	شـح نفسـه 
ليكـوB Mحد �ألعضاV 5 هذ6 �ملؤسسـة �ملا فا> 5 
 Mبأ dمنه عل� qملطلو� 	النتخابـا� �� يقم بالد��
هذ� يعرقل من حركة سـ� �لصنـد�� �يكثر من 

سلبيا� �لعمل؟
�هللا �لعا�. .�~: البد من مالحظة مصلحة �لصند

���,)� GX��

' ١٢١ ـ هـل يعـد عمل �ملؤسسـني للصند�� 
بمثابـة صدقـة جا	يـة �م، حتـى �لو Ãلـو� عن 
 ،Vلعطا� Bبعدما �سـتتب �لعمل �بـد �B ،عملهـم

�Âل غ�هم عبV هذ� �لعمل؟
 	<� Mهـل يتحمل �ملؤسسـو ،kخرB مـن ناحيـة
 ��	�
� �نحـر�f 5 �لعمـل �لـذ� تقوA بـه �إلB
�ملتالحقـة؟ علـ� بأM �ملؤسسـني ال حـوC �م �ال 
� عمل B قـف� Mم ال يسـتطيعو�B بمعنى ،sقـو

�ل �B ال يرتضونه.
~: نعم �ظى �ملؤسسوq ملثل هذ� �لصند� بذلك ـ yz� كانت نيتهم 
خالصـة هللا تبـا�� تعاr ما 4�� �لصند� يز�N عمل �خل1، سـو�� كانت 

bم مسؤلية فعلية | �لصند� ,� � تكن.
{�> ع� من يقو� بـه ع� من مهد  ,مـا �النحـر�i ـ yz� حصل ـ فـو�

٧٥ ................................................................. لعمل | �ملؤسساl �خل1ية
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 �لـه ,عاq عليه، ال يشـمل من ,خلص �لنية عمـل بالوظيفة �ل عية 
يشا�� | �النحر�i من قريب ال بعيد. �هللا �لعا�.

' ١٢٢ ـ مـا هو �حلد �B �ملسـتوk من �لد	�سـة 
�B �لتعليم �لذ� يتوقـف فيه �لصند�� عن حتمل 

نفقا� �لد	�سة لطالq �لعلم؟
�هللا �لعا�. .mللعلم عرفا mطالبا xلك ما 4�� يعتy | ال حد معني :~

' ١٢٣ ـ هـل +ـو> �لوضـوV مـن مـاV مقـر 
�لصند�� ألعضـاV �إل
�	s �لذين يز��لوM بعض 
�ألنشطة 5 �لصند�� �B لغ�هم، عل�MB d [لك ال 

�خل مقر  sهل جتو> �لصال� ،Vملا� s	يزيد 5 فاتو

�لصند��؟
 �Fبعد� �لس �j هنا� qيكو q, fالz لك لألعضا�y ال مانع من :~
بالتJفـاl �ملذكـو�� ال pـو{ yلك للغربـا� zالf مع �إلqyـ  لو بشـاهد 

�حلاN ـ. �هللا �لعا�.
' ١٢٤ ـ يطلب بعض �ملؤمنني �ملرÍ بأمر�� 
 �B 
خطـ�s مبالـغ كبـ�s لعالجهـم 
�خل �لبـال
خا	جهـا � 5 حالـة fL هذ6 �ملسـاعد�� �م 
فانـه سـيؤثر عـ) �أل  �لتـي تتلقى مسـاعد�� 
غذ�ئيـة فكيف يمكن MB نحد
 نسـبة مسـاعد�� 

�لعال~ من �ملساعد�� �لغذ�ئية � غ�ها؟



~: | حالة �ملرe �خلط1 �لذ� يستدعي �i مبالغ كب�1  بالطبع 
تؤثر ع� ,نو�� �ملساعد�l �ألخرG، فهنا� ¤ا�~ يمكن �لتوسل ا rz 4فع 
�ملعونـة �لكب�1 لعال~ yلك �ملرe، فمـن تلك �ملخا�~ ,q يكلف �ملريض 
ليfـه بأq يقـ�e من بعض �ملقتد�ين فيسـد4ها �لصند� باألقسـا�  ,
 ، mه ,صالfلي �ليس�1 | ف�� ليست بالقص�1 هذ� مع عد� �قتد�� �ملريض ,
ا مع �قتد��>  لو نسبياm فال ض1 | مساعدته بالنسبة فيكوq سد�4 �لدين  fم,
بالنسـبةـ  | هـذ> �حلالـة يمكن للصنـد� ,p qعل من yمتـه �العتبا�ية 

�هللا �لعا�. .eملقر� Gثيقة لد eللمق� mكفيال
' ١٢٥ـ  هـل zق ملجلس �إل
�	MB s يمنح Bحد 
 ���ملقا�لـني للحج ��لعمرs �سـم �لصند�� �خل
بغر� z MBصل �ملقا�C ع) عد
 كب� من �لنا' 

مقابل مبلغ من �ملاC يدفعه للصند��؟
~: ال مانع من yلك ـ | حدِّ نفسه ـ �هللا �لعا�.

' ١٢٦ ـ بيـت مبني من حـق �إلماA �، هل 
يستطيع صاحبه MB يبيعه، �هل يتحمل �لصند�� 

�	s �لصند�� قد �Bصت " MB تبعـة �لبيع، بالرغم
باسـتحقا� صاحب �لبيت للمسـاعدB� s{فت 

ع) �لبناV؟
~: yz� كاq �لبيـت قد 4فع rz �لشـخص ع� سـبيل �لتمليك بإجا{� 

�حلاكم �ل عي فهو ملك له يكوq له بيعه �لتiJ به كF شا�.
,مـا yz� 4فع له من با� zباحة �لسـكن مـن 4q متليك، فال pو{ له 

مسائل متفرقة.............................................................................. ٧٧
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بيعه، ال �ق للصند� �لس�F له بذلك yz� ,مكنه منعه. �هللا �لعا�.
' ١٢٧ ـ هل +و> للصند�� MB يقوA بمعر� 
فني لبيـع لوحا� فنيـة بالقرq من سـو� zمل 
 5 dخللقـي، طمعا� Cالنحـال�� 	طابـع �السـتهتا
 
>يا
s �إلير�
�� بسـبب ثر�V �لzcـة �لتي تر��

هذ6 �ملحال�؟
~: zنـp Fـو{ yلـك yz� � يكن تشـجيعاm ع� �حلـر�� , ترpاm لذلك 

�لسو� , غy 1لك من �ملحاyير �ل عية. �هللا �لعا�.
 Mإلعال� ��' ١٢٨ـ  هـل +و> للصنـد�� �خل
5 �ملسـاجد ��ملآتـم �حلسـينية (
�	 �لعبـا
s) عن 
نشـاطه �لتجـا	� ��لدعـوs "ليه مـن خالC لصق 
�إلعالنا� �B �سـتخد�A �سائل �ملسجد �لصوتية 

حلث �ملصلني للمشا	كة؟
~: pو{ yلك باملقد�� �لذ� ال ينا| قفية �ملسجد. �هللا �لعا�.

 Cع�B بطباعة Aلقيا� �١٢٩ـ  هل +و> للصند� '
ليلة �لقد	 بأمو�C �ملشـ�كني �[لك لتو>يعها ع) 

�ملؤمنني عامة؟
 ~: yz� كاy qلك من صالحياl �لصند� �ملعرفة لدG �ملتxعني ,

كاq �لت�x شامالm لذلك فهو جائز. �هللا �لعا�.
�لتـي  ' ١٣٠ ـ هـل +ـو> fL �لصدقـا� 




فـع �لبالV �غـ�6 5 مـو�	
 �لعمل  Mتـأ´ بعنو�
 MB Mبعض �ملتصدقني يش�طو MB dإلسـالمي عل��

تعطى �لصدقا� للفقر�V ��ملساكني؟
~: ال pو{ yلك مع �الش���، بل �ألحو� جوباm عد� 4فع �لصدقة 

�هللا �لعا�. .�j qzالf للفق1 حتى بد

=.��"�� I	-

 Mلذين يعملو� qلشبا� M١٣١ ـ ب�[� تنصحو '
 MB 5 ال يرغب �5 هذ6 �ملؤسسـة ��لشـباq �لذ

يكوB Mحد BعضاVها؟
~: ال شـك ,q هـذ� �لعمـل موجـب لتحصيـل ثـو�� �هللا سـبحانه 
جلب �لسعا�4 �خل1 للمجتمع، فننصح عمو� �ملؤمنني باملشا�كة  rتعا
 ،﴾ ¹�� ¶ ¼� ¶ و� �خل¼ ب¹ق½ ـت¶ اس¼ �لتعـاq | ,عNF �خل1 �سـتجابة لقوله تعاr: ﴿ف¶
ه½  ـول½ س½ ¶	 م¼ �¶ ك½ ل¶ م¶ ½ ع¶ k �هللاَّ ¶ ¶�ـ س¶ ـو� ف¶ ل½ م¶ ـل¹ �ع¼ ق½ قولـه عزf مـن قائل: ﴿�¶

﴾ كF ننصح �الخو� �لعاملني | هذ> �ملؤسسة بأمو�: ¶Mن½و م¹ ½ؤ¼ �مل¼ ¶�
١ـ  �الهت�F بجانب �إلخال� | هذ� �لعمل �لصالح �لكب1، جعله 
�ضو�نه، �البتعـا4 عن �لريا� �جلا>  rطلب ثـو�� �هللا تعا | mمتمحضـا

عقا�! Nبا rz نقالبه� �ملنافع �لشخصية حذ��m من خسا�� �لثو�� ,
 Gع� �كنني: �لتقو mFملؤسسة قائ� lملعيا� | متا� نشاطا� qيكو q,  ٢ـ
�حلكمة للوصوrz N �كx نفع | نطا� �إلمكاناl �ملتاحة، من 4z qفر�� 

ال تفريط.

مسائل متفرقة.............................................................................. ٧٩



٣ـ  �عايـة �خللـق �إلسـالمي | �لتعامـل مـع �لفقـر�� �حلفاÂ ع� 
كر�متهم نفوسهم.

٤ ـ �عايـة �حلكمـة �لتعقل �ألخال� �إلسـالمية مـع �ألفر�4 غ1 
 �حلقـو� �ل عية مـن 4q تفريـط بالضو�بط , l�ملشـمولني باملسـاعد�
ـعوهم بحسـن  ـعو� �لنا§ بأمو�bم فلي�س� �ملرعيـة، ليتذكـر� ��م لـن ي�س�

,خالقهم، �هللا �ملوفق �ملعني.

...................................................................... فقه �لصنا4يق �خل1ية  ٨٠
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