
 موقع طريق اإلسالم في آفاق التطويررؤية ..  الدعوي العمل الخيري

 
 :وبعد.. الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين

، وحققر  ذر ا الحملرة عردة ععروامقد مضى على الحملة الغربية األخيررة علرى العمرل الخيرري لف

د عنشطته وبرامجه، وقد ظهر  آثار  لك في تحجيم العمل الخيري اإلسالمي، وتقيي عديدةنجاحا  

وزلرزال تسرونامي  ،ومجاعرة النيجرر ،عزمرة دارفرور :بجالء في عزما  إنسانية حدث  مؤخراً، مثل

يمررب العمررل  ، بينمررا عصرربح  ذرر ا األزمررا  الفرر اإلسررالمي بشرر ل  الخيررريفرري عندونيسرريا، حيررب ال

 . مرعى خصيباً للمنظما  التنصيرية والتغريبية

عض الدول الغربية تتعامل مع العمل الخيري واإلاراثي اإلسرالمي بانتقاةيرة قانونيرة، وال زال  ب

ثب   لك قانونياً، بل على الع ر  عنردما عحيلر  وتعدا مصدراً من مصادر اإلرذاب، رام عنها لم تل 

بعررض القضررايا إلررى المحررا م األمري يررة ظهررر  بررراءة العمررل الخيررري اإلسررالمي،  مررا حرردب مررع 

ن مثالً مؤسسة الحرمي
( )

 . 

تتعامررل مررع العمررل الخيررري اإلسررالمي بمنطررق الترروج   عرردة دولوفرري االتجرراا نالسرره ال زالرر  

 . والقلق من جهة، ومنطق التهميش واإلقصاء من جهة عخرى

من ال تاب والصحاليين بانتهازية واضحة في تشويه صورة  عددوقد استثمر ذ ا المناخ المتوتر 

والتهويررل مررن عخطاةرره، واختررزال إنجازاترره، بررل واسررتعداء  العمررل الخيررري ومؤسسرراته ورمرروزا،

 ! ودفعها إلى مصادرته وإلغاةه منه وتخويالها عليه األنظمة

عمررا العرراملون فرري القطررا  الخيررري اإلسررالمي فقررد تباينرر  ردود عفعررالهم إزاء ذرر ا الحملررة قرروة 

، من عجل إيجابياتها وسليباتها منومن الماليد تقويم ذ ا المرحلة لإلستالادة . وضعالاً، إقداماً وإحجاماً 

وسرتر ز ذر ا الدراسرة . تش يل قاعدة انطالق لبنراء الصرورة المسرتقبلية للعمرل الخيرري وتطويرذرا

الخيرري الموجره إلرى دول العرالم اإلسرالمي  الدعوي بتطوير العملالمتعلقة على بناء بعض الرؤى 

 .واألقليا  المسلمة

 

 :ردود عفعال المؤسسا  الخيرية* 

 ولري  الهرد  .، وعثبت  المؤسسا  عنها على مستوى المسؤوليةتعالى بالضل هللا  اإليجابيا  تعدد

 ، ثرمبعرض اإليجابيرا  ال ليرة وإنما المناسبة تستدعي تقرديماالستقصاء عو االستطراد، ذو  في ذ ا المقام

  :بعض السلبيا إتباعها ب

 : من اإليجابيا : عوالً 

من مؤسسا  العمل الخيري واإلااثي متماس ة من  العديدة عن ـ عثبت  الحملة الغربية الجاةر  

حمرال  التشرويه اإلعالميرة المحليرة والدوليرة  ترنج الناحية اإلدارية، ومنضبطة قانونياً ومالياً، ولرم 
 . عن تثب  ع    لك

                                                

انتررـصار : )للد ررـتور محررـمد السررـلومي ـ فررـصل ،  ررـتاب ضحررـايا بريةررـة للحررـرب العـالميررـة علررى اإلرذررـاب: انظررـر ( )
 (.31 ـ  99ص ( )المؤسسا  الخيرية اإلسالمية في ال ونجر  األمري ي: الحقيقة
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قدرة  ثير من المؤسسا  الخيريرة فري إدارة األزمرا ، وصرناعة  األعوام الماضيةـ عظهر   2

 . والتخطيط المرحلياإلدارية  الهي لةمرونة في إعادة الو التغيير،

فري ذر ا المرحلرة عردد مرن المنظمرا  والهيةرا  المتخصصرة فري الردفا  عرن العمرل  تأس ـ  3

ومن . للمؤسـسا  الالـاعلـة في ذ ا الميـدان اإليجابيةالخيري في المحافل الدولية، وإبراز الصـورة 

والم ترـب ) ،فري واشرـنطن( FOCAء المؤسسرا  الخيريرة ـ جمعيرة عصردقا: )عبرز ذ ا المنظمرا 

ذر ا المنظمرا  إنجرازا   قردم فري جنرـي ، وقرد ( IBH ـر الدولي للجمعـيا  اإلنسـانية والخرـيرية

 . متميزة عملياً وإعالمياً 

تنسيق : ـ شهد  ذ ا المرحلة تالحماً محموداً بين المؤسسا  الخيرية، و ان من ثمرا   لك 1

د في ذر ا السرياق عردد ق  دل الخبرا ، والتعاون والت امل في مشاريع عملية  ثيرة، وعل المواق  وتبا

 : ذ ا المؤتمرا  بينمن المؤتمرا  والندوا  وحلقا  النقاش وورش العمل، ومن 

ذررـ 123 /  /7ـ  6: اريخـقد بتررـيرية المنعررـانية والخررـمعيا  اإلنسررـ  للجررـع ـ مررؤتمر باريرر

 . م2113/  /1 ـ  9: الموافق

ـ  1 : ب ـ مررررؤتمر ا فرررراق المسررررتقبلية للعمررررل الخيررررري، المنعقررررد فرررري ال ويرررر  بترررراريخ

 . م2111/  /21ـ  23: ذـ الموافق121 /  /2 

ذرـ 127 / /23ـ  22: جـ ـ مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثاني، المنعقرد فري الدوحرة بتراريخ
 . م22/2/2116ـ   2: الموافق

سرطنبول إا  المنظمرا  ايرر الح وميرة، المنعقرد فري ـوعوضررب علرى اإلرذراب ـد ـ مؤتمر الح

 . م8/9/2117ـ  7: ذـ الموافق128 /26/8ـ  21: بتاريخ

 : في ذ ا المرحلة عدد من المؤسسا  الخيرية الراةدة، من عذمها تأس ـ  1

 ذر ا ويسرعى ذرـ،127 تأسر  عرام  :، فري جردة(مرداد)ع ـ المر ز الدولي لألبحراب والدراسرا  

 . عداد دراسا  استراتيجية لدعم وتقوية بنية العمل الخيريالمر ز إل

وذرو متخصرص  ،ذرـ127 تأس  عرام  :، في الرياضب ـ م تب بصاةر لالستشارا  التربوية

 . في بناء مناذج للتعليم اإلسالمي تناسب البيةة األفريقية

دريب فري المهتمرة بالتر خصوصراً  سس  عيضاً فري ذر ا المرحلرة عردد مرن مرا رز التردريب ما عل 

 : المؤسسا  الخيرية والتطوعية، من عذمها

 .ع ـ مؤسسة بناء األجيال، في جدة

 .ب ـ مؤسسة عطاء، في الرياض

 .مؤسسة إعداد، في الرياض - جـ

 . الخيري يدل على حيويته وتجددا الدعوي وذ ا النمو النوعي المتميز في العمل

ا عدى إلى نو  توسع في بعض  دةـ نشط  في ظل األزمة بعض المبادرا  الالردية الجي 6 ، ممَّ

 . المناطق عو المجاال ، بش ل اطى بعض الثغرا  الناشةة عن انحسار ععمال المؤسسا  فيها

ه جررزءاً مررن ل ررع  العمررل الخيررري واإلارراثي وج   تأ يررد عذميررةـ نجحرر  المؤسسررا  الخيريررة فرري  7

لعمرل الخيرري متجر ر فري صرالو  وقد ع د  تلرك الحمرال  الجراةرة عن ا .الت وين الثقافي للمجتمع



 

3 

فالعمل الخيري لي  مجررد عمرل إنسراني فحسرب، برل ذرو  ؛المسلمين بمختل  طبقاتهم واذتماماتهم

فرر ن محرراوال   ومررن ثررم،   لررك قربررة يتقرررب بهررا المسررلمون لنيررل مرضرراة هللا ـ عررز وجررل ـ قبررل

 وقتيررة نجاحررا  مصررادرته عو التضررييق عليرره سررتبوء بالالشررل علررى المرردى البعيررد، حتررى ولررو حققرر 

  [.7 : الرعد] {َفَأمَّا الزَّبَُد فَ َيْذَهُب ُجَفاء َوَأمَّا َما يَنَفُع النَّاَس فَ َيْمُكُث ِفي اأَلْرضِ }، ةمحدود

 : من السلبيا : ثانياً 

عو بعض العاملين فيها للواقع، وعجزذم عن  الخيري الدعوي بعـض مؤسـسا  العـمل لتقب  ـ   

  .اإلنجازا  السابقةي فاالستمرار، وتالريطهم 

اإلحباط عنرد  ولَّد إلى مناحة عو ب اةية سلبية، ربما  عحياناً ـ الدفا  عن العمل الخيري تحول  2

 .بعض النا 

والعمل الخيري فري  ل الخيري في البالد العربيةـ عثار بعض النا  خصومة مالتعلة بين العم 3

ررا عدى إلررى انحسررار ال تضرراؤل المشرراريع الدعويررة، وعمررل الخررارجي منرراطق المسررلمين المختلالررة، ممَّ

 . عن ي ونا مت املين وليسا متعارضين واالن الاء على الداخل، مع عن العملين ينبغي

الخيررري ظهررر  عصرروا  ترردعو إلررى  الرردعوي ـ مررع تصرراعد الحملررة اإلعالميررة علررى العمررل 1

ر ة، وقرد عدى ذر ا الالصرل ر ، وإلغراء البررامج الدعويرة والتعليميرالتر يز على العمل اإلنسراني الصم

 . من األنشطة والبرامج، عو ايابها عددالحاد بين اإلااثة والدعوة إلى ضع  الرسالة الدعوية في 

المتطروعين، وقصرور فري  جهرد الخيرري إلرى تشرت  الردعوي ـ عدى تحجريم مؤسسرا  العمرل 1

 .وسةتوظي  طاقاتهم في مشاريع بديلة، ونشوء ععمال وعنشطة فردية مرتجلة واير مدر

ـ إحجام بعض المتبرعين والمحسنين عن دعم العمل الخيري، مما عدى إلى ضع  الموارد،   6

 .وتعثر بعض البرامج
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 آفاق تطوير العمل الخيري 

 ثير التقلب، تقارب  فيه الشعوب، وترداخل  فيره الثقافرا ،  ،نعيش اليوم في عصر شديد التغير

تؤثر على  ،لتحوال  الال رية والثقافية واالجتماعيةوعصبح  الصراعا  السياسية واالقتصادية، وا

 . األفراد والجماعا  والمؤسسا  والدول

، وورثرر  تر ررًة مليةررًة تعرراني مررن مشرر ال  متعررددةفرري بيةررا   الخيريررةولقررد نشررأ  المؤسسررا  

عفقراً  مما يتطلربباألمراض المزمنة واألدواء المهل ة، وله ا فهي تواجه تحديا  متعددة المجاال ، 

اسرعاً قرادراً علرى م افحرة ععررراض العجرز، وقرادراً علرى الت ير  مررع المتغيررا  الم ذلرة فري ذرر ا و

 . العصر

 ياليررة : فرري ذرر ا المرحلررةتواجرره مؤسسررا  العمررل الرردعوي الخيررري وإن مررن األولويررا  الترري 

 . وتحديثها، وتطوير آلياتها اإلدارية؛ لتستوعب ذ ا التحديا  بها النهوض

يتطلرب قيرادا  حيرة وناضرجة، تملرك رؤى استشررافية  الخيرية الدعوية ا المؤسسوإعادة بناء 

عميقررة،  مررا تملررك القرردرة علررى المبررادرة وتالعيررل الطاقررا 
(2)

الترري ال  ؛المؤسسررة الرتيبررة الرا رردة إنَّ . 

ب آلياتهرا وطراةرق عملهرا ؛ مؤسسرة ذزيلرة ! تعريش خرارإ إطرار الرزمن الر ي نعيشره تتطور وال تلحردم

 ..!حتى تسقط وتنتهي ،على نالسها التآ ل التدريجي وذي مؤسسة  تب 

والتحررديا   نسرربياً للعمررل الخيررري، فرر ن الضررغوطإ ا  انرر  المرحلررة السررابقة شررهد  انحسرراراً و
ضرورة إعادة البناء من الداخل وإح ام عر انه، وفتح  آفاقاً رحبة وفرصراً جديردة  تؤ دالمتتابعة، 

 . هللا يم ن عن ينطلق فيها العمل الخيري بعون

 : ومن عذم آفاق التطوير المقترحة التي تتطلبها المرحلة القادمة
 .االنضباط الشرعي: عوالً 
 .العناية بالعمل المؤسسي: ثانياً 
 .إعداد الدراسا  والبحوب الميدانية: ثالثاً 
 .التخطيط: رابعاً 
 .التخصص في العمل المؤسسي: خامساً 
 .توطين العمل الخيري: سادساً 
 .دريب ورفع مستوى ال الايا  اإلدارية والدعويةالت: سابعاً 
 .القانوني للمؤسسا  الخيرية االلتزام: ثامناً 
 .االنضباط المالي في المؤسسا : تاسعاً 

 .وعرجو عن عوفق في عرض الموضو  ومعالجته بصورة علمية قدر اإلم ان

 : االنضباط الشرعي: عوالً 

لقواعرد الشررعية فري الردعوة إلرى هللا، وبنراء االلترزام باألصرول وا: وعقصد باالنضرباط الشررعي
فري  رل  ×الخيرية ب ح ام علمي، والوقو  عند حدود ما عنزله هللا ـ تعرالى ـ علرى نبيره  المؤسسا 

 . شأن دقيق عو جليل

 القراةمين عليهرا وإن من فضل هللا ـ تعالى ـ علرى عي مؤسسرة خيريرة عن يالقمره هللا ـ سربحانه وتعرالى ـ

                                                

فرال برد عن يترولى  -نظرر عرن البقراء حيرة بصرر  ال -حتى تسرتطيع المنظمرا  تحقيرق النجرا  »: يقول بعض اإلداريين (2)
قيادتهرا عشرخاص لررديهم الترزام قروي ب حررداب التغييرر المطلرروب، ويسرتلزم  لرك عن ي ررون لردى القرادة رؤيررة واضرحة لمررا 

 (.189ص)جيرالد جرينبرإ وروبر  بارون، : ، إدارة السلوك في المنظما ، تألي «يحمله المستقبل
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«من يرد هللا به خيراً يالقهه في الدين»: ×النبي  لفي دينه، فقد قا
(3)

عن تحرص : ومن مقتضيا   لك. 

ف رر لك  ن شرررعيةوية ال بررد عن ت ررـاا عن الغرر مررو. قه لمررراد هللاـمل وتحقررـالعرر المؤسسررة علررى صررواب

الوسيلة لتحقيق تلك الغاية ال بد عن ت ون شرعية، والقصد مهما  ان حسناً ف نه ال ي الري فري صرحة 

ا}: قررال هللا ـ تعررالى ـ.مررلالع َِ َأَ   دال َََِ  اَ ِ  رَبْ   ال َيالِ    الا َوَ ُيْة  ِوِّْ ِب ـََم   َم  ْا  َْ ْْيَ  َِ فَ   {َفَم  ك َا  اَ  يَ ْوُج  ا ِلَر  اَء رَبْ  
 . [111: الكهف]

 : ومنهاويتحقق االنضباط الشرعي في عمور  ثيرة؛ 

فرري رعايتهررا، وحالظهررا، مراقبرة هللا ـ تعررالى ـ فرري جمررع األمرروال مرن المحسررنين، والررور   -  

 . الشرعية وعوقاتها واستثمارذا، وإنالاقها في وجوذها
 . االنضباط الشرعي في جميع البرامج واألنشطة والمشاريع - 2

، وفري العقرود واالتالاقرا  مرع المنظمرا  العراملينااللتزام باألح ام الشرعية في التعاقرد مرع  - 3

 . الرسمية واألذلية

 :تحقيقراً لقرول هللا ـ تعرالى ـ ؛بما يتناسب مع نو  العمل وحجمه لديانة والقدرةولية عذل الالقه وات - 1

َو َمِك اْسَتْأَجْوَت اْلَرِايُّ اأَلِميكُ }  . [62: الرصص] {إ َّ َخي ْ

يجعررل ععمررال المؤسسررة  لهررا مبنيررة علررى شررر  هللا  مرراوبالجملررة؛ فرر ن االنضررباط الشرررعي ذررو 

وذرو فري الوقر  نالسره سعادة الدارين، نيل رضا هللا تعالى، و في تحقيق  ما عنه طريق إلىويم؛ ـالق

مرن الوقرو  فري البرد  والمخالالرا  الم مومرة، ويجيرذرا مرن الوقرو  فري منزلقرا   حماية للمؤسسرة

ويجب على قيرادا  العمرل الخيرري ومديريره عن يتقروا هللا ويراقبروا، ويستشرعروا . التالرق والتناز 

را يحرزن لره المررء تالرريط  بعرض المؤسسرا  فري ذر ا األمرر، و .ذ ا األمانة التي فري ععنراقهم إن ممَّ

ويخشى عن يؤدي فيه، بل ضيق ها عحياناً ببعض الناصحين ال ين ي  مرونها بحق هللا تعالى،  اوتساذل ه

  !نسأل هللا العالو والسالمة .حرمان عون هللا وتأييدا لك إلى 

فري  ت لر ي وعاالمتثرال ألمررا وح مره،  تسراذل فريي عالتطلرع إلرى عرون هللا ورضراا وعلى من ي

 ..!التما  الرخص والمعا ير

 : ومن المقترحا  العملية في ذ ا السبيل

 . الخيريةإدارة المؤسسا   مجال  االستعانة بأذل الالقه والالطنة في -  

 . التواصل مع العلماء، واستشارتهم، واستالتاؤذم في مختل  المساةل والنوازل - 2

والعراملين فري القطرا  الخيرري بالمسراةل الشررعية اريين   شرعية لتثقي  اإلدإعداد دورا ـ  3

 .التي يحتاجونها في مجال عملهم

العناية بالدعاة وطلبة العلم المحليين في مناطق العمل، فهم منطلق التصحي  والتغيير؛ ول ا  - 1

لررى اسررتقامة فعلررى المؤسسررا  الدعويررة إن ذرري عراد  اسررتنقا  النررا  مررن الضرراللة، وحرصرر  ع

؛ لي ونروا بعرون  ومشاريعها ـ عن تلعنى بتأذيل القيادا  العلمية، وخدمة الموجود منها ورعايتهبرامجها 

 . المستقيموتقود إلى التزام الصراط اليد  ال ريمة  التي تنير السبيل؛  هللا ـ تعالى ـ

                                                

ومسرلم فري  تراب  ؛( 7)رقرم ( 61 / )، باب مرن يررد هللا بره خيرراً يالقهره فري الردين البخاري في  تاب العلم: عخرجه (3)
 (.137 )رقم ( 8 2/7)الز اة، باب النهي عن المسألة 
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 .ـ ت وين آلية إدارية عملية للتقويم والتناص  داخل المؤسسة  1

 : العناية بالعمل المؤسسي: ثانياً 

العمررل الجمرراعي الرر ي يلتررزم بمبرردع الشررورى : فرري ذرر ا البحررب ذررو بالعمررل المؤسسرري المقصررود

، ولجران متخصصرة، عمرلوالتناص ، ويقوم بتوزيع األعمال والبرامج والصالحيا  على مجرال  

 . وفرق عمل مت املة، تضم ععضاء مؤذلين

ضرع  التخطريط،  مرا  وع،  يتسرم باالرتجرال قرد الر ي العمل الالرردي: ويخرإ من ذ ا التعري 

يخررإ منرره العمررل الجمرراعي الظرراذري الرر ي ذررو فري حقيقترره عمررل فررردي، ل نرره يتزيررا بررزيم العمررل 

 . المؤسسي

 : ؛ منها وتتجلى عذمية العمل المؤسسي في عمور عدة

د ؛ حيرب  العقرول لمزيرد مرن اإلنجراز والتصرحي  واإلبردا ترآزر تآل  القلروب و -   بعرض يلسردم

رر  سريمدل ولرد  آدم . خبراتهمتت امل بعضاً، وتتالق  عف ارذم و العاملين ـ وذرو ع مرل الخلرق  ×وله ا علم 

ْْ ِف ي اأَلْم وِ }: عقرالً، وعخشراذم هلل تعرالى ـ بمشراورة عصرحابه، فقرال ـ تعرالى ـ : آل ـم وا ] {َوَش اِوْرُه

ن َ }: ، وقال ـ تعالى ـ[151 ْْ ُشاَرى بَ ي ْ ْْ َوَأْمُوُه  . [83: الةارى] {ُه

فر  ا اراب فررد سردَّ م انره آخررون، وإ ا  ؛االستقرار اإلداري في جميع األعمرال واألنشرطة - 2

اء ؛ وبر لك يسرتمر العطر العمل بغيراب عحرد عو عجرزا يتوق ، فال ايراامه ـز قام مقـمرض عو عج

 . وال يتوق ، ب  ن هللا تعالى

فالالرد ـ مهما  ان  ؛وعداء األمانة  ما عمر هللا تعالى رعاية حقوق المؤسسة والحالاظ عليها، - 3
مه ويرشدا إلى الصواب ويأخ  بيدا إلى الحق ر، وال يجد من يقوم  . مخلصاً ـ ربما يخطئ عو يقصم

فالعمرل المؤسسري يضرمن مناخراً  ؛استيعاب طاقا  األمرة، وتوظيالهرا توظيالراً مت رامالً متآلالراً  - 1

 . الجهودللعمل واإلبدا  وت امل  عفضل

العمررل المؤسسرري الجمرراعي عقرررب إلررى الموضرروعية والتجرررد فرري اتخررا  القرررارا  ورسررم  - 1

  .فالحوار وتبادل ا راء ذو ال ي يقود إلى اتخا  القرارا  وإنضاجها ؛السياسا 

ولرةن قصرر  بعرض المؤسسررا  الخيريرة فري تحقيررق العمرل المؤسسري فرري مرحلرة سرابقة؛ فرر ن 

 .جاداً في إعادة البناء وإح امهعمالً جهداً حقيقياً والمرحلة القادمة تتطلب 

 : مـن آفا  العمل الالردي *

نرزو  الالررد إلرى التحررر مرن سرلطان : استبد ولم يشرك معه عحداً، والالرديرة ذري: انالرد باألمر

الجماعة
(1)

 . 

دعويرة عن الالرديرة فري إدارة  ثيرر مرن ععمالنرا ال يقة مهمة يجرب اإلشرارة إليهرا، وذريإنَّ ثمة حق

والخيريرة ذري السراةدة مرع األسر  الشرديد، برل قرد ترتم ممارسرة الالرديرة ـ عحيانراً ـ فري ظرل اإلدارة 

ذرو الر ي  ؛المؤسسية؛ حيب تختزل المؤسسة  لها بمجالسها ولجانها وفروعها في رعي رجل واحد

جميع يخطط، وذو ال ي يتخ  القرارا ، وذو ال ي يرسم السياسا  العامة، ويمسك بالمؤسسة من 

                                                

 (.711/ 2)المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاذرة،  (1)
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عبوابها، ويدير مالاتيحها برؤيته الالردية التي تلغي عقول ا خرين، وترزدري مل راتهم؛ حترى يصرب  

اء للتنالي  بقية األفراد  ..!مجّرد عدوا  صمَّ

، ويرزداد !بل تتضخم الالردية عحيانراً فري بعرض الجمعيرا  حترى تتحرول إلرى م تسربا  شخصرية

ب  تتحول إلى عنالتضخم عحياناً في بعض البيةا   ، لألبنراءذ ا الجمعيا  إلى ممتل ا  فرديرة تلرورَّ

يع ويلضيمع، نسأل هللا السالمة وقد ي ون من األبناء من ال يستحق  ! ذ ا األمانة في ض 

 : ولعلي علخص ذنا بعض آفا  الالردية في إدارة العمل الدعوي والخيري

 . زاللضع  والعجز بضع  الالرد وعج عادةً عنَّ العمل الالردي يتعرض  -  

فتارة تراا يقتنع بشيء، وتارة عخرى  ؛يغلب على العمل الالردي التشت ، والتخبط، والتقلب - 2

 . تراا ينقلب إلى شيء آخر بدون وعي عو فقه

 . االباً ما ترى المدير المستالرد يضيق بالنصيحة والتوجيه - 3

عصرحاب الررعي و وي االباً ما ترى المدير المستالرد يضيق صدرا بالرجال األقوياء، من  - 1

، الشخصية القوية؛ ألن المدير المسرتالرد ال يتسرع صردرا لررعي آخرر، وال يرضرى بمخالالرة عحرد لره

 ..! فمن تحته من الموظالين ليسوا شر اء معه في األمانة، بل ذم عدوا  لتنالي  آراةه وسياساته

للرتابرة، وتالقرد رو  األعمال والجمعيا  التي تدار بطريقة فردية سرعان ما تتعررض ععمالهرا  - 1

 بد عن يستنالد ما عندا من قدرا ، التجديد واالبت ار؛ ألن الالرد ـ مهما عوتي من مل ة إدارية عو علمية ـ ال

  .ويق  ما عندا من طمو 

تضخم مر زية الالرد تؤدي إلى اياب العمل برو  الالريق الواحد، وترى  ل شخص يعمل  - 6

ا يؤدي إلى تمزق   . المؤسسة وتآ لهافي سرب مختل ؛ ممَّ

الرؤيرة األحاديرة ال تتمترع ـ االبراً ـ بالدقرة والموضروعية، برل تردور باتجراا واحرد؛ ممرا يالقردذا قوتهرا  - 7
 . وسالمتها

عن بعض األفراد يملك من القوة والنشاط والهمة العالية وسداد الرعي ما ال يمل ه جمرع وال شك 

وسرداداً ـ بر  ن هللا تعرالى ـ حرين يجتمرع معره  مرن النرا ، ول رن ذر ا الالررد سرو  يرزداد قروة وذمرة

عصحابه من  وي القوة والرعي؛ وله ا  ان عمـر بن الخطاب ـ رضي هللا عنه ـ وذو الراشد الملهم 

نهمرضي هللا عل  به النازلة جمع لها عذل بدر، إ ا عرض  له الحاجة، عو نز
(1)

 . 

                                                

 (.76ص )اإلمام ابن الصال ، : عدب المالتي والمستالتي، تألي : انظر (1)
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 : إعداد الدراسا  والبحوب الميدانية: ثالثاً 

الخيري في المنطقة بعد فهم صرحي  وإدراك  هم جداً عن تبدع المؤسسا  اإلسالمية العمل  من الم

وعحسررب عن التصررور الرردقيق للواقررع الال ررري واالجتمرراعي والرردعوي مررن عنجررع السرربل  .للبيةررة وا   

 . لسالمة التخطيط ووضو  الرؤية

 : األخطاء الشاةعة في إعداد الدراسا  واألبحاب الميدانية* 

وقرد تعردذا مرن الوقر  مؤسسرا  والجمعيرا  ال تعتنري بالدراسرا  واألبحراب الميدانيرة، بعض ال

ر  : ، واالباً ما تقع ذ ا المؤسسا  والجمعيا  في عحد األمور ا تية!المهد 

 أن يل لَّر  عحرد الردعاة بأخر  جولرة سرريعة  ؛إعداد الدراسا  واألبحاب بطريقة اير علمية -  

الجمعيرا  والردعاة، ثرم يردون ملحوظاتره علرى شر ل  ، ويلتقي بعضعابرة في بعض المدن والقرى

وال شك بأن ذ ا الجوال  ال تعطي معلوما  وافية وشراملة، برل تعطري انطباعرا  سرريعة . دراسة

 . تتأثر بقناعا  المرافقين في تلك الجوال  قدواير دقيقة، عو اير ناضجة، و

  إحصاةية، تبنى بحسب حاجرة ة على عدواوجود طرق علمية مبنيبـ   ويتأ د تجنب ذ ا الطريقة

إحصرراةية ومررة الترري يتطلبهررا، ثررم يقرروم علررى تحليلهررا مختصررون عبررر برررامج العمررل ونوعيررة المعل

 . حاسوبية

منها؛ دون اعتبرار عو  بمنظار البيةة التي جاء ، وينظرتقليدية ةالعمل بطريق عن بعضهم يبدع - 2

 . ية للبيةة الجديدةنظر في الظرو  الال رية واالجتماعية والنالس

 وال شرك..! ولك عن تتصور مقدار التخبط ال ي يحدب في األعمال واألنشطة التي تنال  بهر ا العقليرة

بأن األعمال التي قرد ترنج  فري بيةرة مرا لظررو  معينرة لري  بالضررورة عن ترنج  فري بيةرة عخررى 
الوسراةل والطراةرق  خداماسرتعن نعمرل علرى وومن الالقه عن نميز بين البيةرا ،  .مختلالة في ظروفها

 . المناسبة لها

هم قد يستنسرخ ععمرال المؤسسرا  األخررى بطريقرة رتيبرة، وايرر مدر رة ألذردا  بعض عن - 3

 ..! األنشطة ومراميها وعبعادذا الدعوية

ل رن ال برد عن ت رون اسرتالادة واعيرة ناضرجة؛ تردر  و، مهمرةإن االستالادة من تجارب ا خرين 

تراعي خصراةص البيةرة، وتحقرق النجرا   ق ببصيرة  طبَّ ومالبساتها؛ حتى تل التجربة بمختل  عبعادذا 

 . المطلوب

، عو مرا ررز مسررتقلة مخصصررة الخيريررةن العنايررة ب نشرراء وحرردا  بحثيررة ملحقررة بالمؤسسررا  إ

علرى  اتسراعدالتي مرن شرأنها عن و، الخيريلعمل لدى امن األولويا  المهمة  ،لألبحاب والدراسا 

 . وحاتهتحقيق إنجازاته وطم

يتخر ون قررارا  مصريرية فري بررامج وعنشرطة ينالقرون فيهرا جهروداً  والالف  للنظر عن تجد من

 بيرة، وعمواالً طاةلة؛ دون تصور للواقرع الر ي يعملرون فيره، عو دون فحرص للمعلومرا  واألخبرار 

ول رن عن نملرك العاطالرة الحيرة التري تردفعنا إلرى العمرل المعطراء،  ومرن المهرم !التي يحصلون عليهرا

 . عن نضي  إلى  لك عقالً يستبصر األمور ويدرك مآالتها األذم

 : التخطيط: رابعاً 

وضررع برنررامج مسررتقبلي لتحقيررق عذرردا  معينررة، عررن طريررق حصررر اإلم انررا  ذررو : التخطرريط
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وتوظيالها؛ لوضع ذ ا األذدا  موضع التنالي  خالل مدة محددة
(6)

 . 

 ؛ي، وذرو آيرة وضرو  الرؤيرة واسرتقامة الطريرقوالتخطيط عملية إدارية عساسية للبناء المؤسسر

! ذبة؟ ومن عي الطرق؟ ومتى سو  تصل ألذدافها؟وإلى عين ذي  ا موقعها، :تعر  المؤسسة فبه

 . وبه تلنسق جهود العاملين في المؤسسة ويؤل  بينها لتحقيق عذدا  واضحة محددة متالق عليها

وايابره . ما عم ن رتجال في العمل المؤسسيالبعد عن العشواةية واال: وااللتزام بالتخطيط يعني

 .يؤدي إلى التخبط واالضطراب في العمل، والسير في طريق اير واض  المعالم

والتخطيط الالعال ذرو التخطريط الر ي ي رون ثمررة جهرد مشرترك يقروم بره عذرل التجربرة مرع عذرل 
إلدارة العليررا، ابتررداًء مررن ا ؛االختصرراص، وتشررترك فيرره جميررع المسررتويا  اإلداريررة فرري المؤسسررة

ولقرد عثبتر  الدراسرا  اإلداريرة عن التخطريط الالعرال . وانتهاء باإلدارا  الميدانيرة التنالي يرة المختلالرة

 . يوفر ثالب ساعا  عو عربعاً يومياً عند التنالي 

ن مررن شررأن التخطرريط العلمرري للبرررامج الدعويررة  الرربعضالتجربررة الميدانيررة عن وقررد عثبترر   يهرروم

ون  لرك لونراً مرن علروان الترر  والتعليمية ونحوذرا ، إمرا بلسران الحرال عو بلسران المقرال، برل قرد يعرد 

ذرر ا النررو  مررن المؤسسررا  إلررى الالرديررة مررن جانررب، وإلررى  لرر ا يميررل! المعرفرري الرر ي ال ينالررع األمررة

يرؤدي إلرى ضرع  الثمررة قد العشواةية من جانب آخر، ويتسم بضع  الرؤية من جانب ثالب؛ مما 

 . وقلة بر تها

الخيرية تعاني  مؤسسا النَّ ثمة ظاذرًة الفتًة للنظر، جديرًة بالعناية واالذتمام، وذي عن بعض إ

ية إدارية  ولهر ا فر ن مرن التحرديا  التري تواجره. ، انع سر  آثارذرا علرى المشراريع واألنشرطةمن علمم

اسر اً، ثر قروة وتملي ون ع  ؛قدرتها على إعادة بناء نسيجها اإلداري بناًء علمياً : المؤسسا  الخيرية
 . واستيعاب المتغيرا  المتالحقة وعقدر  على توظي  الطاقا 

 : ومن عذم جوانب التخطيط* 

ـ تحديد عذدا  المؤسسة الرةيسة بدقة، وتحديرد األذردا  التالصريلية ل رل قطرا  مرن قطاعرا    

والتخربط، ضع  وضو  األذدا  عنرد بعرض العراملين يرؤدي ـ االبراً ـ إلرى الخلرط إنَّ و. المؤسسة

وقرد يرؤدي  لرك إلرى الترردد، واالنتقرال مرن  ؛وتصب  المؤسسة عاجزة عن تحديد ذويتهرا وطبيعتهرا

ضع  اإلنتاجيرة وقصرورذا، : تتمثل فيوالنتيجة المتوقعة . يرة عو فهمـمشرو  إلى آخر بدون بص

 . وتشتي  الجهود، وضيا  األموال

علرى تحديرد  الحررصل  ، ومرن الالقره ثيررة اطق العمرلـ االحتياجا  الخيرية ألي منطقة من من 2

 لك من جوانب التخطيط الدعوي التي ي ون انع اسها على بقية واألولويا ، والبدء باألذم فالمهم، 
 . األعمال  بيراً 

ـ عنرد وضرع الخطرط الدعويرة مرن المهرم إدراك إم انرا  المؤسسرة البشررية والماديرة القرادرة  3

د ال ت ون مناسبة لها، عو ـنها قـة، ل ـوحـدافاً طمـتار عذـقد تخسا  ـقها؛ ألن بعض المؤسـعلى تحقي

 . ال تهيئ البيةة المناسبة لتحقيقها

مؤذلرة ، و ون قادرة على استيعاب المتغيررا ـ ينبغي عن تتميز الخطة بالمرونة، بمعنى عن ت 1

 . وال تعني المرونة ضع  الرؤية عو االرتباك. ستثمار الالرص الطارةةال

                                                

 (.1  ص )عصول علم اإلدارة، سامي زين العابدين حماد،  :انظر (6)



 

 1 

 .ة الناجحررة ذرري الترري تراعرري الحاجررا  ا نيررة، وتعتنرري  رر لك بالحاجررا  المسررتقبليةـ الخطرر 1

برالعمق  برامجرهوالعمل الخيري المؤثر لن تظهر نتاةجه خالل مردة يسريرة؛ ولهر ا ينبغري عن تتميرز 

وطول النال 
(7)

 . 

 : من عالما  الر ود والرتابة في المؤسسا  اإلسالمية* 

، وترؤدي  ترسرخ األميرة اإلداريرة للتطور؛ مقاومةة جامدة مغلقة ذا على قوالب إداريان الاؤ -  

 . إلى الالوضى والتخبط

 . ضبابية األذدا ، وعدم وضو  الرؤية ا نية والمستقبلية - 2

 . في ععمال نمطية رتيبة وحصر الجهودبالتجديد واإلبدا  في الوساةل والبرامج،  الضيق - 3

تعامل مرع الواقرع الردولي واإلقليمري وال ؛اسية والقانونيةعن استيعاب المتغيرا  السي العجز - 1

 . والغياب عن الواقع الضع بطريقة تؤ د 

 . عن التأقلم مع البيةا  االجتماعية والال رية المختلالة بالاعلية ومرونة العجز - 1

 . عن استثمار التقنيا  التي تيسر سبل العمل، وتقلل من ت الياله العجز - 6

 .نمية البشرية داخل المؤسسا ضع  برامج الت - 7

  ي  يحدب التغيير؟* 

من خالل التجربة عحسرب عن التغييرر فري المؤسسرا  اإلسرالمية سرو  يالررض نالسره مرن حيرب 
 : نشعر عو ال نشعر، وي  ر اإلداريون عن ذناك نوعين من التغيير

 : التغيير العشواةي -  

بر ل فيره محاولرة للوصرول إلرى نتراةج تل خطة معينة، وال  عو اتبا ويحدب ذ ا النو  دون تدخل، 
 ! محددة، فهو تغيير اير إرادي

 : التغيير المخطط - 2

حيب يلتح م في مسار ذ ا النو  من التغيير، ويلخطط لحدوثه، فتلحدد عذدافه وسرعته ومجاالتره 

وطرق تنالي ا
(8)

 . 

ذا بزمرام ذا لجوانرب النالرع فار  مؤسسة مع البيةرة المحيطرة، واسرتثموله ا ف ن تالاعل ال يهرا، وعخر  
ننرا فري إ .، ومرن عذرم مقومرا  اإلبردا  والنمروالتخطيط النراج المبادرة والتطوير؛ من عذم مقوما  
خطروا  واضرحة ومدروسرة ترفرع مرن عقليتنرا  وت رون  ر لكحاجة ماسة لخطوا  جادة وجريةرة، 

 . اإلدارية، وتحقق طموحاتنا الدعوية والتعليمية

  لمجررد التغييرر لري المطلروب فري المؤسسرا  الخيريرةوير والتغيير وينبغي التأ يد ذنا عن التط
القروة والترأثير؛ فيزيرد مرن فاعليتهرا،  ، ول نه تغيير مخطط يرتلم  بح مرة جوانرب  ومجاراة ا خرين

ويؤلرر  بينهررا بانسررجام وت امررل، ويررتلم  بصرردق جوانررب الضررع  والررنقص فيرردرؤذا بالتصررحي  
 . والعالإ

بقناعررا  راسررخة مررن اإلدارة العليررا فرري المؤسسررة، ثررم ب شرراعة ثقافررة ويبرردع التطرروير والتغييررر 
 . التطوير واإلبدا  في مناخ المؤسسة ، وب لك تتوافق األقسام وتت امل في بناةها

                                                

عبرد الررحمن  عحمرد الشرميمري و. د: مال، ترألي ـتاب مبراد  إدارة األعرـ ر: و ـوضرـ ا المـيدة في ذـن المراجع المالـم (7)
 (.11 ـ  67)، ص (التخطيط: )بشرى انام، فصل ذيجان و

 (.21ص )عبد هللا بن عبد الغني الطجم،   تاب التطوير التنظيمي، تألي  الد تور: انظر (8)



 

   

 : التخصص في العمل المؤسسي: خامساً 

االتجـاا بقـوة وتر يـز إلى منطـقة مـن مـناطـق العـمل، عو جانرب مرن : والمراد بالتخصص ذنا
 . جوانب العمل الخيري

فري بعرض المؤسسرا   األعمرال إن الدخول في  ل ميدان واالتجاا إلرى  رل بلرد عدى إلرى تشرت 
الخيرية، وإلى ضع  في استثمار ذر ا األعمرال، وذر ا برال شرك انع را  لضرع  الرؤيرة وقصرور 

 . التخطيط

 : دواعي التخصص* 

، ي يوحرد الر ذن، ويضراع  عطراءاوطريق اإلتقان ذو التخصرص الر . إتقان العمل عذمية -  

 . ال ي ال يحصل بالتشت  األمر

عرررن تحقيرررـق  ثيرررر مرررـن راباتررره  المررررء ، وعجرررـزالجهرررد والوقررر  اإلنسرررانيمحـدوديرررـة  - 2

ول ا  ان مـن رحمـة هللا بعبادا عنه ال ي ل  نالساً إال ما آتاذا، وإ ا رام المرء عمل  ل  .وطـموحاته

ال يمرل هللا حترى  ،فرو هللا !علري م بمرا تطيقرون»: ء التوجيره الح ريمومرن ذنرا جرا .شيء لم ينرل شريةاً 

ين إليه ما داوم عليه صاحبه، و ان عحب الدم «تملوا
(9)

 . 

المالرروض ضع  الموارد المالية في  ثيرر مرن المؤسسرا ، خاصرة فري ظرل الحصرار الردولي  - 3

 .على العمل الخيري

 متالاوترة فـرـروض ال الايرا  مما يجعلـراـبا ، تالــاو  النا  في القـدرا  والملــ ا  وال - 1

ََ }: قال ـ سبحانه ـ .دون آخــرين ألنا في لزومها  ْْ فَ  ْا ََْضُك ْْ َخَِئَف اأَلْرِض َورََفَع بَ  َُْك ََ َوُهَا الَِّذي َج

 ْْ ْْ ِفي َما آتَاُا ُْاَُا ٍَْض َ رََجاٍت ْلَيَ ْ  . [125: األنَام] {بَ 

: مالهرروم ، محررلَّ (نعمررل شرريةاً محرردداً فرري زمررن محرردد: )الهرروم  طبيعررة العصررر الترري عوجررد  م - 1

 . م ان لمن يريد حيازة  ل شيء فلم يبق   ؛(ععمل  ل ما عشتهي في عي وق )

 : والتخصص المنشود في داةرة العمل الخيري نوعان

 المجرال الرردعوي عو  ؛اال  العمرلـال مرن مجرـص فري مجرـوذرو التخصر :يـص نوعرـتخصر -ع 

 رعايررة األيتررام، عو بنرراء  ؛وقررد ي ررون ع ثررر تخصصرراً فرري جررزء مررن مجررال... ارراثي التعليمرري عو اإل

 . المساجد، عو  الالة الدعاة، عو دعوة الطالب والمثقالين، عو دعوة المرعة، عو تعليم القرآن ال ريم

دول معينة، عو قارة عو منطقة  العمل في  ؛وذو التخصص في الم ان :غرافيـص جـتخص -ب 

مدينة معينة مثالً  العمل في  ؛ ون ع ثر خصوصيةوقد ي .جغرافية
( 1)

 . 

جرد التخصرص  ران األمرر عفضرل فري اإلتقران واالنطالقرة الثابترة المطرردة الواعرردة؛ إ ا  و لمرا ول

 . توافر  شروط النجا  األخرى وتخلال  موانعه

ف نهرا تخالري  ثررة الملرل والسرآمة، وقلرة  ،مهما ت رع  بالموضروعية ،عدم التخصصإن دوافع 

والواقع يشهد بأن التوسع اير ؛  ي  ال .الثبا  واإلنتاإ، وضع  الخبرة والبصيرة، وضيق األفق

                                                

ومسرلم فري  تراب صررالة  ؛(13)رقرم (  1 / )عخرجره البخراري فري  تراب اإليمرران، براب عحرب الردين إلرى هللا عدومرره  (9)
 (.782)رقم (  11ـ  111/ )المسافرين وقصرذا، باب فضيلة العمل الداةم من قيام الليل وايرا، 

 (.29ـ  28ص )مي في العمل الدعوي، تجربة المنتدى اإلسال: انظر (1 )
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ا  عمارة  ما يشهد بأن تخصص المؤسس! ؟المدرو  يقلل الجودة، ويبعثر الجهود، ويضيع النتاةج

اقة إلررى حررين تصررير مرجعرراً فرري مجررال عملهررا، ودلرريالً إليرره، ومستشررارة فيرره، وسرربّ  علررى نجاحهررا

وعهفر
(  )

 . 

 : توطين العمل الخيري :سادساً 

إيجاد مؤسسا  خيرية محلية في الردول اإلسرالمية الالقيررة عو الردول التري : بالتوطين والمقصود

توجد فيها عقليا  مسلمة، قادرة على القيام برأداء الواجرب الشررعي دون االعتمراد علرى ايرذرا مرن 

 . المؤسسا  اإلسالمية الدولية

ن العمرررل الخيرررري فررري دول العرررالم اإلسرررالمي ضررررورة ملحرررة، ومرحلرررة ونقررل الخبررررة وتررروطي

وقد تأ د ذر ا المطلرب بعرد حصرار العمرل الخيرري وتقييرد . استراتيجية مهمة، ال ينبغي التأخر عنها

 . حر ته

فررق رؤيررة مدروسررة ينبغرري السررعي لتحقيقرره و   صررحي  عنَّ  لررك يتطلررب جهررداً  بيررراً ونالسرراً طررويالً، ل ررن  

 . ومتدرجة

 : واةد توطين العمل الخيريف* 

لترروطين العمررل الخيررري فرري الرردول اإلسررالمية الالقيرررة عو دول األقليررا  المسررلمة فواةررد  ثيرررة، مررن 

 : عذمها

ـ استغناء العمرل الخيرري والردعوي فري دول العرالم اإلسرالمي عرن دعرم ورعايرة المؤسسرا    

 . اإلسالمية الدولية، وقيامه بنالسه

م االحتياجا  المحلية، وممارسة األنشطة الدعويرة بحريرة قدر على تاله  ـ المؤسسا  المحلية ع 2

 . ع بر

 . الدولية واإلقليمية المتعلقة بحر ة األموال وانتقال الدعاة واألمنية ـ التقليل من العواةق السياسية 3

توثيق عواصر اإلخاء بين المؤسسا  اإلسالمية الدولية والمؤسسا  المحلية من جهة، وبناء  ـ 1

 .الثقة بين المؤسسا  المحلية ورموزذا الدعوية ومجتمعاتهم من جهة عخرى

 : من متطلبا  توطين العمل الخيري* 

إلم ان، ا ـ الحرص على بناء مؤسسا  خيرية قوية ومتخصصة، واستيالاء عس  النجا  قدر    

اسررتقامتها علررى  تعررين فرريو لررك بت رروين مجررال  إدارة جماعيررة، ووضررع عنظمررة ولررواة  إداريررة، 

 . الطريق الصحي  ب  ن هللا

رر ؛وإعررداد القيررادا  اإلداريررة والعلميررة والدعويررة ببنرراء الرجررالـ العنايررة  2 ل القررادرة علررى تحم 
إن بناء الرجال ذو ععظم ثروة »:  العقيلبحقها، يقول األستا  عبد هللا والمؤذلة ألخ ذا ،المسؤولية

يتر ها عّي مدير قيادي للمنظمة، حتى يتررك جريالً مرن المروظالين والمرديرين المخلصرين المعتمردين 

«على عنالسهم، وال ين يتحلون بالنشاط والمبادرة ال اتية واالعتمادية والمسؤولية العالية
( 2)

. 

                                                

، للد تور سرليمان برن عبرد هللا الحرب ، (ع والتطلعا ـوة الواقـوية إلبالغ الدعـا  الدعـية المؤسسـعذم)ب ـبح: رـانظ (  )
الرر ي نظمترره النرردوة العالميررة للشررباب ( الشررباب وبنرراء المسررتقبل)، منشررور ضررمن عبحرراب مررؤتمر (211 - 219ص )

 .اإلسالمي
 (. 7ص )دارة القيادية الشاملة، اإل (2 )



 

 3 

لية بمنطق التقدير والثقة وتالويض الصالحية، وعن ننا بحاجة ماسة عن نتعامل مع القيادا  المحإ

 .ي ون  لك وفق رؤية استشرافية بعيدة النظر

الدارسرررين فررري الجامعرررا  العربيرررة  -النرررابهين مرررنهم خصوصررراً  -رعايرررة طرررالب المرررن   ـ  3

 .واإلسالمية، فهم من الب ور المستقبلية الواعدة لتوطين العمل الخيري والدعوي في بلدانهم

لتحقيق التواصل  ؛شرا ا  جادة بين المؤسسا  اإلسالمية الدولية والمؤسسا  المحليةـ عقد  1

 . اء وتبادل الخبرا  والتجاربالبنّ 

 ثيررر مررن الرردول ال تخلررو مررن خالفررا  بررين بعررض الرردعاة والجمعيررا ، وينبغرري عن ي ررون  ـ  1

 ، والتحر ير مرن للمؤسسا  الدولية دور جاد في التألي  وتقريرب وجهرا  النظرر وتوحيرد الصرالو

 .النزاعا  والصراعا  التي تالسد العمل وت ذب بحالوة الدعوة

 . المتنوعةـ إيجاد استثمارا  وقالية في الدول اإلسالمية تقوم على تمويل األنشطة الخيرية  6



 

 1 

 : التدريب ورفع مستوى ال الاءا  اإلدارية والدعوية: سابعاً 

فري عمرور ثالثرة؛  لمؤسسرا  الخيريرة يجرد قصروراً يرة واإنَّ الناظر في  ثيرر مرن األوسراط الدعو

 : ذي

 الرراابين فري العمرلولري  ذر ا القصرور ناتجراً عرن قلرة عردد  .قصوٌر فري الطاقرا  المبدعرة :األول

، بل ذو ناتج عن قلة المعادن ال ريمة التي يلعّض عليها بالنواج ، وذ ا مصداق قول النبري الخيري

«ت اد تجد فيها راحلة ال ؛إنَّما النا   اإلبل الماةة»: ×
( 3)

 . 

ر ت، ثررم قصررور فرري توظيرر  الطاقررا  فرري ا تشررا  الطاقررا قصرروٌر  :الثراني ررخم وظيالرراً مثمررراً، يلس 
ه قدراتها  . مل اتها، ويوجم

هرا تنرتظم فري فررق عمرل ضعٌ  قيادي وإداري في التألي  بين الطاقا  الموجودة وجعل   :الثالب

  .منسجمة، تت ات  لتحقيق عذدا  المؤسسة

فقررط فرري مواردذررا الماليررة، عو قوتهررا اإلداريررة، عو سررعة   والقيمررة الحقيقيررة ألي مؤسسررة ليسرر

ف هلرم ثرروة بناةهرا، وذرم األعمردة التري تعرين ـ حقراً ـ فري  ؛انتشرارذا، ول رن تتر رز قوتهرا فري رجالهرا

، دريبهمبتراستقرار المؤسسة وثباتها؛ وله ا  انر  الدقرة فري حسرن اختيرارذم وتروظيالهم، ثرم العنايرة 

هم؛ من عذم جوانب القروة والتميرز، ومرن عذرم عسر  النمرو واالسرتقرار ورفع قدراتهم، وصقل طاقات

 .المستقبلي

 : تعري  التدريب وبيان عذميته* 

الجهررود المنظمرة والمخططررة لتطرروير معرار  وخبرررا  واتجاذررا  المترردربين، »: ذررو التردريب

«و لك بجعلهم ع ثر فاعلية في عداء مهامهم
( 1)

 . 

بأذمية التدريب، وقد تظرن عنره مجررد  لم تقتنع بعدل  المؤسسا  الخيريةوالالف  للنظر عن بعض 

؛ فلقد عثبت  الدراسا  عن التعليم والتردريب يسرهمان وال شك بأن ذ ا خطأ! ال واألوقا ذدر لألمو

 - يررةبدرجرة  ب وبناًء على  لك؛ ف ن عي تقدم في العمرل المؤسسري يعتمرد .في رفع مستوى االنتاإ

على التعليم والتدريب -بعد توفيق هللا تعالى 
( 1)

 . 

مرن العراملين فيهرا  نسبة الفتةالخيرية اإلسالمية الدولية والمحلية يجد  المؤسسا والمتابع لواقع 

من اير المتخصصين في العمرل الخيرري الر ي يمارسرونه؛ و لرك لنردرة الجامعرا  والمعاذرد التري 

لخيري في العالم اإلسالميتعتني عصالً بالعمل الدعوي وا
( 6)

، ولحداثرة عمرذرا الخيرري فري  ثيرر 

مررن البيةررا  اإلسررالمية،  مررا عن بعررض المتخصصررين مررنهم لررم ي تسرربوا خبرررا  ميدانيررة تسررتثمر 

 . تعليمهم

ول رن  ،- وهللا حسيبهم - يتميز بالصدق والحرص في المؤسسا  الخيرية العاملين من اً  ثيرإنَّ 

 . من القدرة وال الاية العملية ذؤالء الصادقون على قدر  ا   لي  بالضرورة عن ي ون 
                                                

ومسررلم فرري  ترراب فضرراةل  ؛(6198)، رقررم (333/  )رفررع األمانررة : البخرراري فرري  ترراب الرقرراةق، برراب: عخرجرره (3 )
 (.2117)، رقم (973 / 1)، «النا    بل ماةة»: ×قوله : الصحابة، باب

 (.3 ص )الد تور حسن الطعاني، : التدريب مالهومه وفعالياته، تألي  (1 )
 (.1  - 1 ص )المرجع السابق،  (1 )
رية عذميررة  لررك منرر  وقرر  طويررل جررداً، ولهرر ا رعرر  المجررال  ال نسررية واإلرسررراليا  يعدر رر  المنظمررا  التنصرر (6 )

تل  عنحاء العرالم، ونجحر  فري تعلريم وتردريب جحافرل  ثيررة ـد في مخـاذـا  والمعـامعـيراً من الجـالتنصيرية عدداً  ب
 . ـ تعالى ـ عن يجعل  يدذم في نحورذممن المنصرين، نسأل هللا



 

 1 

 العاملينوله ا ف ن عولى عولويا  المؤسسا  اإلسالمية في المرحلة القادمة ينبغي عن ت ون بناء  

ال رراء القررادرين علررى تحمررل المسررؤولية، والعنايررة الالاةقررة بهررم، وترردريبهم؛ ألداء مهررامهم ب الايررة  األ   

َو َمِك اْسَتْأَجْوَت اْلَرِايُّ اأَلِميكُ }: لقول المولى ـ جل َّ وعال ـتحقيقاً  ؛وفاعلية  . [62: الرصص] {إ َّ َخي ْ

رو  التناف  المحمود بين الموظالين، ودفعهم للتسابق  عذمية إشاعةوذا ذنا قضية مهمة؛ وذي 

مرررور فرري الخيرررا ؛ حتررى يرردر وا عن الموظرر  الرر ي ال ينمررو وال يتطررور، وال يرتقرري عداؤا مررع 

  .واير مؤذل للحالاظ على تلك الوظيالةالوق ؛ موظ  عاجز ضعي  األثر في عمته، 

 : قبل التدريب* 

 : من الملحوظا  المهمة التي يجب االنتباا إليها قبل البدء في تدريب الموظالين

وضع نظام متقن لتعيين الموظالين؛ حترى تضرمن المؤسسرة اسرتقطاب ال الايرا  المتميرزة للعمرل  -  

  .فيها

وذر ا الحرافز لرن  .الرابرة فري بنراء الر ا  وتطويرذراتنميرة ، وإيجاد الحافز المسرتمر للرتعلم - 2

يتحقق إال إ ا  ان  بيةة المؤسسة بيةًة صحيًة تحرص على  لك، وتشجع على اإلبدا ، وتعين على 
 . التميز

ي المؤسسررة ويررتم تحليررل الحاجررا  التدريبيررة فرر .الترردريب برردون تخطرريط يعررد ذرردراً للمرروارد - 3

 . بمقارنة األداء الالعلي باألداء المراوب فيه، وتحديد حجم الالارق ال ي يم ن معالجته بالتدريب

 متى يالقد التدريب عذميته؟* 

ال ينالعهم التدريب حقاً، بل يتحول إلرى قد من خالل التجربة تبين عن ذناك مؤسسا  وعشخاصاً 

 : عبء نالسي ومالي، ومن ذؤالء

ي لررم تقتنررع عصررالً بجرردوى الترردريب لموظاليهررا، ول نهررا تالعررل  لررك مجرراراة المؤسسررا  الترر -  

  .ظاليهاللمؤسسا  األخرى، عو إس اتاً لمو

فالداعيررة الرر ي يضررع  عنرردا الهررم  :الشررخص الرر ي ضررع  عنرردا الرردافع للعمررل واإلنجرراز - 2
هارا  الدعوية لن الدعوي، وتقل ايرته على دين هللا ـ تعالى ـ ال ينالع معه التدريب؛ ألن إتقانه للم

 . يزيد من فاعليته وإنتاجه، وذو في حاجة إلى إحياء الدافع الدعوي عوالً 

فحرين يل لَّر  داعيرة بمتابعرة مشررو  ذندسري ـ  مرا يحردب : عدم مناسربة الموظر  لوظيالتره - 3

ال يملررك المقومررا   الداعيررة ـ فرر ن الترردريب لررن ينالررع؛ ألن المؤسسررا  الخيريررة ثيررراً فرري بعررض 

  .والطاقا  لألموالية لإلشرا  الهندسي، وتدريبه على  لك ت لي  بما ال يطاق، وذدر األساس

تره فرصراً عظيمرة لمزيرد مرن جبه فه ا الشخص بعل : المتعاليالشخص  - 1 يلضيمع على نالسره وعلمَّ

 . البناء والتطوير

. لسرعي لتردريبهمإليهم ـ وعمثالهم ـ ينبغي معالجرة مشر التهم عوالً، ثرم ا ومثل ذؤالء ال ين عشر 

التردريب المرتجرل بردون ف ؛ؤ د ما جاء في تعري  التردريب وعنَّره عمليرة مخططرةع يوله ا  له ف نن

 . لموارد المؤسسية، ولن يؤدي إلى رفع  الاءا  الموظالينا علىال شك عنه عبء  رؤية واضحة

 : التدريب بين بيةتين* 

لعقوبررة، مثيررر لإلحبرراط وعرردم مررن ا ينظررر إليرره عنرره نررو الترردريب فرري بعررض المؤسسررا  قررد 
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ر إدارة المؤسسة الموظ   بعجزا وضع   الايته وقدرته؛ ولهر ا فهري  ،االطمةنان و لك عندما تلشع 

   .تلزمه بالتدريب لمعالجته

د  نوعاً من الثواب والتحاليز والبناء يحدو الموظ  إلى التالاعل  والتدريب في مؤسسا  عخرى يلع 

ا إدارتره رل ررع  بأنهرا لحرصررها عليره وتقررديرذا لجهرودا حرصر  علررى تدريبره؛ وبرر لك  معره، عنردما تلش 

 . ت سب والء  المتدرب، وتستاليد من طاقاته وإبداعاته

 عرط  إ ا لرم نل ا عيضاً عنره ال فاةردة مرن التردريب الخيرية عن يدر و المؤسسا مديري  والمتوقع من

هاون في  لك قد يؤدي إلى نتراةج الموظالين بعد  لك فرصة  افية لتطبيق ما تدربوا عليه، بل إن الت

 ..! شعور الموظ  باإلحباط :سلبية اع سية، من عقله
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 : من نتاةج التقصير في التدريب* 

 : نتاةج سلبية عديدة؛ منها في التدريب المؤسسا  الخيريةلتقصير 

 عدى إلى ضع  اإلنتاجيرة، ورتابرة  ثيرر ،العناية ببناء الرجال عن إذمال التدريب، وضع    -  

لدعوية، فضرالً عرن من األعمال والبرامج الدعوية، واياب التجديد واإلبدا  في  ثير من الوساةل ا

 .الالوضى اإلدارية

رندرة القيرادا  والطاقرا  المتميرزة داخرل بعرض المؤسسرا  والجمعيرا  عدى إلرى عن يل  - 2 د وسَّ

 ..! تي تنتج عن ذ اال السلبيةوال تخالى النتاةج  .األمر إلى اير عذله في  ثير من األحيان

القصور في توطين العمل الخيري في الدول اإلسالمية ودول األقليا  المسلمة، واستمرار  - 3
 .اعتمادا على المؤسسا  اإلسالمية الدولية

ندرة القيادا  وضع  الطاقا  فري البيةرا  الدعويرة عرن  عالج  بعض المؤسسا  مش لة   - 1

وذر ا ال برأ  بره فري مرحلرة مؤقترة،  .مرن بيةرا  عخررى طريق استقطاب بعض القيادا  والطاقا 

 اعقدر من ايرذ إ  ذي ؛وبخطة واضحة، إلى عن يتم تدريب طاقا  محلية مؤذلة لتحمل المسؤولية

اعلى التعامل مع بيةته
( 7)

 . 

                                                

آفراق : و تراب. الد تور ذشام الطالب: تألي  ،(دليل التدريب القيادي) تاب : من عنالع  تب التدريب التي وقال  عليها (7 )
 .محمد بن يحيى مالر : ، تألي ةالتدريب اإلداري في الجها  الخيري
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 : القانوني للمؤسسا  الخيرية االلتزام: ثامناً 

سرالمية قروانين ترنظم العمرل الخيرري، اإل الخيريرة توجد ل ل البلدان التي تعمرل فيهرا المؤسسرا 

ول ري تحصرل الالاةردة المرجروة مرن . وتضع له حدوداً، وتالرض عليه عمروراً ال برد مرن االلترزام بهرا

العمل، ويستالاد من تلرك القروانين، ول ري تلجتنرب المخراطر والمعوقرا  التري تهردد عمرل المؤسسرا  

 : الخيرية؛ ال بد من مراعاة األمور ا تية

 . على القوانين المحلية المتعلقة بالجانب الخيري التعر (  )

 : اتخا  مستشار قانوني للمؤسسة( 2)

و لك في  ل بلد تشر  بالعمرل فيره، وت رون مهمتره ضرمان سرالمة الوضرع القرانوني للمؤسسرة، 

واإلجابة عن االستشارا  القانونية التي تررد عليره، وتقرديم دورا  قانونيرة متخصصرة لمرن يحتراإ 
 . المؤسسةمن موظالي 

 : وضع دليل باإلجراءا  الالزمة( 3)

وذرري اإلجررراءا  الترري يلررزم اتخا ذررا عو مراعاتهررا قبررل الشرررو  فرري تناليرر  عمررل مررا، مررع عذميررة 

نظراً للتغيرا  القانونية واإلدارية التي تحصل في  ثير من البلدان بين  ،المراجعة له ا اإلجراءا 

 . فينة وعخرى

 : القانونية الرةيسة، والتي تتمثل فيما يأتي القيام بتنالي  الجوانب( 1)

ع ـ وضع نظرام عساسري للمؤسسرة يتضرمن ذويرة المؤسسرة ورسرالتها فري البلرد الر ي تعمرل فيره، 

واألذدا  التي تسعى إلى تحقيقها، واألنظمة واللواة  التي توض  طريقة عملها وإدارتها، مع بيان 

من األمور المهمة، نحوذا ععضاء مجل  اإلدارة، والهي لة اإلدارية للم تب، وصالحيا  األمناء و

 . ونحو  لك.. حق المؤسسة في االقتراض عو االستثمار: مثل

ب ـ عذمية عن تبقى األنشطة التي تقيمها المؤسسة في بلرد مرا متوافقرة مرع نرو  التررخيص الر ي 

جررة عررن نطرراق قانونيررة األنشررطة الخار لالستشرر اال  الترري قررد يطرحهررا عرردم؛ و لررك تالفيرراً  تحملرره

 . الترخيص

إ ـ التأ د من صرالحية اإلدارة الماليرة لم اترب المؤسسرة، وتحقيقهرا الحرد األدنرى مرن متطلبرا  

 . ؛ و لك ل ي تتأ د المؤسسة من تحقيق ضبط مالي وانضباط قانوني ال يعرضها للمساءلة القانون

طلبا  الدنيا لطبيعة العقود د ـ  تابة عقود عمل مع العاملين في المؤسسة؛ ت ون متوافقة مع المت

وتبرز عذمية ذ ا العقود في  ونها مرن المتطلبرا  . التي تنص عليها جها  االختصاص في  ل بلد

 . عنها مرجع التحا م عند حصول مش ال  مع الموظالينوالقانونية للمؤسسة، 

 . ذـ ـ القيام بتوصي  وظاة  العاملين في المؤسسة من الناحية اإلدارية

ام بتسررجيل المؤسسررة فرري مصررلحة الضررراةب والتررأمين االجتمرراعي؛ إ  إن اإلعالرراءا  يـو ـ القرر
ال تشمل في  ثيرر مرن البلردان الضرراةب علرى رواترب  - الممنوحة للمؤسسا  الخيرية -الضريبية 

الموظالين والتأمينا  االجتماعيرة، ول رن ال برد مرن دراسرة القروانين المتعلقرة بالضرراةب والتأمينرا  

بش ل جيد؛ حتى تتم ن المؤسسة من وضع خطة ت الل تسجيل من تلزمه الضراةب من االجتماعية 

 . الموظالين لدى تلك المصال  بأقل  لالة مم نة

 : مراعاة العالقة القانونية والمحاسبية بين المر ز الرةي  والم اتب الالرعية( 1)
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ويجرب . ا  للالرر و لك ألن طبيعة العالقة بينهما تختل  بحسب نو  الترخيص، والنظام األسر

على إدارة الم اتب الالرعية مراعاة القضايا التي تهتم بها الجهة المشرفة على المؤسسرا  الخيريرة 

في مقدمرة ذر ا القضرايا  ياليرة صرر  المبرال  التري يرتم تحويلهرا مرن  وتأتي .في بلد المر ز الرةي 

ذدا  المؤسسرة، وعن تقيرد   في خدمة عصر  المر ز الرةي  إلى الالر ؛ إ  من األذمية بم ان عن تل 

وتسجل وتصر  تبعاً للقوانين في بلد الالر ، مع تحضير حسابا  تالصيلية توض  تلك المصاري  

 . ل ل مشرو ، ثم القيام بتدقيقها من محاسب قانوني معتر  به؛ لت تسب الصالة القانونية

اًء على األنظمرة بن -وبخاصة إ ا  انوا من اير عذل البلد  -الحرص على تعيين الموظالين ( 6)

 : الساةدة في البلد

فعلى المؤسسا  الخيرية تجنب تعيين عي موظ  ـ وخاصة في المناصب القيادية ـ مخالالاً له ا 
 . األنظمة؛ مع الحرص على االلتزام بقوانين اإلقامة والتنقل لهم

 مل الخيرررري بأبوابررره المختلالرررة واألنشرررطةـداخل برررين العرررـدم الترررـب الحررررص علرررى عرررـيجررر( 7)

 .إش اال  قانونية تؤثر على العمل الخيري -في العاجل عو ا جل  -ألن  لك قد يسبب  ؛السياسية

لهم عنشطة سياسية عو ينتمون  -خاصة في اإلدارة العليا  -ويدخل في ذ ا السياق تعيين موظالين 

 .ألحزاب سياسية

 .التقويم المستمر لالنضباط القانوني في المؤسسة( 8)
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 : اط المالي في المؤسسا  الخيريةاالنضب: تاسعاً 

فري عيردي  مرا عنره عمانرة  بيررة  .المال عصب الحياة وشريان العمل، وقوام المؤسسرا  الخيريرة

العاملين فيهرا  رل بحسربه،  مرا عن االنضرباط المرالي فري عي مؤسسرة رمرز القاةمين على المؤسسة و

؛ من  ؤسسة في جميع الجوانب المالية؛ فاقتضى  لك  له الدقة والضبط المالي للم لقوتها وسالمتها

 . جمع  واستثمار وصر 

 : ويتأ د ذ ا ألمرين

األمانة التي عمر هللا ـ عز ى عداء ضمقتعن حالظ المال وحسن التصر  فيه بدقة وضبط ذو  -  

 . ها في مواضعها الشرعيةعليهم وضع   وجل ـ النا  بأداةها، وعوجب  

لهم المحسنون على عداةها، وعمرروذم بصررفها فري مصرارفها عن في  لك رعايًة لألمانة التي و - 2 َّ 
 . الشرعية

ضرروابط مح مررة تررنظم القواعررد الماليررة  الخيريررةولرر ا فرر ن مررن الضررروري عن تضررع المؤسسررا  

برين م ترب المؤسسرة الررةي  والالررو  المختلالرة، عم برين عسرواء  ؛العالقا  المالية ترتبالداخلية، و

 . تعاملين معهاالالرو  والعاملين فيها والم

 : ومن التنبيها  المهمة في ذ ا المقام

، مرع تروفير  رل فري عمرل ال بد من اتبا  نظام محاسبي دقيق وواض  في  ل بلد للمؤسسرة -  

ل عن ي ون  لك النظام متسقاً مرع األنظمرة المحاسربية إلنجاحه،  ما يالضَّ  والتقنيةاإلم انا  البشرية 

 . اسب قانوني ل ل م تب من م اتب المؤسسةالمتبعة في  ل بلد، وعن يوجد مح

وفي المؤسسا  التي تتبع نظام صر  مر زي ال بد عن تقدم الم اتب الالرعية للمر ز الررةي  

ل ي  ؛لالطال  عليها، وتدقيقها، وعرضها على المحاسب القانوني ؛تقارير محاسبية شهرية منتظمة
 . يتسنى معالجة الخلل ـ إن وجد ـ في حينه

االلتزام باألنظمة والقوانين المالية الساةدة في البلرد الر ي تعمرل فيره المؤسسرة ـ مرا لرم يجب  - 2

نالاق على المشاريع، عو البيع ، عو اإل ، سواء في الحواال  المالية عو صر  العمال  حراماً ـت ن 

نها مع ضرورة الوضو  التام في ذ ا المعامال ، والحرص الشديد على تدوي. ونحوذا ..عو الشراء

 . وضبطها، وحالظ الوثاةق والمستندا  المتعلقة بها

وفرري الرردول الترري تللررزم المؤسسررا  الخيريررة برفررع تقررارير ماليررة دوريررة يجررب االلتررزام برر لك، 

 . والتعامل مع الجها  المسؤولة بدقة وشالافية

ينبغرري السررعي الجرراد للوصررول إلررى االسررتقاللية الماليررة للمؤسسررا  اإلسررالمية؛ مررن خررالل  - 3

األوقا  الخيرية واالستثمارا  التجارية، فه ا عضمن في قوتها واستمرار عنشطتها
( 8)

 . 

 : وذناك عدد من الضوابط له ا الجانب يلزم مراعاتها

ن  جمع بين صالت ي الخبرة واألمانة؛ تحقيقاً  -ع  عن يتولى إدارة المشاريع االستثمارية ومتابعتها م 

َو َمِك اْسَتْأَجْوَت اْلَرِايُّ اأَلِميكُ إ َّ }: لقول المولى ـ جلَّ وعال ـ  .  [62: الرصص] {َخي ْ

                                                

عثرر الوقر  علرى الردعوة إلرى هللا : )،  ترابوعذميتره دراسرة الوقر  من عذم الدراسا  العلمية التري اطلعر  عليهرا فري (8 )
 .خالد بن ذدوب المهيدب، وذو رسالة علمية حصل  اتبها على درجة الماجستير: ، تألي (تعالى



 

2  

ب القررارا  الالرديرة من عذل الخبررة واالختصراص، وتجن ر االستثماري فريقٌ  عن يتولى القرار   -ب 
 . المتسرعة

استالراغ الجهد في إعداد الدراسا  االستثمارية، مع الحررص علرى االسرتثمارا  المأمونرة  -إ 
 .   العاةد الربحي األ بر، والبعد ما عم ن عن جوانب المخاطرةتجارياً و ا

البعرد تمامرراً عررن االسررتثمارا  التري قررد يخررتلط فيهررا الحرالل بررالحرام، والتررور  عررن مررواطن  -د 
 . الشبها ، مع التنبه إلى المساةل الدقيقة في المعامال  التجارية

 . ناسبة االستمرار فيها من عدمهتقييم االستثمارا  التجارية سنوياً؛ للنظر في م -ذـ 

الحرررص علررى التخطرريط المررالي، ووضررع موازنررا  سررنوية دقيقررة للم اتررب الالرعيررة والمشررروعا   - 1
 . واألنشطة

ـ يشر  على إعداد ومراجعة الموازنا  والخطط المالية عذل القدرة والخبرة؛ حيرب إن مرن  1

ممرن ال يردر ون  ثيرراً  ب لك بعض الدعاةسالمية قد ت ل  األخطاء الشاةعة عن بعض مؤسساتنا اإل

 . فيحدب الخلط واالضطراب ؛من الالنون المحاسبية

ـ يتهراون بعرض المروظالين ـ مرن حيرب ال يشرعر عحيانراً ـ فري صرر  األمروال الخيريرة علرى  6

وذ ا خطأ ! األنشطة والمشاريع، ويحدب ذدر اير متزن عحياناً بحجة عنها لم تصر  إال في الخير

تضررى األمانررة يللزمنررا بصررر  عقررل الت ررالي  الماليررة المتيسرررة لتحقيررق ععلررى المصررال  ظرراذر، ومق

الشرعية المم نة
( 9)

 . 

                                                

دور مجل  إدارة المنظمرة ايرر الربحيرة فري وضرع وتنالير  السياسرا  ) تاب : من المراجع الماليدة في ذ ا الموضو  (9 )
مردخل للمسراءلة : لجنرة مراجعرة الحسرابا )و تراب . سرعاد الطنبرولي: برراي ، ترجمرة. ذيرنتجتون إ: تألي ، (المالية

 .حسني تمام: جونسون، ترجمة. ساندرال: ، تألي (المالية في المنظما  اير الربحية
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 الخاتمة

يقررروم العمرررل الخيرررري علرررى قطرررا  حيررروي مرررن قطاعرررا  الررردعوة اإلسرررالمية المبار رررة، وتقررردم 

ذ ا الورقة  وعختم. المؤسسا  الخيرية بمختل  تخصصاتها جهوداً متميزة تستحق اإلشادة والتقدير

 .ب  ر النتاةج ثم التوصيا 

 :النتاةج: عوالً 

ـ ينبغرري عن ال تررؤدي الضررغوط الدوليررة واإلقليميررة علررى العمررل الخيررري إلررى االنحسررار عو   

قرال هللا ـ تعرالى . التراجع؛ بل ينبغي عن ي ون  لك محالزاً ومشجعاً على مزيد من العطاء واإلنجراز

َِ َما َ يَ ْوُجا َ إ  َتُكانُاا تَْأَلُماَ  فَ }: ـ ْْ يَْأَلُماَ  َاَما تَْأَلُماَ  َوتَ ْوُجاَ  ِمَك الَّ  . [111: النساء] {إن َُّه

ـ العمل الخيري في حاجة ماسة إلى التطوير وإعرادة البنراء مرن الرداخل، ويتطلرب  لرك جهرداً  2

 . يستوعب المتغيرا  السياسية والظرو  اإلقليمية والدولية ؛ بيراً وعفقاً واسعاً 

ـ االنضباط الشرعي في العمل الخيري منطلق رةي  الستقامته على جادة الصراط المستقيم،  3

 . وينبغي عن ي ون لطالب العلم دور رةي  في إدارته وتوجيهه

ال يم ن عن تنهض بالعمرل الخيرري  ،عو الجهود الالردية اير المدروسة ،ـ العالوية واالرتجال 1

سي المح م ف نه الطريرق الصرحي  لترسريخ العمرل ـل المؤسـما العمع .اتهـعاته وطموحـعو تحقق تطل

 . الخيري والحالاظ عليه

على توطين العمل الخيرري فري الردول اإلسرالمية  الحرصل : ـ من الخيارا  المستقبلية المهمة 1

لتأسي  ععمال مؤسسرية مسرتقلة قرادرة علرى النهروض  المختلالة ومناطق األقليا  المسلمة، والسعيل 

 . بتدريب رجالها، وإنشاء االستثمارا  الوقالية لها، وإبرام الشرا ا  القوية معها ؛بنالسها

ـ رعاية طالب المن  الدارسين في الجامعرا  العربيرة واإلسرالمية، والحررص علرى ترأذيلهم   6

 .يالب رة المبار ة لتأسي  العمل الخير -ب  ن هللا  -علمياً ودعوياً وإدراياً، لي ونوا  بناء مل اتهمو

ـ العناية بالتدريب ورفع القدرا  واإلم انا  من األولويا  المهمرة لالنتقرال بالعمرل الخيرري  7

 . إلى طور المهنية، ثم اإلبدا  والتجديد

قيرق لتح ؛ـ التخصرص فري العمرل الخيرري مطلرب مهرم ينبغري حرب المؤسسرا  الخيريرة عليره 8

 . تقانمزيد من التحسين واإل

لمررالي مطلبرران مهمرران لرري  لمجرررد رد الشرربها  والضررغوط الدوليررة ـ االنضررباط القررانوني وا 9

 مررن عجررل عداء األمانررة ؛فحسررب، بررل ينبغرري عن يتحررول  لررك إلررى ذررد  رةرري  وثقافررة خيريررة عامررة

 . ، وتحقيق ع بر قدر مم ن من الجودة واالرتقاء اإلداري الشرعية

 :التوصيا : ثانياً 

ـ خاصرة فري بعردا  العمرل الردعوي الخيرري علرىمسرتجدا  المسراةل الشررعية التري تطررع ـ   

العليا في قسمي الالقه والدعوة باستقراةها وبحثهرا  الدراسا الخارجي ـ  ثيرة جداً، وعوصي طالب 

 . وتأصيلها
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م من العلوم الدعوية المهمة التري لرم تأخر  حظهرا مرن الدراسرة ل  العمل الخيري والتطوعي ع  ـ  2

ية عو معهد، يم ن عن يبدع بقسم في إحدى  ليا  الدعوة ـلص له  ـدير بأن تخصـو جـب، وذـوالبح

 . عو العلوم االجتماعية، ثم ينمو تدريجياً 

وإلى عن يتحقق  لرك عوصري  ليرا  الردعوة وعقسرام الثقافرة اإلسرالمية ب ضرافة مرواد خاصرة فري 

 . عصول العمل الخيري ومهاراته

واةحهررا اإلداريررة وعطرذررا ـ ينبغرري ل ررل مؤسسررة مررن مؤسسررا  العمررل الخيررري مراجعررة ل  3

التنظيمية، وعداةها الوظيالي، بواسطة مؤسسة من مؤسسا  التطوير اإلداري المتخصصة، عو خبير 

 .من خبراء اإلدراة

ز إنجازاته المشرقة، ويدفع الشبها  واألوذرام العمل الخيري يحتاإ إلى اطاء إعالمي يلبر  ـ  1

سسرا  الخيريرة فري لغتهرا اإلعالميرة فري وقر  ولرةن قصرر  المؤ. المبطلرينالتي قد يثيرذرا بعرض 

 .سابق، ف نني عوصي بضرورة تصحي  الوضع وإعطاء اإلعالم عناية خاصة

ل ثير من المؤسسا  اإلسالمية الخيريرة تجرارب وخبررا  مهمرة ترا مر  خرالل ع ثرر مرن  - 1

الردعوي ، ومن المهم جداً حب تلك المؤسسرا  علرى تردوين تجربتهرا فري العمرل  عقدين من الزمان

من عجل استثمار تلك التجارب وتوظيالها مرن المؤسسرا  الناشرةة عو األفرراد العراملين فري  ؛الخيري

 . القطا  نالسه

تحقيق عواصر األخوة والتعاون : ـ ت وين مجل  للتنسيق بين المؤسسا  الخيرية، من عذدافه 6

 .على البر والتقوى، وتبادل الخبرا ، والتشاور، وتنسيق البرامج

 تأسي  مؤسسة دعوية تعنى برعاية طالب المن  خصوصاً، وتقدم لهرم الخبررا  والبررامجـ  7

التي قد ال يتضمنها مرنهج الدراسرة الجامعيرة، مرن عجرل االرتقراء الخادمة للعمل الدعوي الخيري، و

 .بآفاقهم الخيرية والدعوية

ن عجرل ضربط عمرل ـ تأسي  إدارة قانونية عو تعيين مستشار قانوني في  ل مؤسسة خيرية م 8

 .المؤسسة والتأ د من التزامه بالقوانين المنظمة للعمل الخيري

 : وختاماً 

 .عسأل هللا ـ عز وجل ـ عن يستعملنا جميعاً في طاعته، وعن يجعلنا مالاتي  للخير، مغاليق للشر

 .وصلى هللا على محمد وآله وصحبه وسلم
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 فهر  المراجع

خالرد برن ذردوب المهيردب، مؤسسرة الوقر  : ترألي  ،لىعثر الوق  علرى الردعوة إلرى هللا تعرا  - 

 .ذـ126 اإلسالمي، الطبعة األولى 

. د: جيرالررد جرينبرررإ، وروبررر  بررارون، ترجمررة:  ـتأليرر ـما ،ـررإدارة السررـلوك فرري المنظ -2

 .ذـ121 إسماعيل بسيوني، دار المريخ، الرياض، الطبعة األولى . رفاعي رفاعي و د

، ذرـ121 عبد هللا بن عبرد اللطير  العقيرل، الطبعرة األولرى : تألي  ،شاملةـة الـياديـاإلدارة الق -3

 .بدون ناشر

 .ذـ، بدون ناشر111 سامي زين العابدين حماد، الطبعة األولى : تألي  عصول علم اإلدارة،  -1

موفق عبد القادر، م تبة العلوم . د: اإلمام ابن الصال ، تحقيق: تألي  عدب المالتي والمستالتي، -1

 .ذـ117 عة األولى والح م، الطب

محمرد برن يحيرى مالرر ، مر رز عطراء : ، ترألي آفاق التردريب اإلداري فري الجهرا  الخيريرة -6

 .ذـ126 للتدريب، الطبعة األولى 

للرد تور سرليمان برن عبرد هللا  الواقع والتطلعرا ،.. عذمية المؤسسا  الدعوية إلبالغ الدعوة -7

الشباب وبناء )عالمية للشباب اإلسالمي الحب ، منشور ضمن عبحاب المؤتمر العاشر للندوة ال

 .ذـ127 ، القاذرة (المستقبل

 .ذـ121 المنتدى اإلسالمي، الطبعة األولى تجربة المنتدى اإلسالمي في العمل الدعوي،  -8

الرررد تور حسرررن عحمرررد الطعررراني، دار الشرررروق للنشرررر : ترررألي  التررردريب مالهومررره وفعالياتررره، -9

 .م2112والتوزيع، األردن، الطبعة األولى 

عبد هللا بن عبد الغني الطجم، دار حافظ للنشر والتوزيع، الطبعة . د: تألي  التطوير التنظيمي، -1 
 .ذـ 12 الثانية 

لمي للال ررر اإلسررالمي، واالتحرراد اذشررام الطالررب، المعهررد العرر. د: تررألي  دليررل الترردريب القيررادي، -  
 .ذـ6 1 اإلسالمي العالمي للمنظما  الطالبية، الطبعة الثانية 

. ذيرنجترون إ: ترألي  مجل  إدارة المنظمة اير الربحية في وضع وتنالي  السياسا  المالية،دور  -2 
القراذرة،  -الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالميرة . سعاد الطنبولي: براي ، ترجمة

 .بدون تاريخ

للحرررافظ ابرررن حجرررر  فرررت  البررراري شرررر  صرررحي  البخررراري،  تررراب صررحي  اإلمرررام البخررراري، مرررع -3 

سماحة الشريخ عبرد العزيرز برن براز، طبعرة : فؤاد عبد الباقي، وتعليقمحمد  :عسقالني، ترقيمال
 .م تبة الرياض الحديثة، بدون تاريخ

البحوب العلمية  ةرةاسة إدار: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر: تحقيق وترقيم، صحي  اإلمام مسلم -1 
 .ذـ111  - الرياض واإلفتاء،

محمد بن عبد هللا السلومي، مجلة البيان، . د: تألي  على اإلرذاب،ضحايا بريةة للحرب العالمية  -1 
 .ذـ126 الطبعة األولى 
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. سررراندرا إل: ترررألي  مرردخل للمسررراءلة فررري المنظمرررا  ايررر الربحيرررة،: لجنررة مراجعرررة الحسرررابا  -6 

الجمعيرة المصررية لنشرر المعرفرة والثقافرة العالميرة، القراذرة، . حسني تمرام: جونسون، ترجمة
 .بدون تاريخ

بشررى . عبرد الررحمن ذيجران، و د. د. عحمرد الشرميمري، و ع. د: تألي  مباد  إدراة األعمال، -7 
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 .مجمع اللغة العربية بالقاذرة، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ المعجم الوسيط، -8 
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 الموضوعا  فهر 

 2  المقدمةـ 

 يرية ـ ردود عفعال المؤسسا  الخ
 من اإليجابيا : عوالً 
 من السلبيا : ثانياً 

 
3 
1 

 6 ـ آفاق تطوير العمل الخيري 

 7 االنضباط الشرعي : عوالً 

 8 العناية بالعمل المؤسسي : ثانياً 

    إعداد الدراسا  والبحوب الميدانية : ثالثاً 

 2  التخطيط : رابعاً 

 1  التخصص في العمل المؤسسي : خامساً 

 6  توطين العمل الخيري  :سادساً 

التدريب ورفع مستوى ال الاءا  اإلدارية : سابعاً 
 والدعوية 

 8 

  2 القانوني للمؤسسا  الخيرية  االلتزام: ثامناً 

 21 االنضباط المالي في المؤسسا  الخيرية : تاسعاً 

 الخاتمة
 النتاةج: عوالً 
 التوصيا : ثانياً 

26 
26 
27 

 29 فهر  المراجع

  3 وضوعا الم فهر 

 


