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مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث )العلوم اﻹنسانية( المجلد 2018 ،(4)32

الصدقات ودورها في دعم صندوق الطالب الفقير في كلية فلسطين اﻷهلية الجامعية
The Charity and its Role in Supporting the Poor Student Fund at
Alahlia Palestine University from Islamic Law Prospective
سهيل اﻷحمد
Sohail Al-Ahmed
قسم الحقوق ،كلية فلسطين اﻷهلية الجامعية ،بيت لحم ،فلسطين
بريد الكترونيsohail@paluniv.edu.ps :
تاريخ التسليم ،(2017/4/5) :تاريخ القبول(2017/8/24) :
ملﺨــﺺ
تناولت هذه الدراسة دور الصدقات في دعم صندوق الطالب الفقير في كلية فلسطين اﻷهلي ة
الجامعية من الناحية الشرعية ،هادفة إلى التعرف على طبيعة اﻷثر المالي للصدقات في دعم ه ذا
الص ندوق وتط ويره ف ي الكلي ة ،وق د ت م الوق وف عل ى مفه وم الص دقات ،وأنواعه ا ،وحكمه ا،
والحكمة م ن مش روعيتها ،وبي ان المقص ود بماهي ة ص ندوق الطال ب الفقي ر ،ومش روعية إنش ائه،
ومهامه ،وهيكله التنظيم ي ،وض وابط توزي ع الم ال من ه عل ى المس تحقين .حي ث ظه ر فض ل ك ل
منهما ،وأهميتهما ،وأنهما من المسائل المشروعة في الفقه اﻹسﻼمي ،وب أن الحص ول عل ى منح ة
من الصندوق الذي تدعمه هذه الصدقات يتطل ب ع ددًا م ن الش روط واﻹج راءات حس ب ض وابط
خاص ة تتعل ق بالطلب ة المس تحقين تح ددها الكلي ة .وتب ين ك ذلك أن للص دقات المالي ة بمق دارها
وأنواعها المتعددة أث ًرا ماليًا واض ًحا ف ي دع م ص ندوق الطال ب الفقي ر وتط ويره ف ي الكلي ة ،وف ق
عوامل مؤثرة ومهمة في المفهوم اﻹسﻼمي.
الكلمات المفتاحية :الصدقات ،صندوق الطالب الفقير.
Abstract
This study is about charity and its role in supporting the poor student
fund at Alahlia Palestine University from Islamic law prospective. The
study aims to identify the nature of the financial impact of the charity in
supporting and developing this fund at the university. The study
discussed the definition of charity, it's types, legality under Islamic law,
the goal behind its legality. Also, identifying the meaning of the poor
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student fund, legitimacy of its foundation, its functions, its organization,
the terms to distribute the fund for the needed students. This study
concluded that both charity and poor students fund are essential and
legitimate under the Islamic jurisprudence. And getting a financial help
from this fund which is supported by charity need to face certain
conditions and pass through specific procedures that required from the
administration of the university. Furthermore, this study has founded that
charities regardless its value or type it has a very valuable financial affect
on supporting the needed students fund and thus helping to improve the
university, under a according to effective and important factors in the
Islamic concept.
Keywords: The Charity, The Poor Student Fund.
مقدمة
فإن الصدقات المالية تمثﱢ ُل رافدًا أساسيًّا للتنمي ِة في المجتمع اﻹسﻼمي ،وتسهم بشكل جلي
في تطويره ،وإرساء قواعد التقدم فيه من خﻼل نظمها المتعددة ،وصورها الكثيرة التي يمكن
دوره في
ﻷي فرد أن يقوم بها حسب قدرته واستطاعته ومجال عمله ،بما يعمل على تحقيق
ِ
ً
امتثاﻻ لقول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم" :مثل المؤمنين في
نهضة البﻼ ِد ورفعتِها ،وذلك
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
والحمى") .(1ولما كانت كلية فلسطين اﻷهلية الجامعية واحدة من المؤسسات التعليمية التي تتحقق
في بعض طلبتها شروط استحقاق الصدقات ،كان ﻻبد من إيجاد أدوات مالية تدعم هذه الفﺌة من
الطلبة المستحقين وتيسر عليهم تحصيلهم العلمي حسب قواعد الفقه اﻹسﻼمي وأحكامه ،ومن هنا
فقد جاءت هذه الدراسة بعنوان" :الصدقات ودورها في دعم صندوق الطالب الفقير في كلية
فلسطين اﻷهلية الجامعية".
أهمية الموضوع وأسباب اختياره
تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأتي:
 .1تعلق هذا الموضوع بمسألة الصدقات في اﻹسﻼم من حيث صورها وتنوعها وبيان أثرها
في تحقيق التنمية للمجتمع واﻹنسانية.

) (1مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة واﻹحسان ،باب تراحم
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ،ح برقم  ،2586ص ،1041بيت اﻷفكار الدولية ،الرياض1419 ،هـ،
1998م ،اعتنى به أبو صهيب الكرمي.
مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث )العلوم اﻹنسانية( المجلد  2018 ،(4)32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .2إن من أهداف كلية فلسطين اﻷهلية الجامعية "إتاحة فرص التعليم الجامعي للطلبة الفقراء
بإنشاء صندوق مساعدات الطالب المحتاج ،وإعطاء القروض وإيجاد وسائل الدعم لهذا
الصندوق") ،(1وتحقيقًا لهذا الهدف جاء هذا البحث للمساعدة في إيجاد أدوات وموارد تؤثر
في دعم هذا الصندوق وتطويره من وجهة نظر الفقه اﻹسﻼمي مما يؤثر إيجابًا في تمكين
الطﻼب الفقراء من اﻻلتحاق بالجامعة وإكمال تحصيلهم العلمي فيها.
 .3مساس هذا الموضوع بحياة الناس المعاصرة وخاصة الطلبة الفقراء منهم ،وهو ليس بعيدًا
عن واقعهم ومشاهدتهم.
 .4تسهم هذه الدراسة في بيان عظمة اﻹسﻼم ،وأنه دين صالح لكل زمان ومكان ،وهو قادر
على بيان الحلول المﻼئمة لكل ما تطرحه المجتمعات من مسائل ومشكﻼت" ،فليست تنزل
في أحد من أهل دين ﷲ نازلة إﻻ وفي كتاب ﷲ الدليل على سبيل الهدى فيها").(2
مﺸكلة البحث
وهي متمثلة بأمور هي:
 .1ما حقيقة الصدقات الداعمة لصندوق الطالب الفقير في كلية فلسطين اﻷهلية الجامعية؟
 .2ما حكم إخراج الصدقات بأنواعها للطلبة الفقراء في كلية فلسطين اﻷهلية؟
 .3ما هو صندوق الطالب الفقير في كلية فلسطين اﻷهلية ،وما هي أهدافه ومهامه وهيكله
التنظيمي؟
 .4ما هي شروط التقدم للحصول على المنحة المالية من صندوق الطالب الفقير في الكلية ،وما
هي اﻹجراءات الﺨاصة بذلك؟
 .5ما هي العوامل المؤثرة في دعم صندوق الطالب الفقير وتنميته في الكلية؟
 .6ما هو اﻷثر المالي للصدقات المالية الداعمة لصندوق الطالب الفقير في الكلية؟
منهجية البحث
ولقد كان منهج الباحث كاﻵتي:
 .1اﻻعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي.
 .2اﻻهتمام بعزو اﻵيات القرآنية إلى مواطنها في الكتاب العزيز ،وتﺨريج اﻷحاديث النبوية.
) (1انظ ر :أه داف كلي ة فلس طين اﻷهلي ة الجامعي ة ،اله دف التاس ع ،المنش ور عل ى موق ع الكلي ة عل ى ال رابط:
. http://paluniv.edu.ps/new/?page_id=3137
) (2الشافعي ،أبو عبد ﷲ محمد بن إدريس ،الرسالة ،ص ،20القاهرة ،د.ط ،د.ت ،تحقيق أحمد محمد شاكر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث )العلوم اﻹنسانية( المجلد 2018 ،(4)32
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الدراسات السابقة
تناول الفقهاء المعاصرون بع ض المس ائل المرتبط ة بأحك ام الص دقات وأنواعه ا وم ا يتعل ق
بذلك من أمور في كتبهم ومراجعهم ،وتناولوا كذلك بعض الكتابات الﺨاص ة بموض وعات التنمي ة
والتمويل والتكافل أو العمل التطوعي والزكاة وأثرها في تنمية المجتمع وتطويره ،وغير ذلك م ن
الدراسات والمقاﻻت المنث ورة عل ى الش بكة العنكبوتي ة حس ب المنظ ور اﻹس ﻼمي ،ولق د ك ان م ن
هذه الدراسات:
صدقة التط وع ف ي اﻹس ﻼم ،س عيد ب ن عل ي ب ن وه ف القحط اني ،حي ث تح دث ع ن مفه وم
ص دقة التط وع ،وفض ائلها ،وآدابه ا ،وأنواعه ا ،ول م تق م ه ذه الدراس ة بمعالج ة أث ر الص دقات
التنموي أو النظم التي تستهدف إدارتها ونحو ذلك مما تناوله موضوع البحث.
التموي ل اﻹس ﻼمي كتوج ه ل دعم المؤسس ات الص غيرة والمتوس طة ف ي الجزائ ر "نظ رة
استﺸ رافية ﻻس تﺨدام أم وال الوق ف والزك اة" ،أ.قريش ي محم د اﻷخض ر ،أ .بوزي د عص ام ،أ.
طيب ي عب د اللطي ف ،حي ث تن اول البح ث ماهي ة المؤسس ات الص غيرة والمتوس طة وال دور
اﻻقتصادي لكل من الزكاة والوقف ول م يع الج الجوان ب المرتبط ة بالجامع ات أو أن واع الص دقات
بعمومها وأثرها في الدعم المادي والتنمية.
السياس ة التكافلي ة ف ي الﺸ ريعة اﻹس ﻼمية بي ت الزك اة بوﻻي ة س يﻼنجور بماليزي ا ،محم د
مصطفى محمد إبراهيم ،وقد تعامل الباحث مع هذا الموضوع من خﻼل التركيز على الزك اة فق ط
دون غيرها من الصدقات التي تعمل على تحقيق التكافل أو التنمية في المؤسسات التعليمية.
دور الزكاة في تحقيق العدل اﻻجتماعي تجربة ديوان الزك اة-الس ودان ،د .مص طفى محم د
مسند ،وهي دراسة مفيدة في معالجة الزكاة كأداة استثمارية في تحقيق الع دل اﻻجتم اعي ،ولكنه ا
اقتصرت على ذلك ولم تتعداه إلى غيره بما يﺨدم صندوق الطالب الفقير في الجامعات.
الوقف ودوره في تمويل عمل اﻹغاثة اﻹنسانية ،أ.د محم د راك ان ال دغمي ،د .محم د عل ي
محمد العمري ،وقد عالج موضوع الوقف دون ذكر مسائل الصدقات بأنواعها في تمويل اﻷعمال
اﻹنسانية وخاصة صناديق الطلبة الفقراء في المؤسسات التعليمية.
وهذه الدراسات على فضلها وأهميتها إﻻ أنها لم تتحدث عن الصدقات وأثرها ف ي التنمي ة أو
ف ي دع م ص ندوق الطال ب الفقي ر ف ي الجامع ات ومؤسس ات التعل يم الع الي أو ف ي كلي ة فلس طين
اﻷهلية الجامعية.
ومن هنا فقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على مسألة الصدقات وأهميتها في دع م ص ندوق
الطالب الفقير بهدف الوق وف عل ى مش كلة الطلب ة الفق راء والمس اعدة ف ي ح ل ه ذه المش كلة الت ي
صا.
تعاني منها المجتمعات عمو ًما ومجتمع طلبة كلية فلسطين اﻷهلية الجامعية خصو ً
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محتوى البحث
وقد جاءت هذه الدراسة  -إضافة للمقدمة والﺨاتمة  -في ثﻼثة مباحث ،وذلك على النحو
اﻵتي:





المبحث اﻷول :الصدقات المالية حقيقتها ،وأنواعها ،وحكمها ،وحكمة مشروعيتها.
المبحث الثاني :صندوق الطالب الفقير وضوابط توزيع أمواله على المستحقين في الفقه
اﻹسﻼمي.
المبحث الثالث :اﻷثر المالي الذي توفره الصدقات المالية في دعم صندوق الطالب الفقير
وتطويره في كلية فلسطين اﻷهلية الجامعية.
وأخيراً  :فهذا غاية جهد الباحث ،فإن كان ثم توفيق فبفضل ﷲ تعالى ،وإن كانت اﻷخرى
فمن عجز وتقصير ،وأستغفر ﷲ العظيم.

المبحث اﻷول :الصدقات المالية) (1حقيقتها ،وأنواعها ،وحكمها ،وحكمة مﺸروعيتها في الفقه
اﻹسﻼمي
المطلب اﻷول :حقيقة الصدقات المالية وأنواعها في الفقه اﻹسﻼمي
الفرع اﻷول :حقيقة الصدقات المالية في الفقه اﻹسﻼمي
ً
أوﻻ :الصدقة لغة
ص ﱠد ُ
قت :أي أعطيتُهُ صدقةً،
هي اسم لما يتص ّدق به وهي مأخوذة من صدق ،يقال :تَ َ
ص ﱢد ٌ
ق :الذي يُعطي الصدقة ،وص ﱠدق عليه :كتص ﱠدق ،فعﱠل في معنى تفعﱠل ،قال تعالى:
وال ُمت َ
)(2
ْ
ﱠ
ص ﱢد ُ
ص ﱢدقِين"  ،وقد جاء المتص ﱢد ُ
ق والم ﱠ
ق في قوله تعالى:
ص ﱠد ْق َعلَ ْينَا إِ ﱠن ﷲَ يَجْ ِزي ال ُمتَ َ
" َوتَ َ
)(3
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ﱢ
ﱢ
ﱢ
َ
ﱢ
َ
ﱠ
ﱠ
ت") .(4وهو الذي يأخذ صدقات النﱠ َعم).(5
ا
ق
د
ص
م
ال
و
ق
د
ص
م
ال
"
و
،
"
ت
ا
ق
د
ص
ت
م
ال
و
ق
د
ص
ت
" َو ْال ُم َ ِينَ َ ُ َ
ِ
ِينَ َ ُ
ُ
ِ
)(6
أو الذي يُصدﱢقك في حديثك  .ومن ذلك أخذ الصّدق لقوّته في نفسه ،ومن ال ّ
صدق أخذت
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

) (6

وقد قيد البحث بالصدقات المالية ﻷن من الصدقات ما ﻻ يعد من قبيل ذلك ولم يتم تناول عموم الصدقات خش ية
اﻹطالة في البحث.
سورة يوسف ،اﻵية.88 :
سورة اﻷحزاب ،اﻵية.35 :
سورة الحديد ،اﻵية.18 :
ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم بن عل ي ،لس ان الع رب ،300 ،298/5 ،دار الح ديث ،الق اهرة ،د.ط،
1423هـ2003 ،م ،الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي ،المصباح المنير ،ص ،202دار الحديث ،الق اهرة ،د.ط،
1424هـ2003 -م ،الفيروز آبادي ،مجد ال دين محم د ب ن يعق وب ،الق اموس المح يط ،ص  ،970بي ت اﻷفك ار
الدولي ة ،عم ان ،الري اض ،د.ط2004 ،م ،ال رازي ،محم د ب ن أب ي بك ر ،مﺨت ار الص حاح ،ص ،202دار
الح ديث ،الق اهرة ،د.ط1424 ،ه ـ2003 -م ،إب راهيم مص طفى وآخ رون ،المعج م الوس يط ،ص ،510المكتب ة
اﻹسﻼمية ،استانبول ،د.ط ،د.ت.
الرازي ،مﺨتار الصحاح ،ص  ،202الفيومي ،المصباح المنير ،ص.202
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ال ّ
صدقة ،ﻷنّها تد ّل على صدق العبوديّة
مسكين).(1

تعالى ،والصدقة :ما تص ﱠد ْقت به على الفقراء أو على

ثانيًا :الصدقة اصطﻼحاً
تمليك في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى ﷲ تعالى ،وهي تستعمل بالمعنى اللغوي
الشامل ،فيقال للزكاة صدقة ويقال للتطوع صدقة) ،(2وهي اﻹحسان إلى الناس المحاويج
الضعفاء ،الذين ﻻ كسب لهم وﻻ كاسب ،يعطون من فضول اﻷموال طاعة  ،وإحسانًا إلى
خلقه) .(3وقيل :هي ما يﺨرجه اﻹنسان من ماله على وجه القربة واجبًا كان أو تطوعًا) .(4وهي
العطية التي يُبتغى بها الثواب عند ﷲ تعالى) .(5قال اﻷصفهاني" :الصدقة ما يﺨرجه اﻹنسان من
ماله على وجه القربة ،كالزكاة ،لكن الصدقة في اﻷصل تقال للمتطوﱠع به ،والزكاة للواجب ،وقد
يُس ﱠمى الواجب صدقةً إذا تحرﱠى صاحبها الصدق في فعله").(6
وقد يطلق لفظ الصدقة على الزكاة) ،(7فالصدقة زكاة والزكاة صدقة ،يفترق اﻻسم ويتفق
المسمى) (8وهذا ما جاء في بعض نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والتي منها قوله تعالى:
" ُخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها") ،(9وقوله" :ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن
أُعطوا منها رضوا وإن لم يُعطوا منها إذا هم يسﺨطون") .(10وقوله" :إنما الصدقات للفقراء
والمساكين") ،(11وفي الحديث" :ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ،(12)"..وفي
) (1اب ن منظ ور ،لس ان الع رب ،300/5 ،وكلم ة ص دق ت د ّل عل ى ق وّة ف ي ال ّش يء ق وﻻ أو غي ره ،انظ ر :من ارة
اﻹسﻼمhttp://www.islambeacon.com ،
) (2وزارة اﻷوق اف والش ؤون اﻹس ﻼمية ،الموس وعة الفقهي ة الكويتي ة ،323/26 ،مط ابع دار الص فوة للطباع ة
والنش ر والتوزي ع ،الكوي ت ،ط1992 ،1م ،الش ربيني ،ش مس ال دين محم د ب ن الﺨطي ب ،مغن ي المحت اج،
 ،154 ،136/3دار الفكر ،بيروت ،ط1998 ،1م.
) (3ابن كثير ،إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،ص ،419دار طيبة1422 ،هـ 2002 /م.
) (4القاري ،علي بن سلطان محمد ،مرقاة المفاتيح شرح مﺸكاة المصابيح ،ص ،1334دار الفكر1422 ،هـ.
) (5الجرجاني ،علي بن محمد ،التعريفات ،ص ،173دار الرشاد ،القاهرة1412 ،هـ1991 ،م ،تحقي ق عب د الم نعم
الحنفي.
) (6الراغ ب اﻷص فهاني ،أب و القاس م الحس ين ب ن محم د ،المف ردات ف ي غري ب الق رآن ،ص ،281دار المعرف ة،
بيروت ،لبنان ،ط1420 ،2هـ1999 ،م ،تحقيق محمد خليل عيتاني.
) (7والزكاة لغة :البركة والطهارة والنماء والصﻼح ،انظر :الفيومي ،المصباح المنير ،ص ،154الرازي ،مﺨتار
الصحاح ،ص ،158إبراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،396/1 ،وهي شرعًا :حصة مقدرة من
المال فرضها ﷲ عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم ،انظر :القرضاوي ،يوسف ،فقه الزكاة،
 ،53/1مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1994 ،21م.
) (8الماوردي ،علي بن محمد بن حبيب ،اﻷحكام السلطانية ،ص ،113دار الفكر ،بيروت ،د .ط ،د.ت.
) (9سورة التوبة :اﻵية .103
) (10سورة التوبة :اﻵية .58
) (11سورة التوبة :اﻵية .60
) (12البﺨاري ،محمد بن إسماعيل ،الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب ل يس فيم ا دون خم س ذود ص دقة ،ح ب رقم ،1459
ص  ،284بيت اﻷفكار الدولية ،اﻷردن ،السعودية ،د.ط ،د.ت ،اعتنى به أبو صهيب الكرمي.
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الحديث الصحيح أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن) :أ ْعلِ ْمهُم أن ّ
ﷲ
افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم().(1
وقد سميت الصدقة بهذا اﻻسم؛ ﻷنها تنبئ عن صدق رغبة صاحبها في مراتب الجنات أو
تدل على تحقيق تصديق صاحبها في إظهار اﻹيمان)(2؛ ﻷن من أيقن من دينه أن البعث حق ،وأن
وأن الدار اﻵخرة هي المصير عمل لها ،وقدم ما يجده فيها ،فإن شك فيها أو تكاسل عنها وآثر
عليها بﺨل بماله واستعد ﻵماله ،وغفل عن مآله) .(3فالصدقة إذن دليل الصدق "في اﻹيمان"
والتصديق بيوم الدين .ولهذا قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم" :الصدقة برهان").(4
الفرع الثاني :أقسام الصدقات المالية على طلبة كلية فلسطين اﻷهلية الجامعية الفقراء في
الفقه اﻹسﻼمي
وتقسم الصدقات المالية على طلبة كلية فلسطين اﻷهلية المحتاجين إلى قسمين رئيسين هما
فيما يأتي:
ً
أوﻻ :الصدقات اﻻختيارية )صدقة التطوع(
وهي متنوعة إلى عدة أنواع أهمها:
)(5

)(6

)(7

 .1ما يحتسبه المرء من النفقات ،والهدايا  ،والعطايا  ،والهبات إذا احتسبها المسلم عند
ﷲ تعالى فهو يثاب على ذلك ،لقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم) :تهادوا تحابوا() .(8ويكون
ذلك بمساهمة الموظف الذي يعمل في الكلية أو زوجته العاملة في مكان آخر أو أي أحد من
عائلته بمبلغ مالي من راتبه أو دخله الشهري حسب فﺌة معينة للرواتب المستحقة مثل دينار
أو أكثر شهريًا.

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

البﺨاري ،الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،ح برقم  ،1395ص.272
القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مﺸكاة المصابيح ،ص.1334
ابن العربي ،أبو بكر محمد بن عبد ﷲ ،أحكام الق رآن ، 959-958/2 ،مطبع ة عيس ى الب ابي الحلب ي وش ركاه،
تحقيق علي محمد البجاوي ،د.ط ،د.ت.
مسلم ،الصحيح ،كتاب الطهارة ،باب فضل الوضوء ،ح برقم  ،223ص .119
وض :تقرب ا ً إل ى المه دى إلي ه ،أو ص لة أو إكرام ا ً .قلعج ي ،محم د رواس ،قنيب ي ،حام د
وه ي العطي ة بغي ر ع
ٍ
صادق ،معجم لغة الفقهاء ،ص ،465دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،ط 1408 ،2هـ 1988 -م.
عوض :سواء :كانت هبة ،أو هدية ،أو صدقة .المرجع السابق ،ص.285
وهي ما ي ُعطى بغير
ٍ
وهي :تمليك في الحياة بغير عوض .المرجع السابق ،ص .463
البيهق ي ،أحم د ب ن الحس ين ب ن عل ي ب ن موس ى ،الس نن الكب رى ،كت اب الهب ات ،ب اب التح ريض عل ى الهب ة
والهدية ص لة ب ين الن اس ،ح ب رقم  ،169/6 ،11726مكتب ة دار الب از ،مك ة المكرم ة1994 ،م ،ق ال اﻷلب اني:
حسن ،انظر :اﻷلباني ،محمد ناصر الدين ،إرواء الغليل في تﺨريج أحادي ث من ار الس بيل ،المكت ب اﻹس ﻼمي،
بيروت ،ط 1405 ،2هـ ،باب الهبة ،ح برقم.44/6 ،1601
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)(1

 .2العارية :وهي إباحة أو تمليك منفعة عين مع بقاء العين لصاحبها بشروط مﺨصوصة
وذلك من خﻼل استعارتها ثم ردها له بعد اﻻنتفاع دون مقابل ،ويتمثل ذلك بأن تتﺨذ الكلية
ً
مركزا للكتاب المستعمل أو الملتقط ينتفع منه الطلبة الفقراء دون مقابل ،وذلك باستعارة
الكتب التي ﻻ يقدرون على شرائها ثم بعد اﻻنتهاء من الفصل المسجل فيه هذا المساق يعيد
الكتاب إلى ذلك المركز ،والعارية من أعمال الﺨير التي ﻻ غنى للناس عنها وعن التعاون
اونُوا َعلَى ْالبِ ﱢر َوالتﱠ ْق َوى َوﻻَ تَ َعا َونُوا
فيما بينهم بسببها ،وهي داخلة في قول ﷲ تعالىَ " :وتَ َع َ
َعلَى ا ِﻹ ْث ِم َو ْال ُع ْد َوا ِن") ،(2ولذلك فقد حذر ﷲ سبحانه وتعالى من يمنعها أو يكون من أسباب
صﻼَتِ ِه ْم َساهُونَ الﱠ ِذينَ هُ ْم
صلﱢينَ الﱠ ِذينَ هُ ْم ع َْن َ
منع الﺨير عن الناس ،فقال تعالى" :فَ َو ْي ٌل لِ ْل ُم َ
يُ َراءُونَ َويَ ْمنَعُونَ ْال َما ُعونَ ").(3
 .3إطعام الطعام لوجه ﷲ تعالى ،من خﻼل دعم المطاعم التي تقدم خدمات للطلبة وتوفير
ً
امتثاﻻ لقول ﷲ تعالى:
وجبات مﺨفضة اﻷسعار ،أو عمل وﻻئم تﺨص الطلبة الفقراء،
ُط ِع ُمونَ الطﱠ َعا َم َعلَى ُحبﱢ ِه ِم ْس ِكينًا َو َي ِتي ًما َوأَ ِسيرً ا * إِنﱠ َما نُ ْ
" َوي ْ
ط ِع ُم ُك ْم لِ َوجْ ِه ﱠ
ﷲِ َﻻ نُ ِري ُد ِم ْن ُك ْم
)(4
ﱡ
َج َزا ًء َو َﻻ ُش ُكو ًرا"  .وقول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم" :فكوا العاني ،وأطعموا
الجائع ،وعودوا المريض") .(5وقول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم" :يا أيها الناس أفشوا
السﻼم ،وأطعموا الطعام ،وصلوا اﻷرحام ،وصلﱡوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة
بسﻼم").(6
 .4القرض الحسن ،من خﻼل صندوق إقراض الطلبة المحتاجين ،لحديث النبي صلى ﷲ عليه
وسلم أنه قال" :ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إﻻ كان كصدقتها مرة").(7

 .5التنفيس عن المعسر أو الوضع عنه ،ويكون ذلك بالتقسيط في سداد الرسوم الجامعية ونحو
ذلك لحديث أبي قتادة رضي ﷲ عنه عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال" :من سرﱠه أن
ينجيه ﷲ من كرب يوم القيامة فلينفﱢس عن معسر ،أو يضع عنه") ،(8وعن أبي هريرة 

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

) (7
) (8

ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر ،رد المحتار على الدر المحتار ،410/8 ،دار إحياء التراث العربي ،بي روت،
لبنان ،ط1998 ،1م ،الشربيني ،مغني المحتاج ،356/2 ،الموسوعة الفقهية الكويتية.324/26 ،
سورة المائدة ،اﻵية.2 :
سورة الماعون ،اﻵيات.7 – 4 :
سورة اﻹنسان ،اﻵيات.9 -8 :
البﺨاري ،الصحيح ،كتاب الجهاد والسير ،باب فكاك اﻷسير ،برقم  ،3046ص .583
اب ن ماج ه ،محم د ب ن يزي د ،س نن اب ن ماج ه ،كت اب اﻷطعم ة ،ب اب إطع ام الطع ام ،ب رقم  ،3251ص ،354
واللفظ له ،بي ت اﻷفك ار الدولي ة ،عم ان ،الري اض2004 ،م ،والترم ذي ،محم د ب ن عيس ى ب ن س ورة ،الس نن،
كت اب ص فة القيام ة ،ب ابٌ ح دثنا محم د ب ن ب ﱠش ار ،ح ب رقم  ،2485ص ،405بي ت اﻷفك ار الدولي ة ،عم ان،
الرياض2004 ،م ،وقال :هذا حديث صحيح.
ابن ماجه ،السنن ،كتاب الصدقات ،باب القرض ،برقم  ،2430ص  ،262وحسنه اﻷلباني.
مسلم ،الصحيح ،كتاب المساقاة ،باب فضل إنظار المعسر ،ح برقم  ،1563ص .639
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قال :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم" :من أنظر معسراً أو وضع له ،أظله ﷲ يوم
القيامة تحت ظلﱢ عرشه يوم ﻻ ظ ﱠل إﻻ ِظلﱡه").(1
 .6الصدقة الجارية والتي تتمثل بالوقف تعالى من خﻼل المنح الدراسية التي تستهدف طائفة
من الطلبة كالفقراء والمتفوقين منهم ،وذلك بتوفير مظﻼت لهم تقيهم من الحر والمطر،
ضا ثﻼجات الماء ،ودعم المباني،
وكذلك المقاعد الﺨاصة بالقاعات الصفية والساحات ،وأي ً
ً
صا،
وتوفير اﻷراضي ،والتجهيزات المكتبية والقاعات الصفية التي تتطلب تجهيزا خا ً
وكذلك المﺨتبرات والكتب والمكتبات وما يتعلق بذلك مما يحقق مصلحة الكلية وطلبتها .عن
أبي هريرة رضي ﷲ عنه أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال" :إذا مات اﻹنسان انقطع
علم ينتفع به ،أو ول ٍد صالح يدعو له").(2
عنه عمله إﻻ من ثﻼثة :إﻻ من صدق ٍة جارية ،أو ٍ
 .7الصدقة المالية على وجوه البر المتعددة وخاصة دعم صندوق الطالب الفقير وهي من
صفات المؤمنين المتقين المحسنين ،قال تعالى " :الﱠ ِذينَ يُ ْنفِقُونَ فِي ال ﱠسرﱠا ِء َوال ﱠ
ضرﱠا ِء
اس َو ﱠ
ﷲُ يُ ِحبﱡ ْال ُمحْ ِسنِينَ ") .(3وقال تعالى" :الصﱠابِ ِرينَ
َو ْال َك ِ
اظ ِمينَ ْال َغ ْيظَ َو ْال َعافِينَ ع َِن النﱠ ِ
)(4
ار .
َوالصﱠا ِدقِينَ َو ْالقَانِتِينَ َو ْال ُم ْن ِف ِقينَ َو ْال ُم ْستَ ْغفِ ِرينَ بِ ْاﻷَس َْح ِ
 .8الوصية بعد الموت :لقول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم" :ما ح ﱡ
ق امرئ مسلم له شيء
يريد أن يوصي فيه ،يبيت لليلتين إﻻ ووصيته مكتوبة عنده") .(5ولقوله صلى ﷲ عليه
وسلم" :إن ﷲ تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" ).(6
 .9جميع أنواع المعروف تكون صدقة؛ لحديث حذيفة رضي ﷲ عنه ،قال :قال نبيكم صلى ﷲ
عليه وسلم" :كل معروف صدقة") ،(7كل معروف له حكم الصدقة في الثواب ،فﻼ يحتقر
شيﺌاً من المعروف ،وﻻ يبﺨل به).(8
 .10تشجيع طلبة الجامعة على القيام بمشاريع تنموية متعددة تكون من باب التدريب العملي
ضمن مساق خدمة المجتمع الذي تطرحه الكلية ،ويكون أثر هذه المشروعات إلى طلبة
الكلية وعائﻼتهم ومن يتصل بهم من مجتمعهم الذي يحيط بهم.
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

الترمذي ،السنن ،كتاب البيوع ،باب ما جاء في إنظار المعس ر والرف ق ب ه ،ح ب رقم  ،1306ص  ،230وق ال:
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
مسلم ،الصحيح ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اﻹنسان من الثواب بعد وفاته ،ح برقم  ،1631ص .670
سورة آل عمران ،اﻵية134 :
سورة آل عمران ،اﻵية.17 :
البﺨاري ،الصحيح ،كتاب الوصايا ،باب الوصايا ،برقم  ،2738ص .527
ابن ماجه ،السنن ،كتاب الوصايا ،باب الوصية بالثلث ،ح برقم  ،2709ص  ،295وحسنه اﻷلباني.
مسلم ،الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل ن وع م ن أن واع المع روف ،ب رقم ،1005
ص389
النووي ،محيي الدين ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،92/7 ،دار المعرفة ،بيروت ،ط1419 ،5ه ـ،
1998م ،تحقيق خليل مأمون شيحا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث )العلوم اﻹنسانية( المجلد 2018 ،(4)32

9

Published by Arab Journals Platform, 2018

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 32 [2018], Iss. 4, Art. 1

 650ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الصدقات ودورها في دعم صندوق الطالب الفقير في "......

ثانيًا :الصدقات اﻹجبارية )الواجبة(
وهي متنوعة إلى عدة أنواع أهمها:
 .1الزكاة ،فقد أطلق القرآن الكريم لفظ الصدقة عليها فقال سبحانه" :خذ من أموالهم صدقة
تطهرهم وتزكيهم بها") ،(1وهي الركن الثالث من أركان اﻹسﻼم الﺨمسة ،وعمود من أعمدة
الدين التي ﻻ يقوم إﻻ بها ،ولقد وردت في كتاب ﷲ عز وجل في مواطن عدة منها:
"وأقيموا الصﻼة وآتوا الزكاة") ،(2وقوله صلى ﷲ عليه وسلم" :بني اﻹسﻼم على خمس:
شهادة أن ﻻ إله إﻻ ﷲ ،وأن محمدًا رسول ﷲ ،وأقام الصﻼة ،وإيتاء الزكاة ،وحج البيت
ً
سبيﻼ ،وصوم رمضان").(3
لمن استطاع إليه
 .2صدقة الفطر ،وهي ما يﺨرج من الصدقة في نهاية رمضان ،وقد سماها النبي صلى ﷲ
عليه وسلم صدقة فعن ابن عمر رضي ﷲ عنه قال" :فرض النبي صلى ﷲ عليه وسلم
صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر واﻷنثى والحر والمملوك ،صاعا من تمر أو صاعا
من شعير  . (4)"..وعن ابن عباس رضي ﷲ عنه قال" :فرض رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،وطعمة للمساكين ،من أداها قبل الصﻼة
فهي زكاة مقبولة ،ومن أداها بعد الصﻼة فهي صدقة من الصدقات").(5
 .3الكفارات؛ وهي ما يوجبه ﷲ على المسلم من إطعام مساكين أو التصدق على الفقراء ،إذا
عمل مﺨالفةً شرعية في الصوم أو الحج أو يمين ..تكفيراً لﺨطﺌه ،وعقوبةً على مﺨالفته،
صرْ تُ ْم
وقد وردت الصدقة بمعنى الكفارة في قوله تعالىَ " :وأَتِ ﱡموا ْال َح ﱠج َو ْال ُع ْم َرةَ ِ ﱠ ِ فَإ ِ ْن أُحْ ِ
ي َوﻻ تَحْ لِقُوا ُر ُؤ َس ُك ْم َحتﱠى يَ ْبلُ َغ ْالهَ ْد ُ
ي َم ِحلﱠهُ فَ َم ْن كانَ ِم ْن ُك ْم َم ِريضا ً أَوْ
فَ َما ا ْستَ ْي َس َر ِمنَ ْالهَ ْد ِ
)(6
َ
َ
َ
ُك"  ،وقوله تعالىَ " :وما كانَ لِ ُم ْؤ ِم ٍن أ ْن
ص َدقَ ٍة أوْ نُس ٍ
يام أوْ َ
بِ ِه أَذىً ِم ْن َر ْأ ِس ِه فَفِ ْديَةٌ ِم ْن ِ
ص ٍ
يَ ْقتُ َل ُم ْؤ ِمناً إِ ﱠﻻ خَ طَأً َو َم ْن قَت ََل ُم ْؤ ِمناً خَ طَأ ً فَتَحْ ِري ُر َرقَبَ ٍة ُم ْؤ ِمنَ ٍة َو ِديَةٌ ُم َسلﱠ َمةٌ إِلى أَ ْهلِ ِه إِ ﱠﻻ أَ ْن
يَ ﱠ
ص ﱠدقُوا").(7
 .4الوفاء بالنﺬر تعالى وذلك التصدق بمال ً
مثﻼ أو كفالة طالب أو نحو ذلك مما يحقق دعم
صندوق الطالب الفقير في الكلية ،وهو واجب ﻷن ﷲ تعالى مدح الموفين بنذورهم ،فقال:
"يُوفُونَ بِالنﱠ ْذ ِر َويَﺨَ افُونَ يَوْ ما ً َكانَ شَرﱡ هُ ُم ْست َِطيرً ا" ) ،(8ولقد ذم النبي صلى ﷲ عليه وسلم
الذين ينذرون وﻻ يوفون ،فقال" :خيركم قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،ثم يجيء
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

سورة التوبة :اﻵية 103
سورة البقرة :اﻵية .43
مسلم ،الصحيح ،كتاب اﻹيمان ،باب بيان أركان اﻹسﻼم ودعائمه العظام ،ح برقم  ،16ص.40
البﺨاري ،الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ،ح برقم ) ،(1511ص .294
ابن ماجه ،السنن ،كتاب الزكاة ،باب صدقة الفطر ،ح برقم  ،1827ص .198
سورة البقرة ،اﻵية .196
سورة النساء ،اﻵية.92 :
سورة اﻹنسان :اﻵية.7 :
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قوم ينذرون وﻻ يفون ،(1) ..ولقد عبر القرآن الكريم عنه بالصدقة فقال" :ومنهم من عاهد
ﷲ لﺌن آتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصلحين فلما آتهم من فضله بﺨلوا به وتولوا
وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بمآ أخلفوا ﷲ ما وعدوه وبما كانوا
يكذبون").(2
المطلب الثاني :حكم الصدقات المالية على طلبة كلية فلسطين اﻷهلية الفقراء في الفقه
اﻹسﻼمي
الناظر في آيات القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية يجد أن مسألة الصدقات والحث
عليها من اﻷمور المشروعة والمهمة لما يترتب على ذلك من فضل عظيم لمن قام بها ومن
استحقها ،وفيما يأتي بيان مشروعية هذه الصدقات في الفقه اﻹسﻼمي.
الفرع اﻷول :حكم الصدقات المالية اﻻختيارية على طلبة كلية فلسطين اﻷهلية الفقراء في الفقه
اﻹسﻼمي
الصدقات اﻻختيارية التطوعية من السنة المستحبﱠة ،واﻷعمال التي حث اﻹسﻼم عليها
وأعلى من قدر القائمين بها لما يترتب على ذلك من اﻷجر والبركة والزيادة والنماء والعتق من
النار ومن اﻷدلة على ذلك ما يأتي:
ار ِس ًّرا َوع ََﻼنِيَةً فَلَهُ ْم أَجْ ُرهُ ْم ِع ْن َد َربﱢ ِه ْم َو َﻻ
 .1قول ﷲ تعالى" :الﱠ ِذينَ يُ ْنفِقُونَ )أَ ْ3م( َوالَهُ ْم بِاللﱠي ِْل َوالنﱠهَ ِ
خَ وْ ٌ
ف َعلَ ْي ِه ْم َو َﻻ هُ ْم يَحْ َزنُونَ "
 .2وقوله سبحانهَ " :وأَقِي ُموا الص َﱠﻼةَ َوآتُوا ال ﱠز َكاةَ َوأَ ْق ِرضُوا ﱠ
ﷲَ قَرْ ضًا َح َسنًا َو َما تُقَ ﱢد ُموا ِﻷَ ْنفُ ِس ُك ْم
)(4
ﱠ
ﱠ
ِم ْن خَ ي ٍْر ت َِجدُوهُ ِع ْن َد ﱠ
ُ
ﷲِ ه َُو خَ يْرً ا َوأَ ْعظَ َم أَجْ رً ا َوا ْستَ ْغفِرُوا ﷲَ إِ ﱠن ﷲَ َغفو ٌر َر ِحيم"
 .3ويقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم" :الصدقة تطفئ الﺨطيﺌة كما يطفئ الماء النار" ).(5
ضا" :ما من يوم يصبح العباد فيه إﻻ َملَكان ينزﻻن،
ويقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم أي ً
ً )(6
ً
فيقول أحدهما :اللهم أعط منفقا ً خلفاً ،ويقول اﻵخر :اللهم أعط ممسكا تلفا" .
 .4ولقد نقل اﻹجماع على استحباب الصدقات فقد قال النووي" :فقال المصنف واﻷصحاب
والعلماء كافة :يستحب لمن فضل عن كفايته وما يلزمه شيء أن يتصدق؛ لما ذكره

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

البﺨاري ،الصحيح ،كتاب الشهادات ،باب ﻻ يشهد على شهادة جور إذا أشهد ،ح برقم  ،2651ص.502
سورة التوبة ،اﻵيات77 – 75 :
سورة البقرة :اﻵية 274
سورة المزمل :اﻵية .20
الترم ذي ،الس نن ،كت اب اﻹيم ان ،ب اب م ا ج اء ف ي حرم ة الص ﻼة ،ح ب رقم  ،2616ص  ،425وق ال :ح ديث
حسن صحيح.
مسلم ،الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب في المنفق والممسك ،ح برقم  ،1010ص .390
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المصنف ،ودﻻئله مشهورة في القرآن والسنة واﻹجماع") ،(1ويقول ابن حجر الهيتمي" :أما
التصدق ببعض الفاضل عن ذلك فيندب اتفاقًا") ،(2ويقول البهوتي" :صدقة التطوع مستحبة
كل وقت إجماعًا").(3
والصدقات اﻻختيارية تك ﱢمل زكاة الفريضة وتجبر خللها؛ لحديث النبي صلى ﷲ عليه وسلم:
"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صﻼته ،فإن كان أت ﱠمها كتبت له تامة ،وإن لم يكن أتمها قال
ع فتكملون بها فريضته ،ثم الزكاة
ﷲ عز وجل لمﻼئكته :انظروا هل تجدون لعبدي من
ﱢ
تطو ٍ
كذلك ،ثم تؤخذ اﻷعمال على حسب ذلك").(4
الفرع الثاني :حكم الصدقات المالية اﻹجبارية على طلبة كلية فلسطين اﻷهلية الفقراء في الفقه
اﻹسﻼمي
ولما كانت هذه الصدقات المالية من اﻷمور الواجبة وهي تتنوع إلى إخراج الزكاة ،وصدقة
الفطر ،والوفاء بالنذر ،والكفارات ،فقد كان حكمها تبعًا لحكم هذه اﻷنواع وبيان ذلك فيما يأتي:
ً
أوﻻ :الزكاة
فالزكاة ركن من أركان اﻹسﻼم ،وعمود من أعمدته التي ﻻ يقوم إﻻ بها ،ومن اﻷدلة على
ذلك ما يأتي:
 .1قول ﷲ عز وجل" :وأقيموا الصﻼة وآتوا الزكاة") ،(5وقوله تعالى" :والذين في أموالهم حق
حق معلوم للسائل والمحروم").(6
 .2أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال" :بني اﻹسﻼم على خمس :شهادة أن ﻻ إله إﻻ ﷲ،
وأن محمدًا رسول ﷲ ،وأقام الصﻼة ،وإيتاء الزكاة ،وحج البيت لمن استطاع إليه سبيﻼ،
وصوم رمضان").(7

) (1
) (2
) (3
) (4

) (5
) (6
) (7

الن ووي ،محي ى ال دين ب ن ش رف ،المجم وع ش رح المه ﺬب للﺸ يرازي ،233/6 ،دار إحي اء الت راث العرب ي،
بيروت ،د.ط1415 ،هـ1995 ،م ،تحقيق محمد نجيب المطيعي.
الهيتمي ،أحم د ب ن محم د ب ن عل ي ب ن حج ر ،تحف ة المحت اج ف ي ش رح المنه اج ،182/7 ،دار إحي اء الت راث
العربي ،بيروت.
البهوتي ،منصور بن يونس ،كﺸاف القناع عن متن اﻹقناع ،295/2 ،دار الفكر1402 ،هـ1982 ،م.
ابن ماجه ،السنن ،كتاب إقامة الصﻼة والس نة فيه ا ،ب اب م ا ج اء ف ي أول م ا يحاس ب ب ه العب د :الص ﻼة ،ب رقم
 ،1425ص  ،158أبو داود ،سليمان بن اﻷشعث السجستاني ،سنن أب ي داود ،كت اب الص ﻼة ،ب اب ق ول النب ي
صلى ﷲ علي ه وس لم :ك ل ص ﻼة ﻻ يتمه ا ص احبها ت تم م ن تط ﱢوع ه ،ح ب رقم  ،866 ،864ص  ،113ص ححه
اﻷلباني.
سورة البقرة :اﻵية .43
سورة المعارج :اﻵية .25/24
مسلم ،الصحيح ،كتاب اﻹيمان ،باب بيان أركان اﻹسﻼم ودعائمه العظام ،ح برقم  ،16ص.40
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 .3وروي عن أبي هريرة رضي ﷲ عنه قال :لما توفي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،وكان
أبو بكر رضي ﷲ عنه ،وكفر من كفر من العرب ،فقال عمر رضي ﷲ عنه" :كيف تقاتل
الناس وقد قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ﻻ إله إﻻ
ﷲ ،فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إﻻ بحقه وحسابه على ﷲ تعالى؟ فقال :وﷲ
ﻷقاتلن من فرق بين الصﻼة والزكاة ،فإن الزكاة حق المال ،وﷲ لو منعوني عناقا كانوا
يؤدونها إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.(1)"..
 .4قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم" :ما من صاحب ذهب وﻻ فضة ﻻ يؤدي منها حقها إﻻ
مي عليها في نار جهنم ،فيكوى بها
إذا كان يوم القيامة ُ
صفﱢ َحت له صفائح من نار ،فأُحْ َ
جنبه وجبينه وظهره ،كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى
ضى بين العباد ،فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار").(2
يُ ْق َ
ثانيًا :صدقة الفطر
وهي طهرة للصائم وجبر للنقص من صومه ،تجب على كل مسلم قادر عليها وقت
وجوبها) .(3لما روي أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم فرض صدقة الفطر ،أو قال :رمضان ،على
الذكر واﻷنثى والحر والمملوك ،صا ًعا من تمر أو صا ًعا من شعير .(4)"..
ثال ًثا :الكفارات
وهي واجبة إذا عمل المسلم مﺨالفةً شرعية في الصوم أو الحج أو يمين ..تكفيراً لﺨطﺌه،
غو فِي أَ ْي َمانِ ُك ْم
وعقوبةً على مﺨالفته ،ودليل ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين" :ﻻَ يُ َؤا ِخ ُذ ُك ْم ﷲُ بِاللﱠ ِ
ط َعا ُم َعش ََر ِة َم َسا ِكينَ ِمن أَ ٍو َس ِط َما تُ ْ
اخ ُذ ُكم ِب َما َعقﱠدتﱡ ُم اﻷَ ْي َمانَ فَ َكفﱠارتُهُ إِ ْ
ط ِع ُمونَ أَ ْهلِي ُك ْم أَوْ
َولَ ِك ْن يُؤَ ِ
َ
ﱠ
ارةُ أَ ْي َمانِ ُك ْم إِ َذا َحلَ ْفتُ ْم َواحْ فَظُوا أَ ْي َمانَك ْمُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
صيَا ُم ثﻼث ٍة أي ٍﱠام ذلِكَ كف َ
ِكس َْوتُهُ ْم أَوْ تَحْ ِريرُ َرقبَ ٍة ف َمن ل ْم يَ ِجد ف ِ
)(5
َك َذلِكَ يُبَيﱢنُ ﷲُ لَ ُك ْم َءايَاتِ ِه لَ َعلﱠ ُك ْم تَ ْش ُكرُون"  ،وقوله سبحانه في كفارة ال ِظهار إن حصل العجز

) (1
) (2
) (3

) (4
) (5

البﺨاري ،الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،ب رقم  1400 ،1399ص ،273مس لم ،الص حيح ،كت اب
اﻹيم ان ،ب اب اﻻم ر بقت ال الن اس حت ى يقول وا ﻻ ال ه اﻻ ﷲ محم د رس ول ﷲ ويقيم وا الص ﻼة ،ح ب رقم ،20
ص.42
مسلم ،الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب إثم مانع الزكاة ،ح برقم  ،987ص .381
الموص لي ،عب د ﷲ ب ن محم ود ب ن م ودود ،اﻻختي ار لتعلي ل المﺨت ار ،159/1،دار المعرف ة ،بي روت ،ط،1
1419ه ـ1998 ،م ،اب ن عب د الب ر ،يوس ف ب ن عب د ﷲ ب ن محم د ،اﻻس تﺬكار ،258/3 ،دار الكت ب العلمي ة،
بي روت ،ط1421 ،1ه ـ2000 ،م ،الش ربيني ،محم د ب ن الﺨطي ب ،مغن ي المحت اج إل ى معرف ة مع اني ألف اظ
المنه اج 543/1 ،وم ا بع دها ،دار الفك ر ،بي روت ،ط1419 ،1ه ـ1998 ،م ،اب ن قدام ة ،عب د ﷲ ب ن أحم د،
المغني على مﺨتصر الﺨرقي ،42-41 /3 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1414 ،1هـ1994 ،م.
البﺨاري ،الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ،برقم  ،1511ص .294
سورة المائدة ،اﻵية .89
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عن تحرير رقبة وصيام شهرين" :فَإ ِ ْ
ط َعا ُم ِستﱢينَ ِم ْس ِكينا ً") ،(1ويقول سبحانه وتعالى وفي كفارة
)(2
الفطر في رمضان لمن مرض أو نحوه وﻻ يمكنه القضاء" :فِد َيةُ طَ َعا ُم ِم ْس ِكي ٍن" .
راب ًعا :الوفاء بالنﺬر
ويجب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة ،ويحرم الوفاء به إذا كان نذر معصية :لقول ﷲ
تعالى" :وليوفوا نذورهم") ،(3ولما روي عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال" :من نذر أن
يطيع ﷲ فليطعه ،ومن نذر أن يعصيه فﻼ يعصه").(4
ومن لم يقدر على الوفاء بالنذر تلزمه كفارة يمين ،لقوله النبي صلى ﷲ عليه وسلم" :من
نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ،ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين ،ومن نذر نذ ًرا
أطاقه فليف به").(5
المطلب الثالث :الحكمة من مﺸروعية الصدقات المالية في الفقه اﻹسﻼمي
دعا اﻹسﻼم إلى البذل وحض عليه؛ رحمة بالضعفاء ،ومواساة للفقراء ،إلى جانب ما فيه
من كسب اﻷجر ومضاعفته ،وتطهير النفوس من آفة البﺨل والشح ،والتﺨلق بأخﻼق اﻷنبياء
عليهم الصﻼة والسﻼم من البذل ،واﻹحسان ،والعطاء ونحو ذلك مما يجلب المحبة والمودة.
وليس الهدف من أخذ الصدقة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين فحسب ،وإنما أن يعلو
باﻹنسان عن المال ،ليكون سيداً له ﻻ عبداً ،ومن هنا جاءت الصدقة لتزكي المعطي واﻵخذ
وتطهرهما) .(6وتحقق عددًا من الحكم والمعاني السامية والتي منها):(7
 .1إشاعة المحبة واﻷلفة بين الناس جميعا ً من خﻼل إرساء مبدأ التكافل في المجتمع والشعور
بضعفائه والوقوف على حاله بما يحقق له السعادة والحياة الكريمة وصﻼح أحواله المادية
والمعنوية .وذلك من خﻼل قضاء حاجتهم ،وتفريج كربهم ،قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
ب يوم القيامة،
وسلم" :من نفﱠس عن مؤمن ُكربَة من ُكرب الدنيا نفﱠس ﷲ عنه ُكربةً من ُكر ِ

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7

سورة المجادلة ،اﻵية .4
سورة البقرة ،اﻵية .184
سورة الحج ،اﻵية .29
البﺨاري ،الصحيح ،كتاب اﻷيمان والنذور ،باب النذر في الطاعة ،ح برقم  ،6696ص .1278
اب ن ماج ه ،الس نن ،كت اب الكف ارات ،ب اب م ن ن ذر ن ذرًا ول م يس مه ،ح ب رقم  ،2128أب و داود ،الس نن ،كت اب
اﻷيمان والنذور ،باب من نذر نذرًا ﻻ يطيقه ،ح برقم  ،3322ص.373
التويجري ،محمد بن إبراهيم ب ن عب د ﷲ ،مﺨتص ر الفق ه اﻹس ﻼمي ف ي ض وء الق رآن والس نة ،ص ،588دار
أصداء المجتمع ،السعودية ،ط2010 ،11م.
الرم اني ،زي د ب ن محم د ،الزك اة ودوره ا ف ي معالج ة البطال ة والفق ر ،ش بكة اﻷلوك ة الثقافي ة،
http://www.alukah.net/culture/0/73942/#ixzz4CKBK9ydX
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معسر يسﱠر ﷲ عليه في الدنيا واﻵخرة ،ومن ستر مسلما ً ستره ﷲ في الدنيا
ومن يسﱠر على
ٍ
واﻵخرة ،وﷲ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.(1) "...
ق
 .2تطهير النفس من الشح والبﺨل) .(2وتع ﱢودها على الجود والكرم ،لقوله تعالىَ " :و َم ْن يُو َ
ك هُ ُم ْال ُم ْفلِحُون ).(3
ُش ﱠح نَ ْف ِس ِه فَأُولَﺌِ َ
 .3تﺨفيف التفاوت المادي بين اﻷغنياء والفقراء ،وتعمل على معالجة مشكلة البطالة وظاهرة
الفقر ،من خﻼل تأمين العمل للناس ،وتوفير السبل أمام العمال والشباب ،وتوفير العيش
الكريم لهم.
 .4اعتبارها صمام أمان في النظام اﻻقتصادي اﻹسﻼمي ومدعاة ﻻستقراره واستمراره من
خﻼل مساهمتها في الحركة اﻻقتصادية في اﻹنتاج والعطاء ،والقضاء على منافذ الفساد
والجريمة.
 .5أنها سبب لنيل رحمة ﷲ تعالى ،قال سبحانه" :ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين
يتقون ويؤتون الزكاة") .(4وسبب في زيادة اﻹيمان في قلب صاحبها ،وزيادة في ُخلقه
الكريم ،فهي بذل وعطاء ،وبذل محبوب إلى النفس من أجل محبوب أعلى منه ،وهو
إرضاء ربه سبحانه ،والفوز بجنته).(5
 .6أنها من أسباب حفظ الكرامة اﻹنسانية لﻸفراد ،وتزويد اﻷسرة واﻷطفال بالقوت الضروري
والغذاء الﻼزم لهم .لما يترتب على ذلك من اﻷجر العظيم الذي يضاعفه ﷲ تعالى لصاحبه؛
ق ﱠ
لقوله تعالى" :يَ ْم َح ُ
ﷲُ الرﱢ بَا َويُرْ بِي ال ﱠ
ت" ) .(6وقال سبحانهَ " :مثَ ُل الﱠ ِذينَ يُ ْنفِقُونَ
ص َدقَا ِ
َت َس ْب َع َسنَابِ َل فِي ُكلﱢ ُس ْنبُلَ ٍة ِمﺌَةُ َحبﱠ ٍة َو ﱠ
ﷲ َك َمثَ ِل َحبﱠ ٍة أَ ْنبَت ْ
ضا ِعفُ لِ َم ْن
ﷲُ يُ َ
يل ﱠ ِ
أَ ْم َوالَهُ ْم فِي َسبِ ِ
)(7
يَشَا ُء َو ﱠ
ﷲُ َوا ِس ٌع َعلِي ٌم" .
َي ٍء فَهُ َو ي ُْﺨلِفُهُ َوهُ َو َخيْرُ
 .7وهي تجلب البركة والزيادة من ﷲ تعالى ،لﻶيةَ " :و َما أَ ْنفَ ْقتُ ْم ِم ْن ش ْ
ﱠازقِينَ " ) .(8ولقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم" :ما من يوم يصبح العباد فيه إﻻ َملَكان
الر ِ
ينزﻻن ،فيقول أحدهما :اللهم أعط منفقا ً خلفاً ،ويقول اﻵخر :اللهم أعط ممسكا ً تلفاً").(9

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9

مسلم ،الصحيح ،كتاب الذكر والدعاء ،باب فض ل اﻻجتم اع عل ى ت ﻼوة الق رآن وعل ى ال ذكر ،ح ب رقم ،2699
ص .1082
الزحيلي ،وهبه ،الفقه اﻹسﻼمي وأدلته ،1791/3 ،دار الفكر ،سوريا ،ط1997 ،4م.
سورة الحشر ،اﻵية.9 :
سورة اﻷعراف ،اﻵية.156 :
التويجري ،مﺨتصر الفقه اﻹسﻼمي في ضوء القرآن والسنة ،ص.589
سورة البقرة ،اﻵية.276 :
سورة البقرة ،اﻵية.261 :
سورة سبأ ،اﻵية.39 :
مسلم ،الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب في المنفق والممسك ،ح برقم  ،1010ص .390
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 .8أنها من أسباب النجاة من ح ﱢر يوم القيامة؛ لقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم في أحد السبعة
الذين يظلﱡهم ﷲ في ظلﱢه يوم ﻻ ظ ﱠل إﻻ ظله..." :ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ﻻ تعلم
شماله ما تنفق يمينه").(1
المبحث الثاني :صندوق الطالب الفقير وضوابط توزيع أمواله على المستحقين
المطلب اﻷول :مفهوم صندوق الطالب الفقير في كلية فلسطين اﻷهلية ،ومﺸروعية إنﺸائه في
الفقه اﻹسﻼمي
الفرع اﻷول :مفهوم صندوق الطالب الفقير وأهمية وجوده في تحقيق أهداف كلية فلسطين
اﻷهلية الجامعية
إن من أهداف كلية فلسطين اﻷهلية الجامعية" :إتاحة فرص التعليم الجامعي للطلبة الفقراء
بإنشاء صندوق مساعدات الطالب المحتاج ،وإعطاء القروض ،وإيجاد وسائل الدعم لهذا
الصندوق ،وكذلك توفير فرص العمل لهؤﻻء الطلبة داخل الكلية أو خارجها ضمن اﻹمكانات
والمجاﻻت المتوفرة") ،(2وعليه فما هو مفهوم صندوق الطالب الفقير؟ وما هي أهمية وجوده
بالنسبة لكلية فلسطين اﻷهلية الجامعية؟ بيان ذلك فيما يأتي:
ً
أوﻻ :مفهوم صندوق الطالب الفقير
الظاهر من الهدف الذي سبق ذكره أن صندوق الطالب الفقير هو كيان قانوني شرعي،
تحت إشراف لجنة المنح والمساعدات في الكلية ،والتي تتولى إيجاد وسائل دعم هذا الصندوق
وإعطاء القروض للطلبة المحتاجين من خﻼل دائرة شؤون الطلبة ،ويهدف ذلك إلى إتاحة التعليم
الجامعي للطلبة الفقراء ،وتوفير فرص عمل لهم حسب اﻹمكانات المتوفرة.
ولقد نظم مسألة المنح في الكلية نظام المنح والمساعدات المعتمد فيها من العام اﻷكاديمي
 2010/2009في ) (12مادة ،لكن هذا النظام لم يتعرض إلى مفهوم هذا الصندوق إﻻ أنه تحدث
في المادتين ) (1و ) (2عن معنى المنحة وهي التي تمنح عن رسوم الساعات المعتمدة فقط،
والمساعدات :بأنها إعفاءات نسبية من رسوم الساعات المعتمدة ،من خﻼل توصية لجنة دراسة
طلبات المنح واﻹعفاءات والمساعدات اﻻجتماعية.
ثانيًا :أهمية وجود صندوق الطالب الفقير في تحقيق أهداف كلية فلسطين اﻷهلية الجامعية
وتكمن أهمية وجود هذا الصندوق بالنسبة لكلية فلسطين اﻷهلية الجامعية من خﻼل تحقيق
رسالتها وأهدافها) (3والتي تتمثل بما يأتي:
) (1البﺨاري ،الصحيح ،كتاب الزك اة ،ب اب الص دقة ب اليمين ،ح ب رقم  ،1423ص  ،277ومس لم ،الص حيح ،كت اب
الزكاة ،باب فضل إخفاء الصدقة ،ح برقم  ،1031ص .397
) (2انظ ر :أه داف كلي ة فلس طين اﻷهلي ة الجامعي ة ،اله دف التاس ع ،المنش ور عل ى موق ع الكلي ة عل ى ال رابط:
. http://paluniv.edu.ps/new/?page_id=3137
) (3انظر :أهداف كلية فلسطين اﻷهلية الجامعية برابطhttp://paluniv.edu.ps/new/?page_id=3137:
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 .1توفير فرص التعليم العالي للطلبة الفقراء وتمكينهم من اﻻلتحاق بالكلية وإكمال تحصيلهم
العلمي فيها.
 .2التفاعل مع المجتمع الفلسطيني ومؤسساته المﺨتلفة ،والﺨدمة المستمرة له ،وخاصة الطلبة
الفقراء وذوي الحاجات.
 .3العمل على تنمية الموارد البشرية بتﺨريج كوادر مدربة في مﺨتلف التﺨصصات ،لجميع
أفراد المجتمع وفيهم الفقراء.
 .4المساهمة في تثبيت المواطن على أرضه ،وعدم تفريغ اﻷرض من الشباب سعيا ً وراء
التعليم في الﺨارج.
 .5المساهمة في دعم اﻻقتصاد الفلسطيني ،وتقليص نفقات الدراسة للطالب نتيجة توفر فرص
الدراسة لكثير من الطلبة.
الفرع الثاني :مﺸروعية إنﺸاء صندوق الطالب الفقير في الفقه اﻹسﻼمي
إن وجود صندوق الطالب الفقير من المصالح الشرعية المعتبرة في جلب المنافع للطلبة
الفقراء ودرء المفسدة عنهم ،من خﻼل تلبية حاجاتهم المالية ،وتحصيل مصالحهم العلمية المؤثرة
في واقعهم ومستقبلهم ،وهو من اﻷمور التي تطبق سنة النبي صلى ﷲ عليه وسلم المتمثلة بسد
حاجة المحتاج وتحقيق مبدأ التكافل اﻻجتماعي في المجتمع من خﻼل وجهة نظر اﻹسﻼم ،وبناء
على ذلك فإن مشروعية إنشاء هذا الصندوق تستند إلى عدة أمور أهمها:
ً
أوﻻ :أنها تعمل على تحقيق العبودية

تعالى
)(1

ذلك في قوله" :إياك نعبد وإياك نستعين"  ،وقوله" :وما خلقت الجن واﻹنس إﻻ
ليعبدون") ،(2وإذا أخرج اﻹنسان ماله صدقة تدعم وتنمي صندوق الطالب الفقير فإن قيامه بذلك
يعمل على تحقيق معنى العبودية تعالى؛ ﻷنها جهة بر تصرف على طلبة العلم ،وهي ﻻ
تنقطع؛ بل تكون منفعتها إلى اﻷمة كلها ،وهذا من أهم اﻷعمال التي يتقرب بها المرء إلى ﷲ
تعالى.
ثانيًا :القيام بمهمة اﻻستﺨﻼف في اﻷرض وعمارتها
في قوله تعالى" :آمنوا با ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستﺨلفين فيه") ،(3وقوله" :وإلى
ثمود أخاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا ﷲ مالكم من إله غيره هو أنشأكم من اﻷرض واستعمركم
فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب").(4
) (1
) (2
) (3
) (4

سورة الفاتحة ،اﻵية5 :
سورة الذاريات ،اﻵية56 :
سورة الحديد ،اﻵية7 :
سورة هود ،اﻵية61 :
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وإن تنمية اﻷرض وعمارتها من المسائل المهمة في تحقيق سعادة اﻹنسان والوقوف على
متطلباته وحاجاته ،وعند القيام بإخراج الصدقة إلى مستحقيها وفق أدوات تميل إلى الديمومة
واﻻستقرار مثل صندوق الطالب ا لفقير في الكلية فإن ذلك يعمل على تحقيق هذه المهمة العظيمة
وهي اﻻستﺨﻼف في اﻷرض وعمارتها.
ثال ًثا :إرساء قواعد التكافل اﻻجتماعي ومعنى اﻷمة الواحدة بالنسبة لمجتمع الكلية
فالتكافل من الناحية المالية واﻻجتماعية يجعل مجتمع الكلية أمة واحدة يشد بعضهم أزر
بعض ،ويعطف غنيهم على فقيرهم ،ويقوم على تحسس حاجته ،ويفعل ما يقدر عليه ﻹزالة هذه
ً
امتثاﻻ لقول ﷲ عز وجل" :وتعاونوا على البر والتقوى وﻻ
الحاجة بصدر رحب وقلب منشرح،
ّ
تعاونوا على اﻹثم والعدوان") ،(1وقوله صلى ﷲ عليه وسلم" :مثل المؤمنين في توادهم
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
ضا" ).(3
والح ّمى") .(2وقوله صلى ﷲ عليه وسلم" :المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بع ً
ومن هنا فإن وجود هذا الصندوق الﺨاص بالطلبة الفقراء من اﻷمور التي تعمل على إرساء
قواعد هذا التكافل الذي يحقق للطلبة اﻻستقرار المالي ،والدعم النفسي المعين على تمكينهم من
إكمال دراستهم وتحصيلهم العلمي ،وبالتالي إشاعة روح التعاون والتآخي بين الناس.
راب ًعا :إن إغاثة الملهوف ،وإعانة المحتاج من طلبة الكلية مقصد مهم من مقاصد اﻹحسان في
اﻹسﻼم
)(4
ً
امتثاﻻ لقوله تعالى" :وأحسنوا إن ﷲ يحب المحسنين"  ،وقوله" :ويطعمون الطعام على
)(5
حبه مسكينًا ويتي ًما وأسي ًرا .إنما نطعمكم لوجه ﷲ ﻻ نريد منكم جزاء وﻻ شكو ًرا"  .ووجود
صندوق الطالب الفقير في الكلية يحقق هذا المقصد والذي من صوره :إغاثة الملهوف ،وإعانة
المحتاج ،و َكسْب المعدوم ،وتفريج الكرب ،وإطعام الجائع ،ونحو ذلك من الصور التي تحقق هذا
المبدأ وتدعم وجوده وتحافظ عليه.
ثم إن الصدقة التي توضع في هذا الصندوق تسهم في تلبية حاجات الطلبة الفقراء
ومتطلباتهم المتعددة بما يحقق لهم الكفاية والبعد عن مظاهر اﻻستجداء واﻻقتراض الذي قد يوقع
في دائرة الحرج والشعور بالدونية وهي مسائل ﻻ يقبل بها صاحب المروءة وعزيز النفس،
وبالتالي فإن وجود هذا الصندوق هو بمثابة مصدر تمويل دائم لتحقيق مصالح الطلبة الفقراء في
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

سورة المائدة ،اﻵية .2
مسلم ،الصحيح ،كتاب البر والصلة واﻵداب ،باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ،ح ب رقم  ،2586ص
.1041
مسلم ،الصحيح ،كتاب البر والصلة واﻵداب ،باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ،ح ب رقم  ،2585ص
.1041
سورة البقرة ،اﻵية195 :
سورة اﻹنسان ،اﻵيات9 ،8 :
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الكلية الﺨاصة منها والعامة .وبالتالي تحريرهم من الﺨوف على المستقبل وجعلهم آمنين مطمﺌنين
على دراستهم.
سا :تحقيق مبدأ نﺸر العلم وحفظه في المجتمع واﻻهتمام بطلبته
خام ً
ً
امتثاﻻ لقوله تعالى" :يرفع ﷲ الذين آمنوا منكم والذي أوتوا العلم
وخاصة الفقراء منهم
)(1
درجات وﷲ بما تعملون خبير"  ،وقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم" :طلب العلم فريضة على
كل مسلم").(2
ووجود صندوق الطالب الفقير في الكلية يساهم في بناء أركان الثقافة اﻹسﻼمية المتمثلة
بدعم مبدأ نشر العلم واﻻهتمام بأهله على اختﻼف فﺌاتهم وأجناسهم وأفكارهم ومذاهبهم ،وهذه
مسألة مهمة في تحصيل مراتب مهمة في الحضارة العالمية .ومقصدًا شرعيًا عظي ًما من مقاصد
النظام المالي في اﻹسﻼم.
سا :جاء اﻹسﻼم بالحث على جملة من المبادئ المهمة ومن ذلك مبدأ المساواة في الكرامة
ساد ً
اﻹنسانية
فﻼ فضل لعربي على عجمي إﻻ بالتقوى فقال سبحانه" :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر
وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ﷲ أتقاكم") ،(3ومن هنا كان وجود
صندوق الطالب الفقير في الكلية من اﻷمور التي تعمل على إذابة التفاوت الطبقي بين الطلبة،
ويساعد كذلك في حل مشكلة الفقر والتﺨفيف من حدتها ،وما ينتج عنها من مصاعب
واضطرابات ،من خﻼل جعل هذه مسؤولية القضاء على هذه المشكلة موكلة إلى جميع فﺌات
المجتمع :ابتداء من الدولة ومؤسساتها ،مرو ًرا بالقطاع الﺨاص ومؤسسات التعليم العالي على
اختﻼف اهتماماتها واختصاصاتها وانتهاء باﻷفراد.
المطلب الثاني :مهام صندوق الطالب الفقير في كلية فلسطين اﻷهلية ،وهيكله التنظيمي
)(4

الفرع اﻷول :مهام صندوق الطالب الفقير في كلية فلسطين اﻷهلية

ويتولى هذا الصندوق مهمة جمع الصدقات المالية اﻻختيارية واﻹجبارية من طلبة الكلية
وأهلهم والعاملين فيها ومن ثم القيام بتوزيعها على مستحقيها بناء على مفهوم الفقه اﻹسﻼمي من
خﻼل القيام باﻷمور اﻵتية:
 .1مراجعة دائرة الموارد البشرية في الكلية لمعرفة عدد العاملين فيها والوقوف على وضعهم
اﻻجتماعي واﻷسري من خﻼل الحالة اﻻجتماعية وعدد أفراد اﻷسرة ،ومراجعة دائرة
) (1
) (2
) (3
) (4

سورة المجادلة ،اﻵية11 :
ابن ماجه ،السنن ،كتاب المقدمة ،باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ،ح برقم  ،224ص .39
سورة الحجرات ،اﻵية.13 :
لم ينص نظام المنح والمساعدات المعمول به في الكلية على هذه المهام وما تم ذكره تحت هذا العنوان كمقت رح
يقدمه الباحث للكلية لمتابعة ذلك مع الجهات العليا في الكلية من أجل دراسة هذه المهام وإقرارها.
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القبول والتسجيل كذلك لمعرفة أعداد الطلبة المسجلين بالكلية بغية تحصيل الصدقات
بأنواعها المتعددة منهم وممن يرتبط بهم.
 .2مراجعة دائرة شؤون الطلبة والباحثة اﻻجتماعية في الكلية لمعرفة مستحقي الصدقات حتى
يمكن توزيعها عليهم.
 .3تحصيل الصدقات من العاملين في الكلية ومن له عﻼقة بهم وكذلك من الطلبة.
 .4توزيع حصيلة الصدقات على مستحقيها من الطلبة الفقراء حسب أحكام الفقه اﻹسﻼمي.
 .5القيام بالتوعية الﻼزمة لحث إدارة الكلية والعاملين فيها والمجتمع والطلبة على إخراج
الصدقات بأنواعها المتعددة من خﻼل النشرات والمحاضرات والندوات والمساجد ووسائل
اﻹعﻼم المتعددة...
 .6التزام الصندوق بالقيام بأعمال الﺨير بشكل عام بما يحقق مقاصد اﻹسﻼم من جمع
الصدقات وإخراجها لﻸصناف المستحقين لها شرعًا.
 .7إيجاد العيادة الشرعية وهيﺌة الفتوى التي تجيب عن اﻻستفسارات الﺨاصة بجمع الصدقات
وإخراجها في الكلية وغيرها.
 .8متابعة المستجدات العلمية والشرعية المعاصرة الﺨاصة بأدوات الصدقات وأنواعها
المتعددة بما يﺨدم صندوق الطالب الفقير في الكلية من خﻼل التركيز على رأي الهيﺌات
العلمية ،والشرعية المتﺨصصة والمقبولة للمجتمع.
 .9تنظيم الدورات التدريبية فيما يﺨص جمع الصدقات وإخراجها من الناحية الشرعية
والحسابية واﻻجتماعية والقانونية على اختﻼف أنواعها؛ لرفع كفاءة العاملين في هذا
المجال.
 .10وضع التوصيات المرتبطة بالﺨطط والبرامج والميزانيات والتقارير الﺨاصة بالصدقات
على اختﻼف أنواعها بشكل دوري وذلك لتقديمها إلى مجلس إدارة الكلية ﻻتﺨاذ القرارات
الﻼزمة.
الفرع الثاني :الهيكل التنظيمي لصندوق الطالب الفقير في كلية فلسطين اﻷهلية
إن الهدف من وجود الهيكل التنظيم ي لص ندوق الطال ب الفقي ر ف ي الكلي ة ه و تحقي ق العم ل
اﻹنساني اﻷخﻼقي الذي يستند إلى البعد الشرعي في ذلك بناء على تأسيس هيﺌة مهمتها إدارة هذا
الصندوق ،وتنميته بناء على وجود صفات كاﻷمانة والمسؤولية  ،...وبيان ذلك فيما يأتي:
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ً
أوﻻ :اﻷعضاء الﺬين تتكون منهم الهيئة اﻹدارية لصندوق الطالب الفقير
ويتكون أعضاء هذه الهيﺌة )اللجنة( ) (1من اﻷتي:
 .1الرئيس ،وهو في الكلية) :رئيس لجنة المنح والمساعدات :مساعد رئيس الكلية للشؤون
المالية واﻹدارية( مهمته رئاستها وإدارتها بما يحقق مصلحة الصندوق وينميها.
 .2أمين السر ،لمتابعة قرارات الهيﺌة واجتماعاتها وبرامجها ،ونحو ذلك.
 .3أمين الصندوق ،وهو مﺨتص بأمور الحسابات ومتابعة اﻷمور المالية من حيث الوارد
والصادر.
 .4مﺨتص باﻷمور الشرعية ،لمتابعة الشؤون الشرعية والرقابة ،والتوعية.
 .5مﺨتص باﻷمور القانونية ،لمتابعة المسائل الﺨاصة بقانونية بعض التصرفات وما يلزم ذلك.
 .6موظف من دائرة القبول والتسجيل للوقوف على وضع الطالب اﻷكاديمي.
 .7مﺨتص باﻷمور اﻻجتماعية ،للقيام بمهام المسح اﻻجتماعي.
 .8مﺨتص بأمور العﻼقات العامة واﻹعﻼم ،لمتابعة المسائل الﺨاصة بذلك.
 .9مﺨتص بإدارة المشروعات الﺨاصة بالصدقات على اختﻼف أنواعها.
ثانيًا :الصفات التي يتحلى بها أعضاء الهيئة
لما كان هذا الصندوق يركز على مسألة تستند في جهات منها إلى الفقه اﻹسﻼمي من حيث
الدعم والتطوير والتنمية كان ﻻبد ممن ينتسب إلى عضوية هيﺌة إدارة الصندوق أن يتصف
باﻵتي):(2
 .1اﻷمانة والصدق.
 .2العدالة والنزاهة والشفافية.
 .3الكفاءة
) (1وتسمى هذه :بلجنة دراسة طلبات المنح واﻹعفاءات والمساعدات اﻻجتماعية حسب المادة ) (2من نظ ام الم نح
والمساعدات في الكلي ة ،م ع العل م أن تش كيل اللجن ة م ن الع ام الدراس ي  ،2016/2015بت اريخ 2015/8/17م
وب رقم /8/15ر/ك.ف.ج 2015/ق د اش تمل عل ى الس ادة :مس اعد ال رئيس للش ؤون المالي ة واﻹداري ة
والمراكز/رئيسًا ،وعض وية ك ل م ن :الم دير الم الي ،م دير ش ؤون الطلب ة ،عض وي هيﺌ ة تدريس ية ،ممث ل م ن
القبول والتسجيل ،وقد يجمع بعض أعضاء اللجنة بين أمانة السر واﻻختصاص الشرعي أو اﻻجتماعي ً
مثﻼ.
) (2لم يتعرض نظام المنح والمساعدات في الكلية إلى ص فات اللجن ة المش رفة عل ى ه ذا الص ندوق؛ إﻻ أن الباح ث
يرى أن صندوق الطال ب الفقي ر يتعام ل م ع الص دقات م ن حي ث التموي ل والتنمي ة وه ذه الفلس فة تمت از بص بغة
اﻷحك ام الش رعية اﻹس ﻼمية وبالت الي ك ان ﻻب د مم ن ي دير ه ذا اﻷم ر أن يح وي عل ى مجموع ة م ن الص فات
المساعدة في نجاحه وتقدمه وتطوره.
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 .4سﻼمة الصدر واﻻبتعاد عن العداوة والبغضاء والشﺨصنة.
 .5القناعة والعفة والمروءة.
 .6اﻷهلية الشرعية والفنية والمناسبة لﻸعمال الموكلة إليه.
 .7اﻹلمام بالنواحي الفقهية والمحاسبية المتعلقة بالصدقات.
 .8اﻹلمام بالنواحي اﻹدارية واﻹعﻼمية الﺨاصة بمجتمع الصدقات من حيث اﻷخذ
واﻹعطاء.
 .9المعرفة الدقيقة بطبيعة المجتمع الذي يتعامل معه من حيث البعد النفسي
واﻻجتماعي.
 .10اﻷهلية العلمية والشهادة الجامعية في مسائل التﺨصص.
 .11الﺨبرات العملية في مجال العمل المطلوب.
المطلب الثالث :شروط التقدم للحصول على المنحة المالية من صندوق الطالب الفقير في الكلية
واﻹجراءات المتعلقة بﺬلك
الفرع اﻷول :شروط التقدم للحصول على المنحة المالية من صندوق الطالب الفقير
وتتمثل هذه الشروط بما يأتي):(1
ً
ومسجﻼ في الكلية في الفصل الذي يتقدم به للحصول
 .1أن يكون الطالب منتظ ًما في الدراسة
على المنحة ،وأﻻ يكون هذا الفصل هو اﻷول من التحاقه بالكلية.
 .2أﻻ يقل عدد الساعات المسجل لها الطالب في الفصل المتقدم فيه للمنحة عن  12ساعة
معتمدة.
 .3أﻻ يقل معدله الفصلي عن  2.00من .4.00
 .4أن يكون من أهل الحاجة إلى المنحة وفق تقرير بيان الحالة اﻻجتماعية الذي يتقدم به إلى
دائرة شؤون الطلبة.
 .5أﻻ يكون قد انتفع من منحة أخرى في الكلية أو من أي جهة خارجية أخرى.
 .6أﻻ يكون الطالب قد حصل على إنذار أكاديمي أو إداري.

) (1حسب ما جاء في المادتين ) (3و) (11من نظام المنح والمساعدات المعمول به في الكلية.
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الفرع الثاني :اﻹجراءات المتعلقة بالحصول على المنحة المالية من صندوق الطالب الفقير
وتتمثل هذه اﻹجراءات بما يأتي):(1
 .1تقوم دائرة شؤون الطلبة في الكلية باﻹعﻼن للطلبة من أجل التقدم للحصول على المنحة.
 .2يقوم الطالب بتعبﺌة الطلب الﺨاص بالمنحة لدى دائرة شؤون الطلبة يشرح فيه أسباب تقدمه
للمنحة.
 .3يرفق الطالب مع هذا الطلب أنموذجً ا يتعلق بالمسح اﻻجتماعي الﺨاص به ،يبين فيه
اﻷوضاع اﻻقتصادية واﻻجتماعية والصحية والسكنية والنفسية ﻷسرته بدقة.
 .4تتابع دائرة شؤون الطلبة هذا المسح اﻻجتماعي من الباحثة اﻻجتماعية في الكلية من أجل
الوقوف على المعلومات الﺨاصة بالمتقدم للمنحة.
 .5تراجع دائرة شؤون الطلبة دائرة القبول والتسجيل للوقوف على الوضع اﻷكاديمي لطالب
المنحة.
 .6المﺨاطَب في طلب الحصول على المنحة لجنة المنح والمساعدات في الكلية.
 .7تجتمع لجنة المنح والمساعدات لمناقشة طلبات التقدم للمنحة ومن ثم تضع توصياتها بشأن
مدى أحقية الطلبة في الحصول على المنحة.
 .8يبلغ الطالب المتقدم للمنحة بنتيجة اجتماع اللجنة ،وهل هو ممن استحق المنحة أم ﻻ ،وما
هو المبلغ الذي قد حصل عليه في سداد الرسوم الجامعية.
 .9يحق لمن تقدم للحصول على المنحة ،ولـــــم يتــم اختياره لذلك أن يتقدم بتظلم للجنة المنح
والمساعدات من خﻼل دائرة شؤون الطلبة خﻼل أسبوع مـن إعﻼمه بعدم استحقاقة للمنحة.
.10تقوم لجنة المنح والمساعدات بإعادة النظر في ملف الطالب الﺨاص بطلب المنحة ،وتبدي
رأيها في إمكانية استحقاقه للمنحة أم ﻻ.
 .11يبلغ الطالب المتظلم بنتيجة قرار اللجنة إذا تضمن عدم التوصية باستحقاقه للمنحة مــــع
توضيـــــح اﻷسباب التي أدت إلى عدم اختياره.
الفرع الثالث :الضوابط الﺨاصة بتوزيع أموال صندوق الطالب الفقير على الطلبة المستحقين
يحكم توزيع أموال صندوق الطالب الفقير على المستحقين مجموعة من الضوابط من أهمها
ما يأتي):(2
) (1بناء على ما جاء في المادة ) (12من نظام المنح والمساعدات المعم ول ب ه ف ي الكلي ة ،وتق وم به ذه اﻹج راءات
الكلية من خﻼل دائرة شؤون الطلبة.
) (2حسب المادة ) (12من نظام المنح والمساعدات المعمول به في الكلية.
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 .1اﻻلتزام بالمعايير الﺨاصة بالوضع اﻻجتماعي للطالب المتقدم للمنحة من حيث حاجته
للمنحة من عدمها.
 .2تكون اﻷحقية في المنحة المدفوعة حسب طبيعة الحاجة اﻻجتماعية الوارد ذكرها في طلب
التقدم لها واستمارة المسح اﻻجتماعي الﺨاص بالطالب.
 .3الحالة اﻻجتماعية للطلبة من ذوى اﻻحتياجات الﺨاصة من اﻷمور التي ﻻ بد من الوقوف
عليها في إعطاء اﻷولوية في المنح.
 .4الطالب الفقير المتفوق من اﻷمور التي تؤخذ بعين اﻻعتبار عند توزيع مال الصندوق
والنسب الﺨاصة بذلك.
 .5عدم إعطاء المنحة للقادر من الطلبة على الكسب أو الغني وغير المحتاج؛ ﻷن مما يدخل
إلى هذا الصندوق هو من مال الصدقات اﻹجبارية كالزكاة وصدقة الفطر والكفارات ،وهذه
مما ﻻ حظ للغني والقوي المكتسب فيها.
 .6إذا كان من قام بدعم هذا الصندوق من صدقاته المالية اﻹجبارية كزكاة أمواله ً
مثﻼ فﻼ
يجوز صرف هذه المنحة لمن يجب عليه هو أن ينفق عليه من الطلبة في الكلية؛ ﻷن ذلك
بمثابة إعادة المال إلى نفسه.
 .7توزيع حصيلة الصندوق على أكبر عدد من الطلبة المحتاجين ،بهدف النفع والوقوف على
حالهم ،ومساعدتهم قدر اﻹمكان إن كان في الصندوق وفرة مالية.
 .8إن لم يكف المال الموجود في الصندوق لعدد كبير من الطلبة فإن الحق في أمواله يكون
حسب اﻷولويات من حيث الحاجة والعوز ،بناء على نسب مالية متفاوتة بالدينار اﻷردني
تبدأ من  ،200ثم  ،175ثم  ،150ثم  ،125ثم  ،100ثم  ،75وتنتهي ب  50دينار ،وقد
يكون هناك بعض المنح تزيد على ذلك حسب حاﻻت تدرسها اللجنة وتقرر المقدار المالي
المطلوب فيها.
المبحث الثالث :اﻷثر المالي الﺬي توفره الصدقات المالية في دعم صندوق الطالب الفقير
وتطويره في كلية فلسطين اﻷهلية الجامعية
المطلب اﻷول :العوامل المؤثرة في دعم صندوق الطالب الفقير وتنميته
 .1اﻹخﻼص تعالى في التصدق وإدارة شؤون الصندوق بكل تفصيﻼته .قال ﷲ تعالى:
" َو َما أُ ِمرُوا إِ ﱠﻻ لِيَ ْعبُدُوا ﱠ
صينَ ") .(1وعن النبي صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال" :إنما
ﷲَ ُم ْﺨلِ ِ
)(2
اﻷعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" .
) (1سورة البينة ،اﻵية5 :
) (2البﺨ اري ،الص حيح ،كت اب ب دء ال وحي ،ب اب كي ف ك ان ب دء ال وحي إل ى رس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه وس لم ،ح
برقم ،1ص  ،21ومسلم ،الصحيح ،كتاب اﻹمارة ،باب قوله صلى ﷲ عليه وسلم :إنم ا اﻷعم ال بالني ات ،ب رقم
 ،1907ص.792
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 .2اعتبار اﻷعمال التي يقوم بها المتصدقون ومديرو هذا الصندوق من باب العبادة تعالى.
يقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم" :إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له
صدقة") ،(1و قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي ﷲ عنه" :إنك لن
تنفق نفقة تبتغي بها وجه ﷲ إﻻ أجرت عليها ،حتى ما تجعل في في امرأتك").(2
 .3بيان اﻷجر الذي يكتبه ﷲ سبحانه للمتصدقين والحافظين لحدود ﷲ بإخراج الحق المعلوم
في أموالهم حسب أحكام الشرع الحنيف.
 .4الهمة العالية عند من يتبنى تطوير هذا الصندوق وتنميته بما يحقق المصلحة المطلوبة بعيدًا
عن اﻷهواء الشﺨصية والمادية.
 .5أهمية تحديد الوقوف على دور الصندوق في الحث على طلب العلم وأثر ذلك في رفعة
اﻷمة وتقدمها ،وبيان كيف أن الصدقات تؤثر في هذه المسألة وتضع اﻷمة في ركب
الحضارات اﻹنسانية المتقدمة.
 .6حث الناس على إخراج الصدقات والتشجيع على ذلك من خﻼل الوسائل الدعوية
واﻹعﻼمية بكل صورها ،قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم" :لو كان لي مثل أُح ٍد ذهبا ً ما
يسرني أﻻ يمرﱡ عل ﱠي ثﻼث وعندي منه شيء ،إﻻ شيء أرصده لدين").(3
 .7توجيه الطلبة والعاملين إلى القيام بعدة مشاريع خيرية تدعم الصندوق على المستويين
الفردي والجماعي مهما كانت هذه المشاريع ،قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم" :من ﱠ
سن
ص من أجورهم
في اﻹسﻼم ُسنﱠة حسنةً فله أج ُرهَا ،وأج ُر من عمل بها بعده ،من غير أن يَ ْنقُ َ
شيءٌ ،ومن سن في اﻹسﻼم سنة سيﺌة كان عليه ِو ْزرُها َو ِو ْز ُر من َع ِم َل بها من بعده ،من
)(4
ص من أوزار ِه ْم شيء"
غير أن ينقُ َ
 .8إشعار المتصدقين من المجتمع بثمرة صدقاتهم ومشاريعهم المالية التي قدموها لهذا
الصندوق بإطﻼعهم على طبيعة صرفها في الموضع الصحيح.
المطلب الثاني :اﻷثر المالي للصدقات المالية في دعم صندوق الطالب الفقير في الكلية
الصدقات المالية التي تظهر أثرً ا ماليًا واضحً ا في دعم صندوق الطالب الفقير وتنميته
متعددة من حيث صور وقوعها ،والقائم عليها والمشاريع التي تحققها ،وذلك فيما يأتي:
) (1
) (2
) (3
) (4

البﺨاري ،الصحيح ،كتاب النفقات ،باب فضل النفقة على اﻷهل ،ح برقم  ،5351ص .1059
البﺨاري ،الصحيح ،كتاب اﻹيمان ،باب ما جاء أن اﻷعمال بالنية والحسبة ولكل ام رئ م ا ن وى ،ح ب رقم ،56
ص  ،35ومسلم ،الصحيح ،كتاب الوصية ،باب الوصية بالثلث ،برقم  ،1628ص.668
البﺨ اري ،الص حيح ،كت اب ف ي اﻻس تقراض ،ب اب أداء ال ديون ،ب رقم  ،2389ص  ،447ومس لم ،الص حيح،
كتاب الزكاة ،باب تغليظ عقوبة من ﻻ يؤدي الزكاة ،برقم  ،991ص.384
مسلم ،الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب الحث على الصدقة ولو بشق تم رة أو كلم ة طيب ة وأنه ا حج اب م ن الن ار،
ح برقم  ،1017ص .393 – 392
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الفرع اﻷول :اﻷثر المالي للصدقات المالية اﻹجبارية في دعم صندوق الطالب الفقير في الكلية
تشير اﻷرقام الواردة من دائرة الموارد البشرية في الكلية) (1أن عدد الموظفين المتفرغين
هو  120موظفًا ،وأن غير المتفرغين بحدود  70موظفًا ،ولو فرض أن المتزوجين منهم 180
موظفًا ،ومتوسط عدد اﻷسرة الواحدة إضافة إلى الزوجين هو 5؛ فإن عدد الموظفين مع أفراد
أسرهم يكون  5×180فإن الناتج هو .900
)(2

وأما عدد الطلبة المسجلين في الكلية بناء على سجﻼت القبول والتسجيل في الكلية
 2100طالبًا منتظ ًما ،وبناء على هذه المعطيات يمكن حساب ناتج صدقاتهم المالية كما يأتي:

فإنه

 .1صدقة الفطر :وهي سنوية ومقدارها  8شواقل للفرد ،وعليه؛ فإن ناتجها يكون كما يأتي:
ً
شيقﻼ.
المقدار الواجب على العاملين هو7200 = 8 × 900 :
ً
شيقﻼ.
وأما المقدار الواجب على الطلبة فهو16800 = 8 × 2100 :
ً
شيقﻼ سنويًا.
وعليه؛ فإن مجموع صدقة الفطر السنوية هو24000 = 16800 + 7200 :
 .2الزكاة :وهي عبادة سنوية ،ومقدار الناتج الحاصل منها يﺨتلف تبعًا لمقدار المال المحقق
لشروطها الشرعية وطبيعة المزكي من حيث دخله وما يملكه من أموال بناء على وضعه
المالي بشكل عام ،وبالتالي فإن ما ينتج عنها حسب عدد الموظفين العاملين المحققين
لشروطها أو من يعرفونه من مجتمعهم أو طلبة الكلية كذلك سيكون مبل ًغا ماليًا ﻻ يمكن
تحديده ،إﻻ أنه من المصادر المساعدة في دعم هذا الصندوق وتنميته.
 .3الكفارات المتعددة عن اليمين والصيام ونحو ذلك ،وهي كالزكاة المفروضة تﺨتلف حسب
حصولها من حيث العدد والمقدار ،وعليه فإن الناتج المالي كذلك ﻻ يمكن تعيينه بدقة ،مع
أهميته في دعم هذا الصندوق وتنميته.
 .4النذور بالصدقات ،وهي مﺨتلفة من حيث وقوعها وعدد ذلك ومقداره وهذا الناتج عنها ﻻ
يمكن الوقوف عليه كذلك مع أهمية وجوده لدعم الصندوق وتطويره.
الفرع الثاني :اﻷثر المالي للصدقات المالية اﻻختيارية في دعم صندوق الطالب الفقير في الكلية
ويتنوع اﻷثر المالي للصدقات اﻻختيارية بناء على تنوع هذه الصدقات ومقدارها وطبيعة
المشاريع المنفذة ومن ذلك ما يأتي:
ً
أوﻻ :تأليف الكتب للمقررات الدراسية الجامعية
وتشمل الﺨطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في الكلية حسب التﺨصصات
المتعددة بمتوسط  135ساعة معتمدة ،وهذه المساقات متنوعة إلى متطلبات إجبارية وأخرى
) (1حتى تاريخ كتابة هذا البحث من العام الدراسي .2016/2015
) (2حتى تاريخ كتابة هذا البحث من العام الدراسي .2016/2015
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اختيارية للكلية والتﺨصص والبرنامج ،ومن هنا فإن تأليف هذه الكتب والقيام بتدريسها لطلبة
الكلية وفق خطة مدروسة تحقق مبالغ مالية يكون لها اﻷثر البين في دعم صندوق الطالب
وتطويره وبيان ذلك:
لو اعتبرنا أن متوسط تكلفة الكتاب الواحد من الثقافة اﻹسﻼمية أو القضية الفلسطينية هو
ً
ً
شيقﻼ للنسﺨة الواحدة منه ،وأن طلبة الكلية هو2000 :
شيقﻼ ،وأنه سيباع بمبلغ متوسطه 35
10
طالبًا موزعين على جميع التﺨصصات ،فإن بيع النسﺨة الواحدة من الكتاب المقرر سيكون 35
ً
شيقﻼ ،ويﺨتص صندوق الطالب الفقير بنسبة  %10من هذا الناتج أي:
× 70000 = 2000
ً
شيقﻼ ،فكيف لو تعلق اﻷمر بمتطلبات الكلية اﻹجبارية واﻻختيارية والتي هي مساقات
7000
يجب على جميع الطلبة اجتيازها بنجاح كشرط للتﺨرج؟ فالجواب أن المبلغ المالي سيزيد على
ذلك بأضعاف مضاعفة حسب عدد الكتب المؤلفة والتحديث الدوري للكتاب ،ولو بيع لجامعات
أخرى فإن الناتج سيحقق ربحً ا أكثر وأفضل وهو ما يعمل على دعم صندوق الطالب الفقير
وتطويره في الكلية.
ً
شيقﻼ شهريًا لصالح
ثانيًا :تﺸجيع العاملين والطلبة في الكلية من خﻼل التبرع بمبلغ 5
صندوق الطالب الفقير
ً
شيقﻼ فصليًا بالنسبة للطلبة يضاف على
بالنسبة للموظفين يﺨصم من الراتب الشهري ،و5
رسوم التسجيل الفصلية ،وبما أن الموظفين في الكلية هو 190 :موظفًا ،فإن الناتج السنوي لهذا
ً
شيقﻼ .وبما أن عدد الطلبة 2000 :فإن الناتج السنوي
التبرع هو11400 = 12 × 190 × 5 :
ً
شيقﻼ ،وعليه فإن مجموع هذا التبرع السنوي
لهذا التبرع هو21900 = 2 × 2190 × 5 :
ً
شيقﻼ في السنة.
بالنسبة للعاملين والطلبة هو33300 = 21900 + 11400 :
ثالثًا :اﻻشتراكات الﺨاصة بمواقف السيارات والﺨزائن الﺨاصة بالطلبة
وذلك لوضع حقائبهم وأغراضهم الﺨاصة فيها حسب اشتراك فصلي مقدار كل اشتراك
ً
شيقﻼ في الفصل الدراسي الواحد ،ويكون  %2.5منه لصالح صندوق الطالب الفقير،
100
وعلى فرض أن من يشترك في اﻻشتراكين في الفصل الواحد هو  600طالبًا ً
مثﻼ؛ فإن الناتج هو
ً
شيقﻼ ،ويﺨرج منه  %2.5لصالح صندوق الطالب ،وهو1500 :
60000 = 100 × 600
ً
شيقﻼ في الفصل الواحد ،وعليه فإن الناتج السنوي لهذا اﻻشتراك هو3000 = 2 × 1500 :
ً
شيقﻼ.
راب ًعا :المطاعم الموجودة في الكلية
ويرصد  %2.5من مجموع وجباتها لصالح صندوق الطالب الفقير من خﻼل تقدير أن عدد
الوجبات اليومية  400وجبة بما فيها من المشروبات والمطعومات بمعدل  10شيقًﻼ للوجبة
ً
شيقﻼ ×
الواحدة ،فإن الناتج السنوي لصالح صندوق الطالب من هذه الوجبات كما يأتي10 :
ً
شيقﻼ والمقدار المحتسب من
 400وجبة يومية ×  20يو ًما في الشهر ×  12شهرً ا = 960000
ً
شيقﻼ.
هذا المبلغ هو  %2.5سيكون 24000
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سا :الحمﻼت المرتبطة بالمناسبات المتعددة
خام ً
كالدينية والوطنية ونحوها ،فلو فرض جمع شيقل واحد من كل طالب وموظف في هذه
المناسبة )والذين عددهم  2190فردًا( لكان مما يمكن جمعه في هذه الحمﻼت بالغ اﻷثر في دعم
صندوق الطالب الفقير وتطويره ومن ذلك سبيل المثال:
ً
شيقﻼ.
 .1شهر رمضان المبارك2190 ،
 .2رأس السنة الهجرة النبوية والميﻼدية ،والميﻼد النبوي ،واﻹسراء والمعراج ،واﻷم ... ،ولو
ً
شيقﻼ ﻷدى ذلك إلى توفير دعم مهم لهذا
جمع في كل مناسبة من هذه وغيرها 2000
الصندوق.
سا :المﺸروعات الﺨاصة بالطلبة
ساد ً
والتي يكون لهم إدارتها وابتكارها لتوفير دعم لهذا الصندوق من خﻼل إدارتها وتنظيمها في
الكلية والتي يكون منها ما يتعلق بمستلزمات )حاجيات( الطلبة من المأكل والملبس والشرب
والكماليات المتعلقة بأمورهم المتعددة ،فإن لذلك أثرً ا مهما في دعم هذا الصندوق ودعمه.
ساب ًعا :المعارض التجارية التي تنظمها المؤسسات المﺨتلفة
والتي تتناول الكتب والقرطاسية ومتطلبات ذلك بالتعاون مع الكلية والتي يرصد جزء من
ريعها لصندوق الطالب الفقير.
ثامنًا :البطاقات الﺨاصة باحتفاﻻت الكلية للتﺨريج
ونحو ذلك فإنه يرصد ما نسبته  %2.5لصندوق الطالب الفقير ،ولو فرض أن مثل هذه
ً
شيقﻼ ،وعددها في السنة هو 2000 :بطاقة ،فإن ناتج ذلك
البطاقات المباعة كان ثمنها 50
ً
سيكون 100000 = 50 × 2000 :شيقﻼ ،وباحتساب النسبة من ذلك  %2.5لصندوق الطالب
ً
شيقﻼ.
الفقير؛ فإن حصيلة هذا المشروع هي2500 :
تاس ًعا :تنمية المال الموجود في صندوق الطالب الفقير
في مشاريع استثمارية مدروسة ومﺨطط لها بحيث تكون اﻷرباح المستفادة من هذه التنمية
تعود إلى الصندوق وتطويره.
عاش ًرا :تنظيم حمﻼت تﺸجيعية متعددة تستهدف المجتمع المحلي والﺨارجي
بهدف التبرع لصندوق الطالب الفقير من خﻼل وجوه البر المتعددة ،بما يوجد دع ًما مه ًما
ومؤثرً ا في تنمية الصندوق وزيادة دخله ويحقق مصلحة الكلية والطلبة المحتاجين فيها .ومن هذه
الحمﻼت الﺨاصة) (1بطلبة الكلية:
) (1هذه الحمﻼت مستفادة من المشاريع التي يقوم بتنفيذها صندوق الزكاة اﻹماراتي ،انظ ر :موق ع ص ندوق الزك اة
اﻹماراتي على الرابطhttp://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/projects/projectlist.aspx :
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 .1أجر وعافية؛ للطلبة المرضى.
 .2تواصل؛ للطلبة اﻷسرى.
 .3تكافل؛ للطلبة اﻷيتام.
 .4اقرأ؛ ﻷقساط الطلبة الجامعية.
 .5رحمة؛ للمنكوبين من الطلبة.
 .6أمل؛ لذوي اﻻحتياجات الﺨاصة من الطلبة.
المطلب الثالث :الناتج المالي للصدقات المالية الداعمة لصندوق الطالب الفقير في كلية
فلسطين اﻷهلية وأهميته في اﻹسﻼم
إن وجود صندوق الطالب الفقير في الكلية من اﻷسباب المؤثرة في زرع القيم الجوهرية
عند طلبتها ،وذلك باحترام قيمة اﻹنسان وكرامته ،وترسيخ قيم اﻷصالة والثقافة اﻹسﻼمية
والعربية ،وهو يعمل أيضً ا على توفير الدعم الﻼزم للطلبة الفقراء من أجل حصولهم على فرص
مهمة في تعليمهم الجامعي الذي ينطلق بهم إلى الحياة الكريمة ،وتحقيق مهمة اﻻستﺨﻼف في
اﻷرض وعمارتها وتنميتها وفق مراد ﷲ تعالى ،وفيما يأتي بيان مقدار الناتج المالي الذي تحققه
الصدقات في دعم صندوق الطالب الفقير وأهمية ذلك في اﻹسﻼم.
الفرع اﻷول :الناتج المالي للصدقات المالية الداعمة لصندوق الطالب الفقير في كلية فلسطين
اﻷهلية
بناء على ما سبق من الوقوف على مقدار اﻷثر المالي الذي توجده الصدقات بأنواعها فإن
ً
شيقﻼ موزعة حسب اﻵتي:
اﻷرقام التقديرية السنوية لهذا المقدار هو بحدود 116000
ً
شيقﻼ
 .1صدقة الفطر 24000
ً
شيقﻼ.
 .2الزكاة بتقدير)10000 (1
ً
شيقﻼ.
 .3الكفارات المتعددة عن اليمين والصيام  ..بتقدير 2000
ً
شيقﻼ.
 .4النذور بالصدقات ،بتقدير 5000
ً
شيقﻼ ،ويزيد ذلك ﻷكثر
 .5تأليف الكتب للمقررات الدراسية الجامعية للمساق الواحد 7000
ً
شيقﻼ.
من مساق 35000 = 5 × 7000
ً
 .6التبرع الشهري للعاملين والفصلي للطلبة بمبلغ  5شيقﻼ فإن الناتج السنوي لهذا التبرع هو:
ً
شيقﻼ
33300
) (1وقد جاء تقدير الزكاة وكذلك الكفارات والنذور برقم مالي معين لبي ان أن ه ذه الص دقات توج د م ًاﻻ م ؤثرًا ف ي
دعم صندوق الطالب الفقير وتطويره ،م ع أن الوق وف عل ى اﻷرق ام الحقيقي ة ل ذلك مس ألة يص عب تحققه ا بدق ة
لﻼختﻼف فيمن تجب عليه من حيث المقدار والمال المملوك والمقدار الواجب في ذلك....
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.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

اﻻشتراكات الفصلية الﺨاصة بمواقف السيارات والﺨزانات الﺨاصة بالطلبة فإن الناتج
ً
شيقﻼ.
السنوي لهذا اﻻشتراك هو3000 :
ً
شيقﻼ.
المطاعم الوجودة في الكلية :فإن الناتج السنوي هو24000 :
الحمﻼت المرتبطة بالمناسبات المتعددة كالدينية والوطنية ونحوها والتي يمكن تقديرها بـ
ً
شيقﻼ.
 10مناسبات ،فإن الناتج السنوي هو20000 = 2000 × 10 :
ً
شيقﻼ.
المشروعات الﺨاصة بالطلبة بتقدير 1000
ً
المعارض التجارية في الكلية بتقدير  2000شيقﻼ.
ً
شيقﻼ.
البطاقات الﺨاصة باحتفاﻻت الكلية للتﺨريج ونحو ذلك بتقدير 2500
ً
شيقﻼ
تنمية المال الموجود في صندوق الطالب الفقير في مشاريع استثمارية بتقدير 5000
الحمﻼت التشجيعية التي تستهدف المجتمع المحلي والﺨارجي للتبرع لصندوق الطالب
ً
شيقﻼ.
الفقير بتقدير 5000

الفرع الثاني :أهمية الناتج المالي للصدقات المالية الداعمة لصندوق الطالب الفقير في اﻹسﻼم
إن الناظر في النتائج السابقة ﻷثر الصدقات المالية في دعم صندوق الطالب الفقير في الكلية
يجد أن هذه النتائج تشكل أهمية واضحة في اﻹسﻼم ،وبيانها فيما يأتي:
 .1إن في هذا المشروع إحياء لسنن اﻹسﻼم وأركانه من خﻼل منهجه اﻻجتماعي والتكافلي
الذي يرتبط بكل مكونات الحياة اﻹنسانية برمتها.
ً
عاجزا عن المساهمة في دعم اﻻقتصاد وتطويره بما يحقق
 .2بيان أن الفقه اﻹسﻼمي لن يقف
الﺨيرية للناس أجمع.
 .3إظهار أن الصدقات من اﻷدوات المهمة في متابعة ضعفاء الناس والوقوف على حالهم بما
يحقق لهم الحياة الكريمة.
 .4إن اﻷدوات اﻻقتصادية اﻹسﻼمية الداعمة لتطوير المجتمعات تمتاز بالسهولة والواقعية،
وعدم الكلفة التشغيلية التي تحتاج إلى طاقات وفعاليات مصطنعة.
 .5إن الطالب الفقير يجد من تشريعات اﻹسﻼم وتنظيماته اﻻقتصادية من اﻷمور المحققة
لﻼستقرار المادي والمعنوي في تطوير اﻹنسان ومستقبله.
 .6إن طلب العلم المفروض على المكلف مسألة يحث عليها اﻹسﻼم ،وييسر طرق الحصول
عليها من خﻼل تشريعاته وقواعده المعتبرة شرعًا.
 .7إن القيام بعمل وفق نظام الحياة المعاصرة يقتضي الدعم النفسي ،والبعد عن الفشل الذي قد
يوصف به اﻹنسان إذا لم يكمله ،ومن هنا كانت الصدقات من اﻷسباب الﻼزمة لتحقيق هذا
المعنى من خﻼل منح الطالب فرصته للتعليم الجامعي ،واستبقائه في الكلية بيسر وسهولة،
وتشجيع حقيقي له وشعور بالمسؤولية نحوه.
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خاتمـــة
فإنه يجدر بي في هذه المحطة أن أعرض ﻷهم النقاط التي تضمنتها هذه الدراسة:
 .1الصدقات المالية المؤثرة في دعم صندوق الطالب الفقير في كلية فلسطين اﻷهلية تنقس م إل ى
إجبارية )إلزامية( وأخرى اختيارية.
 .2إن من أهداف كلية فلسطين اﻷهلية الجامعية" :إتاحة فرص التعل يم الج امعي للطلب ة الفق راء
بإنش اء ص ندوق مس اعدات الطال ب المحت اج ،وإعط اء الق روض وإيج اد وس ائل ال دعم له ذا
الص ندوق ،وك ذلك ت وفير ف رص العم ل له ؤﻻء الطلب ة داخ ل الكلي ة أو خارجه ا ض من
اﻹمكانات والمجاﻻت المتوفرة ومن هنا فإن تنظيم عم ل ه ذا الص ندوق ودعم ه وتنميت ه م ن
خﻼل الصدقات المالية هو من اﻷمور التي تحقق أهداف الكلية.
 .3ي نظم مس ألة الم نح ف ي الكلي ة نظ ام الم نح والمس اعدات المعتم د فيه ا م ن الع ام اﻷك اديمي
.2010/2009
 .4إن وجود صندوق الطالب الفقير من المصالح المعتبرة في جلب المنافع للطلبة الفقراء ودرء
المفسدة عنهم من خﻼل تلبية حاجاتهم المالية وتحصيل مصالحهم العلمية المؤثرة في واقعهم
ومستقبلهم ،وهو من اﻷمور التي تطبق سنة النبي ص لى ﷲ علي ه وس لم المتمثل ة بس د حاج ة
المحتاج وتحقيق مبدأ التكافل اﻻجتماعي في المجتمع من خﻼل وجهة نظر اﻹسﻼم.
 .5إن اله دف م ن وج ود الهيك ل التنظيم ي لص ندوق الطال ب الفقي ر ف ي الكلي ة تحقي ق العم ل
اﻹنساني اﻷخﻼقي الذي يس تند إل ى البع د الش رعي ف ي ذل ك بن اء عل ى تأس يس هيﺌ ة مهمته ا
إدارة هذا الصندوق وتنميته.
 .6تسمى اللجنة التي تدير عمل ص ندوق الطال ب الفقي ر ف ي الكلي ة بلجن ة دراس ة طلب ات الم نح
واﻹعف اءات والمس اعدات اﻻجتماعي ة حس ب الم ادة ) (2م ن نظ ام الم نح والمس اعدات ف ي
الكلية.
 .7عند التقدم للحصول على المنحة المالي ة م ن ص ندوق الطال ب الفقي ر ﻻ ب د م ن تحق ق بع ض
الشروط الﻼزمة لﻼستحقاق وكذلك السير في عدة إجراءات متبعة في الكلية.
 .8الصدقات المالية تحقق أثرً ا ماليًا واض ًحا في دعم صندوق الطال ب الفقي ر وتنميت ه م ن حي ث
صور وقوعها والقائم بها والمشاريع التي تحققها.
 .9إن وجود صندوق الطالب الفقي ر ف ي الكلي ة م ن اﻷس باب الم ؤثرة ف ي زرع الق يم الجوهري ة
عن د طلبته ا وذل ك ب احترام اﻹنس ان وكرامت ه ،وترس يخ ق يم اﻷص الة والثقاف ة اﻹس ﻼمية
ض ا عل ى تحقي ق مهم ة اﻻس تﺨﻼف ف ي اﻷرض وعمارته ا وتنميته ا
والعربية ،وهو يعمل أي ً
وفق مراد ﷲ تعالى.
 .10الناظر في الناتج الم الي للص دقات المالي ة يج د أن ه ذا المش روع يش كل أهمي ة واض حة ف ي
اﻹسﻼم من خﻼل إحياء سننه المتمثلة ببي ان منهج ه اﻻجتم اعي والتك افلي ال ذي ي رتبط بك ل
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 وص ﻼحيته لك ل زم ان ومك ان وأن ه ل ن يق ف ع اج ًزا ع ن،مكونات الحياة اﻹنس انية برمته ا
.المساهمة في دعم اﻻقتصاد وتطويره بما يحقق الﺨيرية للناس أجمع
التوصيات
 للوصول إل ى، يوصي الباحث إدارة الكلية بدراسة واقع الصدقات التنموي من جميع جوانبه.1
.اﻷدوات الداعمة للطلبة الفقراء بيسر وسهولة
 مراجع ة اﻷدوات الش رعية الم ؤثرة ف ي التنمي ة اﻻقتص ادية وتطبيقه ا حس ب المس تجدات.2
.العلمية والعملية
. اﻻهتمام بالناتج الذي توجده الصدقات لتحقيق أهداف إنسانية وشرعية وعلمية ودعائية.3
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