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األزھرجامعة

الفقھقسم

الزكاةأموالاستثمار
رؤية فقهية معاصرة

إعداد

عطیةأبوالعطاعبدالمنعمسمحاء/ د
والعربیةاإلسالمیةالدراساتبكلیةالفقھبقسمالمدرس

بالمنصورةللبنات

م٢٠١٦/ھـ١٤٣٧
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مـــــــــقـــــدمــــــــــة
معترفعبدشكروأشكره، سلطانھظیموعوجھھلجاللینبغىكماالحمد

لھشریكالوحدههللاإالإلھالأنوأشھد، وأفضالھنعمھشكرعنبالتقصیر
وسلموصحبھآلھوعلىعلیھهللاصلى، ورسولھعبدهًمحمداأنوأشھد، 

.ًكثیراًتسلیما
: وبعد
الناسُلیسعدءجاإنما، المالىالتشریعفیھبما، عامةاإلسالمىالتشریعفإن

ویدرأالمصالحلھمویجلب، والرشادالعدلعلىیقومبنظامحیاتھمویضبط
إما: مصالحكلھاوالشریعة: "عبدالسالمابنالعزقاللذلك، المفاسدعنھم
" آمنواالذینیاأیھا"یقولهللاسمعتفإذا، مصالحتجلبأو، مفاسدتدرأ

، عنھیزجركًشراأو، علیھیحثكًخیراإالتجدفال، ندائھبعدوصیتھفتأمل
مناألحكامبعضفىماكتابھفىأبانوقد، والزجرالحثبینًجمعاأو

ًحثاالمصالحمناألحكامبعضفىوما، المفاسداجتنابعلىًحثاالمفاسد
اإلنفاق كما ، علیھ سبحانھ حثالذىالخیرومن، )١" المصالحإتیانعلى

ْیا أیھا الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم : " قال تعالى ُْ َ ْ َْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َِّ َُّ ْ ُ ُ َ َّ
ِمن األرض وال تیمموا الخبیث منھ تنفقون ولستم بآخذیھ إال أن تغمضوا فیھ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ ُ ُ ُْ َ ََّ ِ ِ ِ َّ ِْ ْ َْ ْ َْ ََ َُ َ َ ْْ ُ َ َ َ

َواعلموا أن هللا غني ح ٌّ ِ َ َ ََّ َّ َ ُ َ ٌمید ْ ِ "٢(

الشرعیةمقاصدهمنفجعلھا، لألمةالمالیةبالثروةاعتنىاإلسالمأنذلك
والنفس، الدینحفظوھى، األمةقوامبھاالتى، الخمسالضروریةوكلیاتھ

.والمال، والنسل، والعقل، 
یتجھكبرىقطعیةمفاھیمفھى، ودوامھاإقامتھاللشارعاألولالمقصدفكان

وتنمیتھا، وصونھاورعایتھا، الناسحیاةواقعفىتحقیقھاإلىكلھیعالتشر
منوفریضةاإلسالمقواعدثالثةتعدالتىاألموالكزكاة، خاصةبتشریعات

الفقراءلخلةًوسدااألغنیاءعلىللنعمةشكرتعالىهللاأوجبھا، فرائضھ
.األمةلنظاموتقویةوزكاةوطھرة

ھوالربانىفالحق: إنسانىوحق، ربانىحق: حقینتذاالوصفبذاتفھى
.وربھالعبدبینالصلةھوالذىالتعبدجانب

ولوازمالعیشبمطالبالقیامعلىللضعفاءاألقویاءعونھواإلنسانىوالحق
.والمحبةوالتضامناألخوةمبادئأساسعلى، الحیاة
ًمطلبا، الزكاةفیھبماحساناإلوسبلالخیروجوهجمیعفىاإلنفاقكانولئن
وتضافرت، العزیزالكتابمنجمةآیاتعلیھحضت، اإلسالممطالبمن

مكتبة الكلیات األزهریة )  ١/١١(قواعد األحكام فى مصالح األنام لعز الدین بن عبدالسالم ) ١
هـ١٤١٤-القاهرة –

٢٦٧/سورة البقرة) ٢



-٣١٣٦-

علىوھىالزكاةفإن، وسلمعلیھهللاصلىالرسولأحادیثبھالعنایةعلى
االھتماممنحقھاتعطلم، وركنكفریضةبھالمأموراإلنفاقضروبرأس

.اإلسالمىاالجتماعفىالمتآلفاالجتماعىالنسیجوشائجإحدىباعتبارھا
تركیبتھإعادةكیفیةفىالنظرإعادةیقتضىاإلسالمىللعالمالحالىالواقعوإن

اإلسالمیةاألمةنھوضعلیھایرتكز، صلبةانطالقأرضیةوإعدادالحضاریة
وغارقة، الكاھلمثقلةالحالىبوضعھافالدولة، مقوماتھعلیھاوتبنى، 
الالداخلیةالنھضةومقومات، عامبعدًعاماتتفاقمالتىاألجنبیةدیونبال

التىالزكاةفتبقى، وحدھااإلسالمىالعالمدولمندولةأیةمیزانیةتتحملھا
، ًقویاًحضاریاًونھوضاًاجتماعیاًتكافالیحققأنشأنھمنًھاماًرصیداتشكل

حتىالفقیرةاإلسالمیةوالدولوماتالحككاھلعنللتخفیفالوحیدالمنفذھى
منضرورةوھى، قیامأحسنوأفرادھاشعوبھاتجاهبمھامھاتقوم

العالملدولالزكاةمؤسساتفیھاتساھمأنیمكنالتىالعصرضروریات
.العربى

:اختیارهوأسباب" الزكاةأموالاستثمار"موضوعأھمیة
نوازلمننازلةُوتعتبر، األخیرةاآلونةفىأثیرتالتىالھامةالقضایامنأنھ

لعدمذلكولعلبالبحث؛المتقدمونالفقھاءیتناولھالمحیث؛اإلسالمىالفقھ
یمنعمما، لھاالعاجلةالفقراءحاجةمعالزكویةاألمواللقلةإلیھا؛الحاجة
صوروتنوعتالزكویةاألموالكثرتلماأنھإال، استثمارھاإمكانیة

، متعددةبحوثفىالمعاصرینلدىفبحثت، المسألةتلكوردت، ثماراالست
.غیرھاأو، الفقھیةالمجامعفىذلككانسواء

الزكویةالمؤسساتمنكثیراھتمامتثیرالتىالملحةالمسائلمنأنھ
.اإلسالمىالعالمفىالخیریةوالھیئات

المشروعاتوظھورجاإلنتاأسالیبتنوعبعدالقضیةبھذهاالھتمامبدأ
.مالكیھاعلىوفیرةًأرباحاتدرالتىاإلنتاجیة

الفقرعلىالقضاءخاللمن، واالقتصادیةاإلجتماعیةالتنمیةلتحقیقأداةأنھ
.والبطالةوالحاجة

ضرورةإلىاالنتباهولفتالمستجدةالقضایاھذهمثلإثارةفىالمساھمة
الناسوتطلعاتلحقوقوتلبیتھااإلسالمیةالشریعةعظمةلبیان، فیھاالبحث

.ومكانٍزمانكلفىمصالحھمومراعاة
الموضوعھذافىالسابقةالدراسات



-٣١٣٧-

األبحاثمنًعدداوجدت، الموضوعھذافىسابقةدراساتعنبالبحث
ومنھا، جوانبھبعضمنأوعامٍبشكل" الزكاةأموالاستثمارحكمتناولت
التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمىالفقھلمجمعالمقدمةالفقھیةاألبحاث

ومجمع الفقھ اإلسالمى فى الھند المتمثل بالندوة الثالثة عشر ، اإلسالمى بجدة 
والندوة الثالثة لقضایا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى ، ھـ ١٤٢٢المنعقدة فى 

)١.ھـ ١٤١٣الكویت 
كاة فى التنمیة االقتصادیة استثمار الز: ًومن األبحاث العلمیة أیضا 

صالح بن محمد الفوزان /د، واالجتماعیة 
/ د، و إرصاد أموال الزكاة واستثمارھا فى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

یوسف بن عبدهللا الشبیلى وھما بحثان منشوران ضمن بحوث ندوة البركة 
الثالثة والثالثین لإلقتصاد اإلسالمى 

بحث منشور فى ، للدكتور محمد عثمان طاھر شبیر ، اة و استثمار أموال الزك
مجلة دراسات الجامعة األردنیة  

قاسم حاج ، واستثمار أموال الزكاة ودوره فى تحقیق الفعالیة االقتصادیة 
–بحث منشور بمجلة الواحات للبحوث والدراسات  جامعة غردایة . امحمد 

الجزائر 
بحث منشور بمجلة ، ى یعقوب عبدهللا عبدالھاد/أ، واستثمار أموال الزكاة 

الخرطوم  –جمھوریة السودان -المعھد العالى لعلوم الزكاة 
.ًھذا تقریبا ما اطلعت علیھ من بحوث وفتاوى فى شأن ھذه المسألة 

إال أن أغلب ھذه األبحاث تتسم باالختصار  وعدم الشمولیة فى تناول 
.ًالموضوع نظرا لطبیعتھا والھدف منھا 

لجدید فى ھذا البحث أنھ قام بتجمیع وترتیب وتھذیب تلك البحوث والفتاوى وا
ًوقام أیضا باإلضافة والزیادة لألدلة والمناقشة لھا بطریقة علمیة ، السابقة 

والبعد عن االستطرادات التى ، تعتمد على أصول الدراسة الفقھیة المقارنة 
ف فى المسائل مع استخراج سبب الخال، تخل بمضمون وجوھر المسألة 

.الخالفیة 

وخلیـل، العثمـانىتقـىمحمـدالمـشایخ: مثـلوالدكاترةالعلماءمنلمجموعةالبحوثوهذه) ١
والــدكاترة، منیــعبــنســلیمانبــنوعبــداهللا، محمــدصــابونونجــاتى، المــیسالــدینمحیــى
، یاســیننعــیمومحمــد، األشـقرســلیمانوعمــر، زیـدأبــوعبــداهللابـنبكــر، الزحیلــىوهبـة

، الخیـــاطوعبـــدالعزیز، القرضـــاوىویوســـف، عثمـــانرأفـــتومحمـــد، شـــقرةزكـــىوعیـــسى
ــدالفتاح، األمــینعبــداهللاوحــسن، الزرقــاومــصطفى ــستار، أبوغــدةوعب ، غــدةأبــووعبدال

. الفرفورعبداللطیفومحمد، األشقرسلیمانومحمد
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كما قمت بإضافة بعض األحكام الفقھیة التى یحتاجھا البحث لیكتمل من جمیع 
:جوانبھ ولم تذكر فى أى من البحوث السابقة مثل 

المشاریعإلنشاءوجوبھاموضعخارجالزكاةنقل
تعجیل الزكاة قبل الحول إلنشاء المشاریع
استثمار أموال الزكاة فى البورصة
حكم دفع الغنى جمیع أموال زكاتھ فى االستثمار
علیھاالعاملین"لسھمالمعاصرالتطبیق"
ُالمستثمرةاألموالفىالخسارةتحمل

:كاآلتىمعالمھاتبدتخطةفىالموضوعھذاتناولتوقد

البحثخطة

:التالىالنحوعلىوخاتمةمباحثوخمسةوتمھیدمقدمةوھى
مقدمة
تمھید

:مطالبأربعةوفیھالزكاةأموالاستثمار: األولالمبحث
َقبلمنالزكاةأموالاستثمار: األولالمطلب وفیھ. وكیلھأوالمالمالكِ

: فروعثالثة
الزكاةإخراجتأخیرحكم: األولالفرع
المالكقبلمنالزكاةأموالاستثمارحكم: الثانىالفرع
المالمالكوكیلِقبلمنالزكاةالأمواستثمارحكم: الثالثالفرع

قبضھابعدمستحقیھاقبلمنالزكاةأموالاستثمار: الثانىالمطلب
نائبھأواإلمامقبلمنالزكاةأموالاستثمار: الثالثالمطلب
الزكاةأموالاستثمارجوازضوابط: الرابعالمطلب
خمسةوفیھثماریةاستمشاریعفىالزكاةأموالاستثمار: الثانىالمبحث
:مطالب

الزكاةأموالاستثمارمجاالت: األولالمطلب
استثمار أموال الزكاة فى البورصة : المطلب الثانى 

المشاریعإلنشاءوجوبھاموضعخارجالزكاةنقل: الثالثالمطلب
تعجیل الزكاة قبل الحول إلنشاء المشاریع: الرابع المطلب

دفع الغنى جمیع أموال زكاتھ فى االستثمارحكم: المطلب الخامس 

: مطالبأربعةوفیھالزكاةأموالاستثمارتكالیف: الثالثالمبحث
"علیھاالعاملین"لسھمالمعاصرالتطبیق: األولالمطلب
الزكاةأموالاستثمارعلىالقائمنفقات: الثانىالمطلب
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المستثمرالزكاةمالزكاة: الثالثالمطلب
ُالمستثمرةاألموالفىالخسارةتحمل: الرابعلمطلبا

خمسةوفیھالزكاةأموالالستثمارالمتاحةالتمویلصیغ: الرابعالمبحث
:مطالب

اإلیجارطریقعنالتمویل: األولالمطلب
المشاركةطریقعنالتمویل: الثانىالمطلب
المضاربةطریقعنالتمویل: الثالثالمطلب
األوقافوإدارةالزكاةصندوقبینالشراكة: ابعالرالمطلب
الحسنبالقرضالتمویل: الخامسالمطلب

)الحسنالقرض(الزكاةأموالوقف: الخامسالمبحث
خاتمة
: البحثمنھج

:یلىماالبحثھذافىسلكت
المقصودلیتضححكمھابیانقبلًدقیقاًتصویرابحثھاالمرادالمسألةتصویر

.القارئذھنإلىالصورةولتقریب، دراستھامن
االتفاقتوثیقمعبدلیلھحكمھافأذكراالتفاقمواضعمنالمسألةكانتإذا
.المعتبرةمظانھمن
:یلىمافأتبعالخالفمسائلمنالمسألةكانتإذا

محلوبعضھاخالفمحلالمسألةصوربعضكانتإذاالخالفمحلتحریر
.اتفاق
عرضویكونالعلم،أھلمنبھاقالمنوبیانالمسألةفيقوالاألذكر

.الفقھیةاالتجاھاتحسبالخالف
منعلیھالوقوفتیسرمابذكرالعنایةمعالمعتبرة،المذاھبعلىاالقتصار

بھافأسلكمامذھبفيالمسألةعلىیوقفلموإذاالصالح،السلفأقوال
.التخریجمسلك
.األصلیةمصادرھامناألقوالتوثیق

، إلیھااإلشارةمعالمعتمدةمصادرھامنوالمناقشاتالخالفسببذكر
.الفریقینأدلةمناستنبطھافإنىالكتبفىوجودھاعدموعند

مناقشاتمنعلیھایردماوذكرالداللة،وجھبیانمعاألقوالأدلةاستقصاء
.مباشرةالدلیلبعدذلكوأذكركانتإنعنھابھیجابوما

.وجدتإنالخالفثمرةوذكرسببھبیانمعالترجیح
والتوثیقالتحریرفياألصلیةوالمراجعالمصادرأمھاتعلىاالعتماد) ٤

.والجمعوالتخریج
.االستطرادوتجنبالبحثموضوععلىالتركیز) ٥
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.الواقعیةخاصةاألمثلةبضربالعنایة) ٦
.الشاذةاألقوالذكرتجنب) ٧
.بالبحثواضحةصلةلھمماالقضایامنجدمابدراسةعنایةال) ٨
.بالشكلمضبوطةسورھاوبیاناآلیاتترقیم) ٩

والجزءوالبابالكتابوإثباتاألصلیة،مصادرھامناألحادیثتخریج) ١٠
تكنلمإن-درجتھافيالشأنأھلذكرهماوبیان،الحدیثورقموالصفحة

أومنھمابتخریجھاحینئذفأكتفيكذلككانتفإن-أحدھماأوالصحیحینفي
.أحدھمامن

.األصلیةمصادرھامناآلثارتخریج) ١١

فإن كنت أصبت فالفضل ، فإنى أرجو من هللا أن أكون قد وفقت ، وبعد 
.أن یغفر لى خطأىوإن كانت األخرى فحسبى أنى اجتھدت سائلة هللا، وحده 
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تـــــمـــــھــــیــد
الناحیتینمناإلسالمیةالمجتمعاتإلصالحالوسائلأھممنالزكاةتعد
علىالغنىوعطفالمحتاجخلةسدمنفیھالما؛واالجتماعیةالشرعیة

المجتمعوحدةویورث، االجتماعىالتكافلمبدأیحققماوھذا، الفقیر
.والتكاتفوالرحمةالودعلىواجتماعھاوتآلفھا
منالعدیدفىالصالةقرینةوھى، اإلسالمأركانمنالثالثالركنىھوالزكاة
ُوأقیموا الصالة وآتوا : " كتابھمحكمفىتعالىقال، الكریمالقرآنفىاآلیات َ َّ ُ ََ َ ِ َ
َالزكاة  َ َّ "١ (

عندماعنھهللارضىجبلبنمعاذحدیثففى؛الشریفةالنبویةواألحادیث
إلھالأنشھادةإلىادعھم: "الیمنإلىوسلمعلیھهللاصلىهللارسولبعثھ

علیھمافترضقدهللاأنفأعلمھملذلكأطاعواھمفإنهللارسولوأنىهللاإال
افترضهللاأنفأعلمھملذلكأطاعواھمفإن، ولیلةیومكلفىصلواتخمس
) ٢" . فقرائھمعلىوتردأغنیائھممنتؤخذأموالھمفىصدقةعلیھم

فال، واألوساخالشوائبمنلھوتنقیةولمالھالمزكىلنفستطھیروالزكاة
المنةبل، ُیعطیھعندماالفقیرعلىًفضالأومنةلنفسھالغنىیرىأنینبغى
.مالھلتطھیرًسبباكانحیثللفقیر

ْخذ من أموالھم : " تعالىقولھعلیھفیدل، المزكىلنفسطھرةكونھاأما ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ُ
ٌصدقة تطھرھم وتزكیھم بھا وصل علیھم إن صالتك سكن لھم وهللا سمیع علیم  ْ ْ ِّ ْ ِْ َِ ٌ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ِّ َُ ِ َِّ َ َ ٌَ َّ ُ ََ َ ِّ َ ُ َُ ِ ِ َ ًَ

 . "٣ (

وسورة النور من ، ٧٧من اآلیة : وسورة النساء ، ١١٠و٨٣و٤٣سورة البقرة من اآلیة ) ١
٢٠وسورة المزمل من اآلیة ، ٥٦: اآلیة 

محمد زهیر بن ناصر : تحقیق، البخاريصحیح البخارى لمحمد بن إسماعیل أبو عبداهللا) ٢
باب وجوب الزكاة ، كتاب الزكاة -٢٤: هـ ١/١٤٢٢دار طوق النجاة  ط-الناصر 

؛ صحیح مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ٢/١٠٤) ١٣٩٥/ح(
: بیروت –دار إحیاء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي : المحقق، ) هـ٢٦١: المتوفى(
١/٥٠)١٩/ح(باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع اإلسالم -٧، كتاب األیمان -١

١٠٣/سورة التوبة ) ٣
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یارجلقال: قالأنھعنھهللارضىجابرروىفقد، للمالطھرةكونھاوأما
علیھهللالىصهللارسولفقال؟مالھزكاةالرجلأدىإنأرأیتهللارسول
) .١"ّشرهعنھذھبفقدمالھزكاةأدىمن" :وسلم

الفوارقلتقلیلوتعالىسبحانھهللافرضھاتعبدیةمالیةفریضةالزكاةوتعتبر
أنھاكماوالفقراءاألغنیاءبیناالقتصادىالوضعفىوالتفاوتاالجتماعیة

إلىالصریحةاآلیةبنصمواردھاوتعالىسبحانھهللاقسمالتىالفریضة
َإنما: " وعالجالیقولإذأصنافثمانیة ِالصدقات للفقراء والمساكین َّ ِ َِ َ َ َ َّْ ِْ َ ُ َُ َ

ِوالعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل هللا وابن  ِْ َ َ َ َ ِّ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ ُ َّ ْ َ َْ ُ َْ َ
ُالسبیل فریضة من هللا وهللا َِّ ََّ َ َِّ َ ِ ً ِ َ ٌعلیم حكیم ِ ٌِ َِ َ "٢ (

مجتمعاتھمفىكبرىاقتصادیةتحدیاتوبروزالمسلمینحیاةتطورمعلكن
اجتھاداتظھرت، البطالةعلىوالقضاءالشبابتشغیلقضیةمنھاخاصة

المشاریعلتمویلالزكاةأموالمنجزءتخصیصإلىتدعومعاصرة
فىخاصة، االجتھادھذایةمشروعمدىفىیبحثالبحثوھذا، االستثماریة

.  واإلسالمیةالعربیةالبلدانمنالعدیدتسجلھاالتىالزكاةمواردشحظل
ًمھماًوموردا، والعطاءالخیرروافدمنًأساساًرافداالزكاةفریضةُتعدحیث
َیعتمد .المجتمعاتفىوالمقاصداألھدافمنالكثیرتحقیقفىعلیھَُ

لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم ، المعجم األوسط ) ١
عبد المحسن بن ، طارق بن عوض اهللا بن محمد : تحقیق ) هـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 

واللفظ له ؛ صحیح ابن )  ٢/١٦١) (١٥٧٩/ح(القاهرة –دار الحرمین -سیني إبراهیم الح
-محمد مصطفى األعظمي . د: تحقق، خزیمة ألبى بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة 

باب ذكر الدلیل على أن أمر النبي صلى اهللا ، كتاب الزكاة : بیروت –المكتب اإلسالمي 
؛) ٤/١٣) (٢٢٥٨/ح... (مسجد للمساكین علیه وسلم بوضع القنو الذي ذكرنا في ال

) هـ٤٠٥: المتوفى(المستدرك على الصحیحین للحاكم النیسابوري المعروف بابن البیع 
١٩٩٠–١٤١١/ ١ط–بیروت –دار الكتب العلمیة ، مصطفى عبد القادر عطا : تحقیق

.مسلمشرطعلىصحیحالحدیث: الحاكمقال)١/٥٤٧) (١٤٣٩/ح(
ْإسناده حسن وان كان في بعض رجاله كالم " :وقال الهیثمي مجمع الزوائد ومنبع . "ٕ

تحقیق ) هـ٨٠٧/ت(الفوائد ألبى الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي 
) ٣/٦٣(م١٩٩٤هـ ، ١٤١٤-مكتبة القدسي، القاهرة -حسام الدین القدسي :

٦٠/التوبةسورة) ٢
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والمرضاألمیةمستوىارتفاعخطورةعلمناإذاخاصةبذلكاألخذوعلینا
أھمأحدالفقرأنشكوال،  المسلمینبالدمنكثیرفىوالتخلفوالجھل
مناإلستفادةفىالواجبالستشعاریدعوناوھذا، المریرالواقعھذاعوامل

اورعایتھ، الناشئةاالجیالاحتضانفىواستثماره، الھامالحیوىالموردھذا
عجلةودفع، النافعبالعلموتسلیحھاوتوجیھھاوتثقیفھا، ًواقتصادیاعلمیا

كى، المتقدمةالشعوبمصافإلىقدرھامنیرفعبماالنامیةالدولاقتصاد
ًسالفاالعالمفىالصدارةتبوأتأنسبقكمااالمةلھذهوالسیادةالریادةتعود

سبیلمصارفھافىوصرفھاالزكاةراجإلخالسلیمالتطبیقأنننسىأالوعلینا
.بالكلیةالفقرظاھرةعلىللقضاءھام
المشاریعفىالزكاةأموالمنالفائضاستثمارعنأتحدثالبحثھذاوفى

: أنالتوفیقوبافأقول، المختلفة
وأنواع، الشجرحملالثمر: " منظورابنقال، الثمرطلب:لغةاالستثمار

ومن ھنا قیل لما ، أطلع ثمره أول ما یخرجھ فھو مثمر: الشجر وأثمر، المال
، أى كثره ، ثمر هللا مالك : یقال ، نماه : وثمر مالھ ، ال نفع فیھ لیس لھ ثمرة

" الربحوھى، ثمرتھطلبھو: المالفاستثمار. كثر: مالھالرجلوأثمر
١ (

م: ًاصطالحا ردل ذای ظھ داللف دمىعن اءمتق االفقھ صادىلمعنىب إال، االقت
رلفظاستعملواإنھم ىالتثمی ةبمعن التنمی رهالم ك، ) ٢وتكثی ىوذل وابف أب

ة ةفقھی القراض؛خاص ضاربةك ةوالم اوالمرابح نوغیرھ ودم وععق البی
ات م، والمعاوض ستعملونالفھ ظی تثمار"لف ى" االس دوناتھمف ل، م ب

كلإلمامالموطأشرحقىالمنت"فىجاء، " التثمیر"لفظیستعملون ى، " مال ف
بالتثمیرالمالفىالنظراألشعرىموسىألبىیكونأن: " القراضكتابأول

–دار صادر ) هـ٧١١: المتوفى(م ، جمال الدین ابن منظور لسان العرب لمحمد بن مكر) ١
، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر؛) ١٠٧-٤/١٠٦(هـ ٣/١٤١٤ط–بیروت 

)ثمر) (١/٨٤(بیروت –المكتبة العلمیة ،حمد بن محمد بن علي الفیومي أل
دمشق –ر القلم دا–نزیه حماد / ، معجم المصطلحات االقتصادیة فى لغة الفقهاء ) ٢

)  ٥١/ص(هـ ١/١٤٢٩ط
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وإصالحھالمالتثمیرھو: الرشدتعریففىمالكاإلماموقال، ) ١واإلصالح
) .٢فقط

ىواالستثمار صادف اطھو" :اإلقت الىارتب قبھدفم عمكاسبتحقی یتوق
) .٣" المستقبلفىطویلةمدةمدىعلىلیھاعالحصول

: بأنھالزكاةأموالاستثمارعرفوقد
ل" ىالعم ةعل والتنمی اةأم لألىالزك ةأج ةوبأی نطریق رقم ةط التنمی

) . ٤" المستحقینمنافعلتحقیقالمشروعة
دتشملالالزكاةوھنا ونأنیمكنإذ، فحسبالنق اتك شملحیثًعین ةت كاف

.وغیرھاوالمعادن، والنباتیةالحیوانیةالثروةواعأن
سمیةوسبب ذات ـالموضوعھ والاستثمار"ب اةأم دال" الزك نًب م

ف والتوظی اةأم صطلحألن:الزك فم صطلحتوظی صادىم ا، اقت أم
الشرعیةالناحیةمنبالبحثلعالقتھبذلكفسمى، فقھىمصطلحفھواستثمار

)٥.القتصادیةاالناحیةمنمنھأكثر

ةاالقتصادیاتفىاألساسیةالركائزإحدىاالستثماریةالمشاریعوتعتبر الحدیث
ىھامدورمنتلعبھلماوذلك،  شغیلف شبابت ةنسبوتخفیضال ىالبطال ف

وال، العاملةلألیدىٍعالتأھیلمنالمشاریعھذهتتطلبھلماًونظرا، المجتمع
رةأمواللرؤوستحتاج نل، كبی الرغمك نب كم انىذل ذهتع منالمشاریعھ
ومنھاالنامیةالبلدانفىوباألخص، البنوكمنخاصةالتمویلمصادرضعف

.اإلسالمیة

الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي ألبى المنتقى شرح الموطإ) ١
–بجوار محافظة مصر-مطبعة السعادة )هـ٤٧٤/ت(القرطبي الباجي األندلسي 

)٥/١٥٠(هـ١/١٣٣٢ط
د بن محمد بن أحمد بن رشد بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ألبى الولید محمد بن أحم) ٢

-هـ ١٤٢٥/القاهرة ط–دار الحدیث ) هـ٥٩٥/ت(القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید 
)٤/٦٤(م٢٠٠٤

)٤٣/ص(١٩٨٢/ مكتبة عین شمس طهوارىسید/ د، والتمویلاالستثمار) ٣
بحث، للدكتور محمد عثمان طاهر شبیر ، استثمار أموال الزكاة رؤیة فقهیة معاصرة ) ٤

)  ٢/٥٠٢(م  ١٩٩٤، منشور فى مجلة دراسات الجامعة األردنیة 
دار أسامة ، خالد عبدالرزاق العانى /د، مصارف الزكاة وتملیكها فى ضوء الكتاب والسنة )٥

)٥٣٩/ص(م  ١/١٩٩٩ط، األردن –عمان –للنشر والتوزیع 
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فكانتالمصغرةالمشاریعلتمویلأخرىمصادرفىالتفكیركان، لذلكنتیجة
إلىالمعاصرینالفقھاءبعضدعىحیث، المقترحةالبدائلإحدىالزكاة

باالعتمادإماوذلك، المشاریعتلكلتمویلالزكاةأموالمنجزءخداماست
سواءالزكاةأموالاستثماریجیزونالذینالقدامىالفقھاءآراءبعضعلى
علىباالعتمادوإما، مستحقیھاطرفمنأوینوبھومناإلمامطرفمن

.العصرظروفتفرضھالذىاالجتھاد
تؤخذاألموالھذهأنوبما، باألموالتتعلقبانیةرفریضةالزكاةأنبمالكن
فقد، األموالتلكقدسیةإلىاالنتباهوللفت، الفقراءعلىُلترداألغنیاءمن
القرآنفىمحددةمصارفضمنعلیھموتقسیمھامستحقیھاتعیینورد

، معینةوبشروطًضیقاالتقسیمذلكفىاالجتھادھامشیجعلمما، الكریم
المصغرةومنھااالقتصادیةالمشاریعتمویلبجوازیرىمنأمامخاصة
.الزكاةبأموال

وظھور، واإلنتاجالعملأسالیبتنوعبعدالقضیةبھذهاالھتمامظھرولقد
فثار، مالكیھاعلىوفیرةًأرباحاتدرالتىالضخمةاالستثماریةالمشاریع
:التالىالتساؤل

االستثماریةالمشاریعإنشاءإلىزكاةالأموالبعضتوجیھیجوزھل
؟حاجاتھمتتزایدالذینللمستحقینودائمثابتمالىموردلتأمین

علمیةندواتعلىمراتعدةوبغیرھاالصیغةبھذهطرحالسؤالھذا
كانتولمااإلسالمیةالبلدانفىالفتوىلجانمنكثیروعلىمتخصصة

فىبدلوىأدلىأنأحببتفإنىریعةوسمقتضبةالمقدمةواألبحاثاإلجابات
األقوالومناقشةوتھذیبھشتاتھلجمعوذلكباختیارهفقمت، الموضوعھذا

.المختارالراجحبالقولالترجیحثمومنواألدلة

:مطالبأربعةوفيهالزكاةأموالاستثمار: األولاملبحث
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فروعثالثةوفیه:

الزكاةإخراجتأخیرحكم: األولالفرع

المالكقبلمنالزكاةأموالاستثمارحكم: الثانىالفرع

المالمالكوكیلِقبلمنالزكاةأموالاستثمارحكم: الثالثالفرع
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الزكاةإخراجتأخیرحكم: األولالفرع
إخراجتأخیرعلیھیترتبلزكاةافیھوجبتالذىلمالھالمكلفاستثمارَّإن

أموالاستثمارحكملبیانالمسألةتلكبحثیستدعىمما، وقتھاعنالزكاة
.الزكاة

: المسألةصورة
؟فیھاالتراخىیجوزأمالفورعلىواجبةالزكاةھل

: قولینعلىالزكاةإخراجفوریةبشأنالفقهاءاختلف
بعدإخراجھاتأخیریجوزفال، الفورعلىتجبالزكاةإن:األولالقول

) ٢المالكیةومذھب، ) ١الحنفیةعندالمذھبوھو، شرعىلعذرإالوجوبھا
) . ٤والحنابلة، ) ٣والشافعیة، 

الحنفیةأكثرقولوھو، الفورالالتراخىعلىتجبالزكاةإن:الثانىالقول
.) ٢الحنابلةعندوقول،  )١

دار الكتب )هـ٥٨٧/ ت(ي عالء الدین، الكاساني الحنفل، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع) ١
فقد"٢/١٥٦القدیرفتحفىالهمامابنوقال؛) ٢/٣(م١٩٨٦-هـ ٢/١٤٠٦ط–العلمیة 

تاریخبدون-الفكردار" . الزكاةفوریةوجوبالثالثةعنثبت
مكتبة الریاض ، الكافي في فقه أهل المدینة البن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ) ٢

الذخیرة ألبى العباس ؛) ١/٣٠٣(م ١٩٨٠-هـ ٢/١٤٠٠ط، ، السعودیة الحدیثة، الریاض
دار ) هـ٦٨٤/ت(شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي 

)٣/١٣٤(م١/١٩٩٤ط–بیروت -الغرب اإلسالمي
دار) هـ٦٧٦/ت(المجموع شرح المهذب ألبى زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ) ٣

شمس الدین، محمد ل، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛) ٥/٣٣٣(الفكر
هـ ١/١٤١٥ط–دار الكتب العلمیة ) هـ٩٧٧: المتوفى(بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

)٢/١٢٩(م١٩٩٤-
) هـ٦٢٠/ت(المغني ألبى محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي ) ٤

الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن یونس بن إدریس ؛) ٢/٥١٠(مكتبة القاهرة
) ٢١٦/ص(مؤسسة الرسالة -دار المؤید ) هـ١٠٥١/ت(البهوتى الحنبلى 
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:هاءالفقاختالفسبب
ُوآتوا" تعالىقولھفىاألمرمطلقمنالمرادفھمفىاختالفھم َالزكاة َ َ َّ "٣ (

. للوقتالتعرضدوناألداءمجردأمالفوریةیفیدھل
:الفقهاءمذاهبأدلة
األولالقولأدلة

بالكتابالفورعلىتجبالزكاةبأنالقائلوناألولالقولأصحاباستدل
والمعقولوالسنة

الكتاب: ًأوال
ُوآتوا: "تعالىقولھ-١ َالزكاةَ ََّ "٤(

وءاتوا: "تعالىقولھفىالزكاةبإیتاءالمطلقاألمرھناورد:الداللةوجھ
لالمتثالالمؤخریستحقولذلك؛الفوریقتضىالمطلقواألمر، "الزكاة
ھووبخعلیھوسخط، الجنةمنإبلیستعالىهللاأخرجولذلك، العقاب

استحقذلكفأخر، یسقیھأنعبدهأمرًرجالأنولو، السجودعنبامتناعھ
علىصاحبھُیعاقبمافالواجب؛الوجوبینافىالتأخیرجوازوألن، العقوبة

)٥. بالتركالعقوبةفتنتفى، غایةغیرإلىلجازالتأخیرجازولو، تركھ

التراخىسبیلعلىإنها: مشایخناعامةوقال: "الكاسانىفیهوقال، ٢/٣الصنائعبدائع) ١
یكونأدىوقتأىففى، عینغیرالوقتعنًمطلقابتجأنهاعندهمالتراخىومعنى، 

علیهیتضیقعمرهآخرإلىیؤدلمٕواذا، للوجوبالوقتذلكویتعین، للواجبًمؤدیا
فیهیؤدلملوأنهظنهعلىوغلب، فیهاألداءیمكنهماقدرالوقتمنبقىبأنالوجوب
رد ؛" یأثمماتحتىفیهیؤدلمولأنهحتىالوجوبعلیهیتضیقذلكفعند، فیفوتیموت

بن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الالمحتار على الدر المختار
-هـ ٢/١٤١٢ط–بیروت -دار الفكر) ٢/٢٧١()هـ١٢٥٢/ت(الدمشقي الحنفي 

م١٩٩٢
ْلعالء الدین أبو الحسن المرداوي ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ٢) َ ،)٧/١٣٩ (

١/١٤١٥ط–جمهوریة مصر العربیة -هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، القاهرة 
م١٩٩٥-هـ 

٤٣/البقرةسورة) ٣
٤٣/البقرةسورة) ٤
٢/٥١٠المغنى) ٥
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ِوآتوا حقه يـوم حصاد: "تعالىقال-٢ َ ََ َ َْ ُ َّ ُ .)١" ِهَ
) . ٢الفوریقتضىالمطلقاألمرألن؛الزكاةفوریةالمراد:الداللةوجھ

الفوریقتضىالالمطلقاألمرأنالفقھأصولفىالمختاربأن: ذلكنوقش
والفوریة، بھالمأمورالفعلطلبومجرداالمتثالیقتضىبل، التراخىوال

) .٣القرائنمنتستفاد

.الفوریةتفیدقرینة" حصادهیوم"تعالىولھقبأن:أجیب

: فةیشرالالنبویةالسنة: ًثانیا
ن ةع نعقب ارثب ال)  ٤الح لى: ق ىص لىالنب ھهللاص لمعلی صروس الع

ت: " قال، لھقیلأو، فقلت، خرجأنیلبثفلم، البیتدخلثم، فأسرع كن
فىخلفت

١٤١/األنعامسورة) ١
العدة في أصول الفقه للقاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء ) ٢

جامعة الملك محمد بن سعود -أحمد بن علي بن سیر المباركي / حققه د) ١/٢٨١) (هـ٤٥٨/ت(
م١٩٩٠-هـ ٢/١٤١٠ط، اإلسالمیة 

محمد عبد السالم : تحقیق) هـ٥٠٥/ت(المستصفى ألبى حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )  ٣
ألبى عبد اهللا محمد ؛ المحصول ) ٢١٥/ص(هـ ١/١٤١٣ط–دار الكتب العلمیة -عبد الشافي 

) هـ٦٠٦/ت(بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 
)٢/١١٤(هـ ٣/١٤١٨ط–مؤسسة الرسالة -الدكتور طه جابر فیاض العلواني : دراسة وتحقیق

ِبن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرش: عقبة بن الحارث ) ٤ َُِ ْ ْ ْ ْ ْ َْ هو الذى تزوج أم ّي النوفلیَ
، عنىفأعرضفجئت إلى النبى، أرضعتكما : یحیى بنت أبى إهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت 

االستیعاب في معرفة . عنهافنهاه! " ؟أرضعتكماأنهازعمتوقدكیف: "فقال، لهذلكفذكرت
دار الجیل، ) ٣/١٠٧٢()هـ٤٦٣: المتوفى(األصحاب البن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ألبى الحسن عز الدین ابن األثیر ؛هـ ١/١٤١٢ط، بیروت 
م١٩٩٤-هـ ١/١٤١٥ط–دار الكتب العلمیة )  ٤/٤٨() هـ٦٣٠: المتوفى(
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) .١" فقسمتھأبیتھأنفكرھت، الصدقةمنًتبراالبیت
: الداللةوجھ

ربقسمةومبادرتھوسلمعلیھهللاصلىالنبىإسراع ذكورالتب ھ، الم وكراھیت
ىدلیلھذاكل، واحدةلیلةعندهیبیتحتىیبقىأن عوجوبعل اةتوزی الزك

.الزكاةاستثماریجوزفالوعلیھ؛ضررأو، مشروعلسببإال، الفورعلى
اموصلتفإذاباإلمامالبالمالكتتعلقالفوریةأنب:ذلكنوقش ھأولإلم نائب
د، للمصلحةقسمتھاتأخیرلھفیجوز انفق ىك ھهللاصلىالنب سموسلمعلی ی

ت الستغنى جوازعلىیدلمما) ٢الصدقةإبل و عجل ا ل سمة ؛ ألنھ أخیر الق ِّت ُ
) . ٣عن الوسم 

بداللةمسلمغیراإلمامدونكبالمالتتعلقالفوریةإنقولھمبأن:أجیب
تأخیر–اإلماموھو–وسلمعلیھهللاصلىالنبىكرهحیثالسابقالحدیث
.بالمالكتتعلقكماباإلمامتتعلقالفوریةأنعلىیدلوھذا، الصدقةتوزیع

: المعقولمن
الوجوبیكونأنفیجب، ناجزةحاجةوھى، الفقراءلحاجةوجبتالزكاةأن-١

) . ٤ًاناجز
ُیجزفلم، تتكررعبادةالزكاةأن-٢ كالصالة، مثلھاوجوبوقتإلىتأخیرھاَ

) . ٥والصوم
: الفوریةیقتضىالاألمرمطلقبأنالقائلالثانىالقولأدلة

) ١٤٣٠/ح(یومهامنالصدقةتعجیلأحبمنباب، الزكاةكتاب-٢٤: البخارىصحیح) ١
)٢/١١٣ (

النهایة . بالذهباختصاصهوأكثر، ودراهمدنانیرُیضرباأنقبلوالفضةالذهب: والتبر
المكتبة )١/١٧٩()هـ٦٠٦/ت(لمجد الدین الجزري ابن األثیر ، في غریب الحدیث واألثر 

هـ ١٣٩٩بیروت، -العلمیة 
) ١٥٠٢/ح(بیدهالصدقةإبلاإلماموسمباب، الزكاةكتاب-٢٤: البخارىصحیح) ٢

الحیوانوسمجوازباب-٣٠، والزینةاللباسكتاب-٣٧: مسلمصحیح؛) ٢/١٣٠(
٣/١٦٧٤) ٢١١٩/ح(والجزیةالزكاةنعمفىوندبه، الوجهغیرفىاآلدمىغیر

َّكوثر المعاني الدراري في كشف خبایا صحیح البخاري لمحمد ) ٣ َ َ ْ َُ َْ ِ َِ َِ َ َّ َ ِالخضر بن أحمد الجكني َ َ
١٩٩٥-هـ ١/١٤١٥ط، مؤسسة الرسالة، بیروت ) ١٢/٤٧٠) (هـ١٣٥٤/ت(طيالشنقی

م
٢/٥١٠المغنى) ٤
السابقالمرجع) ٥
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:وجوهعدةمنوذلكبالمعقولاستدل

الزكاةإخراجتأخیرللمكلفیجوزولذا؛الفوریقتضىالاألمرمطلقأن-١
. ) ١للوقتالمطلقاألمریتعرضولم، األداءلمطلوبفا

: وجھینمنذلكنوقش

ا:ًأوال-٢ سلمالبأنن ونُن ربك داألم القعن ضىاإلط ل، التراخىیقت وب ىھ عل
:یلىلماًأصولیاالراجحعلىالفور

ُوسارعوا" تعالىقولھفىكما، الخیراتفىوالمسابقةبالمسارعةأمرهللاأن-٣ َ َِ
م  ن ربك رٍة م ى مغف ْإل ُ ِّ َ َ َْ ِ ِ ْ َ ھ) ٢" ِ رات " وقول تبقوا الخی ِفاس َ ْ َْ َْ ُ و، ) ٣" َِ رفھ أم

.الوجوبیقتضىوأمره، بالمسارعة
أخر، اسقنى: لعبدهقاللوالسیدفإن؛الفوراللسانأھلعندمقتضاهأن-٤ ، ف

ھوتوبیخھ، لومھحسن و، وذم ذرول ھعناعت ىتأدیب كعل ھ، ذل الفخبأن
.ًمقبوالعذرهلكان، وعصانىأمرى

، ًیقیناًممتثالیكونوألنھ؛األمرعقیباألزمنةوأولى، زمانمنالبدأنھ-ج-٥
الما نًوس رم االخط روألن؛ًقطع بباألم زومس للل ب، الفع ھأنفیج یتعقب
ھ البیعحكم القك ائروالط اتوس ذلك، اإلیقاع ھول زمیعقب ىالع لعل الفع

) . ٤بوالوجو
لوجودھنایقتضیھفإنھ، الفوریقتضىالالمطلقاألمربأنسلمنالو:ًثانیا

الفورعلىاألمریكنلمفلو، المعجلةالفقیرحاجةدفعوھى، علیھتدلقرینة
)٥. التمامعلىاإلیجابمنالمقصودیحصللم

یضمنالاألداءمنوالتمكنالحولتمامبعدنصابھھلكإذاالزكاةعلیھمنأن-٦
ھعنرمضانشھرصومأخركمن، لضمنالفورعلىواجبةكانتولو،  وقت
)١. القضاءعلیھیجبفإنھ، 

٢/١٥٦الهمامالبنالقدیرفتح) ١
١٣٣/عمرانآلسورة) ٢
١٤٨/البقرةسورة) ٣
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ألبى محمد ) ٤

ّمؤسسة الریان للطباعة والنشر ) ١/٥٧٤() هـ٦٢٠/ت(ق الدین ابن قدامة المقدسي موف
م٢٠٠٢-هـ٢/١٤٢٣ط–والتوزیع 

٢/١٥٥الهمامالبنالقدیرفتح) ٥
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ةمسألةالنصاببھالكالضمانعدممسألةبأن: ذلكنوقش ةخالفی ىمبنی عل
دیضمنوال، بالفوریةیقولمنعندفیضمن، الزكاةإخراجفوریةمسألة عن

.)٢بھالیقوالمن

: الترجیح
د رضبع والع ةاألق شاتواألدل رجح، والمناق موهللا-یت ول-أعل األولالق

ل أنالقائ اةب ىتجبالزك ورعل ر؛الف شرعألوام ىال تالت رائنقام ىالق عل
ِفاستبقوا الخیرات " تعالىولقولھ، بھاالمبادرةوجوب َ ْ َْ َْ ُ " تعالىوقولھ، ) ٣" َِ

ارعوا ُوس َ دت َِ سماوات واألرض أع ھا ال ٍة عرض م وجن ن ربك رٍة م ى مغف ْإل َُّ ِْ ِ ُِ ُ ْ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ِّ َ َ ََ ْ ْ ََّ ُْ ِ
ِللمتق َِّ ُ ).٤"َینْ
د ازوق اءأج ائلونالفقھ ةالق راجبفوری اةإخ أخیرالزك ات ةإخراجھ للحاج

: یلىماذلكومن، المعتبرة
ىمضرةالمالربعلىكانإذا ةف ل، اإلخراجفوری ھیحولمنمث لحول قب

.أخرىمرةمنھالساعىیأخذھاأنبنفسھأخرجھاإنویخشى، الساعىمجئ
افىخشىإذا-١ ىًضرراإخراجھ سھف الأونف ھم ك؛سواھال ولوذل ىلق النب

)٥" . ضراروالضررال: "وسلمعلیھهللاصلى

٢/٣الصنائعبدائع) ١
؛ الشامل فى فقه اإلمام مالك لبهرام بن عبد اهللا بن عبد العزیز بن ٢/٣بدائع الصنائع ) ٢

ّبقاء، تاج الدین السلمي الدمیري الدِّمیاطي المالكي عمر بن عوض، أبو ال ِ َِ ْ ّ ِ ) هـ٨٠٥/ت(َّ
–مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث ، أحمد بن عبد الكریم نجیب : ضبطه وصححه

؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكریا بن محمد بن ) ٢/١٨٦(هـ ١/١٤٢٩ط
دار الكتاب اإلسالمي ) هـ٩٢٦/ت(زكریا األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي

لعبد الكریم بن محمد بن ، ؛ فتح العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ) ١/٣٥٢(
عادل -علي محمد عوض : تحقیق ) هـ٦٢٣/ت(عبد الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني 

؛ ) ٦/٤٥٨(هـ ١/١٤١٧ط–لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، أحمد عبد الموجود 
٦/٣٧٩؛ اإلنصاف ٢/٥٠٨المغنى 

١٤٨/البقرةسورة) ٣
١٣٣/عمرانآلسورة) ٤
باب من بنى فى حقه ما یضر بجاره -١٧، كتاب األحكام -١٣: سنن ابن ماجه ) ٥

) ٢٣٤٥/ح(كتاب البیوع : دار إحیاء الكتب العربیة ؛ المستدرك ) ٢/٧٨٤) (٢٣٤٠/ح(
. شرط مسلم الحدیث على: وقال الذهبى ) ٢/٦٦(
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.أولىالزكاةفتأخیر، لذلكاآلدمىدینقضاءتأخیرجازإذاوألنھ
اأحقھومنإلىلیدفعھاأخرھالوكما، لمصلحةإخراجھاأخرإذا-٢ ذى، بھ ك

دفعھاأو، الشدیدةالحاجةذىأوالقرابة ىلی ارإل ك، األصلحأوالج ھوذل ألن
ونأنبعضھمواشترط، الفضیلةحیازةوھو، ظاھرلغرضتأخیر أخیریك الت
سیراحینئٍذ ا، ًی أخیرأنكم ىالت ذهف ةھ امشروطالحال مإذابم شتدل ضرری

.التأخیریجزلمبالجوعتضرروافإن، وفاقتھمالحاضرین
.بالزكاةاألحقمعرفةفىلیتروىفیؤخرھا، الحاضریناستحقاقفىترددإذا-٣
ةإما، ًفوراالزكاةإخراجتعذرإذا-٤ ا، ُالمستحقلغیب ةوإم اللغیب ا، الم وكم ل

اءعلیھالحولوحالالمالكسافر ذا، سفرهأثن ووھك عل ىالتصرفمنمن ف
ال سببالم ھ، غصبھأوسرقتھب أخیرفل ات دمإخراجھ انلع و، اإلمك درول ق
مُالمزكىالمالغیرمنإخراجھاعلى ھل اةإخراجاألصلألن؛یلزم الزك الم
)١. ًتضییقاینقلبفال، رخصةغیرهمناإلخراجوجواز، منھ

:المالكقبلمنالزكاةأموالاستثمارمحك: الثانىالفرع

الراجحأنسبقممایتبین
:یلىلماوذلك، المالكقبلمنالزكاةأموالاستثمارجوازعدم
ةلمدةیحتاجالزكاةأموالاستثمارأن-١ اطویل ؤدىمم أخیری إخراجلت

اة ذا، الزك ضروھ ستحقینی د، بالم دموق رجیحتق ولت وبالق بوج
.الفورعلىوجوبھاعندالزكاةإخراج

كفیضمن، خسارةاالستثمارعنینشأقدأنھ-٢ كالمال عنفیعجز، ذل
.الفقراءحقفیضیع، التعویض

، بالطمعالمزكىُتصیب، طائلةًأرباحایدرقدالمستثمرالزكاةمالأن-٣
وراإخراجھاأما، الزكاةإخراجعنلعدولھیؤدىقدمما عأقطفھوًف

)٢. الجشععنوأبعد، للطمع

٢/١٢٩المحتاجمغنى؛بیروت–الفكردار) ٢/٢٢٧(للخرشىخلیلمختصرشرح) ١
؛ استثمار الزكاة فى )  ٢/٥١١(للدكتور محمد عثمان طاهر شبیر ، استثمار أموال الزكاة ) ٢

بحث منشور ضمن بحوث –صالح بن محمد الفوزان /د، التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 
-٢٥الموافق -هـ ١٤٣٣رمضان ٧-٦كة الثالثة والثالثین لإلقتصاد اإلسالمى ندوة البر

البحرین -مجموعة البركة المصرفیة –إدارة البحوث والتطویر ، م جدة ٢٠١٢یولیو ٢٦
)٩٠/ص(م  ٢٠١٢-هـ ١/١٤٣٣ط، 
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المالمالكوكیلقبلمنالزكاةأموالاستثمارحكم: الثالثالفرع
حكمالوكیلفیأخذ، ) ١الزكاةإخراجفىالتوكیلمشروعیةعلىالفقھاءاتفق

استثمارحكمذلكومن، أحكاممنبھیتعلقفیماالمالمالكوھو، األصیل
المالمالكحقفىذلكجوازعدمالسابقةالمسألةفىجحتروقد، الزكاةمال
حقتعلقبعدالزكاةمالیستثمرأنالوكیلحقفىًأیضایجوزفال، 

.بھالمستحقین

ًشخصایكونوقد، ًحقیقیاًشخصایكونقدالوكیلأنإلیھاإلشارةتجدرومما
ًحكمیا اإلماممنُتكلفلمتىالالخیریةوالمكاتبكالمؤسسات، جھةفىیتمثلُ
حكمعلیھافینطبق، فقطالمالكعنوكیلةفتكون، وتفریقھاالزكاةبجمع
) .٢تقریرهتقدمكماالزكاةأموالاستثمارفىالمالك






والاستثماریجوز اةأم نالزك لم دالمستحقینِقب ضبع اةألن؛ھاقب إذاالزك
ةأصبحتأیدیھموصلت امملوك اًملك مًتام الى، لھ میجوزوبالت التصرفلھ

ا صرففیھ الككت ىالم مف م، أمالكھ شاءفلھ شروعاتإن تثماریةالم االس
.ذلكوغیرالحرفةأدواتوشراء، الصغیرة
اةأنذلكعلىوالدلیل دالزك اءمعظمعن دامىالفقھ ىأضیفتالق صنافاألإل
اةمصارفآیةفىالمذكورةاألولىاألربعة المالزك كب نھم(التملی راءوم الفق

فىالصرفیصللمفإذا، الظرفیة" فى"بـاألخیرةاألربعةوفى، ) والمساكین
.األولىبخالفُاسترجعمصارفھا

ي، العباس أحمد بن محمد الخلوتألبى بلغة السالك ألقرب المسالك ؛٢/٢٧٠المحتاررد) ١
٢/١٢٩المحتاجمغنى؛) ١/٦٦٥(دار المعارف)هـ١٢٤١/ت(الشهیر بالصاوي المالكي 

الفروع لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدین المقدسي الرامینى ؛
مؤسسة ، عبد اهللا بن عبد المحسن التركي : المحقق) هـ٧٦٣/ت(ثم الصالحي الحنبلي 

)٤/٢٥٣(مـ ٢٠٠٣-هـ ١/١٤٢٤ط، الرسالة 
دار ،عبد اهللا بن منصور الغفیليل»دراسة فقهیة تأصیلیة لمستجدات الزكاة«نوازل الزكاة ٢)

جمهوریة مصر -المملكة العربیة السعودیة، القاهرة -المیمان للنشر والتوزیع، الریاض 
)٤٨٠/ص(م٢٠٠٩-هـ ١/١٤٣٠ط، العربیة



-٣١٥٥-

راءإعطاءالشافعیةأجازوقد والمنوالمساكینالفق اةأم ، الستثمارھاالزك
یفىماربحھامنلھیحصلبحیث، آالتھامابحرفةالكسبیحسنمنُفیعطى
تسواء، النجارةآالتبھیشترىماأعطىًنجاراكانفإن، ًغالبابكفایتھ كان
رةأوقلیلةقیمتھا ثكثی اتفىبحی ھغلتھ انوإن، بكفایت اجراك رأسُأعطىًت

ال ىم ھیف ھربح ى، بكفایت ىُیراع دارف الرأسمق وعالم ارةن ىالتج الت
ىیقوىوال، الكسبُیحسنالكانوإن، یحسنھا المریضالعملعل بمرضك
ھیشترىماُیعطىمزمن اراب ستغلھًعق ھتفىبحیث، ی ھغلت ھ، حاجت فیملك

)١. عنھویورث

د ازوق كأج ضذل رینبع واء، المعاص سبةس نافبالن ةلألص ىاألربع األول
الدفعبعدحالھمُیراعىالبحیث، ًمستقراًأخذااةالزكأموالمنیأخذونالذین

نھم راءوم ساكینالفق سبة، والم نافأوبالن ةلألص ةاألربع ذینالباقی الال
)٢. مراعىًأخذایأخذونھاوإنما، ًمستقراًأخذایأخذونھا

حالھمُیراعىالبحیث؛ًمستقراًأخذاالزكاةمنیأخذونمن: األولالصنف
أصحابناقال: " النووىاإلمامقالفقد، والمساكینالفقراءومنھمعالدفبعد
قلت،حرفتھآالتأوحرفتھبھیشترىماأعطىاالحترافعادتھكانفإن: 

بكفایتھیفىماربحھمنلھیحصلبحیثقدرهویكون، كثرتأمذلكقیمة
" . واألشخاصانواألزموالبالدالحرفباختالفذلكویختلف، ًتقریباًغالبا

٣(
والتاجر یعطى رأس مال لیشتري ما یحسن التجارة فیھ، : " ًوقال أیضا 

البقلي : ویكون قدر ما یفي ربحھ بكفایتھ غالبا، وأوضحوه بالمثال فقالوا
یكتفي بخمسة دراھم، والباقالني بعشرة، والفاكھي بعشرین، والخباز 

ز بألفي درھم، والصیرفي بخمسین، والبقال بمائة، والعطار بألف، والبزا
)٤". بخمسة آالف، والجوھري بعشرة آالف 

النووىنقلفقد، والمساكینالفقراءمنوالتجارةالكسبُیحسنالمنأما
)٥" كفایتھمنھیستغلًعقارابھیشترىماُیعطى"أنھالشافعیةبعضعن

وعمدة المفتین ألبى زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ؛ روضة الطالبین٦/١٩٤المجموع ) ١
دمشق -المكتب اإلسالمي، بیروت، زهیر الشاویش : تحقیق) هـ٦٧٦/ت(النووي 

)٣٢٥-٢/٣٢٤(هـ ٣/١٤١٢ط
-١١١/ص(الفوزانمحمدبنلصالحواالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةفىالزكاةاستثمار) ٢

١١٢ (
٦/١٩٤المجموع) ٣
٢/٣٢٤البینالطروضة) ٤
٢/٣٢٥الطالبینروضة؛٦/١٩٤المجموع) ٥
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االستثمارمنالصورةھذهالھندیةلكناومدینةفىالفقھىالمجمعأجازوقد
ندوتھفىالمجمعھذاقراراتفىجاءحیث، والمساكینللفقراءبالنسبة
:یلىماھـ١٤٢٢محرم٢٢-١٩من، لكناوبمدینةانعقدتالتىعشرالثالثة

حقوقجمیعفیھالھمتحصلوالمساكینللفقراءُدفعتالتىالزكاةأموالإن"
أوالتجارةفىوضعھاأو، ستثمارھابافقیرقاملوذلكعلىًوبناءا، الملكیة

)١" . ذلكلھیجوز، الزمانمنالمستقبلفىبھالینتفعاألسھمشراءفى

طائفةاتفقتإذاالزكاةبأموالربحذاتاستثماریةمشاریعإنشاءًأیضاویمكن
المشاریعتلكفىالزكاةمننصیبھمیستثمرأنعلىالمستحقینمنمعلومة
ذلكعلىفیوافقونأخرىجھةمنبإشارةأوابتداءباقتراحھمذلككانسواء

بمباشرةیقوممنفتوكل، الطائفةلتلكًملكاالمشروعذلكیكونوعندئذ، 
الزكاةبیتمثلغیرھاأوحكومیةجھةتوكلأنویمكن، المشروعأعمال
.علیھاإلشرافلتتولى

ًأخذایأخذونوإنما، ًمستقراًأخذاالزكاةمنیأخذونالمن: الثانىالصنف
َمراعى األخذاستحقواالتىالجھةفىالمالیصرفونأنھمبذلكوالمراد،ُ
ِاسترجعوإال، ألجلھا ُ فضلمعھموفضل، بالمالحاجتھمقضواوإذا، منھمُ
) هللاسبیلفى(وسھم) الغارمون(و) الرقابفى(سھموھم، الفضلردوا

) .السبیلابن(و
نصواالفقھاءأنإال، ًمستقراًأخذایأخذونالممنالصنفھذاأھلأنورغم
ألجلھااألخذاستحقواالتىالمصلحةلتحقیقالزكاةلمالاستثمارھمجوازعلى

.
یجوز للمكاتب أن یتجر فیما : " ومن ذلك ما نقلھ النووى عن فقھاء الشافعیة 

)٢" ال خالف فیھأخذه من الزكاة طلبا للزیادة وتحصیل الوفاء وھذا

قال أصحابنا یجوز للغارم أن یتجر فیما قبض من سھم : " وقال عن الغارم 
)٣" الزكاة إذا لم یف بالدین لیبلغ قدر الدین بالتنمیة





:المسألةصورة

)١١٢/ص(الفوزانمحمدبنلصالحواالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةفىالزكاةاستثمار) ١
٦/٢٠٤المجموع) ٢
٦/٢١٠السابقالمرجع)  ٣
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مثلأرباحذاتقومیةیعمشارفىوتنمیتھاالزكاةأموالاستثماریجوزھل
للمستحقینودائمثابتمالىموردلتأمینًمثالسكنیةعماراتأوالمصانع

َّتملكأندون؟حاجاتھمتتزایدالذین َالمستثمرةاألعیانُ ُتعتبروإنما، ألحدُ
إلىاالستثمارھذاریعویعود، بھاالموكلةاإلدارةتلكتمثلھامعنویةشخصیة
ًسابقالمحدداالزكاةمصرف
:النزاعمحلتحریر
فتبرأ، الزكاةألموالینیبھمنأواإلمامجمعمشروعیةعلىالفقھاءاتفق
فىلوضعھاالزكاةجمعیتولىالذىاإلمامإلىزكاتھبدفعالمزكىذمة

حكمفىالمعاصرینالفقھاءبیناالختالفوقعوإنما، ) ١الشرعیةمصارفھا
وذلك، مالكیھامنجمعھابعدالزكویةاألمواللتلكنائبھأواإلماماستثمار

: قولینإلىترجعأقوالعدةعلى
المجمعالقولھذااختاروقد، الزكاةأموالاستثمارجوازعدم:األولالقول

، )٢عشرةالخامسةدورتھفىاإلسالمىالعالملرابطةالتابعاإلسالمىالفقھى
، )٣. السعودیةالعربیةالمملكةفىواإلفتاءالعلمیةللبحوثالدائمةواللجنة
جادعلىالحقجادكالشیخالمعاصرینالعلماءبعضًأیضاذلكإلىوذھب

، شمس الدین أبو عبد اهللا لمواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل؛٢/٣٥الصنائعبدائع) ١
) ٢/٣٦٤(م١٩٩٢-هـ ٣/١٤١٢ط–دار الفكر )هـ٩٥٤/ت(ُّلمعروف بالحطاب الرعیني المالكي ا
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر ألبى األحكام السلطانیة؛

األحكام السلطانیة ألبى یعلى ، محمد ؛) ١٨٠/ص(القاهرة–دار الحدیث )هـ٤٥٠/ت(بالماوردي 
بیروت ، لبنان -دار الكتب العلمیة )هـ٤٥٨/ت(سین بن محمد بن خلف ابن الفراء بن الح

منصور بن یونس ل، كشاف القناع عن متن اإلقناع؛) ١١٥/ص(م٢٠٠٠-هـ ٢/١٤٢١ط
)٢/٢٦١(دار الكتب العلمیة)هـ١٠٥١/ت(البهوتى 

السادسالقرار–عشرةالخامسةالدورة(اإلسالمىالعالملرابطةالفقهىالمجمعقرارات) ٢
)٣٢٣/ص

الشیخ أحمد بن عبالرزاق : جمع وترتیب ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ) ٣
)٩/٤٥٤(المملكة العربیة السعودیة –الریاض –دار العاصمة . الدویش 
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منوغیره؛)١. لالستثمارولوالزكاةمالحبسجوازبعدمأفتىالذىالحق
.) ٢العلماء
الفقھمجمع:ذلكواختار، الزكاةأموالاستثمارجواز:الثانىالقول

والندوة، ) ٣الثالثةدورتھفىاإلسالمىالمؤتمرلمنظمةالتابعاإلسالمى
الكویتفىالزكاةلبیتالشرعیةوالھیئة، ) ٤المعاصرةالزكاةلقضایاالثالثة

فىوتبعھم، ) ٥
) .٦المعاصرینمنكثیرھذا

الحقجادعلىالحقجاداألكبراإلماملفضیلةمعاصرةقضایافىإسالمیةوفتاوىبحوث) ١
القاهرة، الشریفاألزهر–اإلسالمیةللدعوةالعلیااللجنة–العامةاألمانةطبع) ٢٤/ص(
هـ١٤١٤–م١/١٩٩٤ط

ضمن) الزكاةأموالاستثمار(بحث، شقرةزكىعیسىالدكتورالقولهذااختارممن) ٢
سلیمانبناهللاعبدوالشیخ، ٧٦/صالمعاصرةالزكاةلقضایاالثالثةالندوةوأعمالأبحاث

، یاسیننعیممحمد/ود، األشقرسلیمانعمر/دو، العثمانىتقىومحمد، منیعبن
لمنظمةالتابعاإلسالمىالفقهمجمعمجلةُیراجع. زیدأبووبكر، عثمانرأفتمحمد/ود

مجلة، ) ٤١٨-٤٠٧-٣٩٢-٣٣٨-٣٣٤(ص١/ج٣/عبجدةاإلسالمىالمؤتمر
الزكاةلقضایاالثالثةالندوةوأعمالأبحاث؛٦٠/ص٥٦عاصرةالمعالفقهیةالبحوث

، ٧٦,٨٣(ص، هـ١٤١٣األولىجمادى٩-٨الكویتفىالمنعقدةالمعاصرة
٨٤,٨٥,٨٨,٩٤,٩٥(

٤٢١ص١ج٣ع) : القرار(اإلسالمىالفقهمجمعمجلة) ٣
٣٢٣/المعاصرةالزكاةلقضایاالثالثةالندوةوأعمالأبحاث) ٤
١٣٦/ص) الزكاةلبیتالشرعیةالهیئةفتاوى(والصدقاتالزكاةفتاوىوأحكام) ٥
آثار( بحث؛٤٠٤ص١ج٣ع) الزرقامصطفىالدكتور(اإلسالمىالفقهمجمعمجلة) ٦

األولالزكاةمؤتمروأعمالأبحاثضمن، للقرضاوى) والمجتمعاتاألفرادفىالزكاة
، شبیرعثمانمحمدالدكتور: ًأیضاقولالهذایرىوممن؛٤٥/صالكویتفىالمنعقد

بحثهفىالعانىعبدالرازقخالدوالدكتور، ) ٢/٥٣٠) (الزكاةأموالاستثمار( بحثهفى
والدكتور، الفرفورعبداللطیفمحمدوالدكتور، ) ٥٤١/ص(وتملیكهاالزكاةمصارف(

الفقهمجمعمجلةفىأبحاثهم. الخیاطعبدالعزیزوالدكتور، األمینعبداهللاحسن
أموالاستثمارفىالفوزانصالحوالدكتور) ٣٧١، ٣٦٦، ٣٥٨ص١ج٣ع(اإلسالمى

)١٠٧ص(الزكاة
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:ًمنعاوأًجوازاالزكاةمالاستثمارحكمفىالفقھاءاختالفأسباب
علىأنھارأىفمن؛التراخىأمالفورعلىواجبةالزكاةھلاختالفھم-١

الزكاةإیصالتأخیرمنفیھالماالزكاةاستثماربمنعقالالفور
. االستثماربجوازقالالتراخىعلىأنھارأىومن، لمستحقیھا

أنإلىنظراالستثماربمنعقالفمنوالمصالحالمفاسدتعارض-٢
یضرھذاوأن، لمستحقیھاالزكاةایصالتأخیرعنالناتجةفاسدالم
المصالحإلىنظراالستثماربجوازقالومن، معاناةلھمویسبببھم

علىیعودمماالزكاةأموالمنسیزیداالستثمارأنوإلىعنھالناتجة
الفائدةمنبمزیدالفقراء

استثماربمنعقالالحالإلىنظرفمن: المآلأوالحالإلىالنظر-٣
. فائدتھلعظیماالستثماربجوازقالالمآلإلىنظرومن، الزكاة

یمنعفمن، النصمعاالجتھادحدودقضیةمنفقیھكلموقف-٤
الزكاةمصارففىعلیھمنصوصغیرأنھإلىیستنداالستثمار
یعنىالذكرهعدمأنإلىیستندیبیحھومن، القرآنفىالمذكورة

منشرعتالتىالزكاةمقاصدتحقیقشأنھمنمسلكھوإذ، ھمنع
.المجتمعفىالمحتاجینحاجةسدوھىأجلھا
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الفقھاءمذاھبأدلة
بالكتابالزكاةأموالاستثمارجوازبعدمالقائلوناألولالقولأصحاباستدل

والمعقول
: الكتاب: ًأوال
ِْالصدقات للََّإنما" : تعالىقولھ ُ َ َ ِفقراء واْلمساكين واْلعاملين عليـها واْلمؤلفة قـلوبـهم وفي َّ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ُْ ُ َُ ِ َِ َُّ َ َ ِ ِ َ ِ َ ِ َ َ

ٌالرقاب واْلغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ٌِ ِ َِ َِ ُ َّ َّ ََّ َ َ َ َ َِ ًِ َ ِ َ ِ ِِ َِّ ِ ْ َ ِ ِ َ ِ َ ِّ "١(

، المذكورةالثمانیةافاألصنفىمحصورةالزكاةمصارفأن:الداللةوجھ
)٢. الحصرمقتضىویخالف، األصنافتلكعنبھایخرجالزكاةواستثمار

فىاجتھادینیبھمنأواإلمامقبلمنالزكاةأموالاستثماربأن: ذلكنوقش
المصارفغیرفىلھاًصرفاولیس، للمستحقیناألموالصرفكیفیة

فىذلكأنكما، المصرففىالالصرففىاجتھادفھو، المنصوصة
)٣. علیھاًخروجاولیس، المستحقینمصلحة

المعقول: ًثانیا
وھو، لمستحقیھاالزكاةصرفتأخیرإلىیؤدىالزكاةأموالاستثمارأن-١

)٤. الزكاةإخراجفىالواجبةللفوریةمناٍف

:وجھینمنذلكنوقش
َدفعتفإذا، باإلمامالزكىبالمیتعلقالفوریةخطاببأن:ًأوال ِ لإلمامالزكاةُ
قسمتھاتأخیرحینئٍذلإلمامفیجوز، للمزكىبالنسبةالفوریةتحققتفقد

یدلمما، ) ٥الصدقةإبلیسموسلمعلیھهللاصلىالنبىكانفقد، للمصلحة
.الصدقةإبللوسماحتاجلماذلكیجزلملوإذ؛القسمةتأخیرجوازعلى

٦٠/التوبةسورة) ١
أموالاستثمار؛٤١٨/ص١ج٣عالفقهمجمعمجلةفىاألمینحسنالدكتوربحث) ٢

١٠١/للفوزانالزكاة
الزكاةأموالاستثمار؛) ٥٤٨/ص(العانىرازقعبدالخالد/د، وتملیكهاالزكاةمصارف) ٣

١٠١/صللفوزان
دونریعذاتمشاریعفىالزكاةتوظیف؛٢/٥١٨شبیرللدكتورالزكاةأموالاستثمار) ٤

٣ع: اإلسالمىالفقهمجمعمجلةضمناألمینحسنللدكتورللمستحقینفردىتملیك
١/٤١٨ج

الحدیثتخریجسبق) ٥
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كلحاجةالمالكعندالزكاةتأخیرلإلمامیجوزكما سھالمال ، المستحقینأونف
ةفقال امیجوز: " المالكی أخیرلإلم اةت ىالزك انىالحولإل ھأداهإذا، الث إلی

)١" المصلحةیتحرىبأنمأموروھوالمستحقینوكیلاإلمامألن؛اجتھاده
اعندتأخیرھاوالساعىلإلمامیجوز"الحنابلةوقال ذرربھ " نحوهأوقحطلع

، المواشىصدقةفىاإلمامذلكرأىإذاتأخیرھاوكذلك: "عبیدأبووقال) ٢
ملھافتجدب، الناستصیبلألزمة ا، بالدھ نھمفیؤخرھ ىع م، الخصبإل ث

)٣. الرمادةعامفىعمرفعلھكالذىالمقبلالعامفىباالستیفاءمنھمیقضیھا
وراالزكاةصرفیتعذرقدأنھ:ًثانیا ىًف انبعضف بعض، األحی مؤسساتف

اتألن؛ًحاالصرفھامنتتمكنوال، األموالتأتیھاالزكاة ةالطلب نالمقدم م
ستحقین ةالم ىبحاج ةإل ةدراس امتأنی ةلتوثیقھ قومعرف ااألح ذه، منھ وھ
لالمصلحةمنولیس، بالیسیرلیسًوقتاتأخذاإلجراءات منینالمالیتعطی

وال اةأم لالزك ذاك تھ ل، الوق نب ستثمرأنیمك دُت ة، لتزی وةأنخاص الق
) ٤. تنخفضقدللنقودالشرائیة

)٥. المستحقینأموالفتضیعللخسارةیعرضھاالزكاةأموالاستثمارأن-٢

ةمنفیھلما؛باألموالاالتجاریمنعالالخسارةاحتمالبأن:ذلكنوقش تنمی
روقد، زیادةوللمال ناعتب سالماب ةالمصالحمناالتجارعبدال ىالدنیوی الت
ةالمصالحقسمحیث، اإلسالمیةالشریعةإلیھاتدعو ىالدنیوی دعوالت ات إلیھ

شریعة ىاإلسالمیةال سمینإل دھماق اجز: أح لكمصالح: الحصولن المآك
.واالحتطابشواالحتشاواالصطیادالمباحوحیازةوالمالبس، والمشارب

ار: الحصولمتوقع:الثانىوالقسم احلتحصیلكاالتج ذلك، األرب االتجاروك
) ٦.األرباحمنفیھایتوقعلماالیتامىأموالفى

٢/٣٦٣حطابللالجلیلمواهب) ١
دار الكتب ) ٢/٤٠٠() هـ٨٨٤/ت(المبدع في شرح المقنع إلبراهیم بن محمد ابن مفلح ) ٢

هـ ١/١٤١٨ط–لبنان –العلمیة، بیروت 
ّاألموال ألبى عبید القاسم بن سالم ) ٣ بیروت–دار الفكر، خلیل هراس : تحقیق ) هـ٢٢٤/ت(ُ

)٧٠٤/ص(
آدمللشیخفردىریعذاتمشاریعفىالزكاةتوظیفبحث(اإلسالمىالفقهمجمعمجلة) ٤

)١٠٣/ص(للفوزانالزكاةأموالاستثمار؛٣٨٦ص١ج٣ع) عبداهللا
)٣٨٦/ص١ج،٣ع(اإلسالمىالفقهمجمعمجلة) ٥
) ١/٤٣(قواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم ) ٦
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ةأموالحفظإلىوالحكامالوالةاإلسالمیةالشریعةدعتوقد واستثمارھااألم
عیحققبما ىفجاءللمسلمینالنف ابف إذا: (الخراجكت واف أھلأى"اجتمع

رفىرأى"ذلكفىأنعلى" الخیر ارحف ادةًصالحا" األنھ ىوزی الخراجف
لوالالمالبیتمنالنفقةوجعلت، األنھار-تلكبحفرأمرت ةتحم ىالنفق عل

دأھل ل، البل اوك ھم ىالخراجألھلمصلحةفی ارھمأرضھمف واوأنھ وطلب
)١. غیرھمعلىضررفیھكنیلمإذاإلیھأجیبوالھمذلكإصالح

وذكرهوما ھ–یوسفأب رضرورةمن–هللارحم ارحف واألنھ لمنھ قبی
ألھلمصلحةفیھماوكل: "األخیرةعبارتھمنیفھمكماالحصرال، التمثیل
" .إلیھأجیبوا... الخیر

ىالوقتھذافىیخضعاألموالاستثمارأنكما صادیةدراساتإل لمناقت قب
احتمالیضعفمما، مشروعأىفىاالستثمارقبل، واالختصاصالخبرةھلأ

)٢. الزكاةأموالاستثمارفىالخسارة

ا أنًعلم رزب وابطأب تثمارض والاس اةأم دالزك ائلینعن وازهالق وافربج ت
استثماراتفىاألموالتوظیفیتمبحیث، الخسائرعنللبعدالكافیةالضمانات

)٣. دقیقةعلمیةدراساتعلىقائمة،المخاطرقلیلة

كعنأجیب أن:ذل الب عالالخسارةاحتم الصاحبیمن نالم ، االستثمارم
أموالفىالتصرفحریةلھیطلقحتىالمالصاحبھولیسھنااإلمامولكن
ذلك، المالككتصرفالزكاة ةالدراساتوك عالالدقیق المنتمن وعاحتم وق

. دواروھذا، الخسائر

تثمارأن-٣ والاس اةأم نالزك لم امقب ھأواإلم ؤدىنائب ىی دمإل كع تمل
التملیكاشتراطمنالفقھاءجمھورعلیھلمامخالفوھذا، للزكاةالمستحقین

اةأموالاستثماریجوزالولذا؛الزكاةأداءفى نالزك لم امقب ھأواإلم . نائب
٤(

) هـ١٨٢/ت(بن حبتة األنصاري الخراج ألبى یوسف یعقوب بن إبراهیم بن حبیب بن سعد ) ١
طه عبد الرءوف سعد ، سعد حسن محمد: المكتبة األزهریة للتراث تحقیق ) ١٢٣/ص(

٢/٥٢٣لشبیرالزكاةأموالاستثمار) ٢
١٠٤/صللفوزانالزكاةأموالاستثمار) ٣
٢/٥١٨: لشبیرالزكاةأموالواستثمار، ١ج٣/ع) عثمانىتقى(الفقهمجمعمجلة) ٤
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:وجوهعدةمنذلكنوقش
ر : ًأوال ل نظ ك مح تراط التملی أن اش دم ، ب ى ع اء إل ض العلم ب بع د ذھ فق

اة ، اشتراطھ إذا دعت الحاجة إلى ذلك  اء صرف الزك ن العلم ولذا أجاز كثیر م
)١. كصرفھا فى شراء العبید وعتقھم ، بغیر تملیك فى بعض الصور 

ھ:ًثانیــا ىأن سلیمعل تراطالت كباش و، التملی لفھ ىحاص تثمارف وااس لأم
:منھا، صورخاللمنالزكاة
ك- اعىالتملی أن، الجم كب ستحقونیمل شروعالم تثمارىالم ، االس

.المشروعھذافىیملكونھاالتىاألموالُتداربحیث
ك- امتملی نأواإلم ھم نُینیب ساتم اتأوالمؤس ة، الجمعی أوفالدول

وبحكمىشخصالمؤسسة ھ، المستحقینعنین كأنول ةیتمل ًنیاب
.المستثمرةالزكاةأموالعلیھمیصرفأنإلىعنھم

ةفھذهاألموالتستثمرالتىالزكاةلجھةالمستحقینتوكیل- لالجھ وكی
للمستحقینتملیكوتملیكھا، المستحقینلصالحوالتصرفالقبضفى
 .٢(

َقبلمنالزكاةأموالاستثماربمنافاةُیسلمال:ًثالثا ألمبدنائبھأواإلمامِ
، المستحقینملكإلىستئولأرباحھامعالمستثمرةاألموالألن؛التملیك

)٣. صرفھاتأخیرھنالكماغایة

الزكاةفىواألصل، ُالمتوقعالفقرمشكلةیعالجالزكاةأموالاستثمارأن-٤
.المتوقعالالواقعالفقرمعالجة

: وجھینمنذلكنوقش
للمستحقینالمتزایدةلإلحتیاجاتالزكاةأموالةتلبیعدمفىالسببأن: ًأوال
ِألزمولو، أموالھمزكاةإخراجعناألغنیاءبعضامتناعھو بدفعھؤالءُ

كما، المستحقینحاجاتتلبىأنیمكنكثیرةأموالذلكمنلتحصلزكاتھم
.المستحقینلصالحدوریةأرباحلتوفیربعضھااستثماریمكن

٢/٥٢٢لشبیرالزكاةأموالستثمارا) ١
١٠٦/صللفوزانالزكاةأموالاستثمار) ٢
١٠٧/صللفوزانالزكاةأموالاستثمار) ٣
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علىصرفھایمكن، دوریةأرباحعنھینشأالزكاةأموالراستثماأن: ًثانیا
حاجاتتلبیةعناألغنیاءمنالمجموعةالزكاةعجزتمامتىالمستحقین
وال، الزكویةاألموالنقصمشكلةیعالجفاالستثماروھكذا، المستحقین

)١. احتیاجاتھمتلبیةمنالمستحقینحرمانإلىیؤدى

وشأن، أھلھاإلىیسلموھاحتىعنھاالمسؤولینیدىفأمانةالزكاةأموال-٥
تملیكبدونالزكاةأموالفىالساعىأواإلمامتصرفأما، فقطالحفظاألمانة

تزولالالتىالمنافعفىإالجائزفغیرعلیھمصرفھاأو، لھاالمستحقین
)٢. شاكلھوما، ألبانھاوشرب، كالركوب، أعیانھا

، المالكیةمنالفقھاءبعضألن؛بھمسلمغیراألمرھذابأن:ذلكنوقش
الزكاةمالفىالتصرفوالساعىلإلمامأجازواوالحنابلة، والشافعیة
)٣. حاجةأو، ضرورةاقتضتإذاللمصلحة

إنثم، علیھُیعتمدًدلیاللیسذلكتجویزفىالفقھاءبعضقولبأن:أجیب
.االستثمارفىضرورةالو، بالضرورةقیدوهالفقھاء

اة-٦ ادةالزك ررعب ىتتك لف امك م، ع زفل ایج ىتأخیرھ تإل وبوق اوج ، مثلھ
.تأخیرھاإلىًحتمایؤدىواالستثمار، والصوم، كالصالة

١٠٣/صللفوزانالزكاةأموالاستثمار؛٥٤٧/صللعانىوتملیكهاالزكاةمصارف١)
٣٥٤-٣٥٣ص١ج٣عاإلسالمىالفقهمجمعمجلة٢)
.. الفـئمـنیكـونكـراءإلىواحتاجتالمحتاجالبلدإلىالزكاةبنقلقلناإذا: "الخرشىقال٣)

بثمنهـاویـشترى، الوجـوببلدفىتباعفإنها.. نقلهاأمكنوالكانأوفئهناكیكنلمفإن
٢/٢٢٣للخرشىخلیلمختصرشرح" . ًخیراكانإنإلیهاتنقلالذىالموضعفىمثلها
فــإن، ضــرورةغیــرمــنالزكــاةمــالمــنشــئبیــععىوالــسالإلمــامیجــوزال: "النــووىوقــال
، خطـرالطریـقفـىكـانأو، هالكـهخـافأوالماشیةبعضعلیهیقفبأنالضرورةوقعت

البیــعجــازأشــبهومــاشــاهبعــضقــبضأو، النقــلمؤونــةإلــىأوجبــرانردإلــىاحتــاجأو
٦/١٧٥للنووىالمجموع" . ضرورة

فلـهونحوهـانقلهـاكلفـةمنلمصلحةبیعهاإلىفاحتاجلساعىاأخذهاإذا" :قدامةابنوقال
ناقـةالـصدقةأبـلفـىرأىوسـلمعلیـهاهللاصـلىالنبـىأنحـازمأبـىبـنقـیسروىلماذلك

اإلمـاممـسند. بإبـلارتجعتهـاإنـى: المـصدقفقال، عنهافسأل) السنامضخمةأى(كوماء
٢/٥٠٣المغنى. غیرهاأومثلهاهابثمنویشترىیبیعهاأنفالرجعة، ٣٤٩/أحمد
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رالعباداتفىاألصل-٧ ال، الحظ شرعف اإالی اة، ورسولھ، هللاشرعھم والزك
ادة نعب اداتم ل، العب ىب ةھ صالةقرین ھ،ال رفإن ایحظ دأنعلین ىنحی ف
ع عتوزی والجمی اةأم ىالزك صارفھاف ستثمرھاوأن، م لألن، ن ىاألص ف

. الحظرالعبادات
اة-٨ ھمراع دفق اتالمقاص ب: واألولوی ارفیج صلحةاعتب رم ىإذًأوالالفقی ھ

االمستھدفة و، ًأساس قصاحبوھ ىالح الف ذا، الم نًأخ ھم الىقول : "تع
ِوالذ َّ ٌين في َأموالهم حق معلوم َ ُْ َ ٌَّ ْ ِِ َ ْ ِ ِللسائل واْلمحروم) ٢٤(َ ُ ْ َ َ ِ ِ َّ الفقیروجدفأنى: وعلیھ، )١" ِ
رهوجدوإن، بأخذھاأحقفھو دمغی دُفیق حاألش ھ، واألل ، وضرورتھلحاجت
موتقدیم، األولىتفضیلبابمن ىاألھ معل ا، المھ زلوھن دةحاالتتتن عدی

ربینففرق، األحوجحاالتتفریعفىاألولویاتقاعدةعلىًبناء ذىالفقی الال
اءأو، لمجاعةوالھالكبالموتفقرهیھددهالذىوالفقیر، یومھقوتیملك وب
د رضأو، مع لم وارثأو، قات ةك ضاناتأو، طبیعی روبأووأعاصیرفی ح

ار اودم اوغیرھ ھمم دارتتجاذب ھأواألق وادثتخلف ةالح صراعاتواالطبیعی ل
. الدولیة

: الزكاةألموالاإلماماستثماربجوازالقائلونالثانىالقولأدلة
والمعقولواألثربالسنةالقولھذاأصحاباستدل

المشرفةالنبویةالسنة: ًأوال
أموالیستثمرونكانواالراشدینوالخلفاءوسلمعلیھهللاصلىالنبىأن-١

لتلككانفقد، صوفھاوجزحلبھاثلم، وغنموبقرإبلمنالصدقات
رعاةلھاكانكما، والنسلوالدروالرعىللحفظخاصةأماكنالحیوانات
أن: "عنھهللارضىأنسعنروىماذلكویؤید، علیھاویشرفونیرعونھا

أنوسلمعلیھهللاصلىالرسوللھمفرخص، المدینةاجتوواعرینةمنًأناسا
الزودواستاقواالراعىفقتلوا، وأبوالھاألبانھامنفشربوا،الصدقةإبلیأتوا

وأرجلھمأیدیھمفقطع، بھمفأتىوسلمعلیھهللاصلىهللارسولفأرسل

٢٥-٢٤المعارجسورة) ١
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.)١" الحجارةیعضونبالحرةوتركھم، أعینھموسمر
:  الداللةوجھ

علىالصدقةإبلیقسملموسلمعلیھهللاصلىالنبىأنعلىالحدیثدل
ینشأبماواستثمرھا، راعیألھاوضعوإنما، إلیھوصولھاحالالمستحقین

للحاجةبھاویستعان، للمستحقینُیصرفوأصوافولبنتناسلمنعنھا
)٢. الطارئة

-صلى هللا علیھ وسلم -أن رجال من األنصار أتى النبي : عن أنس بن مالك-٢
نلبس بعضھ ونبسط : حلسبلى،: قال" أما في بیتك شيء؟ : "یسألھ، فقال

فأتاه بھما، : ، قال"ائتني بھما: "بعضھ، وقعب نشرب فیھ من الماء، قال
" من یشتري ھذین؟ : "بیده، وقال-صلى هللا علیھ وسلم -فأخذھما رسول هللا 

مرتین أو ثالثا، قال " من یزید على درھم؟ : "أنا آخذھما بدرھم، قال: قال رجل
، فأعطاھما إیاه، وأخذ الدرھمین، فأعطاھما "أنا آخذھما بدرھمین: "رجل

اشتر بأحدھما طعاما، فانبذه إلى أھلك، واشتر باآلخر قدوما : "األنصاري، وقال
عودا بیده، ثم -صلى هللا علیھ وسلم -فأتاه بھ، فشد فیھ رسول هللا " فأتني بھ

فذھب الرجل " اذھب فاحتطب وبع، وال أرینك خمسة عشر یوما: "قال لھ
ب ویبیع، فجاء، وقد أصاب عشرة دراھم، فاشترى ببعضھا ثوبا، وببعضھا یحتط

ھذا خیر لك من أن تجيء "-صلى هللا علیھ وسلم -طعاما، فقال رسول هللا 
لذي : المسألة نكتة في وجھك یوم القیامة، إن المسألة ال تصلح إال لثالثة

رقمح(والردةالكفرأهلمنالمحاربینباب، الحدودكتاب-٨٦: البخارىصحیح) ١
والقصاصوالمحاربینالقسامةكتاب-٢٨: صحیحهفىومسلم؛) ٨/١٦٢) (٦٨٠٢/

بنأنسحدیثمن) ٣/١٢٩٦) (١٦٧١(رقموالمرتدینالمحاربینحكمباب، والدیات
للبخارىواللفظ، عنهاهللارضىمالك

بتصرف٢/٥١٩لشبیرالزكاةأموالاستثمار) ٢
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)١" . فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع

: لداللةاوجھ
استثمارلإلمامجازاألصلیةبحاجاتھالمشغولالفقیرمالاستثمارجازإذاأنھ

أنھنااإلسالمیةالفلسفةاقتضتوقد، )٢بحاجاتھمشغلھاقبلالزكاةأموال
صلى(النبىفعلكما، واالنتاجلالستثماروجزءلالستھالكجزء: المالنقسم

.رالفقیھذامع) وسلمعلیھهللا
:منھاأمورعدةعلىًأیضاالحدیثھذاویدل
األوضاعوتھیئة، العملعلىوسلمعلیھهللاصلىالنبىتشجیع-

وإغنائھا، النفسعلىاالعتمادفىتربوىكأسلوببھللقیامالمناسبة
. مساعدتھمأومنھمالعونوطلبللغیرالحاجةعن

بابوفتحالحاللللكسبصةالفرإتاحةفىیعینھأنالبداألمرولىأن-
المصنعفىیشغلھأناألمرولىاجتھاداقتضىفلو، أمامھالعمل
.وأجزأهذلكفعللھربحھویملك

القصةھذهولعل، المؤقتةالمادیةبالمعونةالسائلُیعالجلمأنھ-
فىالقدامىللفقھاءوالمؤشرالمستندھىالماضىفىكانتالحقیقیة

" والحلس بساط یبسط فى البیت ، كساء یجعل على ظهر البعیر تحت رحله : الحلس ) ١
)حلس) (١٤٦/ص(المصباح المنیر 

المصباح المنیر . ام وأسهم إناء ضخم كالقصعة والجمع قعاب وأقعب مثل سهم وسه: القعب 
) قعب(٥١٠/

، " وهو التراب ، ُالشدید الذى یفضى بصاحبه إلى الدقعاء : الفقر المدقع : "قال ابن األثیر 
ُالغرم المفظع : " وقال فیسعى ، أن یتحمل دیة : والدم الموجع : "وقال " الشدید الشنیع : ُ

" . فیوجعه قتله ، ُِدها قتل المتحمل عنه فإن لم یؤ، فیها حتى یؤدیها إلى أولیاء المقتول 
٥/١٥٦، ٣/٤٥٩، ٢/١٢٧النهایة فى غریب الحدیث 

/ ح(باب ما تجوز فیه المسألة ، كتاب الزكاة -٩: والحدیث أخرجه أبو داوود فى سننه 
باب بیع المزایدة -٢٥، كتاب اإلیجارات -١٢: سنن ابن ماجه ؛ ) ٢/١٢٠) (١٦٤١

) ٢/٧٤٠) (٢١٩٨/ح(
ًفإنى ال أعرف أحدا نقل عدالته فهو ، والحدیث معلول بأبى بكر الحنفى : "قال الزیلعى 

نصب الرایة ألحادیث الهدایة لجمال الدین عبد اهللا بن یوسف بن محمد الزیلعي . مجهول 
دار القبلة / لبنان-بیروت -مؤسسة الریان ، محمد عوامة : تحقیق) ٤/٣٤) (هـ٧٦٢/ت(

م١٩٩٧/هـ١/١٤١٨ط، السعودیة –دة ج-للثقافة اإلسالمیة
٢/٥٢١لشبیرالزكاةأموالاستثمار) ٢
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فیماالفردىالمستوىعلىوالمساكینللفقراءلزكاةاأموالاستثمار
أخذهبمایتجرأنللمكاتبأنالشافعیةصرحإذ،بالنفععلیھیعود
)١. كالمكاتبوالغارم، األداءوحصول، للزیادةًطلبا

:وجھینمنذلكونوقش
.بھیحتجفال، ضعیفالحدیثھذاإسنادبأن: ًأوال
ًخاصاولیس، واإلنتاجاالستثمارفىعامفھوبصحتھالتسلیموعلى: ًثانیا

)٢. الزكاةأموالباستثمار

–عنھهللارضى–) ٣البارقىعروةأعطىوسلمعلیھهللاصلىالنبىأن-٣
وجاءهبدینارإحداھمافباع، شاتینبھلھفاشترى، ًشاةبھلھیشترىًدینارا
. فیھلربحالتراباشترىلووكان، بیعھفىبالبركةلھفدعا، وشاةبدینار

٤(
، بھباالتجاریوكللممالفىاتجرعنھهللارضىعروةأن:الداللةوجھ
هللاصلىالنبىألن؛مالكھإذنبغیرالغیرمالاستثمارجوازعلىذلكفیدل
الخاصالمالاستثمارجازوإذا، بالبركةلھودعاذلكعلىأقرهوسلمعلیھ
إذنبغیرالزكاةأموالاستثمارنائبھأولإلمامجاز، صاحبھإذنبغیر

المصلحةیحققبمابالمالوالتصرفالنظرحقلھاإلمامألن؛المستحقین
) ٥. عنھمالضررویدفعللمستحقین

روضة الطالبین وعمدة المفتین ألبى زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ) ١
، عمان -دمشق-المكتب اإلسالمي، بیروت، زهیر الشاویش : تحقیق) هـ٦٧٦/ت(
)٢/٣١٦(م ١٩٩١/ هـ ٣/١٤١٢ط

٢/٥١٩لزكاة لشبیر  استثمار أموال ا) ٢
؛٤/٢٨الغابةأسد. الكوفةقضاءعلىعمراستعملهجلیلصحابى: البارقىعروة) ٣

بیروت –دار الكتب العلمیة ) هـ٨٥٢/ت(اإلصابة في تمییز الصحابة البن حجر العسقالني 
)٤/٤٠٣(هـ١٤١٥/ ١ط، 

) ٣٦٤٢/رقمحدیث) (٢٨(رقمباب، المناقبكتاب-٦١: صحیحهفىالبخارىأخرجه) ٤
٤/٢٠٧

٢/٥٣١لشبیرالزكاةأموالاستثمار) ٥
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عنھهللارضىعروةیكونأنُفیحتمل، عینواقعةالحدیثبأن:ونوقش
)١. ًمعاوالشراءالبیعفىًوكیال

فقطبالشراءًموكالكانأنھالحدیثظاھربل، بعیداالحتمالھذابأن:وأجیب
. البیعدونالشراءإلىداعیةكانتالتوكیلمنالحاجةألن؛

األثر: ًثانیا
ھهللارضىالخطاببنعمرأنوردما-١ اشربعن ھًلبن سأل، فأعجب ھف ، عن

إذا، سماهقدماءعلىوردأنھسقاهالذىفأخبره مف ممننع صدقةنع مال وھ
ال، یسقون وا: ق ىفحلب امنل ھ، ألبانھ ىفجعلت ذافھوسقائىف فأدخل، ھ

)٢. فاستقاءهیدهعنھهللارضىعمر

میستخدمونكانواأنھم: الداللةوجھ صدقةنع اال ستفادوم ای تناسلمنمنھ
دلمستحقیھاعلىتوزیعھاقبلولبن كف ىذل والاستثمارجوازعل اةأم الزك
.توزیعھاقبل

: وجھینمنذلكونوقش
َّمسلمغیرًاستثماراذلكاعتباربأن:األول َ الحیواناتحفظلمجردكانفقد، ُ
وتناسلتوالدمنیحصلوما، لالستثمارالالمستحقینعلىتوزیعھالحین
إنشاءزجواعلىالدلیلھذایدلفال، مقصودغیرطبیعىفھولبنودر

فىالزكاةأموالاستثمارجوازعلىیدلوإنما، األجلطویلةإنتاجیةمشاریع
فإن، المستحقینإلىتوصیلھاأوتوزیعھالحیناإلسالمیةالمصارفإحدى

)هـ٩٢٣/ت(حمد بن عبد الملك القسطالني القتیبي ألإرشاد الساري لشرح صحیح البخاري) ١
هـ٧/١٣٢٣ط–المطبعة الكبرى األمیریة، مصر) ٦/٧٧(
: تحقیق ) ـه١٧٩/ت(موطأ اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ٢)

-١٦، كتاب الزكاة : هـ ١٤١٢/مؤسسة الرسالة ط-محمود خلیل -بشار عواد معروف 
؛ السنن الكبرى ) ١/٢٧٧) (٧٠٤/ ح (، باب ما جاء فى أخذ الصدقات والتشدید فیها 

دار ،  محمد عبد القادر عطا : المحقق) هـ٤٥٨/ت(ألحمد بن الحسین أبو بكر البیهقي 
كتاب قسم الصدقات -٣٨، م ٢٠٠٣-هـ ٣/١٤٢٤ط–لبنان –وت الكتب العلمیة، بیر

باب الخلیفة ووالى اإلقلیم العظیم الذى ال یلى قبض الصدقة لیس لهما فى سهم العاملین ، 
قال فیه ، والحدیث اسناده حسن فیه أبى عبداهللا الحاكم ) ٧/٢٢) (١٣١٦٤/ح(علیها حق

سان المیزان ألبى الفضل أحمد بن علي بن ل. وباقى رجاله ثقات ، ابن حجر إمام صدوق 
–دائرة المعرف النظامیة : تحقیق ) هـ٨٥٢: المتوفى(محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 

) ٥/٢٣٣(م ١٩٧١/هـ ٢/١٣٩٠ط–لبنان –مؤسسة األعلمي للمطبوعات بیروت -الهند 
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لقولھفیھحرجفال، ریعھامنللمستحقینالنفعوتحقیقللحفظاالستثمارھذا
)١" فلیفعلأخاهینفعأنمنكماستطاعمن: " وسلمعلیھهللاصلى

االستثمارھوھذالیسالحقیقةفىذلكألن؛بھمسلمغیرذلكأن:الثانى
أو، مرضىغیرأو، لمرضىحلیبھافأعطىناقةولدتفإذا، عنھنبحثالذى

الذىاالستثمارلیسكلھھذافإنللجھادًخیالأعدأو، رعاھاأو، أطعمھا
طبیعىأمرلبنودر، وتناسل، توالدمنیحصلمایعتوزألن؛عنھنتكلم
ضررعلیھیترتبمنھاالستفادةعدمإنبل، المصلحةمنوھو، مقصودغیر

عنوسلمعلیھهللاصلىالنبىنھىوقد، وإھداره، للمالوإضاعة، باألنعام
عةوإضا، السؤالوكثرة، وقالقیللكمكرههللاإن: " بقولھالمالإضاعة

إبلأنثبتلونعم، أصحابھاعنالزكاةتحجزالمشاریعھذهوألن؛)٢" المال
القیاسلصحوتتكاثر، تتناسلكىوتحجز، التوزیععنتؤخركانتالصدقة

.یحصللمذلكلكن، ذلكعلى

ابنا عمر في ، وعبید هللا ، خرج عبد هللا : قال، عن زید بن أسلم، عن أبیھ -٢
فلما قفال مرا على أبي موسى األشعري، فرحب بھما ، ق جیش إلى العرا

: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما لفعلت، ثم قال: وسھل، وھو أمیر البصرة، فقال
، بلى ھاھنا مال من مال هللا، أرید أن أبعث بھ إلى أمیر المؤمنین، فأسلفكماه 

س المال إلى أمیر فتبتاعان بھ من متاع العراق، ثم تبیعانھ بالمدینة، فتؤدیان رأ
أن ، وددنا، وكتب إلى عمر بن الخطاب : المؤمنین، ویكون الربح لكما، فقاال

أكل الجیش أسلفھ كما أسلفكما؟ : قال، یأخذ منھما المال، فلما قدما على عمر 
، فسكت، وأما عبید هللا ، فأما عبد هللا : ال، قال أدیا المال وربحھ، قال: فقاال
لو ھلك المال أو نقص ، ھذا ، ا یا أمیر المؤمنین ما ینبغي لك ھذ: فقال

أدیاه، فسكت عبد هللا، وراجعھ عبید هللا، فقال رجل من جلساء : لضمناه؟ فقال

والحمةالنملةوالعینمنالرقیةاستحبابباب-٢١، السالمكتاب-٣٩، مسلمصحیح١)
.    عنهمااهللارضىعبداهللابنجابرحدیثمن) ٤/١٧٢٦) (٢١٩٩/ح(، والنظرة

٢/٥٢٨لشبیرالزكاةأموالاستثمار
" ًإلحافاالناسیسألونال: " تعالىاهللاقولباب، الزكاةكتاب-٢٤: البخارىرواه٢)

باب النهي عن كثرة -٥، األقضیةكتاب-٣٠: مسلمصحیح؛) ١٤٧٧/ح(٢/١٢٤
المسائل من غیر حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو االمتناع من أداء حق لزمه، أو طلب 

.واللفظ للبخارى ٣/١٣٤٠) ١٧١٥/ح(ما ال یستحقه 
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قد جعلتھ : ؟ قال) ١لو جعلتھ قراضا ، یا أمیر المؤمنین : عمر بن الخطاب
، وعبید هللا ، قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحھ، وأخذ عبد هللا 

) ٢. ربح ذلك المالنصف
فدل ذلك على جواز ، ًأن ابنى عمر استثمرا ماال من أموال هللا :وجھ الداللة 

، فیجوز استثمارھا ، وأموال الزكاة من أموال هللا تعالى ، مثل ھذه الصورة 
، وفى األثر لم یعترض عمر رضى هللا عنھ على ابنیھ الستثمارھما ھذا المال 

ن أبا موسى رضى هللا عنھ خصھما بالمال لینتفعا وإنما اعترض علیھما ؛ أل
) . ٣فیدل ذلك على إقرار عمر لھما على االستثمار ، من ورائھ دون غیرھما

بأن األثر لیس فیھ نص على أن المال كان من أموال الزكاة ؛ :نوقش ذلك 
) ٤. فال عالقة لھ بالزكاة ، وإنما كان لبیت المال 

ِبأن المال المستثمر وصف بأنھ : ُویمكن أن یجاب عن ذلك-٣ ُ وھذا ، ) مال هللا(ُ
فإنھ یمكن قیاس ، وعلى فرض أنھ لم یكن زكاة ، الوصف ینطبق على الزكاة 

تعالى  . ًمال الزكاة علیھ بجامع أن كال منھما حق مالى 
ویمكن استثمار أموال ، ُویلحظ فى ھذا األثر أن ابنى عمر یضمنان ھذا المال -٤

ُوذلك بأن تدفع األموال لمن یستثمرھا بجزء من الربح ، الصورة الزكاة بھذه 
)١. على أن یضمنھا كما فى ھذا األثر ؛ ألنھ مال هللا 

منقطعةفیهللعاملقطعالمالصاحبألنوذلك، القطعوهوالقرضمن: لغةالقراض) ١
العربلسان. المضاربةشركةلعقداسموهو، ًمعلوماًشیئافیهالربحمنلهوقطع، ماله

) قرض(٣٥٩/االقتصادیة فى لغة الفقهاء المصطلحاتمعجم؛٧/٢١٧
یشترطانه، ورأس أن یدفع ماله إلى رجل لیتجر به، ویكون الربح بینهما على ما : ًوشرعا 

یحیى بن أبي الخیر بن البیان في مذهب اإلمام الشافعي ألبى الحسین .  المال لرب المال 
)              ٧/١٨١(م   ٢٠٠٠-هـ ١/١٤٢١ط، جدة –دار المنهاج ) هـ٥٥٨/ت(سالم العمراني 

؛ معرفة السنن ) ٢/٢٨٩) (٢٤٢٩/حدیث رقم(كتاب القراض : أخرجه مالك  فى الموطأ) ٢
مین عبد المعطي أ: تحقیق) هـ٤٥٨/ت(واآلثار ألحمد بن الحسین ، أبو بكر البیهقي 

باب ، كتاب الصلح -١٧: هـ ١٤١٢/ ١ط) القاهرة-المنصورة (دار الوفاء ، قلعجي 
التلخیص واألثر صحیح اإلسناد كما ذكر ابن حجر فى ، ) ٨/٣٢٢) (١٢٠٦٥/ح(القراض 

الفضل أحمد بن حجر العسقالني ألبى الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر
. هـ١/١٤١٩ط، یةدار الكتب العلم) ٣/١٣٩() هـ٨٥٢/ت(

ومصارف ، ٣٣٥ص١ج٣ع) بحث الشیخ تجانى صابون محمد (مجلة مجمع الفقه ) ٣
)٥٤٣/ص(الزكاة وتملیكها للعانى 

٣٨٩ص١ج٣ع) تقى عثمانى(مجلة مجمع الفقه ) ٤
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المعقول: ًثالثا 
حیث لم یرد فى القرآن : عدم التنصیص على كیفیة صرف الزكاة للمستحقین -١

مما ، ا الكریم تفصیل فى كیفیة صرف المال للمستحقین ولم تحدد طریقة بعینھ
فقولھ ، ًالمجال واسعا لالجتھاد والنظر فى الصیغ الممكنة لصرف الزكاة یفتح

ْإنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم " تعالى  ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َُ َّ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِِ ُ َّ
ِوفي الرقاب والغارمین وفي سبیل هللا وابن ِْ َ َ َ َ ِّ َِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ٌالسبیل فریضة من هللا وهللا علیم َ ِ َِ َ َ َُّ َِّ َِّ َ ً ِ َ ِ

ٌحكیم  ِ َ "٢ (
لكنھا لم تحدد مواصفات وشروط لكل ، فاآلیة وإن حصرت مصاریف الزكاة 

وتركت ذلك للفقھ لیواكب استخدام حصیلة الزكاة وتطور المجتمع ، مصرف 
ف الزكاة فإنھ كما یتحقق ھد، ففى مجال سھم الفقراء والمساكین ، وظروفھ 

فباإلمكان تحقیقھ من خالل تخفیف ما بھم من حاجة ، بإعطائھم المال مباشرة 
ًوبالتالى نوفر لھم مصدرا للدخل الكریم ، وفاقة بإقامة المصانع لتشغیلھم 

أوبإقامة ، أو بتأمین نفقات عالجھم فى المشافى إن كانوا مرضى ، الثابت 
. یحتاج إلیھا الفقیر ومن یعول المستشفیات والمدارس وسائر الخدمات التى 

٣ (
وإذا كانت اآلیة قد أغلقت باب االجتھاد فى مجال الزكاة على األصناف الثمانیة 

ولذا اختلف ، إال أنھا لم تغلق الباب أمام االجتھاد فى كیفیة الصرف والتوزیع ، 
كما اختلفوا فى مقدار ما یعطى ، العلماء فى حكم استیعاب األصناف الثمانیة 

)٤. وھل یكون الصرف على سبیل التملیك أم ال ، لفقیر من الزكاة ا

ًفجعلوه شامال لكل ، ) فى سبیل هللا(أن بعض الفقھاء قد توسعوا فى مصرف -٢
وغیر ذلك ، وجوه الخیر من بناء الحصون وعمارة المساجد وبناء المصانع 

، لخیر وإذا جاز صرف الزكاة فى جمیع وجوه ا، ) ٥مما فیھ نفع للمسلمین 

٩٧/استثمار أموال الزكاة للفوزان ص) ١
٦٠/سورة التوبة ) ٢
طبع ) ١٦٢-١٦١/ص(ة الزكاة للدكتور محمد عقلة التطبیقات التاریخیة والمعاصرة لفریض) ٣

م١٩٩٥هـ ١/١٤٠٦دار البیضاء للنشر والتوزیع بعمان ط
بحث منشور ، للدكتور محمد عثمان شبیر ، مبدأ التملیك ومدى اعتباره فى صرف الزكاة ) ٤

١٠٩/ص٢٢العدد -١٩٩٤سنة ، بمجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة 
. ًإال أنه قیده بمن كان محتاجا ، "عبارة عن جمیع القرب ، بیل اهللا فى س:"وقال الكاسانى) ٥

٢/٤٥بدائع الصنائع 
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والمشاریع ذات الریع التى تعود ، جاز صرفھا فى إنشاء المصانع الحربیة 
) ١. بالنفع على المستحقین 

فال تؤیده ، المذكور) فى سبیل هللا(بعدم التسلیم بمعنى مصرف :ونوقش ذلك 
بل الفقھاء متفقون على أن المراد ، ُولم ینقل عن فقیھ معروف ، األدلة

) ٢. الجھاد فى سبیل هللا وما فى معناه ) فى سبیل هللا(بمصرف 
وبین إقامة مرافق ، والمتاجرة بھا ، فھناك فارق بین استثمار أموال الزكاة 

.ولذا فھذا قیاس مع الفارق ، وغیرھم من المسلمین ، تحقق النفع للمجاھدین 
إذا اقتضت الضرورة إنشاء المصانع الحربیة –وأما القول بأنھ یجوز لإلمام 

ومن وجوه الضرورة خلو بیت المال عن ، فصحیح " فى سبیل هللا"سھم من 
األموال التى تفى بذلك ؛ ألن عبء تجھیز الجیوش اإلسالمیة وتسلیحھا یقع 

فإذا عجز بیت المال عن تجھیز ، على عاتق بیت المال من فئ وخراج وجزیة 
ى على ما ویستند ھذا الرأ، ) ٣المجاھدین فال مانع من تجھیزھم من الزكاة 

أن اإلمام إن شاء اشترى من سھم : "ذكره اإلمام النووى عن فقھاء خراسان 
ًأفراسا وآالت الحرب وجعلھا وقفا فى سبیل هللا یعطى منھا " فى سبیل هللا" ً

الغزاة عند الحاجة ما یحتاجون إلیھ ثم یردونھ إذا انقضت حاجتھم وتختلف 
) ٤. المصلحة فى ذلك بحسب قلة المال وكثرتھ 

القیاس على استثمار المستحقین للزكاة بعد قبضھا ودفعھا إلیھم بقصد -٣
فإذا جاز دفعھا إلیھم بقصد استثمارھا لتأمین كفایتھم وتحقیق ، االستثمار 

تدر على ، إغنائھم جاز استثمارھا وإنشاء مشروعات صناعیة أو زراعیة 
ًالمستحقین ریعا دائما ینفق فى حاجة المستحقین  ًلھم أعماال دائمة ویؤمن ، ً

) ٥. تتناسب مع إمكاناتھم وقدراتھم 
ففى استثمار المستحقین ألموال الزكاة ، بأن ھذا قیاس مع الفارق : نوقش ذلك 

وصارت من ، أنھم استثمروھا بعد أن ملكوھا : أى ، تحقق شرط التملیك 
ث لم وھذا بخالف استثمار األموال من قبل اإلمام أو نائبھ حی، جملة أموالھم 

)٦.یتحقق شرط التملیك

٥٤٤/؛ ومصارف الزكاة وتملیكها للعانى ٢/٥١٩استثمار أموال الزكاة لشبیر ) ١
٢/٥٢٨استثمار أموال الزكاة لشبیر ) ٢
٢/٥١٩استثمار أموال الزكاة لشبیر ) ٣
٦/٢١٣المجموع للنووى ) ٤
٢/٥١٩استثمار أموال الزكاة لشبیر )٥
٢/٥٢١استثمار أموال الزكاة لشبیر ) ٦
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وھذا ، بأن ھذا مبنى على اشتراط التملیك فى دفع الزكاة : عن ذلكوأجیب
فیمكن القول بأنھ یتحقق التملیك الجماعى للمستحقین ، ًلیس مسلما بإطالق 

. ِعند استثمار أموالھم من قبل اإلمام أو من ینیبھ 

ُو من ینیبھ على استثمار أموال قیاس استثمار أموال الزكاة من قبل اإلمام أ-٤
ِالیتامى من قبل األوصیاء ؛ بجامع أنھما نوع من حفظ مالھ من التلف 

أال من ولى مال یتیم فلیتجر : "ًفقد روى عن رسول هللا مرفوعا ، واالستھالك 
وفیھ دعوة صریحة الستثمار المال )١" فتأكلھ الزكاة ، وال یتركھ ، لھ فیھ

علیھ ؛ فإذا جاز استثمار أموال األیتام وھى مملوكة حقیقة وتنمیتھ ألجل الحفاظ 
، لھم جاز استثمار أموال الزكاة قبل دفعھا إلى المستحقین لتحقیق منافع لھم 

، ولكن ذلك مقید بأمان العاقبة ، فھى لیست بأشد حرمة من أموال األیتام 
َوال تـقربوا ما: "والتصرف وفق المصلحة لقول هللا عز وجل  َُ ْ َ َل اْليتيم إال بالتي هي ََ ِ ِ َِّ ِ َِّ ِ َ َ

َُأحسن  َ جاز، ً حقیقةلھممملوكةوھى، األیتامأموالاستثمارجازوإذا، )٢" ْ
فھى، لھممنافعلتحقیقالمستحقینإلىدفعھاقبلالزكاةأموالاستثمار

)٣.الیتامىأموالمنحرمةبأشدلیست

) ٧٣٣٩/ح(باب من تجب علیه الصدقة ، كتاب الزكاة -١٠السنن الكبرى للبیهقى ) ١
؛ االستذكار ألبى عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم ٤/١٧٩

دار الكتب -حمد عطا، محمد علي معوض سالم م: تحقیق) هـ٤٦٣/ت(النمري القرطبي 
) ٧/٤( ٢٠٠٠-١/١٤٢١ط، بیروت –العلمیة 

ِوهذا الحدیث في إسناده مقال؛ َألن فیه المثنى بن الصباح وهو یضعف في الحدیث ِ َِ َّ َّ ْ ِ َ َ ْ ِ َ .
بن الملقن سراج الدینال، البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر

-للنشر والتوزیع دار الهجرة )هـ٨٠٤: المتوفى(أبو حفص عمر الشافعي المصري 
)٥/٤٦٦(م ٢٠٠٤-هـ١/١٤٢٥ط، السعودیة -الریاض

٣٤/وسورة اإلسراء ، ١٥٢/سورة األنعام ) ٢
٢/٥٢١لشبیرالزكاةأموالاستثمار؛٤٠٤ص١ج٣ع) الزرقا(الفقهمجمعمجلة) ٣
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:یلىلمااسالقیبھذاالتسلیمبعدم:ذلكونوقش
، األصلیةحاجاتھعنالزائدةباألموالخاصالیتیممالاستثمارأن:ًأوال

حاجاتعنتزیدالأنھافالغالبالزكاةأموالأما، فیھاالزكاةوجوببدلیل
قیاسیجوزالولذا؛آخرمكانإلىنقلھایمكنزادتولو، المستحقین

أموالاستثمارعلىالمستحقینتبحاجاالمشغولةالزكاةأموالاستثمار
) ١. حاجتھمعنالزائدةالیتامى

ُیحجروال، الفورعلىالمستحقینإلىالدفعواجبالزكاةمالأن:ًثانیا
أھلیةوتحققالرشدبلوغھفیھُینتظرفإنھالیتیممالأما، فیھالتصرفعلیھم

ُیستفادولذا، التراخىعلىھوبل، ًفوراإلیھالدفعیجبفال، فیھالتصرف
) ٢. منھالزكاةوبإخراجعلیھباإلنفاقینقصالحتىوتنمیتھاستثمارهمن

مالاستثمارعلىینیبھمنأواإلمامِقبلمنالزكاةأموالاستثمارقیاس-٥
إلىوالتقربالبربھُیقصداستحقاقبھتعلقمالمنھماًكالأنبجامعالوقف

، بالوقفعلیھالموقوفحقوتعلق، الزكاةبمالالفقیرقحفتعلق، تعالىهللا
فىھذایجوزفكذا، منفعتھمنواالستفادةالوقفمالتنمیةیجوزأنھفكما
واستثمارھابتنمیتھااألوقاففىالتصرفللناظرجازوإذا، الزكاةمال

ھاباستثمارالزكاةأموالفىالتصرفلإلمامجاز، علیھمالموقوفلمصلحة
) ٣. المستحقینلمصلحة
:یلىلماوذلك؛الفارقمعقیاسبأنھ: ذلكنوقش

منالمقصودأنعلىمتفقةعباراتھااختالفمعالفقھاءتعریفاتأن:ًأوال
الموقوفألنًونظرا) ٤. وعینھرقبتھبقاءمعوریعھالموقوفمنفعةالوقف
غلتھابطلبإالبھااالنتفاعمنیتمكنالفإنھ؛الموقوفرقبةیملكالعلیھ

رقبةیملكونلھاالمستحقینفإنالزكاةأما، استثمارھالھفجاز، وثمرتھا
) ٥. الوجھھذامنفافترقا، منفعةمنعنھاینشأومااألموال

٢/٥٢٩شبیرلالزكاةأموالاستثمار) ١
الزكاةلقضایاالثالثةالندوةأبحاثمن) ٧٥/ص(شقرةلعیسىالزكاةأموالاستثمار) ٢

)  ٩٩/ص(للفوزانالزكاةأموالواستثمار، المعاصرة
) ٧٢/ص(شقرةلعیسىالزكاةأموالاستثمار) ٣
ربعالمالروض؛٣/٥٢٢المحتاجمغنى؛٦/١٨الجلیلمواهب؛٤/٣٣٧المحتاررد) ٤

٥/٥٣١
) ٧٢ص(شقرةلعیسىالزكاةأموالاستثمار) ٥
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الزكاةأموالاستثماروفى، واقفھناكیكونأنالوقفأركانمنأن:ًثانیا
لیستالمستحقینقبلمنقبضھاقبلالزكاةالأموألن؛واقفیوجدال

. لإلمامأوللمزكینمملوكةلیستأنھاكما، یقفوھاحتىًحقیقةلھممملوكة
١(

، الوجوهبعضمنبالوقفشبھذاتالحالةھذهبأن:ذلكعنأجیبوقد
الوقفأركانلتوفربحاجةفلیست، كذلكاألمرومادام، لھمطابقةولیست

) ٢. وشروطھ

فإذا، حاجتھموسدالمستحقینلمصلحةالحولقبلالزكاةتقدیمعلىالقیاس-٦
منلصالحھمواستثمارھاتنمیتھاجاز، المستحقینلصالحالزكاةتقدیمجاز
) .٣أولىباب

فقد، التأخیربخالف، الزكاةتقدیمبجوازجاءتالنصوصبأنذلكویناقش-٧
.والخسارةللتأخیریتعرضاراالستثمكونمع، جوازهعدمترجح

، الحاجةأوللضرورة؛للقیاسًخالفاالمسألةھذهفى) ٤باالستحسانالعمل-٨
ماسةالحاجةأنإال، الستثمارھاالزكاةأموالصرفتأخیرجوازعدمفاألصل

، الحیاةوأنماطالعیشوأنظمةالبالدالختالفنتیجة، العصرھذافىذلكإلى
مالیةمواردتأمینفىالمتمثلةالمستحقینمصلحةمنذلكىعلیترتبولما
) ٥. المتزایدةحاجاتھملسدثابتة

٢/٥٢٥لشبیرالزكاةأموالاستثمار) ١
" للمستحقفردىتملیكبالریعمشاریعفىالزكاةأموالتوظیف"بحثالفقهمجمعمجلة) ٢

١٣١/للفوزانالزكاةأموالاستثمار؛) ٣٦٧ص(١ج٣ع، األمینحسنللدكتور
٥٤٤/للعانىلیكهاوتمالزكاةمصارف) ٣
التمهید في أصول " منهأقوىدلیلإلىالقیاسموجبعنالعدولهو: " االستحسان) ٤

مركز ) ٤/٩٣() هـ٥١٠/ت(ُالفقه لمحفوظ بن أحمد بن الحسن َأبو الخطاب الحنبلي 
؛م١٩٨٥-هـ ١/١٤٠٦ط–جامعة أم القرى -ٕالبحث العلمي واحیاء التراث اإلسالمي 

الروضة لسلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، شرح مختصر
مؤسسة -عبد اهللا بن عبد المحسن التركي : تحقیق ) ٣/٢٠٢) (هـ٧١٦/ت(نجم الدین 

هـ ١/١٤٠٧ط–الرسالة 
٢/٥٢٢لشبیرالزكاةأموالاستثمار) ٥
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: وجوهعدةمنذلكنوقش
)١. شرعىمسوغأودلیلعلىًمبنیایكونأنالبداالستحسانأن:ًأوال

، متعارضینقیاسینوجودحالةفىیمكنباالستحساناالستداللأن:ًثانیا
.محددلمعنىأحدھماالمجتھدفیرجح

یرجحھآخربدلیلآخرمعنىإلىالظاھرعنالعدولھواالستحسانأن:ًثالثا
أموالاستثمارموضعفىوأما، المسألةفىدلیالنھناكفیكون، المجتھد

لمقتضىأو، لمعنىأحدھمانرجححتىدلیالنأو، قیاسانھناكلیسالزكاة
ذلكمنععلىالسنةومنالكریمالقرآنمنأدلةعندنالب، شرعىلمبررأو، 

فھذا، ًأواستحسانا، ًرأیاوالسنةالكتابعلىنقدمأنیمكنوال، االستثمار
.باطل

: ذلكعنُیجابأنویمكن
الحاجةمع، الزكاةأموالاستثمارجوازعلىالشرعیةاألدلةمنوردبما

. ذلكإلىالكبیرة

ومنھمالحنفیةمشایخوعامة، حنیفةأبىمذھبعلىالزكاةدفعتأجیلیجوز
فیجوزوعلیھ؛) ٢التراخىعلىبأنھاقالواحیثالجصاصالرازىبكرأبو

. مستحقیھاإلىدفعھابتأجیلالزكاةأموالاستثمار
قولألن؛الدعوىھذهعلىًدلیالیكونأنذلكیصلحالبأنھ:ذلكونوقش

ُویردكالمھمنیؤخذإنسانقولھووإنما، الشرعأدلةمنًدلیاللیسالفقیھ
لجمھورمخالفالقولوھذا، االستثمارجوازعلىیدلالالتأجیلوكذلك، 

.الحنفیةمذھبمنبھالمفتىوخالف، العلماء

معحینبعدولو، الماللھذاالفقراءملكیةإلىراجعنھایتھفىاألمرأن-٩
.لھموتثمیرهأرباحھ
، االستثمارجوازعلىًدلیالیكونأنیصلحالالقولھذاأن:ذلكنوقش
ألنھ؛الجوازیبررالفھذاالفقراءإلىسترجعملكیتھأنصحةفرضوعلى
یدخلولم،المزكىمنالملكانتقلاالستثمارتتولىالتىالجھةإلىالزكاةبدفع
؟الزكاةمالملكیكونلمنینئذفح، األصنافمنوغیرھم، الفقراءملكفى

تملكواإذااألفرادألن؛الفردىالملكعنالنزولیجوزالأنھالمعلومومن
منویوكلوا، استثمارهعلىیتفقواأنأمكنھمغیرهأوزكاةكانسواءالمال

٩٤/ص) عثمانرأفتمحمد(الثالثةالندوةوأعمالأبحاث) ١
ِّتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر )٢ ِْ ِّ

–بوالق، القاهرة -المطبعة الكبرى األمیریة ) ١/٢٥٠() هـ٧٤٣/ت(الدین الزیلعي الحنفي 
هـ١/١٣١٣ط
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معالجماعىبالملكاألقوالنطلقأنأما، الجماعىالملكیتحققوھناشاؤوا
. صحیحغیرفھذا، لھقةحقیالأنھ

أنالمرادكانفإن، ًاعتباریاًملكاتملكاإلشرافتتولىالتىالجھةبأنوالقول
المعنویةالشخصیةألن؛مسلمغیرفھذا، المعنوىالشخصإلىینتقلالملك
َیعترفكانوإن یثبتمثلماالذمةمنلھایثبتاللكنھ، اإلسالمىالفقھفىبھاَُ

.  األساسھذاعلىالزكاةأموالاستثماریجوزالوبالتالى، لإلنسان
فیماالنظریقتضىمما، وجماعاتأفرادالزكاةإلىالمحتاجینعددتزاید-١٠

منجزءباستثمارإالذلكیتأتىوال، حاجاتھملسدوالثرواتاألموالُیضاعف
)١. الحقیقیةبقیمتھاصرفھابدلالزكاة

، ) ٢" بالمصلحةمنوطالرعیةعلىاإلمامتصرف" :الفقھیةالقاعدة-١١
بمراعاةیتعلقماذلكومن، الشرعیةالمقاصدتحقیقفىصالحیاتلھوأن
المواردتطویروالیتھبمقتضىیملكاألمروولى، المجتمعفىالمحتاجینحال

ذلكلتحقیقوالبد، االجتماعىالعدلوتحقیقالفقراءحاجةلسداالقتصادیة
المصلحةتقتضیھماوھذا، المشروعاالستثماربطریقالزكاةأموالزیادةمن

) ٣. الجانبھذافىاإلماماجتھادبابسدینبغىفال، العامة
أنللناظرُیظھرالشرعیةالنصوصفىالنظرإن: الشریعةوكلیاتالمقاصد-١٢

َیا أیھا الذین " :وقد قال تعالى ، مقاصد الشرع استثمار األموال وتنمیتھا من ِ َّ َ ُّ ََ
ْآمنوا ال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم  ْ ُْ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُِ ِ ٍِ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ ًْ َّ ْ َ ُ ََ َ ِْ ِِ "٤ (

وتقویةاإلغناء: ھماعامینمقصدینعندتجتمع ، ومقاصد الزكاة خاصة ، 
المقصدینلھذینتحقیقةالزكاأموالاستثمارفىأنویبدوا، األمةنظام

–جوازفقطولیس–بوجوبالقولإلىإشارةذلكوفى، لھماوتفعیل
، ُیستثمرأندونمالیحبسأنالشرعفىیجوزالألنھ؛الزكاةاستثمار
أوالزكاةھدفأن: أولھما: مبدأینعلىأركزثم، بالوجوبإذنفالقول
والقطعىالكلىالمقصدھوھذا، ناءاإلغھوالزكاةتشریعمنالشارعمقصد

مقتضىأنذلكالمالفىللشریعةالعامةالفلسفةمنمأخوذالرأىوھذا، ) ٥
أى، مجموعھفىواجباالستثمارأنالعامةومقاصدھاالشرعیةالنصوص

محمد، للفرفورللمستحقفردىتملیكدونریعذاتمشاریعفىالزكاةتوظیف) ١
٣/٣١٩اإلسالمىالفقهمجمعمجلة، الفرفورللطیفعبدا

)٤/٣٦٩(؛ غمز عیون البصائر ) ١٢١/ص(للسیوطي  ، األشباه والنظائر )  ٢
بتصرف٥٤٤/للعانىوتملیكهاالزكاةمصارف) ٣
٢٩/النساءسورة) ٤
الزكاةأموالاستثمارفىشقرةزكىعیسى/دوشبیرعثمانمحمدلبحثىمناقشةمن) ٥

٨١-٧٩/ صالمعاصرةالزكاةلقضایاالثالثةالدورةوأعمالبأبحاثرمنشو
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یردلمالزكاةاستثماروموضوع، ) ١االستثمارتتركأنلألمةیجوزالأنھ
معیتوافقوأراه، واالجتھادللنظرموضوعفھوتالىوبال، فیھصریحنص

مقاصدمعیتوافقكما، المالاستثمارعلىوالحثالدعوةفىالشرعمقاصد
والتنمیةوالتشغیلباإلغناءالمتعلقةنفسھاالزكاة

:  الترجیح
أنلنایتبین، ردودمنعلیھاوردوماوالمناقشاتواألدلةاألقوالعرضبعد
المالكمنذلككانسواء، لمستحقیھاالزكاةأموالبصرفالمبادرةجبالوا
، العیشلقمةتنتظراإلسالمىالعالمفىالھائلةالجموعألن؛اإلماممنأو

أنإال، بھاوالمتاجرة، الزكاةأموالتكدیسفىویحاوریناقشبعضھمبینما
رأىإذامستحقیھاصالحلاألموالتلكبعضاستثمارجوازمعیتعارضالذلك

أواالستثمارمنالمصلحةفیھاتتحققشرعیةبضوابطذلكإلىالحاجةاإلمام
استثماربمنعالقولعلىھذاوترجح،وجدتإنالمفسدةعلىتغلب

: یلىلماًمطلقاالزكاةأموال
، ذلكجوازبعدمالقائلینبخالف، االستثماربجوازالقائلینأدلةبعضسالمة
.عنھاوأجیبأدلتھأغلبنوقشتحیث

امأن صرفلإلم ىالت والف اةأم دالزك ةعن ذلكالحاج ال قبم صلحةیحق م
ھذاالفقھاءقرروقد، الشرعیةالنصوصمعذلكیتعارضلمإذا، المستحقین

كومن، الفقھیةنصوصھمفى ولذل ةبعضق اإذا: "المالكی لقلن اةبنق الزك
ئیكنلمفإن، ..الفئمنیكونكراءإلىواحتاجت، المحتاجالبلدإلى أو، ف
دفىتباعفإنھا، نقلھاأمكنوالكان شترى، الوجوببل اُوی ابثمنھ ىمثلھ ف

) ٢" . ًخیراكانإنإلیھتنقلالذىالموضع
أن، ضرورةوقعتإذا: "النووىوقال ىالماشیةبعضأشرفتب الھالكعل

ىاحتاجوأ، خطرالطریقفىكانأو رانردإل ىأوُجب ةإل لمئون ٍذنق فحینئ
)٣" یبیع

منلمصلحةبیعھاإلىواحتاج، الصدقةالساعىأخذوإذا: "قدامةابنوقال
) ١. ذلكفلھنحوھماأو، مرضھاأونقلھافىكلفٍة

الفقهىالمجمعبمجلةمنشوربحث، الدینمحىعلىللدكتوراألسهمفىاالستثمار) ١
٩/٢٣٧اإلسالمى

علي بن أحمد بن مكرم ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ألبى الحسن) ٢
دار ، یوسف الشیخ محمد البقاعي : تحقیق ) ١/٤٧٤) (ـه١١٨٩/ت(الصعیدي العدوي 

م١٩٩٤-هـ ١٤١٤/بیروت ط–الفكر 
٢/٣٣٧" الطالبینروضة) ٣
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الزكاةأموالفىوغیرهكالساعىنائبھأواإلمامتصرفجوازتقدمممافیتبین
د ةالحعن ذلكاج انسواء، ل كك البیعذل رهأوب ا، غی وتالمم ھیف قمع ح

راء ن، الفق كوم صرف: ذل تثمارالت والباس اةأم االزك اوتنمیتھ ، وتكثیرھ
ا، المستحقینلصالحبھاوالمتاجرةاألموالبعضبیعتسوغحاجةفھى مم ل

) ٢. ضررعلیھمیترتب

تالذىاألصلخالفىعلالزكاةفىًأحكاماقررواالفقھاءأن-١ ھدل ةعلی ، األدل
اةمنالشرعیةللمقاصدًوتحقیقا، المستحقینلمصلحةمراعاة كتجویز، الزك
ھ؛التجارةعروضزكاةفىالقیمةإخراج المزكىأرفقألن ، ) ٣والمستحقب

ذا افك وزھن أخیریج رفت اةص االزك صالحلتنمیتھ ستحقینل تثمارالم باالس
.المأمون

رجحماالمصالحمنیحققالزكاةأموالتثماراسأن-٢ ىی سدةعل ةالمف المظنون
ةالمصارفحاجةكثرةمعالزكاةأمواللقلةوذلك، الفواتأوبالتأخیر الزكوی

، مؤقتآنىھواستحقاقھاعندألھلھادفعھافىالتأخیرأوفالنقص، المتنوعة
ھ ىلكن دىعل دالم اءالبعی ضاعفةنم والوم كأنإال، اةالزكألم صالحتل الم

ونإنمااالستثمارعلىالمترتبة دتك وفربع ضوابطت شرعیةال ذلكال لل ، العم
ى ىالحت ستثمرونیتجن والالم ةلألم ىالزكوی ستحقینعل ىالم ائرف س

صارف صوصةالم ذا، المن ھول سنفإن انیح كبی ضوابطتل ىال قالت تحق
كبتعجیلالقاضىاألصلمخالفةجوزتالتىالشرعیةالمصالح والتل ىاألم إل
افىالتأخروعدم، مصارفھا د. توزیعھ ذلكصدرتوق وىب دوةفت ةالن الثالث

. المعاصرةالزكاةلقضایا

تثمارأن-٣ والاس اةأم ؤدىالزك ىی شغیلإل شبابت راءال عوالفق اءم رأسبق
رفائدةیعنىممااألرباحإلىباإلضافةالمال راءأكب ا، للفق ھشكالومم أنفی
ذا ضلھ نأف ھمم اطلینجلوس نع لع رینالعم والمنتظ اةأم ھ، الزك وفی

شجیع مت ضالھ ىًأی ةعل ىالمحافظ كعل والتل م؛األم أنھملعلمھ البونب مط
.استھالكأداةالالفقیربیدللمالتنمیةأداةالزكاةتكونوبذا، بردھا

٢/٥٠٣المغنى) ١
١٠٩/للفوزانالزكاةأموالاستثمار) ٢
اإلشراف على نكت مسائل الخالف للقاضي أبو محمد عبد الوهاب ؛٢/٢١الصنائعبدائع) ٣

–دار ابن حزم -الحبیب بن طاهر : تحقیق ) هـ٤٢٢(دادي المالكي بن علي بن نصر البغ
٣/٥٨المغنى؛٢/٢٧٣الطالبینروضة؛) ١/٤٠٤(م ١٩٩٩-هـ ١/١٤٢٠ط
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ھ-٤ ازإذاأن تثمارج الاس اصالم دونالخ ازاحبھصإذنب امج ھأولإلم نائب
ذافىنصیبلھمنإذنبدونالعامالمالاستثمار الھ امألن؛الم ھاإلم حقل

دفع، للمستحقینالمصلحةیحققبمابالمالوالتصرفالنظر ضرروی عنھمال
عنھهللارضى–الخطاببنعمرقالولذلك، الوقفعلىوالناظرالیتیمكولى

) ١" . الیتیممالمنزلةهللامالنمنفسىأنزلتإنى: "-

ان : " قاعدة -٥ ر األزم ر ) : ٢" ال ینكر تغیر األحكام بتغی وى تتغی ت الفت إذا كان ف
عیتفقالذىھوھذافإن، والمكانالزمانبتغیر  الىوالواق رالح م؛المتغی ذلك

ولمعوینسجمیتفقالعصرھذاواقعفقھألن الىهللاق ي سبیل هللا" تع ِوف َّ ِ ِ َ َِ "
كاإلمامقالوقد، الخیرلوجوهالمعنىواسعوھو) ٣ نمال هللاسبل: أنسب

) ٤. الجھادوأفضلھا، كثیرة

ل نولع سبلم رةال صادیةالمؤسساتإحداث: الكثی لاإلقت الرأسلجع –الم
.المستدیمةللتنمیةًمصدرا–الزكاةمنعلیھالمحصلالمقداروھو
المصانعإنشاءفىصرفھاجاز، الخیروجوهجمیعفىةالزكاصرفجازفإذا

النفعتعودالتىالریعذاتوالمشاریع ىب ا، المستحقینعل ونأنیمكنكم تك
شاریع تثماریةالم دارساالس واقاأوم ازةًأس ودممت عیع اری نافكرائھ لألص
.المستحقة

یع-٦ رةتوس اعدائ ااالنتف دال، بھ نًفب عأنم اینتف خصبھ خاصأوش أش
إنمحدودون الف عألنسیتاحالمج اینتف رعددبھ وم، أكب اةأنومعل –الزك

ا تمھم ى–بلغ ىفھ بف نالغال ىل سدتف اجب عاحتی راءجمی ى، الفق فف
المقصدھذایحققماآلخرینوتمویلھامنھماستردادھاثملتمویلھماستثمارھا

.االنتفاعدائرةبتوسیعالشرعى

المصنف في األحادیث واآلثار ألبى بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهیم بن ) ١
–مكتبة الرشد -الحوت كمال یوسف : المحقق) هـ٢٣٥/ت(عثمان بن خواستي العبسي 

ًما قالوا فى عدل الوالى وقسمه قلیال كان : كتاب السیر باب -٢٨: ١/١٤٠٩ط، الریاض 
)٦/٤٦٠) (٣٢٩١٤/ح(ًأو كثیرا 

عالمدار. حیدرلعلى, األحكاممجلةشرحالحكامدرر" :ال ینكر تغیر األحكام بتغیر األزمان "قاعدة ) ٢
)١/٤٧(هـ١٤٢٣/ط–الریاض–الكتب

٦٠/التوبةسورة) ٣
الجامع ألحكام القرآن ألبى عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري القرطبي ) ٤

–القاهرة–دار الكتب المصریة ، ٕأحمد البردوني وابراهیم أطفیش:تحقیق)هـ٦٧١/ت(
) ٣/٢٣٦(م١٩٦٤-هـ ٢/١٣٨٤ط
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ةخاللمنریظھفإنھوعلیھ ینالمقارن ةب النظراألدل ىوب شریعمقاصدإل الت
ن، االستثماربجوازالقولرجحان اجلك ىیحت قإل نالتحق ضوابطوجودم ال

ى انصالت اءبعضعلیھ یماالالفقھ ةالحاجاتأصحابوجودعدمس الملح
.والكسبالعملعنًتماماالعاجزینمن، التأخیرتحتملالالتى





نالزكاةأموالاستثمارمنالمرجوةالمصلحةتتحققلكى لم امقب نأواإلم م
دزكویةمؤسساتمنعنھینوب ضوابطمراعاةمنالب شرعیةال ةال والرقابی
: التالیة

: الشرعیةالضوابط: ًأوال

ةصرفوجوهھناككونیأالفالبد، والمساكینالفقراءحاجةمراعاة ، عاجل
ةصرفوجوهھناككانتفإذا ذاءمنعاجل دواءالغ ، والمسكنوالكسوةوال
ىآخروبتعبیر، لإلستثمارالزكاةمننصیبتحویلیجوزفال ةتلب المنحاج

لیستطیع العجزةًأصالالعم امك ساءواألیت لًأوالوالن شروعقب ىال استثمارف
.الزكاةأموال

دراسةاعدادیجبمشروعأىفىالزكاةأموالاستثمارفىروعالشقبل-١
، والمستخدمةالمتاحةالمواردیبینإحصائىبتحلیلوافیةاقتصادیةجدوى
، منھاوالمعروضاألساسیةوالحاجات، المتاحوالعرضالمستھلكینوطلب
الحاجةومدىًمحلیاالمصنوعةالمنتجاتوعنعلیھاوالطلبالوارداتوعن

أمرُیسندوأن، العاماالستثمارىوالمناخالتنوعرغباتوعن، علیھاواإلقبال
) ١. واألمانةوالخبرةالكفاءةذوىإلىواإلدارةاإلشراف

بسؤالالظنعلىیغلبالذىبحیثحقیقیةمصلحةاالستثمارمنُیتحققأن-٢
، یجوزفالالخسارةویحتملالربحیحتملكانإذاأمایربحأنھالخبرةأھل

.والبورصاتاألسھمفىكاالستثمار

سید الهواري، نشر . د) االستثمار(٦إلسالمیة ج الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك ا) ١
)٦/٣٥(١٩٨٢/ االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة ط
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المشروعاتأنمنالتأكدالزكاةأموالباستثمارالمعنیةالجھاتعلى-٣
وتحمىللمستحقینالكریمةالحیاةوتحققمجزیةًأرباحاتحققاالستثماریة

.ًمستقبالالمالأصل

والمساكینلفقراءلُتعطىأموالإلىوقلبھااألموالھذهأصولبیعإلىالمبادرة-٤
.والمساكینالفقراءیحتاجھاعاجلةحاجةوجودعند، 

الجمعیاتأوالوزاراتمنینیبھمنأواألمرولىمنالعملھذایكونأن-٥
)١.األمواللتلكوأسلمأحسنصرفلضمان، اإلغاثیةالھیئاتأوالخیریة

وكفاءةخبرةذاتةأمینبأیٍدمباحةوأسالیبطرقوفقاألموالھذهتستثمرأن-٦
َقالت إحداھما یا : " السالمعلیھشعیبابنتىإحدىلسانعلىتعالىقال،  َ ُْ َ ِ ْ َ َ

ُأبت استأجره إن خیر من استأجرت القوي األمین  َِّ َِ ْ ُّْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َِ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ َِ "٢(

: یلىفیماتلخیصھاویمكن، الرقابیةالضوابط: ًثانیا

منیفوضھمممنأوالزكاةدیوانقبلمنالزكاةوالأمإستثمارقرارُیعتمدأن-٧
بدورھمیجتھدواوأنوالقرىالمدنفىالسكنیةباألحیاءوالعقدالحلأھل

علیھهللاصلىلقولھًحقالھاالمستحقیناالستثماریةالمشروعاتمنلیستفید
) ٣" سوىمرةلذىواللغنىالصدقةتحلال: " وسلم

مجلة. امحمدحاجقاسم، االقتصادیةالفعالیةتحقیقفىودورهالزكاةأموالاستثمار) ١
الزكاةأموالإرصاد؛) ٥٢٠/ ص) (م٢٠١١(١٢العددوالدراساتللبحوثالواحات

) ٥٦/ص(الشبیلىعبداهللابنیوسف/ د، واالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةفىاواستثماره
-٢٥-هـ١٤٣٣رمضان٧-٦بجدةالمنعقد٣٣البركةندوةبحوثضمنمنشوربحث
)  ٥٦/ص(م٢٠١٢-١/١٤٣٣ط، م٢٠١٢یولیو٢٦

٢٦/القصصسورة) ٢
شیر بن شداد بن عمرو سنن أبي داود ألبى داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن ب) ٣

ْاألزدي السجستاني  ِ المكتبة ، محمد محیي الدین عبد الحمید : تحقیق) هـ٢٧٥/ت(ِّ
وحد الغنى ، باب من یعطى من الصدقة ، كتاب الزكاة -٩: بیروت –العصریة، صیدا 

وأما حدیث محمد : باب ، كتاب الزكاة : ؛ المستدرك على الصحیحین ٢/١١٨) ١٦٣٤/ح(
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ستثماریة للرقابة والمراجعة الدوریة من قبل مختصین فى أن تخضع األعمال اال)١
لتقییم ھذه المشروعات ، مجاالت التفتیش والمراجعة بمساعدة لجان الزكاة 

وإسداء النصح إذا لزم وبذلك تتضافر األعمال الرسمیة باألعمال الشعبیة فى 
الدین فإن خیر ما تعاون فیھ الناس ھو أمر ، جمع الزكاة وصرفھا واستثمارھا 

ِوتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان : "قال تعالى  َِ ُ َ ِ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ َْ ْ ْ َ َ ْ َِ ْ ُْ َ َّ ُ َ
ِواتقوا هللا إن هللا شدید العقاب ِ َِ ُْ ُ ََّ ََّ ِ ََّ َّ َ "١(.

علىوتوزیعھاصرفھاوعندالزكاةجبایةعندالعلمیةالطرقأفضلتستخدمأن)٢
أنیجبحیثالزكاةبدیوانالعاملیناختیارفىالتدقیقعبروذلكمستحقیھا

الطرقأحسنتستخدموأن، الدینفىوالفقھالكفاءةذوىمنیكونوا
)٢. السلیموالتخطیطالدقیقةالعلمیةواإلحصاءاتالمحاسبیة

استثماريةمشاريعفىالزكاةأموالاستثمار: الثانىاملبحث

:مطالبخمسةوفیھ



هذا حدیث على شرط الشیخین، ولم یخرجاه : وقال ) ١/٥٦٥) (١٤٧٧/ح(ة بن أبى حفص
.

٢/سورة المائدة ) ١
) ٢٨/ص(زهیر عثمان على نور / د.أ–واجبات المجتمع المسلم تجاه فریضة الزكاة ) ٢

جمهوریة السودان–المعهد العالى لعلوم الزكاة 
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عدةفىوتتباینتتعددأنیمكنالزكاةأموالاستثمارومجاالتفرصإن
: التالىالنحوعلىمجاالت

فىمتخصصةصنادیقھناكیكونأنبمعنى:الصغیرةالمنشآتتمویل: ًأوال
الفقیرةالشریحةیستھدفوھو، میسرةبقروضالصغیرةالمنشآتاقراض

آلةتملكأو، صغیرةمنشآتتكوینعلىمساعدتھابغرضالمجتمعمن
الحرفیةاألعمالفىالتمویلمنالنوعھذایكونالغالبوفى، االكتساب
.والمھنیة

منالشریحةتلكبتمویلتقبلمالیةمؤسساتأوبنوكوجودعدمویعد
تراكمإلىتؤدىالتىالمشكالتأبرزمن،التجارىنشاطھملیبدأواالمجتمع

.الفقر
: یلىماالصنادیقھذهفىُیراعىأنویجب

وال، فوائدیأخذفال، فقطالحسنةبالقروضالصندوقتعامالتتكونأن-١
أنشئالذىالغرضعنالصندوقیخرجلئال؛بربحإسالمیةتمویالتیقدم
.ربحىالخیرىصندوقفھو، أجلھمن

وال، الزكاةمستحقىمنالقروضھذهمنالمستفیدینجمیعكونیأن-٢
بحسباالقتراضفىاألولویةفىالبعضبعضھمبینیفاضلبأنبأس

.ولھمللصندوقالمصلحةیحققبماالصندوقإدارةتضعھامعاییر

منألنھ؛الدینمنوورثتھإعفاؤهفیجبمنھمأىوفاةحالفى-٣
.ابتداءالالمأصللتملكالمستحقین

لتغطیةالفعلیةالتكلفةبقدرإداریةًرسوماالصندوقیتقاضىأنبأسال-٤
ھذهخصمتمسواء، ذلكوغیروالمتابعةواإلشرافالدراسةتكالیف
، المقترضعلىتحمیلھاتمأمالصندوقفىاألموالأصلمنالرسوم

َوالعاملین علیھا : " تعالىلقولھ ْ َ َ ََ َْ ِ ِ "١ (

حاالتلدراسةآلیةالصندوقلدىیكونأنفینبغى، المدینتعثرحالفى-٥
منفینظر، للتالعبذریعةیكونلئال؛المتعثرحالُتقیمبحیث، التعثر

٦٠/سورة التوبة ) ١
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ذلكمنھیتوقعالكانومن، إنظارهفیتمًالحقایسددأنمنھمیرجىكان
)١.الزكاةأھلمنألنھ؛عنھالدینإسقاطفیتم

المستحقینعلىلتدرجماعیةإعاشةمشاریعفىالزكاةأموالاراستثم: ًثانیا
؛ألحدملكیتھانقلأوبیعھافىالحقلھمولیس، بكفایتھمیقومًدوریاًدخال
: فىتتمثلأنویمكنالعامالوقفبمثابةأى

حراثةمنالمستحقینتمكن، تقلیدیةغیرزراعیةوآالتمعداتاستجالب-أ
حصیلةوتوریدخدمتھمبعدلغیرھمتأجیرھاویمكن، سعةشازراعیةمساحات

.بالقریةالزكاةلصندوقاألجرة

الفصائلوتطویرالبذوراكثارمجاالتفىالعلمىالبحثمراكزدعمیمكنكما-ب
المستحقینتملكفىبفاعلیةیساھممما، المھنیةالمھاراتوتنمیة، الحیوانیة

مثلأخرىومزایالآلفاتومقاومةوافرةجیةإنتاذاتممتازةزراعیةلتقاوى
.الفاقدوتقلیلالحصادسھولة

َّالمحسنالماعزمنفصائلتملیكھمیمكنكما َ .. اللبنمنالعالیةاإلنتاجیةذىُ
بالمحلیةالزكاةصندوق(بینالمنتجمنالفائضتسویقإیراداتاقتسامویمكن
."العلمىالبحثومراكز

المھنىالتدریبمراكزمقدراتدعمفىالزكاةأموالتثماراسیمكنوكذلك-ت
الجنسینمنالشبابمنكبیرةأعدادالستیعابفیھاالقبولفرصوتوسعة

الصغیرةالصناعاتتطویرفىبفاعلیةیساھممما، مھاراتھموصقلوتدریبھم
بینًمثالكالمضاربةاإلسالمىالتمویلصیغإحدىعبرذلكیتمأنویمكن، 

الدعمیوظفكمضاربالمھنىالتدریبومركز، مالكربًمثالالزكاةبیت
مصنوعاتأومعینةمعداتإلنتاجمحددةمجاالتفى) المطلوبالمالرأس(

تدعمأنیمكنأو... الطرفینلمصلحةبعدفیماتسویقھایتممحددةبمواصفات
األفكارأنحسبانب، مواكببنمطاألعمالشركةوفقالمھنىالتدریبمراكز

علىوبناء، مالرأسإلىتحتاجھذایومنافىومدخالتھاالمھنیةواألعمال
التمویلبتقدیمالزكاةدیوانویقوم، بالمالالحرفةأوالفكرةتقییمیمكنذلك

مبیعاتعائدأوكأجرةدخلمنتعالىهللایرزقفیمااإلنتاجلمدخالتالكافى
) .٢شرطاهماوفقینالطرفبینیوزعلمنتجات

یوسف الشبیلى/ د، فى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة إرصاد أموال الزكاة واستثمارها) ١
)٥٧-٥٦/ص(

بمجلةمنشوربحث) ١٥-١٤/ص(، عبداهللایعقوبعبدالهادى/أ، الزكاةأموالاستثمار) ٢
الخرطوم–السودانجمهوریة-الزكاةلعلومالعالىالمعهد
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یخصصخدمیةاستثماریةمؤسساتإنشاءفىالزكاةأموالاستثمار: ًثالثا
، دقیقةاقتصادیةجدوىدراساتإعدادبعدوذلك،للمستحقینمنھاالعائد

الصحیةالمراكزإنشاءمثلالملحةوحاجاتھمرغباتھمإشباعمنلیتمكنوا
لجانمنتوصیةبعدًمجاناللمستحقینالعالجیةخدماتھاتقدم، والعالجیة

أوبالحىالزكاةصندوقفىتوردرمزیةبرسوموللمقتدرین، باألحیاءالزكاة
والبیطریةالبشریةاألدویةلتوفیرشعبیةصیدلیاتإنشاءیمكنوكذلك، القریة
.المستحقینلغیرخاصةبأسعارأوًمجاناأدویةمنیحتاجونھماللمرضىلتقدم

مستمرریعإیجادبقصدالمصارفبعضعلىالزكاةأموالبعضوقف: ًارابع
ونظمالحاسوب(التقنىالتدریبمراكزإلنشاءالالزمالمالرأستوفیرمثل

أنعلى، للمستحقینرسومودون، للمقتدرینمیسرةبرسوم) المعلومات
. وتطویرهالتعلیمخدماتدعمفىالمراكزھذهإیراداتتوظف

أخرىمؤسساتیشاركأناالجتماعىالتكافللفقھًتفعیالالزكاةلبیتكنویم
أواالجتماعىللتأمینالقومىالصندوقأو، للمعاشاتالقومىالصندوقمثل

بإنشاءأفضلتكافلیةخدماتلتقدیماالجتماعیةوالتنمیةاإلدخارمصرف
فىالغاللحنومطااألدویةمصانعمثلضخمبرأسمالمتمیزةوقفیةمؤسسات

) .١منھیستفادًدوریاًدخاللتدرممتازةإنتاجیةمواقع

كتسویقأخرىومجاالتمیادینفىتعملاستثماریةشركاتإنشاء: ًخامسا
وفقتعملللذبیحمسالختنشأكأن؛متطورةأسالیبوفقالعینیةالزكاة

مخلفاتستغاللواوتجھیزھابالجلودللعنایةحدیثةومدابغ، حدیثةمواصفات
ھذهوكلالغاللوتنقیةللتخزینوغرابیلوصوامع، األسمدةإلنتاجالذبیح

األسالیببأفضلالعینیةالزكاةتسویقفىبفاعلیةتساھمأنیمكنھاالوحدات
بأسعارالزبائنمنللراغبینخدماتتقدیمیمكنھاكما، والخارجالداخلفى

توفیرالوحداتھذهعبریمكنكما.. الزكاةلألمواًإضافیاًمورداتمثلمناسبة
. المستحقیناحتیاجاتمنكثیر

إلىمستھلكةعائالتمنوتحویلھالألسراإلنتاجوسائلتوفیر: ًسادسا
ماكینةالفقیرةاألسرإعطاءإلىیھدفمشروعًمثالفھناك،منتجةعائالت
ومشروع، الحیاةطلباتمتوتأمینالعملخاللھامنلتستطیعحیاكةأوخیاطة

الریففىالمحتاجةالعائالتتملیكإلىیھدفمشروعوھو" الحلوبالبقرة"
.)٢رزقھامصدرتكونًحلوبابقرة

١٦-١٥/صیعقوبلعبدالهادى، الزكاةأموالاستثمار) ١
١٦/صالسابقلمرجعا) ٢
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)١أموال الزكاة فى البورصة استثمار

:المسألة صورة
حكم استثمار أموال الزكاة فى البورصة ؟ما

:لى ثالثة أنواع من حیث مشروعیة التعامل فیھا وعدمھ عاألسھم

ا :األول ن الرب و رأسمالھا م ات ، ویخل أسھم شركات تتعامل فى الحالل والطیب
ى  ا عل ازا مالی ة أسھمھا امتی دا من حمل نح أح ذرة ، وال تم وغسیل األموال الق

.غیره 
ا :الثاني ون رأس مالھ أسھم شركـات تتعامل فى المحرمـات والخبائث ،   یتك

.صدره من الحرام أیا كان م
أسھم شركات یختلط فیھا الحالل بالحرام:الثالث

من الخبائث كسبا وإنتاجاخالیةأسھم الشركات التي تتعامل فى الحالل والطیبات و: ًأوال
ا اإلسھام ھ لم دوب إلی ھ ومن ل مرغب فی ائز شرعا ب شركات ج ذه ال ل ھ ى مث ف

ش ذه ال ھم ھ ى أس ار ف ضرر، واالتج ن ال دفع م ع وی ن النف ق م البیع یحق ركات ب
ا  اب فیھ ة االكتت ھمھا ، وتغطی رویج أس ا ، وت سرة فیھ شراء ، والسم وال

.والحصول على أرباحھا كل ذلك مشروع 
على ذلك ما یدل على مشروعیة النشاط نفسھ إذا كان فردیا ، فاإلسالم ال ویدل

شاط  ا الن ارس فیھ ة یم ة أو تنظیمی كال إداری اط وأش تحداث أنم ن اس ع م یمن
.المشروع

أسھم شركات تتعامل فى المحرمات والخبائث : ًثانیا
ر ،  م الخنزی اج لح كشركات الخمور إنتاجا أو توزیعا أو استیرادا ، شركات إنت
ون  ركات الفن ة ، ش البنوك الربوی وي ك راض الرب راض أو االقت ركات اإلق ش

األعداء بالمؤن والسلعودالمحرمة ، شركات القمار وتسھیل الزنا ، شركات تز
ك سالحا  ان ذل ع المسلمین سواء ك ھ م ى حرب ستخدمھا ف ى ی االستراتیجیة الت

.لى تحریمھ فى الشریعة اإلسالمیةوغیر ذلك مما نص ع.……أوغیره 

بأنها مجتمع التجار وأرباب السفن ) ٧١مادة (عرفها قانون التجارة الفرنسى : البورصة ) ١
وهى من األنظمة اإلقتصادیة  الالزمة ، والسماسرة والوكالء بالعمولة تحت رعایة الحكومة 

المطلوب إذ هى للتجار بمثابة مقیاس الحرارة تنبئ باألسعار ومقدار، لكل دولة متمدنة 
.   والمعروف ویمكن بواسطتها جس نبض السوق واالحتراس من الوقوع فى األزمات 

مكتبة الهدى ) ١٩٢/ص(بورصة األوراق المالیة والضرائب للشیخ عبدالرازق عفیفى 
هـ١٤٢٩/ ١ط، المحمدى 
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ث كذلك إذا كان رأس مال الشركة من الربا أو من األموال القذرة والكسب الخبی
ى نظرائ،  ة عل ة مالی صاحبھ مزی سھ یعطي ل سھم نف ا وكذا إذا كان ال و م ھ وھ

.یسمى قانونا بشرط األسد 
ل شركات وال ك ذه ال ل ھ ى مث ھام ف وز اإلس ال یج رعا ف ور ش دم محظ ا تق م

.االكتتاب فیھا وال أخذ أرباحھاالسمسرة فى أسھمھا وال الترویج لھا وال تغطیة
فى الخمر عشرة ، وھذا یدل على -صلى هللا علیھ وسلم –لعن رسول هللا وقد

.طة االقتصادیة المتعلقة بالحرام أیا كانت حرمة سائر األنش
ى نطاق ویدل و مورست عل شطة ل ذه األن ة ھ ى حرم دل عل ا ی دم م ا تق ى م عل

.فردي بل تشتد الحرمة فى مثل صورتنا لعظم الضرر وكثرتھ 
:أسھم شركات یختلط فیھا الحالل بالحرام : ًثالثا

ك شروعوذل ا م شروعا ورأس مالھ شركة م شاط ال ون ن أن یك ا ك ا ، إال أنھ
ود فاسدة  ا بعق تم معامالتھ شطتھا ، أو ت ل بعض أن اقترضت قرضا ربویا لتموی

…  ..
صا وتكثر مثل ھذه الشركات فى العصر الحاضر بل قل أن نجد نشاطا حالال خال

ال  ات المسلمین ف ى مجتمع وانین الوضعیة ف وذلك لغلبة األنظمة الوضعیة والق
ا تستطیع شركة من الشركات أو نشاط  ن الرب من األنشطة أن یسلم من شيء م

.أو الرشوة أو العقود الفاسدة 
اختلف الفقهـاء المعاصـرون فـى حكـم المـساهمة فـى الـشركات المـشروعة مـن وقد

: حیث األصل لكنها تتعامل فى بعض معامالتها باألنشطة المحرمة على قولین 
ربح ال، یجــوز المــساهمة فــى هــذه الــشركات: األول القــول ات وال ن المحرم اتج ع ن

الل  اح الح ابع لألرب ور وت ل ومغم ھ قلی ة فإن د الربوی ھ . كالفوائ ع الفق ول مجم و ق وھ
)١. اإلسالمى 

وهــو قــول اللجنــة الدائمــة ، یحــرم المــساهمة فــى هــذه الــشركات :الثــانى القــول
)    ٢. للبحوث العلمیة واإلفتاء بالمملكة العربیة السعودیة 

:مذاهب الفقهاء أدلة
أصـحاب القـول األول القائـل بجـواز المـساهمة فـى هـذه الـشركات بعـدد مـن استدل

: من أهمها ، القواعد الفقهیة 
)١" یغتفر في غیرھا ما الیغتفر في التوابع : "ل بالقاعدة الفقھیة االستدال-١

)٧٣/ ١(٧والعدد ) ١٢٧٣/ ٢(٦عدد مجمع الفقه اإلسالمى مجلة ) ١
)١٤/٢٩٩(دائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء فتاوى اللجنة ال٢)
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دة  سبة : وجھ االستدالل بھذه القاع ھ ن ان فی ن األسھم وإن ك وع م ذا الن أن ھ
را ن الح سیطة م ا ب اءت تبع ا ج ك ، ًم لكنھ صودا بالتمل ال مق ست أص ًولی ً

صرف  ھم ، والت ع س ار بی یمكن اعتب وع –ف ذا الن ن ھ ذه –م ات ھ ن جزئی م
القاعدة 

)٢" العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصةالحاجة: " االستدالل بقاعدة -٢

ھ دة وج ذه القاع تدالل بھ ذه : االس ى ھ ھام ف ضى اإلس اس تقت ة الن أن حاج
شرك تثماریة ال دخراتھم ، ات اإلس تثمار م تقالل ، الس ستطیعون االس ا ال ی فیم

ھ  تثمار فی ى ، باالس شعبیة إل روة ال ھ الث ضى توجی ة تقت ة الدول ا أن حاج كم
.استخدامھا فیما یعود على البالد والعباد بالرفاھیة والرخاء 

تــاب أصــحاب القــول الثــانى القائــل بحرمــة المــساهمة فــى هــذه الــشركات بالكاســتدل
: والمعقول 

ُوتعــاونوا" تعــالىقولــه: الكتــابًأوال َ َ ِعلــى البــر والتقــوى وال تعــاونوا علــى اإلثــم ََ ْ ِ ِْ َ ََ َُ َ َ َ َ ََ َ ِّْ َّْ
ِوالعدوان َ ُ َْ ْ "٣(

ى :الداللــة وجـه ا عل ین لھم ات مع ل بالمحرم ى تتعام شركات  الت ى ال ساھم ف ذى ی أن ال
. اإلثم فیشملھ النھى 

.وال یوجد ما یخصصھا ، الكریمة عامة بأن اآلیة : ذلك نوقش
ساھم أن:المعقول ًثانیا د الم س ی و ، ید الشركة على المال ھى نف ھ فھ وم ب ل تق أى عم ف

ھ ، عملھ ال فرق بینھما  ن مال ستثمر جزء م سان أن ی سیرا –ًفكما یحرم على اإلن و ی –ًول

دار الكتب ) هـ٩١١/ت(لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ، األشباه والنظائر ) ١
؛ األشباه والنظائر لزین الدین ) ١٢٠/ص(م ١٩٩٠-هـ ١/١٤١١ط، بیروت –العلمیة 

ر الكتب العلمیة، بیروت دا-الشیخ زكریا عمیرات : تحقیق ) هـ٩٧٠: المتوفى (ابن نجیم 
)١٠٣/ص(م  ١٩٩٩-هـ ١/١٤١٩ط، لبنان –

)هـ ٧٩٤/ت(ألبى عبد اهللا بدر الدین بن بهادر الزركشي ، المنثور في القواعد الفقهیة ) ٢
) ٢/٢٤(م١٩٨٥-هـ ٢/١٤٠٥ط–وزارة األوقاف الكویتیة 

٢/سورة المائدة ٣)
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ل ، فى معامالت محرمة  الحرام ؛ فكذا یحرم علیھ المشاركة فى شركات تتعام ال ألنب الم
)١. المستثمر ھو مالھ بعینھ 

: الترجیح
ة بعد وال واألدل رجح ، عرض األق م –یت ساھمة –وهللا أعل ل بجواز الم ول األول القائ الق

شطة  ا باألن ض معامالتھ ى بع ل ف ا تتعام ل لكنھ ث األص ن حی شروعة م شركات الم ى ال ف
ة  ةالمحرم نھج خاص ھ الم ق فی صر ال یطب ى ع ا ف نظم أنن سوده ال ل ت ل ب المي الكام اإلس

سلمین  ین الم امالت ب سیر المع ن أن ت أة م الوضعیة ، وال یمكن أن یتحقق ما نصبو إلیھ فج
ة  ھ ، والحاج ف فی الص دون المختل ب الخ الل الطی ى الح رخص وعل زائم دون ال ى الع عل

ا لل ا طبق ع تعاملھ سلمین م صالح الم ق م ا یحق شركات بم ذه ال ل ھ ى وجود مث ة إل نظم ماس
السائدة 

الشبیلى بحث منشور على موقع الشیخ یوسف یوسف/ االستثمار فى األسهم والسندات د١)
) ٦/ص(الشبیلى 
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:صورة المسألة 
ستثمر  تثماریة ُی شاریع اس شاء م دف إن ھ بھ ارج محافظت ھ خ اة مال ل زك خص نق إذا أراد ش

فما حكم الشرع فى ذلك ؟، فیھا أموال الزكاة 

:تحریر محل النزاع 
المزكي في بلد، ومالھ معھ في نفس البلد، فإن اتفق الفقھاء على أنھ إذا كان

وال یجوز نقلھا من بلدھا ، أولى الناس بزكاة ھذا المال أھل البلد الذي ھو فیھ 
.إلى بلد على مسافة تقصر في مثلھا الصالة 

كما اتفقوا على مشروعیة نقل الزكاة من موضعھا إذا استغنى أھل ذلك 
)١. الموضع عن الزكاة كلھا أو بعضھا 

ّالجوهرة النیرة ألبى بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبیدي الیمني الحنفي ) ١ ِ ِ َّ
حاشیة الدسوقي على الشرح ؛ ) ١/١٣٢(هـ ١/١٣٢٢ط، المطبعة الخیریة) هـ٨٠٠/ت(

؛ ) ١/٥٠١(دار الفكر ) هـ١٢٣٠/ت(لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، الكبیر 
الزركشي شمس الدین محمد بن عبد اهللا؛ شرح الزركشى ) ١/٤٠٣(أسنى المطالب 

، العبیكاندار)٢/٤٥١(على مختصر الخرقى )هـ٧٧٢/ت(المصري الحنبلي 
. هـ١/١٤١٣ط
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:)١واختلفوا فى حكم نقلھا إذا كان فى البلد مستحق لھا على أقوال
وھو قول ، ال یجوز نقل الزكاة عن البلد الذى وجبت فیھ :القول األول 

قرابته المحاویج ًیكره تنزیها نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إال أن ینقلها إلى : قال الحنفیة) ١
لیسد حاجتهم، أو إلى قوم هم أحوج إلیها أوأصلح أو أورع أو أنفع للمسلمین، أو من دار 
الحرب إلى دار اإلسالم، أو إلى طالب علم، أو إلى الزهاد، أو كانت معجلة قبل تمام الحول، 

/ ٢د المحتار ر. ولو نقلها لغیر هذه األحوال جاز؛ ألن المصرف مطلق الفقراء. فال یكره نقلها
البنایة شرح الهدایة ألبى محمد حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى ؛ ٣٥٣

) ٣/٤٨٠(م ٢٠٠٠-هـ ١/١٤٢٠بیروت، لبنان ، ط-دار الكتب العلمیة ) هـ٨٥٥/ت(
ال یجوز نقل الزكاة لبلد لمسافة القصر، فأكثر، إال لمن هو أحوج إلیها، : وقال المالكیة
؛ ألنه في حكم موضع الوجوب، ویتعین )كم٨٩(لمن هو دون مسافة القصر ویجوز نقلها

الموضع الذي جبیت : والماشیة) الزرع والثمر(وهو في الحرث : ًتفرقتها فورا بموضع الوجوب
موضع المالك، حیث كان، ما لم یسافر، ویوكل من یخرج : منه، وفي النقود وعروض التجارة

١/٦٦٧؛ بلغة السالك ١/٥٠٠ى حاشیة الدسوق. عنه ببلد المال
األظهر منع نقل الزكاة ، ویجب صرفها إلى األصناف في البلد الذي فیه : وقال الشافعیة

المال، فإن لم توجد األصناف في البلد الذي وجبت فیه الزكاة، أو لم یوجد بعضهم، أو فضل 
؛  ٢٢٥/ ٦: ع؛  المجمو. شيء عن بعض وجد منهم، نقلت إلى أقرب البالد لبلد الوجوب

الحاوي الكبیر ألبى الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الشهیر بالماوردي 
)٨/٤٨٣(م ١٩٩٩-هـ ١/١٤١٩ط–لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ) هـ٤٥٠/ت(

المذهب أنه ال یجوز نقل الصدقة من بلد مال الزكاة إلى بلد مسافة القصر، : وقال الحنابلة
ویجوز نقلها ألقل من مسافة القصر من . سافة القصر، ولكن تجزئهأي یحرم نقلها إلى م
والمستحب تفرقة الصدقة في بلدها، ثم األقرب فاألقرب من القرى . البلد الذي فیه المال

٢/٥٠٢المغني . والبلدان
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)٣والحنابلة )٢والشافعیة )١الجمھور من المالكیة 

، یكره نقل الزكاة عن البلد الذى وجبت فیھ لغیر قریب وأحوج:القول الثانى 
) ٤. وھو قول الحنفیة وقول للحنابلة 

:سبب اختالف الفقھاء 
فمن رأى ، ًھل المراد من مصرف الزكاة مطلق الفقراء أم فقراء البلد تحدیدا -١

أن المراد من مصرف الزكاة مطلق الفقراء أجاز نقل الزكاة خارج البلد مع 
.ة خارج البلد ومن رأى أن المقصود فقراء البلد منع نقل الزكا، ) ٥الكراھة 

، مراعاة حق الجوار ؛ فمن راعى حق الجوار قال أن فقراء أھل البلد أولى بھا -٢
ومن لم ینظر إلى حق الجوار قال بجواز نقلھا عند ، وال یجوز نقلھا خارج البلد

. الحاجة 

:أدلة مذاھب الفقھاء 

استدل أصحاب القول األول القائلون بعدم جواز نقل الزكاة خارج 
بالسنة واألثر والمعقولالبلد 

السنة : ًأوال 

١/٥٠١؛ حاشیة الدسوقى ٢/٣٥٩مواهب الجلیل ) ٣
حمد سالمة القلیوبي وأحمد البرلسي أل، حاشیتا قلیوبي وعمیرة ؛ ٤/١٩١مغنى المحتاج ) ٢

وقید الشافعیة ذلك بما ، ) ٣/٢٠٤(م ١٩٩٥-هـ١٤١٥/ط–بیروت –دار الفكر ، عمیرة 
ألن ، وأما إذا فرقها اإلمام أو الساعى فیجوز نقلها فى األصح ، إذا لم یفرقها اإلمام 

.وكذا الساعى، الزكوات كلها فى ید اإلمام كزكاة واحدة 
٢/٢٦٣؛ كشاف القناع ٤/٢٦٤الفروع ) ٣
تبیین . ًفأما قبل تمامه فال یكره مطلقا ، وقد خص الحنفیة ذلك بما یكون عند تمام الحول ) ٤

درر الحكام شرح غرر األحكام لمحمد بن فرامرز بن ؛١/٣٠٥الحقائق شرح كنز الدقائق 
یاء الكتب دار إح) ١/١٩٢) (هـ٨٨٥/ت(خسرو -أو منال أو المولى -علي الشهیر بمال 

٢/٥٠١المغنى؛العربیة
أن النبى وأما الكراهة فلحدیث ماروى ، أما الجواز فألن المصرف مطلق الفقراء بالنص ) ٥

فأخبرهم : "قال له ، إلى أهل الیمن –رضى اهللا عنه –ًصلى اهللا علیه وسلم لما بعث معاذا 
."ئهم أن اهللا قد فرض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد على فقرا
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ًابن عباس رضى هللا عنھما أن النبى صلى هللا علیھ وسلم لما بعث معاذا عن
فأخبرھم أن هللا قد فرض : " قال لھ ، إلى أھل الیمن –رضى هللا عنھ –

علیھم خمس صلوات في كل یوم ولیلة، فإن ھم أطاعوا لك بذلك، فأخبرھم أن 
)١" یھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم هللا قد فرض عل

" وترد فى فقرائھم":قولھ علیھ الصالة والسالم :وجھ الداللة 
.تؤخذ من أغنیاء البلد فترد فى فقراء نفس البلد فالزكاة 

: من وجھین نوقش ذلك
ّفأي فقیر ردت فیھ ، ًیعود على المسلمین جمیعا " فقرائھم"الضمیر فى بأن-١ ُ

)٢ّدقة، في أي جھة كان، فقد وافق عموم الحدیث الص

ولم یؤمر ، ًبأن معاذا أمر بأخذ الصدقة من أھل الیمن وردھا فیھم : أجیب
. فالضمیر ھنا مخصوص بأھل البلد المذكور ، من عموم المسلمین بأخذھا 

وقد وردت ، أن أعیان األشخاص المخاطبین في قواعد الشرع الكلیة ال تعتبر-٢
وإن -أعني الحكم -وال یختص بھم قطعا . مر بخطابھم في الصالةصیغة األ

فالخطاب بالصالة والزكاة إنما ھو لعموم ، )٣اختص بھم خطاب المواجھة 
.ولیس ألھل الیمن خاصة ، المسلمین 

األثر: ًثانیا 
أنكر على معاذ لما بعث إلیھ بثلث –رضى هللا عنھ -أن عمر بن الخطاب  -١

ولكن بعثتك لتأخذ ، وال آخذ جزیة ، ًلم أبعثك جابیا : ال لھ وق، صدقة الناس 
ما بعثت إلیك بشئ وأنا : فقال معاذ ، من أغنیاء الناس فتردھا على فقرائھم 

.)٤... ًأجد أحدا یأخذه منى 

باب أخذ الصدقة من األغنیاء وترد في الفقراء حیث ، الزكاةكتاب-٢٤: البخارىصحیح) ١
الدعاءباب-٧اإلیمانكتاب-١: مسلمصحیح؛٢/١٢٨) ١٤٩٦/رقمحدیث(كانوا
١/٥١) ٣١/ح(اإلسالموشرائعالشهادتینإلى

د بن علي بن آدم بن موسى شرح سنن النسائي لمحمالمجتبىشرحفىالعقبىذخیرة) ٢
ِاإلثیوبي الولوي  َّ )٢٢/٣٢٣(هـ ١/١٤٢٤ط، دار آل بروم للنشر والتوزیع ، َ

المحمدیةالسنةمطبعة) ١/٣٧٦(العیددقیقالبناألحكامعمدةشرحاألحكامإحكام) ٣
، ها باب قسم الصدقة فى بلد، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها : رواه أبو عبید فى األموال ) ٤

)٧١٠/ص) (١٩١٢/ح(ُوحملها إلى بلد سواه ومن أولى بأن یبدأ به منها 
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ولكن بعثتك لتأخذ من أغنیاء : " قول عمر رضى هللا عنھ : وجھ الداللة
ألثر صریح اللفظ والداللة على أن الزكاة ھذا ا" الناس فتردھا على فقرائھم 

.تؤخذ من أغنیاء البلد وترد على فقرائھا 
، )١من خرج من مخالف : ما روى عن معاذ بن جبل رضى هللا عنھ أنھ كتب -٢

)٢. فإن صدقتھ وعشره فى مخالف عشیرتھ ، إلى مخالف 

: وجھ الداللة 
وعلیھ فال ، ن أھلھ ومالھ ًأن معاذا رضى هللا عنھ جعل مكان الصدقة ھو مكا

.یجوز نقل زكاة المال خارجھما 

المعقول: ًثالثا 

ًوأیضا فإنھ ، أنھ أیسر للمكلف؛ ألن في نقلھا من بلد إلى آخر مشقة وكلفة -١
.أكثر أمانا؛ ألن في السفر عرضة لتلفھا

.أھل البلد أقرب الناس إلیك، والقریب لھ حق، األقربون أولى بالمعروفأن-٢
اء بلدك تتعلق أطماعھم بما عندك من المال، بخالف األبعدین، فربما ال أن فقر-٣

.یعرفون عنك شیئا
أنك إذا أعطیت أھل بلدك، یغرس بینك وبینھم بذرة المودة والمحبة، وھذا لھ -٤

) .٣أثر كبیر للتعاون فیما بین أھل البلد 

) .٤یوحشھم ألن طمع الفقراء في كل بلد یمتد إلى ما فیھا من المال والنقل -٥
:أدلة القول الثانى 

١٨٠/المصباح المنیر . أى ناحیة : مخالف ) ١
ال یخرج : باب من قال ، كتاب قسم الصدقات -٣٨: رواه البیهقى فى السنن الكبرى ) ٢

ح إسناده وصح، ٧/١٤) ١٣١٤١/ح(صدقة قوم منهم من بلدهم وفى بلدهم من یستحقها 
)٣/٢٤٦(الحافظ ابن حجر  فى التلخیص الحبیر 

) هـ١٤٢١/ت(الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین )٣
هـ ١٤٢٨-١/١٤٢٢ط، دار ابن الجوزي) ٦/٢٠٩(

كمال الدین، محمد بن موسى بن عیسى بن علي ل، النجم الوهاج في شرح المنهاج)٤
ِالدمیري أ م٢٠٠٤-هـ ١/١٤٢٥ط)جدة(دار المنهاج ) هـ٨٠٨/ت(بو البقاء الشافعي َّ

)٦/٤٦٩(
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استدل أصحاب القول الثانى القائلون بجواز نقل أموال الزكاة مع 
بالكتاب والسنة واألثر والمعقول الكراھة 

ِإنما الصدقات للفقراء: "قولھ تعالى :ًأوال الكتاب  َِ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َّ ِ "...١(.
: وجھ الداللة 

فكما یجوز إعطاء الزكاة ، اء وفقراء أن اآلیة ھنا عامة ولم تفرق بین فقر
.ًیجوز إعطاؤھا أیضا لغیرھم فى البالد المجاورة ، ألھل البلدة 

.)٢بأن المراد من الفقراء ھنا بیان المصرف : أجیب عن ذلك

السنة: ًثانیا 
استعمل رسول هللا صلى هللا : " عن أبي حمید الساعدي رضي هللا عنھ، قال)١

سد على صدقات بني سلیم، یدعى ابن اللتبیة فلما جاء ُعلیھ وسلم رجال من األ
) .٣" حاسبھ 

: وجھ الداللة 
ولم یأمره بقسمتھا -َّصلى هللا علیھ وسلم -ُأن صدقات بني سلیم نقلت إلیھ 

. فدل ذلك على جواز نقل الزكاة من بلٍد آلخر ، ) ٤ھناك 

وسلم لما جاءتھ صدقات عن أبى ھریرة رضى هللا عنھ أن النبى صلى هللا علیھ )٢
) .٥" ھذه صدقات قومنا "بني تمیم، قال 
: وجھ الداللة 

٦٠/التوبةسورة) ١
)٢/٤٥٣(شرح الزركشى على مختصر الخرقى ) ٢
٢/١٣٠" علیهاوالعاملین: "تعالىاهللاقول: باب، الزكاةكتاب-٢٤٤: البخارىصحیح) ٣

٣/١٤٦٣العمالهدایاتحریمباب-٧اإلمارةكتاب-٣٣: مسلمصحیح؛) ١٥٠٠/ح(
) ١٨٣٢/ح(

الوهو، ًغنیاأعطاهاإذاباب-٤٧، الزكاةكتاب-٢٢: المجتبىشرحفىالعقبىذخیرة) ٤
٢٢/٣٢٤)  ٢٥٢٣ح(یشعر

، ًباب من ملك من العرب رقیقا ، كتاب العتق -٤٩:  جزء من حدیث بصحیح البخارى ) ٥
: مسلمصحیح؛) ٣/١٤٨) (٢٥٤٣/حدیث رقم(یة فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذر

، وأسلم، غفارفضائلمنباب-٤٧عنهمتعالىاهللارضىالصحابةفضائلكتاب-٤٤
)٤/١٩٥٧) (٢٥٢٥/ رقمحدیث(وجهینة
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فیھ جواز نقل الزكاة من مكان آلخر ؛ ألن بنى تمیم من أھل نجد، ونقلت 
) .١صدقاتھم إلى المدینة 

، فأتیت رسول هللا صلى هللا علیھ ) ٢تحملت حمالة: عن قبیصة الھاللي، قال)٣
) .٣" أقم حتى تأتینا الصدقة، فنأمر لك بھا ":وسلم أسألھ فیھا، فقال

: وجھ الداللة 
یدل على أنھ سیعطیھ " أقم حتى تأتینا الصدقة " قولھ صلى هللا علیھ وسلم 

َّرضي هللا عنھ -ومعلوم أن قبیصة ، من الزكوات القادمة من البلدان المختلفة 
لیدفع لھ الصدقة ًأیضا لیس من أھل المدینة ، ووعده صلى هللا علیھ وسلم-

) .٤حتى یذھب بھا من المدینة إلى بلده 

األثر: ًثالثا 
ائتوني بخمیس أو : " قال معاذ یعني ابن جبل بالیمن: عن طاوس، قال-١

آخذه منكم مكان الصدقة فإنھ أھون علیكم وخیر للمھاجرین بالمدینة ) ٥لبیس
 ."١(

إلىبلدمنالزكاةإخراجباب-٤٦، الزكاةكتاب-٢٢: المجتبىشرحفىالعقبىذخیرة) ١
)٢٢/٣٢٣(بلد

أن یقع بین القوم التشاجر في الدماء واألموال، وتجذب بسببه العداوة والشحناء، : ة الحمال) ٢
ْویخاف منها الفتن العظیمة، فیتوسط الرجل بینهم ویسعى في إصالح ذات البین ویضمن ما  َ

.ألصحاب الدم أو المال یترضاهم بذلك حتى تسكن الثائرة وتعود بینهم األلفة
ًتغى بما أتاه إصالحا، فلیس من المعروف أن تورك الغرامة علیه ًفهذا رجل صنع معروفا واب

ُفي ماله، ولكن یعان على أداء ما تحمله منه، ویعطى من الصدقة قدر ما تبرأ به ذمته 
.ویخرج عن عهدة ما تضمنه

ألبى محمد بدر الدین العینى ، نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار 
وزارة األوقاف والشؤون ، أبو تمیم یاسر بن إبراهیم : المحقق) ٨/٣٠()هـ٨٥٥/ت(

م٢٠٠٨-هـ ١/١٤٢٩ط–قطر –اإلسالمیة 
)٢/٧٢٢) (١٠٤٤/ح(باب من تحل له المسألة -٣٦، كتاب الزكاة -١٢: صحیح مسلم ) ٣
) ٢٢/٣٢٣(ذخیرة العقبى في شرح المجتبى ) ٤
مختار الصحاح لزین الدین محمد بن . مسة أذرع الصغیر من الثیاب طوله خ: الخمیس ) ٥

هـ ٥/١٤٢٠ط، بیروت-المكتبة العصریة ) هـ٦٦٦/ت(أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
)خمس) (٦/٧٠(؛ لسان العرب ) ٩٧/ص(
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: وجھ الداللة 
رضى هللا عنھ كان ینقل الصدقات من فمعاذ " وخیر للمھاجرین بالمدینة "

وھذا یدل على جواز نقل الزكاة خارج ، الیمن إلى فقراء المھاجرین بالمدینة 
.بلد وجوبھا 

كان عدى بن حاتم ینقل صدقة قومھ إلى أبى بكر بالمدینة، فلم ینكر ذلك علیھ -٢
) .٢أحد من الصحابة 

المعقول : ًثالثا 
وھو ، البلد ؛ ألن المصرف ھو مطلق الفقراء یجوز نقل الزكاة للفقراء خارج
) .١یصدق على أھل البلد وغیرھم 

-مجمع اللغة العربیة بالقاهرة -المعجم الوسیط . الثوب قد َأكثر لبسه فأخلق : واللبیس 
)لبس() ٢/٨١٣(دار الدعوة 

باب من أجاز أخذ -جماع أبواب صدقة الغنم السائمة : السنن الكبرى ألبى بكر البیهقى ) ١
كتاب الصدقة وأحكامها ، ؛ األموال البن زنجویه ٤/١٨٩) ٧٣٧٢/ح(القیم فى الزكوات 

/ تحقیق د) ٣/٩٤٧) (١٧٠٥/ح(الصدقة فى التجارات والدیون وما یجب : باب ، وسننها 
-مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، السعودیة ، شاكر ذیب فیاض

لیس فى : باب ، كتاب الزكاة -٩: م ؛ سنن الدارقطنى ١٩٨٦-هـ ١/١٤٠٦ط
مؤسسة ، شعیب االرنؤوط، وآخرون : تحقیق )٢/٤٨٧) (١٩٣٠/ح(الخضروات صدقة 

م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤/ ١ط-لبنان –الرسالة، بیروت 
ِألن مذهب معاذ أنه ال یجوز نقل ، ا حدیث مرسل ویحمل على الجزیة هذ: قال الذهبى  َّ ُ

. الزكاة إلى بلد
شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن لتنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق

ْقایماز الذهبي  م ٢٠٠٠-هـ ١/١٤٢١ط-الریاض –دار الوطن ) هـ٧٤٨: المتوفى (َ
)١/٣٣٣ (
) هـ٤٤٩/ت(أبى الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بطالالبنالبخارىیحصحشرح٢)

-هـ ٢/١٤٢٣ط–السعودیة، الریاض -مكتبة الرشد ، ألبى تمیم یاسر بن إبراهیم 
) ٣/٥٤٨(م٢٠٠٣
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:الترجیح 
یظھر مما تقدم أن األصل توزیع الزكاة فى بلد جمعھا ؛ لقوة أدلة القول األول 

ودفع الضغینة بین الفقراء ، ولما فى ذلك من تحقیق التكافل اإلجتماعى ، 
فال ، إلكتفاء الذاتى من كل إقلیم وناحیة ولما فیھ من تحقیق ا، واألغنیاء 

.مما یدفع عنھم مشقة استتباع الغیر والركون إلیھم ، یحتاجون إلى غیرھم 
إال أن ذلك ال یمنع من نقل الزكاة والخروج عن األصل إذا رأى أھل االجتھاد 

وماالزكاةنقلجوازعلىونصتیمیةابناإلسالمشیخأفتىوقد، تقریر ذلك 
) . ٢شرعیةلمصلحةمھاحكفى

:ومن صور تلك المصلحة التى یجوز نقل الزكاة ألجلھا 
، ) ٣وقد نص على ذلك الحنفیة ، أن یكون فقراء البلد اآلخر أشد حاجة-١

فیجوز نقل الزكاة إلیھم؛ ألن المقصود من ، )٥وبعض الحنابلة ، ) ٤والمالكیة 
ویؤید ذلك عموم قولھ صلى ، فمن كان أحوج كان أولى ، الزكاة سد خلة الفقیر

مثل المؤمنین فى توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل : " هللا علیھ وسلم 
.)٦" إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد، الجسد

ًأن یكون المنقول إلیھ قریبا محتاجا-٢ وبعض ، ) ٧وقد نص علیھ الحنفیة ، ً
ة على القریب المحتاج وقد استدلوا لذلك بما جاء فى فضل الصدق) ٨الحنابلة 

فمهما كانت ، ألن فیه رعایة حق الجوار : "ًوقد قال فیه مستدال ١/١٣١الجوهرة النیرة ١)
ًفإن نقلها إلى غیرهم أجزأه وان كان مكروها ؛ ألن ، عایتها أوجب المجاورة أقرب كان ر ٕ

"المصرف مطلق الفقراء بالنص 
لعالء الدین أبى الحسن على األخبار العلمیة من االختیارات الفقهیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ٢)

)١٤٨/ص(دار العاصمة ) هـ٨٠٣/ت(بن محمد بن عباس البعلى الدمشقى الحنبلى 
١/١٣١رة النیرة الجوه٣)
١/٥٠١حاشیة الدسوقى ٤)
٣/٢٠١اإلنصاف ٥)
باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم -١٧، كتاب البر والصلة واآلداب -٤٥: رواه مسلم ٦)

)٤/١٩٩٩()٢٥٨٦/ح(وتعاضدهم 
١/١٣١الجوهرة النیرة ٧)
٣/٢٠١اإلنصاف ٨)
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حین قال النبى للمرأتین الالتین تسأالن عن إجزاء الصدقة عنھما على 
وأجر ، لھما أجران ؛ أجر القرابة : " أزواجھما وعلى أیتام فى حجورھما ؟ 

) .١" الصدقة 

كأھل العلم ، أن تنقل الزكاة من بلدھا إلى من ھو أنفع للمسلمین من الفقراء -٣
على مشروعیة نقل الزكاة لھم ) ٣والمالكیة ، ) ٢الحنفیة فقد نص ، وطلبتھ 

. لفضلھم ونفعھم للمسلمین 

أنھ: جمعھامنطقةخارجالزكاةنقلبشأناإلسالمیةالبحوثمجمعقرروقد
اإلسالمیةالبحوثلمجمعالثانىللمؤتمر) ھـ٥(القرارفىوردمامراعاةمع
فإن، كلھااإلسالمیةالبالدفىجتماعىاإلللتكافلًأساساتعتبرالزكاةأنمن

للمستحقینالزكاةصرففىالبدءھوالخلفاءوعملبالسنةثبتالذىاألصل
مدینةإلىالكفایةعنفاضماینقلثم، منھاجمعتالتىالمنطقةأھلمن

إلىالزكاةفتنقل، الشدیدوالعوزوالكوارثالمجاعةحاالتباستثناء، أخرى
النطاقعلىیجوزكما، والجماعىالفردىالنطاقعلىوھذا، أحوجھممن

) . ٤منطقتھغیرفىالمزكىقرابةمنالمستحقینإلىنقلھاالفردى

: األخرىالمالیةوالمواردالمفروضةالزكاةنقلبینالتفریق
سدفىھامكرافدوتضافتسھمأنیمكنأخرىمالیةمواردمعالزكاةتلتقى
والنذروالوقفالفطروصدقة، والنافلةالتطوعصدقةوھى، قیرالفحاجة

أخذجوازإلىإضافة، المختلفةبأنواعھاوالكفارات، المطلقةوالوصیة
. األخرىالزكاةصنوففىالنقدیةالقیمة

لزوج واألیتام فى الحجر باب الزكاة على ا،  كتاب الزكاة -٢٤: صحیح البخارى ) ١
باب فضل النفقة والصدقة على ، كتاب الزكاة -١٢: ؛ صحیح مسلم ٢/١٢١) ١٤٦٦/ح(

٢/٦٩٤) ١٠٠٠/حدیث رقم(، األقربین والزوج واألوالد والوالدین ولو كانوا مشركین 
٢/٣٥٤رد المحتار على الدر المختار ) ٢
فریقیة واالندلس والمغرب ألحمد بن یحیى المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إ) ٣

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة للمملكة ) ١/٣٩٤) (هـ٩١٤/ت(الونشریسى المالكى 
هـ١٤٠١/ط، الرباط –المغربیة 

ّوهبة بن مصطفى الزحیلي، أستاذ ورئیس قسم الفقه اإلسالمي . الفقه اإلسالمى وأدلته د) ٤ ّ ِ ْ َ َُّ ْ َ
َّكلیة الشریعة -وأصوله بجامعة دمشق  )١٠/٧٩٢٨(٤/دمشق ط–َّسوریة -دار الفكر ، َّّ



-٣٢٠٣-

الزكاةحولوعدمھالنقلجوازفىالفقھاءاختالفیدور: التطوعصدقة-١
الصدقةبخصوصمقیدغیرًمطلقاًواسعابابالویبقى، ًحصراالمفروضة

فالمتصدق، خالفبالاالختالفدائرةخارجوھو، التطوعوصدقات، النافلة
وحیث، شاءأنىصدقتھیضع، نفسھأمیروالمتنفل، صدقتھتوزیعفىُّحر
، المعوزینحاجةسدفىبدفعھاویساھم، لمستحقیھایبذلھاطالما، أراد

أكثرأوًھدفاتوزیعھفىحققإذاسیما، والمثوبةاألجرتعالىهللامنًطالبا
، واإلنسانىالخیرىالعملفىًطیباًحذواوحذا، اإلجتماعىالتكافلمقاصدمن

، علیھالمتصدقعلىوإحسانوبرصلةمنتخلوالحجمھاقلمھمافالصدقة
والترابطوالتالحمالتراحممجالاتسعكلما، التوزیعدائرةاتسعتوكلما

.واألمماألفرادبیناالجتماعى

؛الوجوبمكانحیثمنالمالزكاةوبینبینھاواالختالف: الفطرزكاة-٢
حالتانوھما، المالصاحببلدالالمالوجودبلدفىتجبإنماالمالفزكاة

بلدذاتفىالغنىمالیكونبأن، الغالبوھوتلتقیانقد، ًتمامامتغایرتان
المالباستثماریوكلكأن، تفترقانوقد، بنفسھویستثمرهیملكھ، إقامتھ
فىتجبإنماالفطرصدقةبینما، المحسوسالواقعفىھوكما، بلدهخارج
ِوجدالذىالبلد التطبیقحیثمنبینھماالخالفأثریخفىوال، الصائمفیھُ

.والتوزیع

إلیھتسابقماعلىھذایومناإلىاھدةشاألوقافآثارتزالال: األوقاف-٣
ِّالخیرةوعائداتھالوقفمجالیتضمنھمایخفىوال، الخیرفعلفىأسالفنا

اإلعالموسائلاألیامھذهبھتطالعنامابفضلالتنویھننسىوال، طیبأثرمن
النفعیةالمجاالتشتىفىالوقفإنشاءفىالمساھمةفىتوعیةحمالتمن

، عظیمومتسعكبیرفرجالواقفبلدخارجالوقفتنفیذأمروفى، والخدمیة
اإلنمائیةالمشاریعتخیرفىالبحثوأحسنالواقفوفقإذاخاصة

. النامیةالبالدطبیعةتحتاجھاالتىواالستثماریة

:للزكاةاألفرادونقل، اإلمامنقلحالتىبینالتفریق
رأىفإن، األولویاتفقھمبدأىعلتوزیعھاطرقفىیجتھدأنفلإلمام

أوصلھوإن، األصلفھوفیھوجبتالذىالبلدداخلالمالتقسیمفىالمصلحة
، للثغراتًسداالبلدخارجالزكاةنقلإلىالشورىأھلبرأىاألخذبعداجتھاده
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بالقاعدةًعمال؛) ١ذلكفىاالجتھادفلھ، المسلمینمنفعةتفرضھاولمصلحة
) .٢" بالمصلحةمنوطالرعیةعلىاإلمامتصرف: "الفقھیة

علىللفردسعةفیھكذلكفاألمر، لإلمامًواجتھاداًفقھاًمبرراذلككانوإذا
توزیعھاویتولى، بنفسھزكاتھإخراجیتولىكانإذا، الخصوصوجھ

النقللھذاالمبرركانإذاخاصة، الوجوببلدخارجنقلھافلھ، بإرادتھ
.ًوعامشر

م٢٠٠٦-هـ٢٥/١٤٢٧ط–القاهرة–وهبةمكتبة، القرضاوىیوسف/دالزكاةفقه) ١
)٢/٨٣١(

، غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر؛ ) ١٢١/ص(األشباه والنظائر للسیوطى ) ٢
دار الكتب )هـ١٠٩٨/ت(سیني الحموي الحنفي حمد بن محمد مكي، شهاب الدین الحأل

) ٤/٣٦٩(م١٩٨٥-هـ ١/١٤٠٥ط–العلمیة
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:صورة المسألة 
إذا أراد شخص تعجیل دفع زكاة مالھ قبل انتھاء الحول بھدف تجمیع أموال 

فما حكم الشرع فى ذلك ، ُإلنشاء مشاریع استثماریة یستثمر فیھا أموال الزكاة 
؟

: تحریر محل النزاع 
أنھ ال یجوز تعجیل الزكاة قبل ملك النصاب ؛ ألنھ لم یوجد اتفق العلماء على 

،) ١سبب وجوبھا، فلم یجز تقدیمھا كأداء الثمن قبل البیع ، والدیة قبل القتل 
أما تعجیل الزكاة متى وجد سبب وجوب الزكاة، وھو النصاب الكامل، ففیھ 

:قوالن للفقھاء 
) ٢حول، وھو مالك للنصاب ًیجوز تطوعا تقدیم الزكاة على ال: القول األول 

.وھو قول الحنفیة والشافعیة والحنابلة ،
وھو قول )٣ال یجوز التعجیل وإخراج الزكاة قبل الحول : القول الثانى 

. المالكیة 
: سبب اختالف الفقھاء 

ھل ھي عبادة أم حق واجب للمساكین؟ فمن قال عبادة وشبھھا بالصالة لم 
ِیجز إخراجھا قبل الوقت ، و من شبھھا بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز ُ

) .٤إخراجھا قبل األجل على جھة التطوع 

أدلة مذاھب الفقھاء 

دار الكتب العلمیة) هـ٤٧٦/ت(المهذب ألبى اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي ) ١
الفروع؛)١٥٣/ص(دار الحدیث  –؛ العدة شرح العمدة لبهاء الدین المقدسى ) ٣٠٥/ ١(

)٤/٢٧٥(مفلحالبن
٤/٢٧٥؛ الفروع ١٤٤/ ٦؛ المجموع ٢/٥٠بدائع الصنائع ) ٢
) ١/٣٨٦(؛ اإلشراف على نكت مسائل الخالف ٢/٣٦المجتهدبدایة) ٣
٢/٣٦بدایة المجتهد ) ٤
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: أدلة اصحاب القول األول 
استدل أصحاب القول األول القائلون بجواز تعجیل الزكاة قبل الحول 

بالسنة والمعقول 
السنة : ًأوال 

ّهللا عنھ سأل رسول هللا صلى هللا ما روى علي كرم هللا وجھھ أن العباس رضي -١
) .١علیھ وسلم عن تعجیل صدقتھ قبل أن تحل ، فرخص لھ في ذلك 

:وجھ الداللة 
.فیھ جواز تعجیل زكاة المال قبل حلول وقتھا " فرخص لھ فى ذلك "

عن أبي رافع، أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم استسلف من رجل بكرا، -٢
)٢... "دقة، فأمر أبا رافع أن یقضي الرجل بكره فقدمت علیھ إبل من إبل الص

 .
:وجھ الداللة 

رد النبى صلى هللا علیھ وسلم القرض من مال الصدقة یدل على أنھ كان قد 
اقترضھ ألھل الصدقة، ألنھ ال یجوز أن یصرف مال الصدقة في غیر أھلھا، 

:ین ًخاصة أن الصدقة ال تحل لھ وإذا كان كذلك فالداللة فیھ من وجھ
أنھ إذا جاز أن یتعجلھا من تجب لھ قبل وجوبھا لھ ، جاز أن : أحدھما 

.یعجلھا من تجب علیھ قبل وجوبھا علیھ 
أن القرض المعجل بدل والزكاة مبدل ، فلما جاز تعجیل البدل عن : والثاني 

الزكاة كان تعجیل المبدل وھي الزكاة أولى، ألن المبدل أكمل حاال من البدل 
٣(.

المستدرك؛٢/١١٥) ١٦٢٤/ح(الزكاةتعجیلفىباب، الزكاةكتاب-٩: داودأبىسنن) ١
إسالم العباس رضي اهللا عنه، واختالف ذكر: باب، الصحابةمعرفةكتاب: للحاكم

ولم ، وقال هذا حدیث صحیح اإلسناد ٣/٣٧٥)٥٤٣١/ح(الروایات في وقت إسالمه
الحدیث صحیح : وقال الذهبى ، یخرجاه 

منهًخیرافقضىًشیئااستسلفمنباب-٢٢المساقاةكتاب-٢٢: مسلمصحیح) ٢
٣/١٢٢٤) ١٦٠٠/ح(

٣/١٦٠الكبیرالحاوى) ٣
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المعقول : ًا ثانی
.وھو النصاب ، أنھ أدي بعد سبب الوجوب -١
ِّوألنھ حق مال أجل للرفق، فجاز تعجیلھ قبل أجلھ أو محلھ، كالدین المؤجل -٢

) .١ودیة الخطأ، فھي تشبھ الحقوق المالیة المؤجلة 

ًأن یبقى المالك أھال للوجوب إلى آخر : وذكر الشافعیة أن شرط إجزاء المعجل
، وأن یكون القابض في آخر الحول أو عند دخول شوال الحول في الحول

وإذا لم یجزئھ المعجل لفوات أحد ھذین الشرطین، استرد من القابض . ًمستحقا
وإن مات المالك أو القابض قبل ذلك أو ارتد ، إن علم القابض أنھا زكاة معجلة 

القابض أو غاب أو استغنى بمال غیر المعجل كزكاة أخرى ولو معجلة، أو 
نقص النصاب أو زال عن ملكھ ولیس مال تجارة، لم یجزئھ المعجل لخروجھ 

.عن األھلیة عند الوجوب 

:أدلة أصحاب القول الثانى 
استدل أصحاب القول الثانى القائلون بعدم جواز تعجیل الزكاة قبل 

: الحول بالمعقول  وذلك من عدة وجوه 
یجوز فعلھا قبل وجوبھا ألنھا عبادة محضة تفتقر إلى النیة، فوجب أن ال-١

. كالصالة والصیام 
ألن الزكاة تجب بعدد وأمد، فالعدد النصاب، واألمد الحول، فلما لم یجز تقدیمھا -٢

. على العدد لم یجز تقدیمھا على األمد 

وألن الزكاة تفتقر إلى من تجب لھ وإلى من تجب علیھ فلما لم یجز أن یتعجلھا -٣
نتظر فقره كذلك ال یجوز أن یعجلھا من تجب من تجب لھ وھو أن یعطي غنیا وی

) .٢علیھ 

.ألن الحول أحد شرطي الزكاة، فلم یجز تقدیم الزكاة علیھ، كالنصاب-٤

:الترجیح
ما ذھب إلیھ الجمھور من –وهللا أعلم –بعد عرض األقوال واألدلة یترجح 

-هللا سأل رسول -رضي هللا عنھ -أن العباس : "جواز تعجیل الزكاة لما ورد 
" في تعجیل زكاة مالھ قبل أن تحل، فرخص لھ في ذلك-صلى هللا علیھ وسلم 

ً، بشرط أن یكون النصاب موجودا ، أما عند عدم وجود النصاب فال یجوز 

٦/١٤٤المجموع)١
٣/١٥٩الحاوى الكبیر ) ٢



-٣٢٠٨-

وال یقدم ، بغیر خالف، وذلك ألن النصاب سبب وجود الزكاة، والحول شرطھا
.الواجب قبل سببھ، ویجوز تقدیمھ قبل شرطھ

المؤتمرمنظمةعنالمنبثقالدولىاإلسالمىالفقھمجمعمجلسقرروقد
عام) مالیزیا(بوتراجایافىعشرةالثامنةدورتھفىالمنعقداإلسالمى

:، م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨

تأخیرویجوز، تحصیلھاأواستحقاقھافورالزكاةُتصرفأناألصلأن
لمواجھةًدوریالدفعھاوأ، فقیرلقریبًانتظاراأو، للمصلحةًتحقیقاالصرف
) .١العجزذوىللفقراءالمتكررةالمعیشیةالحاجات





:صورة المسألة 
ھل یجوز للغنى دفع جمیع أموال زكاتھ فى مشروعات استثماریة یعود نفعھا 

ة على المصارف الثمانیة ؟أم البد من تقسیم أموال الزكا، على الفقراء 

وفي جواز صرفھا إلى ، اختلف الفقھاء في كیفیة تقسیم أموال الزكاة 
: بعض األصناف  دون البعض إلى قولین 

ذھب إلى استحباب تعمیم األصناف إن أمكن ، وجواز صرفھا : القول األول 
ًإلى البعض ولو شخصا واحدا وھو قول الحنفیة والحنابلة  یقدم : یة وقال المالك، ً

وأخذ بھذا القول من المعاصرین الشیخ جاد الحق على ، األحوج وال یلزم التعمیم
.)٢جاد الحق

)٣/١٨(١٦٥قرار رقم : مجلة مجمع الفقه اإلسالمى ) ١
؛ الذخیرة للقرافى ٢/٣٥٢؛ مواهب الجلیل ٢/٢٦٦؛ فتح القدیر ١/١٢٧الجوهرة النیرة ) ٢

؛ الفتاوى ٢/٤٤٨؛ شرح الزركشى على مختصر الخرقى ٢/٤٩٨؛ المغنى ٣/١٤٩
القاهرة –دار الفاروق ) ٣/١٢٤(اإلمام األكبر جاد الحق على جاد الحق اإلسالمیة لفضیلة 

م١/٢٠٠٥ط–
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ذھب إلى أنھ البد من صرف الزكاة لألصناف الثمانیة وقال أن : القول الثانى 
ُقسمھ اإلمام لزم تعمیم األصناف، وأن قسمھ المالك جاز صرفھ في صنف واحد  َُ ََّ ََّ َ

) .١قسم المالك وكانوا محصورین وھو مذھب الشافعي وكذا أن ، 

:سبب اختالف الفقھاء 
ِإنما الصدقات للفقراء والمساكین "اختالفھم فى فھم المقصود من قولھ تعالى ِ ِ َِ ََ َْ ُ َْ َ ُ َ َ َّ َّ ِ

َوالعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم وفي الرقاب والغارمین وفي س َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َِ َ ْ ْ َْ ِّ ْ ُ ُ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ ِبیل هللا وابن َ ِْ َ ِِ َّ
ِالسبیل  ِ فمن رأى أن التنصیص على األصناف الثمانیة المقصود منھ ) ٢" َّ

ًتفرقتھا على أھل السھمان الثمانیة بحصصھم قال یجب التقسیم علیھم جمیعا  َ ِ ،
ِومن رأى أن المقصود بذكرھم اإلعالم باألصناف المستحقة  َ وأنھا ال تخرج ، ُ

ًجواز إعطاء الزكاة لبعضھم ولو صنفا واحدا منھم قال ب، عنھم إلى غیرھا  ً .
:  أدلة مذاھب الفقھاء 

استدل أصحاب القول األول القائل باستحباب تقسیم زكاة األموال على 
ًاألصناف الثمانیة وجواز صرفھا إلى البعض ولو شخصا واحدا  ً ،

وأنھ ال یلزم التعمیم بالكتاب والسنة واألثر والمعقول

لكتاب ا: ًأوال 
ِإنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة : " قولھ تعالى -١ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََّ ْ َ ْ ْ َْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ََ َِ ِِ ُ َّ

ِقلوبھم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل هللا وابن السبیل  ِِ ِ َِّ ْ َ َ َ َ ِّ َ ُ ُِ َّ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ َُ ُْ"٣. (

:وجھ الداللة 
ِّأن للمتولي قسمھا ووضعھا في أي-٢ ُ َّوإنما سمى هللا ، األصناف الثمانیة شاء ُ

َاألصناف الثمانیة في اآلیة ، إعالما منھ خلقھ أن الصدقة ال تخرج من ھذه  ً
ًاألصناف الثمانیة إلى غیرھا، ال إیجابا لقسمھا بین األصناف الثمانیة الذین 

) .٤ذكرھم 

) ٤/٥٦٩) (هـ٥٠٥/ت(الوسیط في المذهب ألبى حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ) ١
١٨٦-٦/١٨٥المجموعهـ ؛١/١٤١٧ط–القاهرة –دار السالم 

٦٠/التوبةسورة) ٢
٦٠/التوبةسورة) ٣
) هـ٣١٠/ت(لمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر الطبري ، ان في تأویل القرآن جامع البی) ٤

)١٤/٣٢٢(هـ ١/١٤٢٠ط–مؤسسة الرسالة -أحمد محمد شاكر : تحقیق 



-٣٢١٠-

َإن تبدوا الصدقات فنعما ھي و: "قولھ تعالى -٣ َ َّ َّ ِْ ِ ِ َِ َ َ ُ ُْ َإن تخفوھا وتؤتوھا الفقراء فھو ِ ُ َ َ ََ َ ُ ُْ َ َ ُْ ُ ْ ُْ ِ
ْخیر لكم ُ ََ ٌ ْ "١. (

:وجھ الداللة 
وفى اآلیة ، ًالصدقة إذا أطلقت فى الكتاب أو السنة فالمراد بھا غالبا الزكاة -٤

الكریمة تخصیص صنف واحد ھو صنف الفقراء دون غیرھم من األصناف 
. صنٍف واحد مما یدل على جواز صرف الزكاة فى، السبعة 
السنة : ًثانیا 

تحملت حمالة ، فأتیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : عن قبیصة الھاللي، قال-٥
) . ٢" أقم حتى تأتینا الصدقة، فنأمر لك بھا : "أسألھ فیھا، فقال

: وجھ الداللة -٦
فالنبى صلى هللا علیھ وسلم أعطى جمیع المال ھنا لصنٍف " فنأمر لك بھا "-٧

ولو وجب صرفھا إلى جمیع األصناف لم یجز دفعھا إلى ، الغارمین واحد وھو
) .٣واحد 

األثر : ًثالثا 
إذا أعطاھا في صنف واحد من األصناف الثمانیة التي سمى : "عن حذیفة، قال-١

) .٤" هللا تعالى أجزأه
یأخذ العرض في الصدقة ویعطیھا في صنف واحد " عن عطاء، أن عمر، كان -٢

.)٥" عالىمما سمى هللا ت
" الحسن : وقال، " صرفھا في األصناف في أي صنف : " عن عكرمة، قال-٣

.)٦" في أیھا وضعت أجزأك
:وجھ الداللة من ھذه اآلثار 

٢٧١/ البقرةسورة) ١
سبق تخریج الحدیث) ٢
–مكتبة الرشد ) هـ٨٥٥/ت(شرح سنن أبي داود ألبى محمد محمود بدر الدین العینى ) ٣

)٦/٣٦٩(هـ ١/١٤٢٠ط،الریاض 
كمال یوسف : المحقق) هـ٢٣٥/ت(المصنف في األحادیث واآلثار ألبى بكر بن أبي شیبة، ) ٤

)١٠٤٤٥/رقمحدیث) (٢/٤٠٥(هـ١/١٤٠٩ط-الریاض –مكتبة الرشد ، الحوت 
)١٠٤٤٨/قمحدیث(٢/٤٠٥السابقالمرجع٥)
)١٠٤٥٤/قمحدیث(٢/٤٠٥السابقالمرجع٦)
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على جواز إعطاء أموال الزكاة –رضوان هللا علیھم –دلت آثار الصحابة 
. لصنٍف واحد من األصناف الثمانیة

المعقول : ًرابعا 
ھا تعمیم جمیع األصناف وإنما سمى هللا تعالى ھذه األصناف اآلیة لیس فی-١

ًالثمانیة إعالما منھ أن الصدقة ال تخرج عن ھذه األصناف ولیس المراد 
.ًتقسیمھا بینھم جمیعا 

ِوما جعل علیكم في " وألن في التعمیم حرج ومشقة ؛ وهللا تعالى یقول -٢ ْ َُ ْ َ َ َ َ ََ
ٍالدین من حرج  َ َ ْ ِِّ ِ "١. (

صحاب القول الثانى القائل بوجوب تقسیم زكاة األموال على استدل أ
: األصناف الثمانیة بالكتاب والسنة 

الكتاب : ًأوال 
ِإنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة : " قولھ تعالى  ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُ ْ ْ ْ ُ َْ َ ََ َ َ َْ َ َ َ َِ َ ََ ُ َ َّ َّ ِ

ِقلوبھم وفي الرقاب والغارم ِ ِِ َ ْ َ ََ ِّ ْ ُ ُ ُ ِین وفي سبیل هللا وابن السبیل ُ َ ِ َِ ِ َِّ ْ ِ َِّ َ َ "٢(.
:وجھ الداللة 

فال یجوز ، نصت األیة الكریمة على األصناف الثمانیة المستحقین ألموال الزكاة 
یجب أن : صرف كلھا إلى بعضھم مع وجود سائر األصناف، وقال الشافعي 

تة الذین یقسم زكاة كل صنف من مالھ على الموجودین من األصناف الس
سھمانھم ثابتة قسمة على السواء، ألن سھم المؤلفة ساقط وسھم العامل إذا 
قسمھ بنفسھ ، ثم حصة كل صنف منھم ال یجوز أن تصرف إلى أقل من ثالثة 
منھم إن وجد منھم ثالثة أو أكثر، فلو فاوت بین أولئك الثالثة یجوز، فإن لم 

الصنف إلیھ ما لم یخرج یوجد من بعض األصناف إال واحدا صرف حصة ذلك 
) .٣عن حد االستحقاق، فإن انتھت حاجتھ وفضل شيء رده إلى الباقین 

السنة : ًثانیا 
أتیت رسول هللا صلى هللا علیھ : ما روى عن زیاد بن الحارث الصدائي، قال

أعطني من الصدقة، : فأتاه رجل، فقال: وسلم فبایعتھ، فذكر حدیثا طویال، قال
إن هللا تعالى لم یرض بحكم نبي وال : " صلى هللا علیھ وسلمفقال لھ رسول هللا

٧٨/جالحسورة) ١
٦٠/التوبةسورة) ٢
) ٢/٣٦٢(بیروت–اإلسالمىالتراثإحیاءدار، للبغوىالتنزیلمعالم) ٣
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غیره في الصدقات، حتى حكم فیھا ھو، فجزأھا ثمانیة أجزاء، فإن كنت من تلك 
)١" . األجزاء أعطیتك حقك

:وجھ الداللة 
دلیل على " فإن كنت من تلك األجزاء أعطیتك حقك"قولھ صلى هللا علیھ وسلم 

دقة كلھا في صنف واحد وأن الواجب تفرقتھا على أھل أنھ ال یجوز جمع الص
َالسھمان بحصصھم ولو كان معنى اآلیة بیان المحل دون بیان الحصص لم یكن  ِ

فبین أن ألھل كل جزء " أعطیتك حقك"للتجزئة معنى ودل على صحة ذلك قولھ 
) .٢ًعلى حدة حقا 

: الترجیح
بجوازالقائلاألولالقول–أعلموهللا–یترجحواألدلةاألقوالعرضبعد

قولھ فىالمذكورینالثمانیةاألصنافمنواحدلصنفالزكاةأموالإعطاء
ْإنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم : " تعالى  ُ ُ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُ ْ ْ ْ ُ َْ َ ََ َ َ َْ َ َ َ َِ َ ََ ُ َ َّ َّ ِ

ِوفي الرقاب والغارمین وفي سبی َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ ِل هللا وابن السبیل ِّ َ ِِ َِّ ْ ِ تعالىهللاذكرھمحیث" َّ
َإعالما منھ خلقھ أن الصدقة ال تخرج من ھذه األصناف الثمانیة إلى غیرھا، ال  ً

الفقھیةبالقاعدةًوعمال، ًإیجابا لقسمھا بین األصناف الثمانیة الذین ذكرھم 
البحثأنیثح) ٤" اتسعاألمرضاقإذا" و، ) ٣" التیسیرتجلبالمشقة"

وعلیھ، یخفىالماالمشقةمنفیھالزكاةأمواللتقسیمالثمانیةاألصنافعن

رقمحدیث(الغنىوحد، الصدقةمنیعطىمنباب، الزكاةكتاب-٩: داودأبىسنن) ١
الصدقاتفرض، الصدقاتكتاب-٢٢: واآلثارالسننمعرفة؛)٢/١١٧) (١٦٣٠/
) ٩/٣١٨) (١٣٢٧١/رقمحدیث(

وهو حدیث ضعیف ألن في إسناده عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم اإلفریقي وقد تكلم فیه غیر 
. واحد 

)هـ١٣٢٩/ت(شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي لعون المعبود شرح سنن أبي داود، 
)٥/٢٧(هـ ٢/١٤١٥ط–بیروت –دار الكتب العلمیة 

ألبى سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن ، بي داود معالم السنن، وهو شرح سنن أ) ٢
هـ ١/١٣٥١ط–حلب –المطبعة العلمیة )هـ٣٨٨/ت(الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

)٢/٥٩(
)٣/١٦٩(للزركشي ، المنثور في القواعد الفقهیة ؛) ٧٦/ص(للسیوطىوالنظائراألشباه) ٣
دار الكتب )هـ٧٧١/ت(بن تقي الدین السبكي لتاج الدین عبد الوهاب، األشباه والنظائر ) ٤

) ٨٣/ص(؛ األشباه والنظائر للسیوطى ) ١/٤٩(هـ ١/١٤١١ط، العلمیة
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نفعھایعوداستثماریةمشروعاتفىزكاتھأموالجمیعالشخصوضعفیجوز
المصلحةأناإلمامرأىإذاخاصة، للزكاةمستحقینیوجدلمإذا، الفقراءعلى
) .١" بالمصلحةمنوطالرعیةعلىاإلمامتصرف"ألن؛ًأیضاذلكفى

)٤/٣٦٩(غمز عیون البصائر ؛ ) ١٢١/ص(للسیوطي  ، األشباه والنظائر ) ١
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الزكاةأموالاستثمارتكاليف: الثالثاملبحث

: مطالبأربعةوفیھ
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الزكاةباستثمارالقائمونالمختصةالمؤسساتفىالموظفون
: نوعینعلىاألرباحوتوزیع

ھذاألجلالدولةمالبیتمنًدوریاًمرتبایتقاضىممن: منھماألولالنوع
، الدولةتدیرھاالتىالحكومیةالزكاةجبایةأقسامفىالحالھوكما، العمل

. المصرفھذامناألخذیستحقونالفھؤالء

مجالستدیرھاالتىاألھلیةوالجھاتالمؤسساتفىالعاملون: الثانىالنوع
الدوائرعنمستقلةفھى، ًعاماًإشرافاالدولةعلیھاوتشرف، خیریة

وھذا، المحسنینمنتمولفإنھاوبالتالى، المباشرةارتھاإدفىالحكومیة
وذلك، الزكاةفىالعاملینوصفعلیھمینطبقممنھمالموظفینمنالنوع

: یلىلما

، تقییدبالالزكاةأصناففىعلیھاالعاملینوصفذكرالقرآنىالنصأن-١
، توزیعھاأوةالزكاجمعمھمةتحقیقسبیلفىًعمالعملَمنكلیشملوھذا
والساعىَّوالوزانوالكیالوالكاتبلھاكالحافظ، یباشرلمأوذلكباشرسواء

أنشكوال، علیھمالفقھاءنصممنغیرھموَّوالحمالوالسائقوالراعى
، یباشرلمأووتوزیعھاالزكاةجمعباشرمنمنھمسواءالموظفینھؤالء

یساھمونممن، وغیرھموالمراقبوالفنىوالباحثوالمحاسبكاإلدارى
.المطلوبالوجھعلىلمستحقیھاالزكاةإیصالفىبفاعلیة

، الزكاةمناإلعطاءسببھوأنھعلىدالعلیھاالعاملینوصفذكرأنكما-٢
وذلك، عملھمقابلالزكاةمناألخذالعاملاستحقالعملوصفتحققفمتى

علیھالمنصوصعلىالمذكورةةالوظیفیاألعمالمنالمنصوصغیربقیاس
ًمقرونا–الزكاةمناإلعطاءوھو–الحكمذكرأنوذلك، الفقھاءلدى

علةھوالوصفھذاأنعلىدال، علیھاالعاملینوھو، مناسببوصف
غیرالنصمنالقیاسعلةإثباتفىاألصولیینعندمقررھوكما، الحكم

). ١واإلیماءالتنبیھبطریقالصریح

ألبى عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر ، البحر المحیط في أصول الفقه ) ١
إرشاد الفحول إلي تحقیق ؛) ٧/٢٥١(هـ ١/١٤١٤ط–دار الكتبي ) هـ٧٩٤/ت(كشي الزر
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األخذالزكویةالمؤسساتفىالموظفیناستحقاقتقدمممافیتبین
: التالیةالضوابطوفق، علیھاالعاملینمصرفمن

الزكاةجمعفىإلیھیحتاجمماالموظفبھیقومالذىالعملیكونأن-١
األعمالمنأو، والتوزیعللجمعالمباشرةاألعمالمنكانسواء، وتوزیعھا
، الشرعیونوالباحثونالمحاسبونبھیقومكالذى، كذلفىالمساعدة

ولو، الزكاةفىالعاملینبمھمةللقیامإلیھمُیحتاجممنونحوھم، واإلداریون
) .١كثروا

الصدقاتكأقسامبالزكاةلھعالقةالقسمفىیعملالموظفكانإنفأما
فالعلیھالینالعاموصففیھیتحققالفإنھ، ونحوھاواالستثمارواألوقاف

الممنالموظفكانإنذلكومثل، علیھاالعاملینمصرفمنعندئذیستحق
، مشقةأوضرربالعنھاإلستغناءفیمكن، بھالمناطالعملفىإلیھیحتاج

، الزكاةلمالتضییعمنذلكفىلما؛العاملینمصرفمنیستحقالفإنھ
سائرفىالمستحقینمنیركثوجودمعالحاجةموطنغیرفىلھاوصرف

) .٢إلیھمالحاجةلعدمالزكاةفىالعاملینبعضُاستثنىفقدولذا، المصارف
فالمعھالعدلموجبوھو، عملھبقدرالعاملإعطاءذلكفىُیراعىأن-٢

فیترتب، العاملنصیبفىیزادفالغیرهمعالعدلوموجب، حقھمنینقص
جماھیرعندعملھبقدرالعاملُفیعطى، ستحقینالمباقىعلىالنقصذلكعلى
الفقھاءعندخالففال، علیھاالعاملأما:  " رشدابنقالبل، العلمأھل
بینًخالفانعلموال: " الجصاصوقال، ) ٣" عملھبقدریأخذًدائماأنھ

قدربمنھایستحقونوأنھم، ُالثمنُیعطونالالزكاةعلىالعاملینأنالفقھاء
وابنوالشافعىمجاھدعنمروىُالثمنبإعطائھمالقولأنإال، ) ٤" عملھم

حالفىالثمنمننصیبھیستحقأنھالشافعىمرادأنویظھر، وغیرھمحزم

لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني ، الحق من علم األصول 
-هـ ١/١٤١٩ط–دار الكتاب العربي -الشیخ أحمد عزو عنایة : المحقق) هـ١٢٥٠/ت(

م١٩٩٩
" . الحاجةقدرِزیدوغیرهماوكاتبٍساعمنواحدبعاملةالكفایتقعلمٕواذا: "النووىقال) ١

٢/٣١٣الطالبینروضة
...والكاتبوالخازنكالحارس) ٢
٢/٣٩المجتهدبدایة) ٣
دار الكتب )هـ٣٧٠/ت(حمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ألأحكام القرآن) ٤

)٣/١٥٩(هـ ١/١٤١٥ط–لبنان–العلمیة بیروت 
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ُویعطى: " األمفىكماقالفقد، ذلكعلىیزیدفال، األصنافباقىوجود
وقال، ) ١" فیھاومنفعتھمعلیھامعوناتھمبقدرالصدقةوالىإدارةأعوان

كفایتھممثلفىأجورھمبقدرعلیھاالعاملونویأخذ: " آخرموضعفى
عنھنقلممنغیرهمرادھذاولعل) ٢"  علیھموالمؤنةوأمانتھموقیامھم

كانولو، كلھُالثمنالعاملإعطاءمقصودھمیكونأنیبعدإذ، ذلكمثل
بینالزكاةقسمهللاألن؛ذلكعلىیزیدأالإنماو، قلةالعاملونوكان، ًكثیرا

والرقابتكنلمفإذا: "ًأیضااألمفىالشافعىقالفقدولذا، أصنافثمانیة
ْالقسمابتدأغارمونوالمؤلفة المنھمصنفكلوھكذا، أسھمخمسةعلىَ
بقدریعطونبل، بالثمنیتحددالنصیبھمأناألظھركانوإن) ٣" یوجد

وعدم، النصوصإلطالق؛الجمھورمذھبھوكما، الثمنجاوزولوعملھم
ِإنما الصدقات للفقراء : " تعالىبقولھاالستداللوأما، التحدیدعلىالدلیل َ َّ ََ ُ َْ ِ ُ َ َّ ِ

ِوالمساكین  ِ َ َ َّیسلمفال..." َْ ) ٤. بینھاللتسویةال، الزكاةمصارفلبیانألنھا؛ُ
.

األجروتحددفیھاالعاملینوظائفھیاكلبوضعتھتمالحدیثةالدولةكانتوإذا
لمرتباتجداولبوضعالزكاةدیوانإلتزامفإنالمتساوىللعملالمتساوى

أدواتأنشكوال، ًشرعیاًنصایخالفال، الدولةوظائففىالمثلیةتراعى
متطلباتمنأصبحوھوائیةناریةودراجاتسیاراتمناآلنالالزمةالتسییر

توزیعفىُتراعىأنالبدزائدةتكلفةتلكأنوالبدالزكاةلجلبالسعاةدعم
) .٥قبضھاعندالزكاةحصیلة

الزكاةمالتوزیعفىالتوكیل
كفارتھأومالصدقتھأومالھزكاة، أوالمتصدقالمكفرأوُالمزكىأعطىإذا

القیامفىاآلخرذلكمنھمواحدكلأنابفقد، عنھًبدالبتوزیعھالیقومآلخر
ینعقدثمومن، ًعادیاًأوشخصاخیریةمؤسسةاآلخركانسواء، بتوزیعھا

للشافعي أبى عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد ، األم ) ١
–بیروت–دار المعرفة )هـ٢٠٤/ت(المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

)٢/٧٧(هـ ١٤١٠/ط
٢/٩٤األم) ٢
٢/٨٣األم) ٣
٣/٢٢٤للمرداوىاإلنصاف) ٤
العلمىالمؤتمر) ٢٠/ص(البیلىیلإسماعحسن، والمفاضلةالتسویةبینالمصارف) ٥

السودانجمهوریة–الزكاةلعلومالعالىالمعهد، م٢٠٠١للزكاةالثانىالعالمى



-٣٢١٨-

، الموكلھوالمتصدقأوأوالمكفرالمزكىفیھایكون، وكالةعقدبینھم
فىجائزأمروھذا، الوكیلھو" أوالموظفالمؤسسة"بالتوزیعیقوموالذى
التصرفاتبتلكالقیامیملكالموكلأنطالما، ھمنمانعوال، اإلسالمشریعة
كذلكاألمركانوإذا، غیرهفیھیوكلأنملكًتصرفاملكمنألن؛بنفسھ
تلكقیامحیثمنوالمتصدقینبالمزكینالخیریةالمؤسساتعالقةتكون

یكون، وكالةعالقةوالكفاراتوالصدقاتالزكاةوتوزیعبجمعالمؤسسات
والخدمىاإلدارىوالطاقموالمؤسسة، ًموكالإلخ... المكفرأوالمزكىفیھا
للتعبیرالوكیلمصطلحسأستخدمھذاوعلى، ًوكیالاألعمالبتلكیقومالذى
المزكىعنللتعبیرالموكلومصطلح، والخدمىاإلدارىالطاقمعن

.أوالمكفرأوالمتصدق

:بنفسھزكاتھأموالالشخصوزعإذا

بتوزیعھوقام، ذلكوغیر، كفارةمالأوصدقةأوزكاةمالشخصللكانإذا
؛بالتوزیعلقیامھاألموالھذهمنمقابلعلىیتحصلأنلھفلیس، بنفسھ
. لنفسھعلیھواجبعملعلىًمقابالیأخذأنللشخصلیسألنھوذلك

: توزیعھافىوكلإذا

یأخذأنالغیرلذلكفلیس، ھاوتوزیعجمعھاأمرفىغیرهوكلإذااألمركذلك
یعطیھأنالماللصاحبولیس، العملبذلكلقیامھكأجراألموالھذهمنًشیئا
، األصیلعننائبالوكیلألنوذلك؛األجرسبیلعلىالمالذلكمنًجزءا

العمللھذامقابلعلىیتحصلأنلألصیلیكنلموإذا، األصیلكیدالوكیلوید
.األضحیةبذبحالوكیلعلىًأیضاًوقیاسا، الوكیلفكذلك

منقبضھابعدإالاألموالتلكعنتزولال) المالصاحب(المالكملكیةوألن
ِالمستحق َ ، أوغالمھولدهأووكیلھإلىدفعمن: "المجموعفىجاء، ُ
حتى، عنھملكھیزللمتطوعصدقةأوغیره، لسائلیعطیھًشیئاأوغیرھم

یعودأاللھاستحب، المعینذلكإلىدفعھیتفقلمفإن، إلیھعوثالمبیقبضھ
علىباقألنھ؛جازفیھوتصرفاستردهفإنغیرهعلىبھیتصدقبل، فیھ

ھذهففى، األموالتلكمصارفمنًمصرفاالوكیلكانإذاإال، ) ١" ملكھ
.الوصفبھذایأخذالحالة

:لعملابوصفللعاملُیعطىالذىالمقدار
، والتوزیعالجمععملیةفىأوشارك–للزكاةمستحقوھو–الوكیلقامإذا

منباعتبارهأجرهیعطىأم، العملبذلكقیامھبسببالمثلأجرةُیعطىفھل

٦/٢٤١المجموع ) ١
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ھذهوفى، الزكاةعلىالعاملحكمالوكیلیأخذثمومن، علیھاالعاملین
مامقدارفىالعلماءاختالفعلىًبناءا، المقدارفىالخالفیثورالحالة
: أقوالثالثةإلىالزكاةعلىالعاملیعطاه
) ١للحنابلةقولوھو، وتوزیعھبجمعھقاممماُالثمنیعطىأنھ: األولالقول

 .

) .٢الحنفیةقولوھو، كفایتھمقدرعلىُیعطىأنھ: الثانىالقول

، والشافعیة، المالكیةقولوھو، المثلأجرةیعطىأنھ: الثالثالقول
) .٣قولفىوالحنابلة

الفقھاءمذاھبأدلة

:بالكتابُالثمنُیعطىبأنھالقائلوناألولالقولأصحاباستدل
ِإنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة : " قولھ تعالى  ِ ِ ِ َِ َ ُ ََّ ْ َ ْ ْ َْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ََ َِ ِِ ُ َّ
ِقلوبھم وفي ا َ ُ ُْ ُ ِلرقاب والغارمین وفي سبیل هللا وابن السبیل ُ ِِ ِ َِّ ْ َ َ َ َ ِِّ َّ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ "٤ . (
: وجھ الداللة 

منھمأصنافالثمانیةعلىالكریمةاآلیةفىالصدقاتقسمتعالىهللاأن
.ُالثمنمنھالھمفكان، علیھاالعاملون
مكفایتھقدرعلىُیعطىأنھقولھمعلىالثانىالقولأصحاباستدل

:وجھینمنوذلك، بالمعقول

هجر )هـ٦٨٢/ت(الشرح الكبیر لشمس الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي ) ١
)٧/٢٢٦(هـ ١/١٤١٥ط-للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، القاهرة

دار الفكر)هـ٧٨٦/ت(محمد بن جمال الدین البابرتي لالعنایة شرح الهدایة؛ ٢/٤٤بدائع الصنائع ) ٢
)٢/٢٦٢ (

عبد الكریم ل، العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر؛٢/٨٧منح الجلیل شرح مختصر خلیل ) ٣
التهذیب ؛) ٧/٤٠١(هـ ١/١٤١٧ط–یة، بیروت دار الكتب العلم)هـ٦٢٣/ت(أبو القاسم الرافعي 

) ٥/١٩١()هـ٥١٦/ت(بى محمد الحسین بن مسعود بن الفراء البغوي ألفي فقه اإلمام الشافعي
٢/٢٧٥القناعكشاف؛ هـ ١/١٤١٨ط–دار الكتب العلمیة

٦٠/سورة التوبة ) ٤
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بدلیل، الزكاةبطریقالالعمالةبطریقیستحقھإنماالعاملیستحقھماأن-١
، للغنىحلتلماصدقةذلككانولو، باإلجماعًغنیاكانولویعطىأنھ

) .١ًشیئامنھاالعاملیستحقالاإلمامإلىبنفسھزكاتھحمللوأنھوبدلیل

المسلمینأمورمنلعملنفسھفرغمنوكل، العمللھذاھنفسفرغأنھ-٢
. علیھمفكفایتھ

المثلأجرةُیعطىأنھقولھمعلىالثالثالقولأصحاباستدل
:بالمعقول

أجرةوذلك، عملھبقدریأخذهمافیقدر، بالعملاألجرةالعاملاستحقاقأن
). ٢المثل

: الترجیح
منبأنالقائلالثالثالقول–أعلموهللا–حیترجواألدلةاألقوالعرضبعد

المثلأجرةوھو، عملھقدرعلىذلكبسببیعطى، الزكاةوتوزیعبجمعیقوم
ولوحتى، الكفایةقدرعلىیعطىوال، بجمعھقاممماُالثمنیعطىوال، فقط
: لآلتىوذلك، الزكاةعلىالعاملینوصفبإعطائھقلنا

.العاملبھقامالذىالعملقدرعلىتكونألنھا؛دلأعالمثلأجرةأن)١
ُالثمنبطریقاإلعطاءألن)٢ ًطویالًوقتاالعاملأخذإذاللعاملظلمفیھیكونقدُ

ُثمنھوكان، المالذلكلتحصیل وضررللعاملمصلحةفیھیكونوقد، ًقلیالُ
ُالثمنكانإذابالمستحقین وذلك، عملھھاستغرقالذىالزمنمعیتناسبالُ

ُوالثمنًقلیالالعملكانإذاماحالةفى .جمعھالذىالمالكثرةبسببًكثیراُ
والوكیل، العمللھذاالمنقطعللفقیریكونإنماالكفایةقدرعلىاإلعطاءوألن)٣

یؤدىالحالةھذهفىبھالقولأنكما، ًفقیرالیسالغالبفىوالتوزیعبالجمع
للقائمینرواتبصورةفىغالبیتھاوصرف، المجموعةالاألمواستنزافإلى

.والتوزیعالجمعبعملیة





٢/٤٤بدائع الصنائع ) ١
)٢/٤٣٤(شرح الزركشى على مختصر الخرقى ) ٢
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اإلشرافبینالتفرقةیتطلباألموالھذهاستثمارعلىالقائمیننفقاتمعالجة
.الخاصواإلشرافاستثمارھاعلىالعام

:ًعاماًإشرافاالزكاةأموالاستثمارىعلاإلشرافكانفإذا-أ
لھذانفسھیفرغلمألنھالزكاةمنیعطىفالالقاضىأوالوالىأو، كالحاكم

التىوظیفتھعلى) العامةالخزانة(المالبیتمنًراتبایأخذوألنھالعمل
جمععلىاإلشرافبینھاومنالدولةأعمالجمیععلىاإلشرافعلىتشتمل
.)١وتوزیعھافظھاوحالزكاة

، الصدقةنعممنأنھفأخبر، فأعجبھًلبناضربعنھهللارضىعمرألن
.) ٢واستقاءهأصبعھفأدخل

:الزكاةأموالاستثمارعلىالخاصاإلشراف-ب
لعملنفسھفرغبأن: ًخاصاالزكاةأموالاستثمارعلىاإلشرافكانإذاأما
جمھورذھبفقد، والحافظ، الكاتبو، كالحاسب، االستثمارأعمالمن

ألنھم؛الزكاةمنیأخذونأنھمإلىوالحنابلةوالشافعیةالمالكیةمنالفقھاء
َإنما "تعالىقولھفى، الزكاةمنًنصیبالھمهللاجعلالذینالعمالجملةمن َّ ِ

َالصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا و َ ََ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ِْ َ َ ُ َ ِالمؤلفة قلوبھم وفي الرقاب َّ ِ َِ ِّ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ
ٌوالغارمین وفي سبیل هللا وابن السبیل فریضة من هللا وهللا علیم حكیم  ٌ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َُ َّ َّ ََّ ِ َ ِ َ ًَ َ َّ ْ َ ْ "٣( ،

، أربابھامنألخذھااإلمامیبعثھمالذینالسعاةھمالزكاةعلىفالعاملون
وكذلك، ویحملھاویرعاھایسوقھاممننھمیعیومنونقلھاوحفظھاوجمعھا
ألن؛منھاأجرتھیعطىفإنھ، فیھاإلیھیحتاجمنوكل... والكاتبالحاسب

. )٤كعلفھافھومؤنتھاذلك

منیعطىالكالمستثمرفإنھمعناهفىومنوالحارسالراعىبخالفوذلك
عدمالشأنألن؛المالبیتأوالمصالحسھممنیعطىوإنما، الزكاةأموال

٦/٤٧٥المغنى؛٤/١٧٧المحتاجمغنى؛١/٣٩٥المطالبأسنى) ١
) ٧٠٤/ح(فیهاوالتشدیدالصدقاتأخذفىجاءماباب-١٦، الزكاةكتاب: مالكموطأ) ٢

) ١٣٣٤١/ح(الصدقاتأهلبیان، الصدقاتكتاب-٢٢: واآلثارالسننمعرفة؛١/٢٧٧
وباقى ، قال فیه ابن حجر إمام صدوق ، م واسناده حسن فیه أبى عبداهللا الحاك٩/٣٣٠

) ٥/٢٣٣(لسان المیزان . رجاله ثقات 
٦٠/التوبة) ٣
٤٧٣/ ٦المغنى؛٨/٥٢٣الكبیرالحاوى) ٤
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ومنالجابىبخالفأخذھاعندًغالباتفرقلكونھاالعمالھؤالءإلىاالحتیاج
أوسائقأولراعالضرورةدعتفإن، إلیھماحتیاجھاالزكاةشأنفإن، معھ

) .١الفطرةحارسمثلالمالبیتمنفأجرتھمالشأنخالفعلىلحارس

سواءوأعوانھیكفیھماعملھبقدرعطىُیالعاملأنإلىفذھبواالحنفیةأما
) .٢للفقراءللعملنفسھفرغألنھ؛نقصأوالثمنعلىزاد

أموالمنیعطىالزكاةأموالاستثمارعلىالقائمبأنالقولیمكنفإنھوعلیھ
والنماءالفضللھایحققعملوھو، الزكاةأعمالمنبعملیقومألنھالزكاة؛

اإلمامرأىإذالكن، للزكاةخاصبعملیقوممنعطاءإفىاألصلھوھذا، 
جمیعویقسم، المالبیتمنًرزقالھیجعلأو، المالبیتمنیعطیھأن

المسلمینلمصالحالمالبیتألن؛جازاألصنافباقىعلىعلیھمالزكوات
) .٣المصالحمنوھذا

المالبیتمنمشروعالبدایةفىوبخاصةالزكاةأموالاستثمارنفقاتوتكون
أنمنمانعفالًأرباحایدروأصبحالمشروعاستقرفإذا" العامةالخزانة"

. أعلموهللا، المشروعذلكأرباحمنالنفقاتتلكتخصم

٢/٢١٦للخرشىخلیلمختصرشرح) ١
) هـ٦٨٣/ت(االختیار لتعلیل المختار لعبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ) ٢

)١/١١٩(هـ ١٣٥٦/ط–هرة القا-مطبعة الحلبي 
٦/١٨٨المجموع) ٣



-٣٢٢٣-





َالمستثمرالزكاةمالعنالزكاةإخراجحكمما:المسألةصورة ؟َُ

:حالینمنیخلوالرَثمَستُالمالزكاةمال

:معینمالكالماللھذایكونأال: األولىالحال
لمستحقھیصلولم، نائبھأواإلماموقبضھملكھممناألغنیاءأخرجھوإنما

عدمفالظاھرالمستثمرةاألموالتلكمثلفىالغالبةالحالةھىھذه، بعد
:یلىلماحینئذالزكاةوجوب

ملكمنخرجأنھذلك؛المستثمرالمالفىالملكشرطتحققدمع: ًأوال
أواإلمامحوزةفىھووإنما، لمعینیستحقأوالمستحقیقبضھولمالمزكى

المالیكونأناشتراطتقریرتقدموقد، الشرعیةمصارفھفىلصرفھ، نائبھ
.ھنایتحققلمماوھذا، الملكتمامشرطلتحققلمعینًمملوكا

الزكاةھذهفىلوجب، ُالمستثمرةالزكاةأموالفىوجبتلوالزكاةأن: ًثانیا
ُیفضىوھذا، الحولعلیھاحالحتىبصرفھایبادرولمُعزلتإذاًأیضازكاة
. ًأیضاباطلفھوإلیھأفضىفما، باطلوھو، ) ١التسلسلإلى

أوجبناولو، معینةفمصارلھاالمستثمرةالزكویةاألموالھذهأن: ًثالثا
األموالمصارفبعینھاھىالواجبةالزكاةھذهمصارففإن، فیھاالزكاة

ألن؛الزكاةباسماألموالھذهمنشئاقتطاعمنفائدةفال، المستثمرة
.  واحدةمصارفھما

فىمعینغیرعلىالموقوفالمالعلىالمستثمرةالزكاةأموالقیاس: ًرابعا
مالكلھلیسواجبمالىحقمنھماًكالأنبجامع، ) ١لزكاةاوجوبعدم

.معین

التعریفات لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف . ترتیب أمور غیر متناهیة : التسلسل ) ١
)٥٧/ص(هـ ١/١٤٠٣ط، لبنان–بیروت -دار الكتب العلمیة )هـ٨١٦/ت(الجرجاني 
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قیاس أموال الزكاة المستثمرة على مال الفئ وخمس الغنیمة وكل ما : ًخامسا
ھو تحت ید اإلمام وقد نص الحنابلة على أن مال الفيء، وخمس الغنیمة، وكل 

مسلمین ال زكاة فیھ ما ھو تحت ید اإلمام مما یرجع إلى الصرف في مصالح ال
٢(.

ولم نجد لدى غیرھم تعرضا لھذه المسألة مع مراعاتھا في التطبیق، إذ لم 
.یعھد علما وال عمال أخذ الزكاة من األموال العامة 

المستحقینتعیینبعدالزكاةاموالاستثماریكونأن: الثانیةالحال
:لھا

فإنللمستحقینزكاةیعھاروجعل، االستثماریةاألصولبعضوقففىكما
وریعھالموقوفاألصلفىًأیضاالزكاةوجوبعدمالحالتلكمثلفىالظاھر

مثلفىسیماال، عینھافىالزكاةتجبالالمستغالتأنتقررقدألنھوذلك؛
ذلكیتحققوإنما، الموقوفاألصلفىالملكتمامشرطتحققلعدمالحالتلك

حوالنبعدإالالغلةفىتجبالالزكاةأنكما، قبضھبعدالربحفىللمستحق
.ًنصاباوبلوغھاالمالكمنقبضھاعلىحول

إعانة الطالبین ؛ ٢/٩ائع بدائع الصن. وهو قول الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة ) ١
دار )هـ١٣١٠/ت(بكر عثمان بن محمد شطا الدمیاطي ألبى على حل ألفاظ فتح المعین 

٣/٤٦٤؛ الفروع ) ٢/١٨٤(هـ ١/١٤١٨ط، الفكر
لمصطفى بن سعد بن عبده السیوطي ، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى ) ٢

) ٢/١٦(م١٩٩٤-هـ ٢/١٤١٥ط–ي المكتب اإلسالم) هـ١٢٤٣/ت(الدمشقي الحنبلي 
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، الفقراءعلىبتقسیمھاوقامالزكاةأموالاإلمامجمعإذا:المسألةصورة
ھذاخسرولكن، للفقراءعھرییعوداستثمارىمشروعبعملقامتبقىوما

؟الخسارةھذهیضمنالذىفمن، المشروع
َإن تلف مال الزكاة قبل حوالن الحول :النزاعمحلتحریر َ فال شئ علیھ ؛ ، َ

فذھب ، أما إن تلف بعد الحول ، ) ١ألنھ تلف قبل وجوب حق المساكین فیھ 
یجب على المزكى و، المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أن الزكاة ال تسقط 

فلم یسقط بتلف ، الضمان أى إخراج بدلھا ؛ وذلك ألنھا مال وجب فى الذمة 
وذھب الحنفیة إلى سقوط الزكاة بتلف المال بعد الحول ، ) ٢النصاب كالدین 

وإذا استسلف اإلمام الزكاة فھلكت في یده من غیر ، وال ضمان على المزكى 
.)٣تفریط وبغیر حال رب المال، لم یضمنھا 

ُالمستثمرةالزكاةأموالفىللخسارةالفقھىالتكییف
وبعدهاإلمكانوقبل، الحولوبعدالحولقبلالزكاةمالتلفعنالفقھاءتكلم

فىالتقصیروبین، وغیرھاالسماویةاآلفةأوبالجائحةالتلفبینوفرقوا، 
.علیھاالقائمِقبلمناألموالحفظ

ة سماویة، قبل أوان الجداد، سقط حق المساكین؛ ألنھ تلف فإذا تلفت الثمار بآف
ُّحقھم، وفات بفوات الثمار، من غیر تقصیر من المالك، فكان ھذا بمثابة تلف 

) .٤مال الزكاة بعد الحول، وقبل اإلمكان 

نهایة المطلب في درایة المذهب لعبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد الجویني ١)
هـ ١/١٤٢٨ط–دار المنهاج -ّعبد العظیم محمود الدیب / د. أ: تحقیق ) هـ٤٧٨/ت(
)٣/٢٤٥(
قناع فى فقه اإلمام ؛ اإل١/٣٠٣؛ الكافى فى فقه أهل المدینة ٣/١٥٩البیان للعمرانى ٢)

دار المعرفة ) هـ٩٦٨/ت(أحمد بن حنبل لموسى بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، 
) ١/٢٤٧(لبنان –بیروت 

القاهرة –دار السالم ، مركز الدراسات الفقهیة واالقتصادیة ) هـ٤٢٨/ت(التجرید للقدوري ) ٣
)٦٢/ص(؛ التنبیة للشیرازي ) ٣/١٢٢٧(م ٢٠٠٦-هـ ٢/١٤٢٧ط–

٣/٢٤٥نهایة المطلب ) ٤
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ولو تلف مال الزكاة في ید العامل بال تفریط أو تقصیر لم یضمن؛ ألنھ أمین 
.تیم إذا تلف في یده شيء بال تفریط لم یضمنوناظر مال الی، كالوكیل

أما إذا تلف المال بتفریط منھ، بأن قصر في حفظھ أو أخر البیع من غیر عذر 
.ضمنھ؛ ألنھ متعد بذلك

.واختلفوا في دفع أجرتھ إذا تلف المال بدون تفریط منھ
فذھب جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أنھ یستحق 

، وتعطى من بیت المال؛ ألنھ أجیر، وألن بیت المال لمصالح المسلمین، أجرتھ
) . ١وھذا منھا 

وذھب الحنفیة إلى أن حقھ یسقط، كنفقة المضارب تكون في مال المضاربة، 
فإذا ھلك سقطت نفقتھ؛ ألن العامل عندھم یستحق الزكاة بعملھ على سبیل 

) . ٢ن األجرة مجھولة الكفایة الشتغالھ بھا، ال على سبیل األجرة؛ أل

وعلیھ فإن كان ھناك تقصیر من العاملین علیھا أو القائمین باالستثمار فإن 
. وهللا أعلم ، أما إن ھلك بال تفریط فال ضمان ، ضمانھ علیھم 

٢/١٣٨؛ مطالب أولى النهى ١٧٥/ ٦المجموع للنووي ؛) ٣/١٣٨(الذخیرة للقرافى )١
٤٤/ ٢الصنائع بدائع)٢
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الزكاةأموالالستثماراملتاحةالتمويلصيغ: الرابعاملبحث

:مطالبخمسةوفیھ
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بتأجیرھاویقوم، ًمثالكاآلالتمادیةًأصوالوقالصندیتملكأنوصورتھا
.للصندوقوالملكیةللمتمولالحیازةتكونأنعلى، الفقیرللمتمول

: شكلینالنوعھذایأخذوقد

والمختلفةوالعقاراتالمعداتالصندوقیمتلك: التشغیلىالتأجیر: األول
یصلحفھوبالتالىو، حاجاتھمحسبالمتمولینإلىبتأجیرھایقومثم، 

أجلمنالمستھلكلتمویلیصلحكما، المعمرةاألصولأنواعجمیعلتمویل
كالسیاراتالمعمرةاالستھالكیةالسلعتمویلوكذا، العقاراتوسائرالسكن

.وغیرھاوالثالجات

التىالمواصفاتحسبآلةالصندوقیشترىالتمویلىالنظاملھذاًوطبقا
أشھرثالثةبینتتراوحقداإلیجارومدة، لھبتأجیرھاومویقالمتمولیقدمھا
. المؤجرةالعینلبیعةًطبقامشتركعقدیحددھا، أكثرأوسنواتوخمس

المادیةالملكیةوتكون، الصندوقملكیةفىاألصلیظل، اإلیجارفترةوأثناء
انتھاءوبعد، –الفقیرالمستثمرالشاب–للمستأجراستخدامھوحقلألصل

دفعجدولعلىاالتفاقیتمكما، الصندوقإلىالحقوقھذهتنتقلاالیجارمدة
.والمتمولالصندوقبینوشروطھالتمویلمبلغلحجمًطبقااالیجار

ھذهخاللمنیمكنحیث: بالتملیكالمنتھىالمتناقصالتأجیر: الثانى
إضافیةأقساطلىعبناءالمؤجرةالعینبشراءالمتمولیقومأنالصیغة
قدالشخصیكونالعقدنھایةعند، التأجیرمبلغجانبإلىللصندوقیدفعھا
النوعھذانحبذأنناإلىاإلشارةوتجدر، نھائیةبصفةالمؤجرةالعینتملك
.)١التملیكبمبدأمرتبطوأنھخاصةالصندوقلدىالتمویلمن



مجلة . قاسم حاج امحمد ، استثمار أموال الزكاة ودوره فى تحقیق الفعالیة االقتصادیة ) ١
)٥٢٦/ص) (م٢٠١١(١٢العدد -الواحات للبحوث والدراسات 
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الفقیرالمتمولمعالصندوقبموجبھیشتركتمویلىأسلوبمشاركةال
نتیجةتوزعأنعلى، ماعملیةأومالمشروعالالزمالمالتقدیمفى

فىعلیھامتفقمعلومةبنسبالفقیروالمتمولالصندوقبیناإلستثمار
یملكوناللحرفیینمشاریعالصندوقیمولأنیمكنحیث، التمویلعقد

ًشریكافیكونمجھزةغیرلكنھاورشةیملكمنمثلالتھمصسوى
منوأصل، الصندوقمنالمال: أساسعلىمشروعھفىللصندوق

.شھادتھأوخبرتھأومھنتھمعللتمویلالمستحقالفقیر

: ھماأساسیینشكلیینالمشاركةوتأخذ

.ًقائماالمشروعدامماتدوم:الدائمةالمشاركة

الفقیرالمتمولبتملكتنتھى: بالتملیكالمنتھیةلمتناقصةاالمشاركة
المشروعفىالصندوقمساھمةیصفئأنبعدوھذا، فترةبعدللمشروع

، الصندوقتمویالتفىنحبذهالذىھوالمشاركاتمنالنوعوھذا، 
.علیھاالمتشاركللعینالتملیكقاعدةعلىمبنیةأنھاذلك

منًعددایوظفأنالمشروعصاحبعلىقالصندویشترطأنویمكن
شركاءیكونواأنأساسعلىنصیبھعنلھمیتنازلأنمقابل، الفقراء

.الوقتنفسفىوعاملینالمشروعفى

متوسطةأومصغرةلمؤسسةًأسھماالفقراءالصندوقیملكأنیمكنكما
نتاجیةإمنالرفععلىذلكیحفزھمحتى، فیھاًعماالیكونواأنعلى، 

نشاطعنالناتجةباألرباحمعنیونأنھمذلك، النوعیةوتحسینالعمل
.)١المؤسسة

استثمار أموال الزكاة ودوره فى تحقیق ؛) ١١٩/ص(للفوزانالزكاةأموالاستثمار)  ١
)٥٢٧-٥٢٦/ ١٢(قاسم حاج امحمد  ، الفعالیة االقتصادیة 
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جانبمنوعمل، جانبمنبمالالربحفىشراكةعقدبأنھاالمضاربةتعرف
شریحةوجودحالفىالزكاةصندوقطرفمنالصیغةھذهتنفیذویمكن، 
أنیمكنمتخصصةعلمیةأوحرفیةمھنیةمؤھالتلھمالحاجةذوىمن

.إنتاجیةلمشاریعأرضیةتكون

: ھماالتطبیقفىأساسیینشكلینالمضاربةوتأخذ

.المشروعباستمراروتستمر:الدائمةالمضاربة-

المشروعبتملیكوتنتھى:بالتملكالمنتھیةالمتناقصةالمضاربة-
لكونھاًنظراالزكاةصندوقتمویالتفىنفضلھاىالتوھى، للمتمول

.مضاربةعلیھاالمتعاملالعینتملیكعلىمبنیة

:یلىكماالمشروعنتیجةوتوزع
.المشروعأصحابنصیبمنیكوناألكبروھواألرباحمنجزء-
فىالمشروعیملكأنعلى، الصندوقنصیبمنیكونجزء-

) .١.حدكأقصىسنواتخمسفترةبعدالشبابلصالحالنھایة

/ ١٢(قاسم حاج امحمد  ، استثمار أموال الزكاة ودوره فى تحقیق الفعالیة االقتصادیة ) ١
٥٢٧(
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فى) الحصیلةمن% ٣٠(الزكاتیةاألموالاستغاللأساسعلىذلكیمكن
كأن، والخدماتىاإلنتاجىالطابعذاتالوقفیةالمشاریعمختلفتمویل
الخ... الحیةوالفالتجاریةالوقفیةالعقاراتتستغل

الشبابطرفمنالمقترحةالمشاریعتوجیھنستطیعاألساسھذاوعلى
: منھذاوسیمكننا، لتطبیقھاًصالحاًمیدانااألوقافھذهلتكونالفقراء

.وتنمیتھالوقفىالملكاستثمارضمان-

.علیھاوالرقابةالزكاتیةاإلستثماریةالمشاریعمتابعةضمان-

.المشاریعتطبیقفىالجدیةضمان-

ھذهاستثمارفیكون، أخرىجھاتمعالصالحیاتتداخلتفادى-
، النشاطفترةخاللللصندوقاألصولملكیةبقاءأساسعلىاألموال
تسدیدبعدأى، النھایةفىالمشاریعأصحابإلىملكیتھالتنتقل
التقنیاتخاللمنإالذلكیكونوال، علیھمالمستحقةالمبالغ

.أعالهالمذكورةالشركاتیةمویلیةالت

فىوالمداولةالتجدیدبمبدأ"نسمیھماتطبیقضرورةإلىاإلشارةوتجدر
نعنىوالذى، واألوقافالصندوقبینالشراكةأساسعلى" االستثمار

ًفشیئاًشیئاتتحررأنبدالالوقفىالملكعلىالمقامةالمشاریعأنبھ
:حیثمنمستقلةلتصبح

.الصندوقتجاهالمالىتزامھاال-

.لألوقافالمملوكالمكانىحیزھا-

لمشاریعالفرصوإعطاء، المشاریعفىًتجدیدانضمنحتىوھذا
ولتمویلھاالخاصلعقارھاًسابقاالممولةالمشاریعتنتقلأنبعدأخرى
.)١واالستقاللالتمویلفىنفسھاالفترةولتكن، ًأیضاالذاتى

. امحمدحاجقاسم، االقتصادیةالفعالیةتحقیقىفودورهالزكاةأموالاستثمار) ١
)١٢/٥٢٨ (
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، الفائدةمننسبةأو، زیادةأىفیھتكونالالذىھوالحسنالقرض
لدیھثبتإذاالتمویلمنالنوعھذااعتمادإلىالزكاةصندوقویلجأ

بالنشاطالمرتبطة) الشغلمناصبأو(الشغلمنصبعلىالحفاظضرورة
.لالتمویمنالنوعھذاإلىیحتاجالذىالبسیط

: حالتینأمامالصندوقیكونقدوبالتالى

منالمتمولإعفاءاألفضلمنیكونوھنا، السدادعنالعجزإما-
.لحاجتھًنظراالتسدید

ھثبتإنعلیھالضغطوتخفیف، األجلتمدیدطلبأو- درةلدی ىالق عل

) .١المستقبلىالتسدید

/ ١٢(قاسم حاج امحمد  ، استثمار أموال الزكاة ودوره فى تحقیق الفعالیة االقتصادیة ) ١
٥٢٨-٥٢٧(
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اخلامساملبحث

)احلسنالقرض(الزكاةأموالوقف
: المسألةصورة

إلنشاءللفقراءكقرضإعطاؤھابمعنى؛الزكاةأموالوقفیجوزھل
منردھاثم–هللاشاءإنمستمررزقبابلھمتضمن–صغیرةمشرعات

النقودوقفأنأم، وھكذا، األولمثللیفعلآخرفقیرإلىإلقراضھا، األرباح
؟جائزغیر

إلیھاللمحتاجینحسنةقروضتقدیموأھدافمقاصد
التنموىالصندوقفىتبقىحیث، بھااالنتفاعواستمرار، األموالدیمومة-

.أطوللفترة

محددونأشخاصأوشخصبھاینتفعأنمنًفبدال، بھااالنتفاعدائرةتوسیع-
. أكبرعددبھاینتفعألنالمجالسیتیحإرصادھافإن؛

بردھامطالبونبأنھملعلمھم، األمواللكتعلىالمحافظةعلىالفقراءتشجیع-
.)١استھالكأداةالالفقیربیدللمالتنمیةأداةالزكاةتكونوبذا، 

االنتفاعیمكنمماالموقوفةالعینتكونأنالوقفبابفىالفقھاءحرصوقد
تعریففىإدراجھأو، ذلكاشتراطعلىمنھمكثیرنصبل، بقائھامعبھا

ھذافیھایتحققالالوقفمنأنواعبصحةقالوامنھمًفریقاأندبی، الوقف
ومن، األصلمناألنواعتلكالستثناءأو، ًأصالبھالتسلیملعدمإما، الشرط

.النقودوقفذلك

: الزكاةأمواللوقفالفقھىالتكییف
والباالستیفاءیتلفمماھىورقیةعمالتأوودنانیردراھمسواءالنقود
: أقوالثالثةإلىوقفھاحكمتجاهالفقھاءآراءتباینتثمفمن، عینھاتبقى

، الحنفیةفقھاءمنزفرقولوھو، وقفھاصحةإلىذھب: األولالقول
الحنابلةلدىوقول، الشافعیةعندووجھ، مذھبھممنالصحیحفىوالمالكیة

١. (

)٤٨/ص(للشبیلىواالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةفىواستثمارهاالزكاةأموالإرصاد) ١
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فىالحنفیةقولوھوودالنقوقففىالصحةبعدمیقول: الثانىالقول
وعند، الشافعیةعندوالمشھور، المالكیةعندوقول، عندھمالمشھور
) .٢الحنابلة

لكن، الزكاةأموالوقفیجوزالأنھفیرى: بالتفصیلیقولالثالثالقول
كانتسواءاستثمارىمشروعبھاینشأأنفیجوز، الحاجةعنفاضتإن

وى فتوى مجمع الفقھ اإلسالمى  المنعقد في وھو محت، غیرھاأممدرسة
حیث جاء فى ، م ١٤٠٧/١٩٨٦األردن عام -دورة مؤتمره الثالث بعمان 

أموالتوظیفالمبدأحیثمنیجوز : "قرارھا المنشور فى مجلتھا ما یلى 
تكونأوللزكاةاالستحقاقأصحاببتملیكتنتھىاستثماریةمشاریعفىالزكاة
تكونأنعلىوتوزیعھاالزكاةمالجمععنالمسؤولةیةالشرعللجھةتابعة

للبعدالكافیةالضماناتوتوافرللمستحقینالفوریةالماسةالحاجةتلبیةبعد
) .٣الخسائرعن

:بشروطمقیدذلكولكن
إال، غیرھمدونفقطالزكاةمستحقوالمشروعاتھذهخدماتمنیستفید-١

.المستحقینعلىھنفعیعودالخدماتتلكمقابلبأجر

تنوبالتىالھیئةأو، األمرولىویدیرهالزكاةمستحقىملكعلىاألصلیبقى-٢
.عنھ

الزكاةمالالتصفیةناتجكان، صفىأو، المشروعبیعإذا-٣

:الفقھاءاختالفأسباب

لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المعروف بداماد ، قى األبحر مجمع األنهر في شرح ملت) ١
مواهب ؛ ٦/٢١٩فتح القدیر ؛ ) ١/٧٣٩(دار إحیاء التراث العربي ) هـ١٠٧٨/ت(أفندي 
١٥/٣٢٥المجموع شرح المهذب ؛ ) ٢/٨١٠(الشامل في فقه اإلمام مالك ؛ ٦/٢٢الجلیل 

محمدوالشیخ، القرضاوىیوسف/دالمعاصرینمنذلكفىووافقهم؛ ٧/١١اإلنصاف ؛ 
)٢/٦٤٥(فقه الزكاة . خالفوعبدالوهابزهرةأبو

المالكي التوضیح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب؛ ٨/٣٧٨٩التجرید للقدورى ) ٢
البیان ؛ هـ ١/١٤٢٩ط–مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث)هـ٧٧٦/ت(المصري 
) ٤/٢٨٠(مطالب أولى النهى ؛  ٣/٩٩؛ حاشیة قلیوبى ٨/٦٢للعمرانى 

٣/٤٢١مجلة مجمع الفقه اإلسالمى ) ٣
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، من قال بجواز إقراض مال الزكاة نظر إلى الفوائد المترتبة على ھذا األمر 
ومن ، مع بقائھ لإلستفادة منھ مرات كثیرة ، أكبر عدد ممكن بھ وإلى استفادة

منع ، قال أن إقراض مال الزكاة یجعل ھذا المال ال یقع في أیدي مستحقیھا 
وفى ھذه الحالة فإنھ ال یصل ، ًوقفھا نظرا إلى أن مال الزكاة ملك للمستحقین 

.إلیھم

الفقھاءمذاھبأدلة

بالمعقول، النقودوقفصحةبلقائلااألولالقولأصحاباستدل
وجوهعدةمنوذلك

ِللمقترضینًقیاسا، الزكاةأموالمنحسنةقروضتقدیمیجوز)١ َ الغارمینعلىُ
سھممنالمحتاجینإقراضتجیزالزكاةبابفىلإلسالمالعامةوالمقاصد، 

، ثرالتعحالمنھاإعفائھممعحسنةبقروضالمستحقینتمویلألنالغارمین؛
بسدادھاًتعاونیاًتأمینادیونھمعلىأوالتأمین، علیھمقائمةمدیونیاتأوضمان

ًلفظاغارمالزكاةآخذأنفیھایتحققالصورھذهوجمیع، التعثرحالفى
. ومعنى

: وجھینمنذلكنوقش
إذ، قوىبدلیلمقنعغیررأىالغارمینعلىالمستقرضینقیاسبأن: ًأوال

یمثلاألولبینمامسددةغیردیونفىمتورطونھممنیعنىاألولقالفریأن
محددصنفقیاسیمكنفال، بعدفیھایتورطواولمالقروضھذهیطلبونمن

أوعلةشبھوجھبدونضمنھممحددغیرصنفمعالزكاةمستحقىضمن
.واضحة

ةالزكاأموالمنحسنةقروضمنحجوازبافتراضسلمنالو: ًثانیا
یعنىمما، الغارمینسھمبقدرأجازهفإنھ، ذلكأجازَمنرأىعلىوباالعتماد

بینالتساوىبمبدأأخذنافإذا، السھمذلكبمقدارالقروضھذهتحدید
الفقھاءمنبذلكیأخذمنعندًجمیعااستیعابھاوبفكرة، الثمانیةالمصارف
البلدانمنكثیرمنھایعانىالتىالزكاةمواردشحظلوفى، والمذاھب
ًأیضامنھایعانىالتىالعملةقیمةوتدھورالتضخمظلفىًوأیضا، اإلسالمیة
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القدضئیلةالقروضلھذهالموجھةالحصیلةُتصبح، البلدانتلكمنكثیر
.)١مصغرةكانتولواالقتصادیةالمشاریعإلقامةتكفى

الفوائدعلىوالقضاءالربامحاربةفىعملیةمساھمةالزكاةتساھملكى)٢
.الربویة

. )٢بإقراضھاأوبریعھاوالتصدق، بالمضاربةبھااالنتفاعیمكنوأنھ)٣

.الوقفمقاصداستصحاب)٤

الزكاةأموالوقفصحةبعدمالقائلالثانىالقولأصحاباستدل
: وجوهعدةمنوذلكبالمعقول

مع، الثمانیةاألصنافلىإإخراجھفوریصرفأنالزكاةمالفىاألصلأن)١
.الماسةالحاجةقیام

فیھالتصرفیجوزوال، الوقفأموالمنًجزءاستكون، األموالھذهأن)٢
.الزكاةأموالتسبیلیمكنالوبالتالى، والھبةبالبیع

البإتالفھإالبھینتفعوماال، المنفعةوتسبیل، األصلتحبیسالوقفوبأن)٣
فیھیكفىاألصلتحبیسبأنمناقشتھیمكنالتعلیلھذاكنل، )٣ذلكفیھیصح
، مقصودةغیروذاتھاباقیةقیمتھافإن، الدراھموقففىمتحققوھو، معناه
. بالتعیینتتعینالفإنھاولذلك

: الترجیح
–یظھر، الشریعةوقواعد، الوقفمقاصدواستصحاب، األقوالفىالنظربعد

الوقفألن؛النقودمنأشبھھاوماالدراھموقفصحةبالقول–أعلموهللا
البابھذایتناولھمماالحدینبغىال، أبوابھمنوبابالخیرسبلمنسبیل

.المصلحةھذهمعارضةعلىینھضالبما

الفقهمؤتمرإلىمقدمبحث–ناصرسلیمان/دالزكاةبأموالالمصغرةالمشاریعتمویل) ١
)١٤-١٣(مالیزیا–كوااللمبور–العالمیةاإلسالمیةبالجامعةم٢٠١٢المعاصر

٦/٢١٩القدیرفتح) ٢
٤/٢٤٤ناعالقكشاف) ٣
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أنعلمإذاولكنھ، المالمنمابقدرالصدقةعنیحجمقدمنالناسمنوإن
مضاربةفىباستثمارهأوباإلقراضمنھتفاعاالنیتكررًموقوفاسیبقىمالھ

، فیھسیشاركأنھفأحسبالخیریةاألعمالفىالربحوبصرف، ونحوھا
.بھویفرح

النوعھذاإلىبحاجة، صورھااختالفعلىالخیریةوالمشاریعاألعمالوإن
، الزواجراغبىأوالمحتاجینبإقراضیعنىبعضھایكونفقد، الوقفمن

وقد، الغرضھذاعلىالخیرأھلیوقفھالمالمنرصیدمنفالبدوحینئذ
للمؤسساتینبغىالذىھذابل، علیھیریعاستثمارإلىیحتاجبعضھایكون

، تستثمرهالمالمنقدرإلىًإذابحاجةفھى، األولویةلھتجعلأنالخیریة
ماأنحسنالمعلمإذاولكن، یكفىماالصدقاتمنلدیھایتوفرالوقد

ربمامبالغدفعفىیرغبونالذینأولئكسیجدونفإنھمًوقفاسیدخرسیدفعھ
.أعلموهللا، المقطوعةالصدقةوجھعلىكانتلوممابكثیرأكبرتكون

المشاریعمنفإن، النقودوقفصحةھوالعلمأھلأقوالمناألرجحكانإذا
نسمیھأنیمكنما، فیھاقفالومنالنوعھذاتوظیفیمكنالتىالخیریة
.الخیریةاإلقراضجمعیات

اختالفعلىالتمویلومؤسساتالتقسیطشركاتعلىالناستھافتوإن
المحتاجفیأخذھاواألسھموالسیاراتالسلعبتقسیطتتعاملالتى، أنواعھا
ًقرضایقرضھممنإلىالناسحاجةعلىدلیل، ثمنھامنویستفیدلیبیعھا
الشركاتتلكمعالتعاملفىالحالھوكمایأخذونمماأكثریكبدھمالًحسنا

بثمنأومقسطةلكونھاالسلعةقیمةمنتزیدكونھافىتالمالالتىالتجاریة
عنناھیك، معقولةمعتدلةالربحنسبةتكونأنالمؤملكانوإن، مؤجل
.ًربویاًقرضااالقتراضعنیتورعونالآخرین

إنشاءفىًحقاتفكرأنینبغىالخیریةالجمعیاتبأنالقولإلىعنایدفذلككل
أنالبرألعمالوالتخطیطالخیرفىالھمةلذوىینبغىكما، لإلقراضقسم

.الحسنللقرضأو، لإلقراضجمعیاتأوجمعیةإنشاءفىینظروا

أو، ًصغیراولوبیتبناءمنیمكنھالمالمنًمبلغاالفقیرإقراضفإن
سیارةشراءأو، لالستثمارصغیرمحلتأسیسأو، األقلعلىفیھالشروع
، مقطوعةالمالمنھبةمنوأنفعلھخیرذلككل، علیھاللعملمناسبة
للمتبرعیحققاإلقراضأنكما، جوعمنتغنىوالتسمنالقدولكنھا

ً.قلیالكانولوبھتبرعبمااالنتفاعاستمرار

ھذهاستردادنضمنبحیثاإلقراضضبطیمكنكیف، ھنایقالماأوللعل
؟التسدیدفىومماطلتھم، الناسإھمالكثرةمعسیماوالالمقترضةاألموال
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الخیرىالعملمنالنوعھذابفكرةالقناعةأن:اإلیرادھذاوجواب
كذللضبطالممكنةبالوسائلالجادالتفكیرعلىستحمل، إلیھالملحةوبالحاجة

، % ١٠٠وافیةتكنلمإنوضماناتكثیرةوسائلهللابإذن–نعدمولن، 
فمن، معقولفھذا% ٨٠-٧٠استردادأمكنوإذا، ًكثیراذلكعنتقلفلن

التقسیطشركاتبھاتقومالتىذاتھاوالضماناتالوسائلاستخدامالممكن
.الضماناتمنوغیرھا، الراتبمنالتلقائىالخصمأھمھاومن، والبنوك

ولكن، للتمویلكجمعیاتوتوائملھاأخواٍتتنجبأنًأیضاالفكرةھذهولعل
األوقافعلىتقومأنویمكن، ربحیةخیریةفتكونالربحمنمعقولبقدر

حاجةوسد، األوقافلھذهاإلستثمار، واحدٍعملفىھدفینبذلكفتحقق
أجلمنالزیادةفىمبالغةیرغمن، الشرعیةبالسبلالتمویلفىالناس

.التقسیطأوالتأجیل
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الخاتمة
ھوفھا، التمامعلىوأعانیسرالذى، ًوباطناًوظاھراًوآخراًأوالالحمد
النتائجأبرزبیانمنالبدفكان، مصاعبھوتذللت، مسائلھكملتقدالبحث

.البحثھذافىإلیھاتوصلتالتىوالتوصیات

: كاآلتىھىالنتائجموأھ
ولكن یجوز فى بعض الحاالت تأخیر إخراجھا ،یجب إخراجھا على الفورالزكاة-١

:مثل

قبلحولھیحولمنمثل، اإلخراجفوریةفىمضرةالمالربعلىكانإذا
.أخرىمرةمنھالساعىیأخذھاأنبنفسھأخرجھاإنویخشى، الساعىمجئ

النبىلقولوذلك؛سواھالھمالأونفسھفىًضرراإخراجھافىخشىإذا
" .ضراروالضررال: "وسلمعلیھهللاصلى

كذى، بھاأحقھومنإلىلیدفعھاأخرھالوكما، لمصلحةإخراجھاأخرإذا
ألنھوذلك، األصلحأوالجارإلىلیدفعھاأو، الشدیدةالحاجةذىأوالقرابة
.فضیلةالحیازةوھو، ظاھرلغرضتأخیر

بالزكاةاألحقمعرفةفىلیتروىفیؤخرھا، الحاضریناستحقاقفىترددإذا.
ف-٢ اءاختل رونالفقھ ىالمعاص سألةف تثمارم والاس اةأم وازالزك لوج تموی

دىاألرجحلكن، أدلتھٍولكل، بھااالقتصادیةالمشاریع كجوازعن شروطذل ب
واللقدسیةًنظرا، توافرھایجبمعینةوضوابط  اةأم د، الزك مستحقیھاوتحدی

: الضوابطھذهوأھم، الكریمالقرآنفىبدقة

والمسكنوالكسوةوالدواءالغذاءمنعاجلةصرفوجوهھناكیكونأال
أموالإلىوقلبھااألموالھذهأصولبیعإلىوالمبادرة، الزكاةلمستحقى

الفقراءھایحتاجعاجلةحاجةوجودعند، والمساكینللفقراءُتعطى
.والمساكین

المتاحةالمواردیبینإحصائىبتحلیلوافیةاقتصادیةجدوىدراسةاعدادیجب-٣
ستخدمة ب، والم ستھلكینوطل رضالم احوالع ات، المت یةوالحاج األساس

اوالمعروض وارداتوعن، منھ بال اوالطل المصنوعةالمنتجاتوعنعلیھ
اخالتنوعرغباتوعن، علیھاواإلقبالالحاجةومدىًمحلیا االستثمارىوالمن
.واألمانةوالخبرةالكفاءةذوىإلىواإلدارةاإلشرافأمرُیسندوأن، العام
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بسؤالالظنعلىیغلبالذىبحیثحقیقیةمصلحةاالستثمارمنُیتحققأن
، زیجوفالالخسارةویحتملالربحیحتملكانإذاأمایربحأنھالخبرةأھل

.والبورصاتاألسھمفىكاالستثمار

الجمعیاتأوالوزاراتمنینیبھمنأواألمرولىمنالعملھذایكونأن
.األمواللتلكوأسلمأحسنصرفلضمان، اإلغاثیةالھیئاتأوالخیریة

وكفاءةخبرةذاتأمینةبأیٍدمباحةوأسالیبطرقوفقاألموالھذهتستثمرأن
.

ًخر لمصلحة شرعیة كأن یكونوا أكثر فقرا أو یجوز نقل الزكاة إلى مكان آ-٤
.ًاحتیاجا 

الصرفتأخیرویجوز، تحصیلھاأواستحقاقھافورالزكاةُتصرفأناألصل-٥
الحاجاتلمواجھةًدوریالدفعھاأو، فقیرلقریبًانتظاراأو، للمصلحةًتحقیقا

.العجزذوىللفقراءالمتكررةالمعیشیة

نفعھایعوداستثماریةمشروعاتفىزكاتھالأموجمیعالشخصوضعیجوز-٦
أناإلمامرأىإذاخاصة، للزكاةمستحقینیوجدلمإذا، الفقراءعلى

.ًأیضاذلكفىالمصلحة

خسر مشروع استثمار أموال الزكاة فإن كان بتقصیر من القائمین إذا-٧
فال ضمان أما إن كان ذلك بال تقصیر وال تفریط ، باالستثمار فإن ضمانھ علیھم 

.

تقدیم أموال الزكاة على ھیئة قروض حسنة للمحتاجین فیھ من الفوائد ماال -٨
: یخفى مثل 

التنموىالصندوقفىتبقىحیث، بھااالنتفاعواستمرار، األموالدیمومة
.أطوللفترة

محددونأشخاصأوشخصبھاینتفعأنمنًفبدال، بھااالنتفاعدائرةتوسیع
. أكبرعددبھاینتفعألنالمجالسیتیحإرصادھافإن؛

بردھامطالبونبأنھملعلمھم، األموالتلكعلىالمحافظةعلىالفقراءتشجیع
.استھالكأداةالالفقیربیدللمالتنمیةأداةالزكاةتكونوبذا، 
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طائفةاتفقتإذاالزكاةبأموالربحذاتاستثماریةمشاریعإنشاءیمكن-٩
، المشاریعتلكفىالزكاةمننصیبھمیستثمرأنعلىمستحقینالمنمعلومة
، ذلكإلىفیوافقونأخرىجھةمنبإشارةأوابتداءباقتراحھمذلككانسواء

أعمالبمباشرةیقوممنفتوكل، الطائفةلتلكًملكاالمشروعذلكیكونوعندئٍذ
اإلشرافتولىلتالزكاةمصلحةمثلحكومیةجھةتوكلأنویمكن، المشروع

. علیھ

الحركةوتفعیلاالقتصادىالنموتحقیقسبلأھممنالزكاةمالاستثمارُیعتبر-١٠
حقإلىراجعوذلك، المجتمعفىوالمتوسطةالفقیرةالطبقاتعندالتجاریة
صیغاشتراطعدموكذا، الزكاةلھتعطىمنبھیتمتعالذىالتامةالملكیة

للقیامًجدامحفزانالعامالنوھذان، معینةلفوائدىالزكوالمالفىاالستثمار
معینةًنسباتشترطالتى، األخرىاالستثمارصیغخالفعلى، مشروعبأى
. الفوائدمن

فىیجبكماتطبیقھاتمإذاونحوھم، الفقراءحاجاتبسدكفیلةالزكاة-١١
لألصنافكاةالزإیراداتعددقلةفىتكمنالفالمشكلة، اإلسالمىالمجتمع

، علیھاللقادرینبالنسبةالمزكینعددقلةفىتكمنولكن، لھاالمستحقة
أنفلو، اإلسالمىالعالمأنحاءمنكثیرفىالزكاةلنظامالدقیقالتطبیقوعدم
بذلكاعتنتالمسلمةاألقلیاتفىاإلسالمیةوالجمعیاتاإلسالمیةالدولجمیع

لسدتالدینعمادھىالتىبالصالةقرنھاحیثالحكیمالشارعاعتنىكما
.وأمثالھموالمساكینالفقراءحاجات
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التوصیات

: یلىماكانتوصیاتمنإلیھتوصلتماأھم

آالتشكلعلىبإخراجھالالستثمارالزكاةأموالمنجزءتخصیص-١
باالعتمادوذلك، بھایتاجرأوینتجھامنطرفمنالعملووسائل

. الزكاةفىالعینبدلالقیمةإخراجأجازواالذینقھاءالفرأىعلى

كما، لإلقراضقسمإنشاءفىًحقاتفكرأنینبغىالخیریةالجمعیات-٢
فىینظرواأنالبرألعمالوالتخطیطالخیرفىالھمةلذوىینبغى
.الحسنللقرضأو، لإلقراضجمعیاتأوجمعیةإنشاء

خاللمنإلیھاتوصلتالتىتوصیاتوالالنتائجأھمتنتھىھناوإلى-٣
هللاوصلى، ًوآخرا، ًوأوال، ًوباطنا، ًظاھراوالحمد، البحثھذا

أندعواناوآخر، ًكثیراًتسلیماوسلموصحبھوآلھ، محمدنبیناعلى
.العالمینربالحمد
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والمراجعالمصادر

التفسیر: ًأوال
) ھـ٣٧٠/ت(بكر الرازي الجصاص الحنفي أحكام القرآن ألحمد بن علي أبو )١

–لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت ، عبد السالم محمد علي شاھین : المحقق
م١٩٩٤-ھـ ١/١٤١٥ط

لمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب ، جامع البیان في تأویل القرآن )٢
مؤسسة -أحمد محمد شاكر : تحقیق ) ھـ٣١٠/ت(اآلملي، أبو جعفر الطبري 

م٢٠٠٠-ھـ ١/١٤٢٠ط–الرسالة 
الجامع ألحكام القرآن ألبى عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح )٣

أحمد البردوني : تحقیق) ھـ٦٧١/ت(األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 
م١٩٦٤-ھـ ٢/١٣٨٤ط–القاھرة –دار الكتب المصریة ، وإبراھیم أطفیش 

بیروت–إحیاء التراث اإلسالمى دار ، معالم التنزیل للبغوى )٤
الشریفالحدیث: ًثانیا

األموال ألبى أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد هللا الخرساني المعروف بابن )٥
بجامعة -شاكر ذیب فیاض األستاذ المساعد / تحقیق د) ھـ٢٥١/ت(زنجویھ 

-یة مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، السعود، الملك سعود 
م١٩٨٦-ھـ ١/١٤٠٦ط

ألبى عبد هللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیھ یزید ، سنن ابن ماجھ )٦
فیصل -دار إحیاء الكتب العربیة ، محمد فؤاد عبد الباقي : تحقیق) ھـ٢٧٣/ت(

عیسى البابي الحلبي
سنن أبي داود ألبى داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن )٧

ْمرو األزدي السجستاني ع ِ ، محمد محیي الدین عبد الحمید : تحقیق) ھـ٢٧٥/ت(ِّ
بیروت-المكتبة العصریة، صیدا 

سنن الدارقطني ألبى الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن )٨
شعیب االرنؤوط، : تحقیق ) ھـ٣٨٥/ت(النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني 

م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٤/ ١ط-لبنان –، بیروت مؤسسة الرسالة، وآخرون 
ِالسنن الكبرى ألحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، )٩ ْ َ ْ ُ

دار ،  محمد عبد القادر عطا : المحقق) ھـ٤٥٨: المتوفى(أبو بكر البیھقي 
٢٠٠٣-ھـ ٣/١٤٢٤ط–لبنان –الكتب العلمیة، بیروت 

بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح صحیح ابن خزیمة ألبى بكر محمد)١٠
-محمد مصطفى األعظمي . د: تحقق) ھـ٣١١/ت(بن بكر السلمي النیسابوري 

بیروت–المكتب اإلسالمي 
: تحقیق، صحیح البخارى لمحمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي )١١

إضافة مصورة عن السلطانیة ب(دار طوق النجاة -محمد زھیر بن ناصر الناصر 
ھـ١/١٤٢٢ط) ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي
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، ) ھـ٢٦١/ت(صحیح مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري )١٢
بیروت-دار إحیاء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي : المحقق

المستدرك على الصحیحین ألبى عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن )١٣
ن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع ُحمدویھ بن نعیم ب

–دار الكتب العلمیة ، مصطفى عبد القادر عطا : تحقیق) ھـ٤٠٥: المتوفى(
١٩٩٠–١٤١١/ ١ط–بیروت 

مسند الشھاب ألبى عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن حكمون القضاعي )١٤
–سسة الرسالة مؤ، حمدي بن عبد المجید : تحقیق) ھـ٤٥٤/ت(المصري 

م١٩٨٦-ھـ ٢/١٤٠٧ط–بیروت 
المصنف في األحادیث واآلثار ألبى بكر بن أبي شیبة، عبد هللا بن عثمان بن )١٥

–مكتبة الرشد ، كمال یوسف الحوت : المحقق) ھـ٢٣٥/ت(خواستي العبسي 
ھـ١/١٤٠٩ط-الریاض 

أبو لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، ، المعجم األوسط )١٦
عبد ، طارق بن عوض هللا بن محمد : تحقیق ) ھـ٣٦٠/ت(القاسم الطبراني 

القاھرة-دار الحرمین -المحسن بن إبراھیم الحسیني 
: تحقیق) ھـ٤٥٨/ت(معرفة السنن واآلثار ألحمد بن الحسین ، أبو بكر البیھقي )١٧

، )باكستان-كراتشي (جامعة الدراسات اإلسالمیة ، عبد المعطي أمین قلعجي 
المنصورة (، دار الوفاء )دمشق-حلب (، دار الوعي )بیروت-دمشق (دار قتیبة 

م١٩٩١-ھـ ١٤١٢/ ١ط) القاھرة-
) ھـ١٧٩/ت(موطأ اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )١٨

ھـ١٤١٢/مؤسسة الرسالة ط-محمود خلیل -بشار عواد معروف : تحقیق 

الشریف والتخریجكتب شروح الحدیث: ًثالثا
مطبعة السنة المحمدیة-إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقیق العید )١٩
إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ألحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك )٢٠

المطبعة الكبرى األمیریة ) ھـ٩٢٣/ت(القسطالني القتیبي المصري، أبو العباس 
ھـ٧/١٣٢٣ط–، مصر 

ألبى عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري االستذكار)٢١
دار –سالم محمد عطا ، محمد علي معوض : تحقیق) ھـ٤٦٣/ت(القرطبي 

٢٠٠٠-١/١٤٢١ط، بیروت –الكتب العلمیة 
البن الملقن ، البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر )٢٢

: المتوفى (عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري سراج الدین أبو حفص
دار ، مصطفى أبو الغیط وعبد هللا بن سلیمان ویاسر بن كمال : تحقیق ) ھـ٨٠٤

م٢٠٠٤-ھـ ١/١٤٢٥ط، السعودیة –الریاض –الھجرة للنشر والتوزیع 
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التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر ألبى الفضل أحمد بن علي بن )٢٣
، دار الكتب العلمیة ) ھـ٨٥٢/ت(بن أحمد بن حجر العسقالني محمد 

.  م١٩٨٩-ھـ ١/١٤١٩ط
تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق لشمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن )٢٤

ْعثمان بن قایماز الذھبي  مصطفى أبو الغیط عبد الحي : المحقق ) ھـ٧٤٨/ ت(َ
م٢٠٠٠-ھـ١/١٤٢١ط-الریاض –دار الوطن ، عجیب 

شرح سنن النسائي لمحمد بن علي بن آدم بن المجتبىشرحفىالعقبىذخیرة)٢٥
ِموسى اإلثیوبي الولوي  َّ ھـ ١/١٤٢٤ط، دار آل بروم للنشر والتوزیع ، َ

شرح سنن أبي داود ألبى محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین )٢٦
أبو المنذر خالد بن : یق تحق) ھـ٨٥٥/ت(الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 

م١٩٩٩-ھـ ١/١٤٢٠ط، الریاض –مكتبة الرشد -إبراھیم المصري 
شرح صحیح البخارى البن بطال أبى الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )٢٧

–السعودیة، الریاض -مكتبة الرشد ، ألبى تمیم یاسر بن إبراھیم ) ھـ٤٤٩/ت(
م٢٠٠٣-ھـ ٢/١٤٢٣ط

تھذیب سنن أبي : داود، ومعھ حاشیة ابن القیمعون المعبود شرح سنن أبي)٢٨
محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد لداود وإیضاح عللھ ومشكالتھ

دار الكتب العلمیة )ھـ١٣٢٩/ت(الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي 
ھـ٢/١٤١٥ط–بیروت–

ْكوثر المعاني الدراري في كْشف خبایا صحیح )٢٩ ِ َِ َ َ ََ َ ِ َّ َ ِالبخاري لمحمد الخضر بن سید َ َ ََّ ُ
، مؤسسة الرسالة، بیروت ) ھـ١٣٥٤/ت(عبد هللا بن أحمد الجكني الشنقیطي 

م١٩٩٥-ھـ ١/١٤١٥ط
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ألبى الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن )٣٠

مكتبة -حسام الدین القدسي :تحقیق ) ھـ٨٠٧: المتوفى(سلیمان الھیثمي 
م١٩٩٤ھـ، ١٤١٤-ي، القاھرة القدس

ألبى سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم ، معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود )٣١
–حلب –المطبعة العلمیة ) ھـ٣٨٨/ت(بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

م١٩٣٢-ھـ ١/١٣٥١ط
المنتقى شرح الموطإ ألبى الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث )٣٢

بجوار محافظة -مطبعة السعادة ) ھـ٤٧٤/ت(التجیبي القرطبي الباجي األندلسي 
ھـ١/١٣٣٢ط–مصر 

ألبى محمد محمود ، نخب األفكار في تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار )٣٣
بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 

وزارة األوقاف والشؤون ، ر بن إبراھیم أبو تمیم یاس: المحقق) ھـ٨٥٥/ت(
م ٢٠٠٨-ھـ ١/١٤٢٩ط–قطر –اإلسالمیة 

نصب الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي في تخریج الزیلعي لجمال )٣٤
: تحقیق) ھـ٧٦٢/ت(الدین أبو محمد عبد هللا بن یوسف بن محمد الزیلعي 
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دار القبلة / لبنان-بیروت -مؤسسة الریان للطباعة والنشر ، محمد عوامة 
م١٩٩٧/ھـ١/١٤١٨ط، السعودیة –جدة -للثقافة اإلسالمیة

واللغةالمعاجم: ًرابعا 

دار ) ھـ٨١٦/ت(التعریفات لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني )٣٥
م١٩٨٣-ھـ ١/١٤٠٣ط، لبنان –بیروت -الكتب العلمیة 

دار صادر ) ھـ٧١١/ت(ن ابن منظور لسان العرب لمحمد بن مكرم ، جمال الدی)٣٦
ھـ٣/١٤١٤ط–بیروت –

مختار الصحاح لزین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )٣٧
الدار -المكتبة العصریة -یوسف الشیخ محمد : المحقق) ھـ٦٦٦/ت(الرازي 

م١٩٩٩-ھـ ٥/١٤٢٠ط، صیدا –النموذجیة، بیروت 
ألحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم ، ریب الشرح الكبیر المصباح المنیر في غ)٣٨

بیروت –المكتبة العلمیة )  ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 
–دار القلم –نزیھ حماد / ، معجم المصطلحات االقتصادیة فى لغة الفقھاء )٣٩

م٢٠٠٨-ھـ ١/١٤٢٩دمشق ط
أحمد الزیات / راھیم مصطفى إب(مجمع اللغة العربیة بالقاھرة -المعجم الوسیط )٤٠

دار الدعوة) محمد النجار/ حامد عبد القادر / 

الفقھأصول: ًخامسا

لمحمد بن علي بن محمد ، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول )٤١
دار الكتاب -الشیخ أحمد عزو عنایة : المحقق) ھـ١٢٥٠/ت(الشوكاني الیمني 

م١٩٩٩-ھـ ١/١٤١٩ط–العربي 
ألبى عبد هللا بدر الدین محمد بن عبد هللا بن ، حر المحیط في أصول الفقھ الب)٤٢

م١٩٩٤-ھـ ١/١٤١٤ط–دار الكتبي ) ھـ٧٩٤/ت(بھادر الزركشي 
َالتمھید في أصول الفقھ لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني )٤٣ َ ْ َ ُ َ

جامعة أم -ي مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالم) ھـ٥١٠/ت(الحنبلي 
م١٩٨٥-ھـ ١/١٤٠٦ط–القرى 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل )٤٤
ّمؤسسة الریان ) ھـ٦٢٠/ت(ألبى محمد موفق الدین ابن قدامة المقدسي 

ھـ٢/١٤٢٣ط–للطباعة والنشر والتوزیع 
الطوفي الصرصري، شرح مختصر الروضة لسلیمان بن عبد القوي بن الكریم )٤٥

عبد هللا بن عبد المحسن : تحقیق ) ھـ٧١٦: المتوفى (أبو الربیع، نجم الدین 
م١٩٨٧-ھـ ١/١٤٠٧ط–مؤسسة الرسالة -التركي 
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العدة في أصول الفقھ للقاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف )٤٦
علي بن د أحمد بن: حققھ وعلق علیھ وخرج نصھ ) ھـ٤٥٨/ت(ابن الفراء 

جامعة الملك -سیر المباركي، األستاذ المشارك في كلیة الشریعة بالریاض 
م١٩٩٠-ھـ ٢/١٤١٠ط، محمد بن سعود اإلسالمیة 

المحصول ألبى عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي )٤٧
: دراسة وتحقیق) ھـ٦٠٦: المتوفى(الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

١٩٩٧-ھـ ٣/١٤١٨ط–مؤسسة الرسالة -دكتور طھ جابر فیاض العلواني ال
م

: تحقیق) ھـ٥٠٥/ت(المستصفى ألبى حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )٤٨
م١٩٩٣-ھـ ١/١٤١٣ط–دار الكتب العلمیة -محمد عبد السالم عبد الشافي 

القواعد الفقھیة : ًسادسا 
) ھـ٧٧١/ت(د الوھاب بن تقي الدین السبكي لتاج الدین عب، األشباه والنظائر )٤٩

م١٩٩١-ھـ ١٤١١/ ١ط، دار الكتب العلمیة 
الشیخ : تحقیق ) ھـ٩٧٠: المتوفى(األشباه والنظائر لزین الدین ابن نجیم )٥٠

١٩٩٩-ھـ ١/١٤١٩ط، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت -زكریا عمیرات 
م

) ھـ٩١١/ت(ر، جالل الدین السیوطي لعبد الرحمن بن أبي بك، األشباه والنظائر )٥١
م١٩٩٠-ھـ ١/١٤١١ط، لبنان –بیروت –دار الكتب العلمیة 

ألحمد بن محمد مكي، أبو ، غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر )٥٢
دار الكتب ) ھـ١٠٩٨/ت(العباس، شھاب الدین الحسیني الحموي الحنفي 

م١٩٨٥-ھـ ١/١٤٠٥ط–العلمیة 
في مصالح األنام ألبى محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم قواعد األحكام )٥٣

بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 
القاھرة –مكتبة الكلیات األزھریة ، تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد ) ھـ٦٦٠/ت(
م١٩٩١-ھـ ١٤١٤-

الدین محمد بن عبد هللا بن بھادر ألبى عبد هللا بدر ، المنثور في القواعد الفقھیة )٥٤
م١٩٨٥-ھـ ٢/١٤٠٥ط–وزارة األوقاف الكویتیة ) ھـ٧٩٤/ت(الزركشي 

كتب الفقھ : ًسابعا 
الفقھ الحنفى-١

لعبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد االختیار لتعلیل المختار ل)٥٥
-ھـ ١٣٥٦/ط–اھرة الق-مطبعة الحلبي ) ھـ٦٨٣/ت(الدین أبو الفضل الحنفي 

م١٩٣٧
لعالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )٥٦

م١٩٨٦-ھـ ٢/١٤٠٦ط–دار الكتب العلمیة ) ھـ٥٨٧/ ت(الكاساني الحنفي 
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البنایة شرح الھدایة ألبى محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین )٥٧
بیروت، -دار الكتب العلمیة ) ھـ٨٥٥/ت(العینى الغیتابى الحنفى بدر الدین 

م٢٠٠٠-ھـ ١/١٤٢٠لبنان ، ط
ِّتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي لعثمان بن علي بن محجن )٥٨ ِ ْ ِّ

-المطبعة الكبرى األمیریة ) ھـ٧٤٣/ت(البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي 
ھـ١/١٣١٣ط–بوالق، القاھرة 

ري ألحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین التجرید للقدو)٥٩
د محمد أحمد . أ، مركز الدراسات الفقھیة واالقتصادیة ) ھـ٤٢٨/ت(القدوري 

-ھـ ٢/١٤٢٧ط–القاھرة –دار السالم -د علي جمعة محمد . أ... سراج 
م٢٠٠٦

ّبیدي الیمني َّالجوھرة النیرة ألبى بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الز)٦٠ ِ ِ
ھـ١/١٣٢٢ط، المطبعة الخیریة ) ھـ٨٠٠/ت(الحنفي 

أو منال -درر الحكام شرح غرر األحكام لمحمد بن فرامرز بن علي الشھیر بمال )٦١
دار إحیاء الكتب العربیة) ١/١٩٢) (ھـ٨٨٥/ت(خسرو -أو المولى 

العزیز رد المحتار على الدر المختار البن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد )٦٢
-ھـ ٢/١٤١٢ط–بیروت -دار الفكر) ھـ١٢٥٢/ت(عابدین الدمشقي الحنفي 

م١٩٩٢
العنایة شرح الھدایة لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد هللا ابن )٦٣

دار ) ھـ٧٨٦/ت(الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 
الفكر

واحد السیواسي المعروف بابن الھمام لكمال الدین بن عبد ال، فتح القدیر )٦٤
دار الفكر، ) ھـ٨٦١/ت(

لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو ، مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر )٦٥
دار إحیاء التراث العربي) ھـ١٠٧٨/ت(یعرف بداماد أفندي ، بشیخي زاده

الفقھ المالكى -٢
بد الوھاب بن علي بن اإلشراف على نكت مسائل الخالف للقاضي أبو محمد ع)٦٦

–دار ابن حزم -الحبیب بن طاھر : تحقیق ) ھـ٤٢٢/ت(نصر البغدادي المالكي 
م١٩٩٩-ھـ ١/١٤٢٠ط

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ألبى الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن )٦٧
القاھرة –دار الحدیث ) ھـ٥٩٥/ت(رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 

م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥/ط
بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر )٦٨

ِالشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك لمذھب ( َِ ْ َ
ٍاإلمام مالك ِ َ َِ ِ ألبى العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي ) ْ

دار المعارف) ھـ١٢٤١: المتوفى(
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خلیل بن إسحاق بن ، توضیح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب ال)٦٩
أحمد بن . د: المحقق) ھـ٧٧٦/ت(موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري 

ھـ ١/١٤٢٩ط–مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث ، عبد الكریم نجیب 
م٢٠٠٨-

الدسوقي لمحمد بن أحمد بن عرفة ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر )٧٠
دار الفكر) ھـ١٢٣٠/ت(المالكي 

علي بن أحمد بن ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ألبى الحسن)٧١
) نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط(مكرم الصعیدي العدوي 

بیروت –دار الفكر ، یوسف الشیخ محمد البقاعي : تحقیق ) ھـ١١٨٩/ت(
م١٩٩٤-ھـ ١٤١٤/ط

العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الذخیرة ألبى )٧٢
م١/١٩٩٤ط–بیروت -دار الغرب اإلسالمي) ھـ٦٨٤/ت(الشھیر بالقرافي 

لبھرام بن عبد هللا بن عبد العزیز بن عمر بن ، الشامل في فقھ اإلمام مالك )٧٣
ّعوض، أبو البقاء، تاج الدین السلمي الدمیري الدمیاطي المال ِِ َِ ْ ِّ ) ھـ٨٠٥/ت(كي َّّ

مركز نجیبویھ للمخطوطات ، أحمد بن عبد الكریم نجیب : ضبطھ وصححھ
م٢٠٠٨-ھـ ١/١٤٢٩ط–وخدمة التراث 

شرح مختصر خلیل للخرشي لمحمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا )٧٤
بیروت–دار الفكر للطباعة ) ھـ١١٠١/ت(

بد هللا بن محمد بن عبد البر الكافي في فقھ أھل المدینة ألبى عمر یوسف بن ع)٧٥
تحقیق محمد محمد أحید ولد مادیك ) ھـ٤٦٣/ت(بن عاصم النمري القرطبي 

، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ، الموریتاني 
م١٩٨٠-ھـ ٢/١٤٠٠ط

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة واالندلس والمغرب )٧٦
وزارة األوقاف ، ) ھـ٩١٤/ت(باس أحمد بن یحیى الونشریسى ألبى الع

م١٩٨١-ھـ ١٤٠١/ط، الرباط –والشؤون اإلسالمیة للمملكة المغربیة 
مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل لشمس الدین أبو عبد هللا محمد بن محمد )٧٧

ُّبن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعیني المالكي 
م ١٩٩٢-ھـ ٣/١٤١٢ط–دار الفكر ) ھـ٩٥٤/ت(

الفقھ الشافعى -٤
األحكام السلطانیة ألبى الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري )٧٨

القاھرة–دار الحدیث ) ھـ٤٥٠/ت(البغدادي، الشھیر بالماوردي 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكریا بن محمد بن زكریا األنصاري، )٧٩

دار الكتاب اإلسالمي) ھـ٩٢٦/ت(السنیكي زین الدین أبو یحیى
ھو حاشیة على فتح المعین بشرح (إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین )٨٠

عثمان بن محمد شطا ) المشھور بالبكري(ألبى بكر ) قرة العین بمھمات الدین
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، دار الفكر للطباعة والنشر والتوریع ) ھـ١٣١٠/ت(الدمیاطي الشافعي 
م١٩٩٧-ھـ ١/١٤١٨ط

للشافعي أبى عبد هللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن ، األم )٨١
–دار المعرفة ) ھـ٢٠٤/ت(عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

م١٩٩٠/ھـ١٤١٠/ط–بیروت 
البیان في مذھب اإلمام الشافعي ألبى الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم )٨٢

دار -قاسم محمد النوري : تحقیق) ھـ٥٥٨/ت(فعي العمراني الیمني الشا
م٢٠٠٠-ھـ ١/١٤٢١ط، جدة –المنھاج 

عالم ) ھـ٤٧٦/ت(التنبیة ألبى اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي )٨٣
الكتب

التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي لمحیي السنة، أبى محمد الحسین بن مسعود بن )٨٤
عادل أحمد عبد : المحقق) ھـ٥١٦/ت(محمد بن الفراء البغوي الشافعي 

م١٩٩٧-ھـ ١/١٤١٨ط–دار الكتب العلمیة -الموجود، علي محمد معوض 
دار ، ألحمد سالمة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة ، حاشیتا قلیوبي وعمیرة )٨٥

م١٩٩٥-ھـ ١٤١٥/ط–بیروت –الفكر 
الحاوي الكبیر ألبى الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري )٨٦

-الشیخ علي محمد معوض : المحقق) ھـ٤٥٠/ت(البغدادي، الشھیر بالماوردي 
–لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود 

م١٩٩٩-ھـ ١/١٤١٩ط
روضة الطالبین وعمدة المفتین ألبى زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )٨٧

-دمشق-تب اإلسالمي، بیروتالمك، زھیر الشاویش : تحقیق) ھـ٦٧٦/ت(
م١٩٩١/ ھـ ٣/١٤١٢ط، عمان 

لعبد الكریم بن محمد بن عبد ، العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر )٨٨
-علي محمد عوض : تحقیق ) ھـ٦٢٣/ت(الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني 

ھـ ١/١٤١٧ط–لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، عادل أحمد عبد الموجود 
م١٩٩٧-

ألبى زكریا محیي الدین )) مع تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المھذب )٨٩
دار الفكر ) ھـ٦٧٦/ت(یحیى بن شرف النووي 

لشمس الدین، محمد بن أحمد ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج )٩٠
–دار الكتب العلمیة ) ھـ٩٧٧: المتوفى(الخطیب الشربیني الشافعي 

م١٩٩٤-ھـ ١/١٤١٥ط
المھذب في فقة اإلمام الشافعي ألبى اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف )٩١

دار الكتب العلمیة) ھـ٤٧٦/ت(الشیرازي 
لكمال الدین، محمد بن موسى بن عیسى بن ، النجم الوھاج في شرح المنھاج )٩٢

ِعلي الدمیري أبو البقاء الشافعي  ھـ ١/١٤٢٥ط) جدة(دار المنھاج ) ھـ٨٠٨/ت(َّ
م٢٠٠٤-
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نھایة المطلب في درایة المذھب لعبد الملك بن عبد هللا بن یوسف بن محمد )٩٣
عبد / د. أ: تحقیق ) ھـ٤٧٨/ت(الجویني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمین 

م٢٠٠٧-ھـ ١/١٤٢٨ط–دار المنھاج -ّالعظیم محمود الدیب 
) ھـ٥٠٥/ت(الوسیط في المذھب ألبى حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )٩٤

–القاھرة –دار السالم ، محمد محمد تامر ، أحمد محمود إبراھیم : تحقیق 
ھـ١/١٤١٧ط

الفقھ الحنبلى-٥
األحكام السلطانیة ألبى یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء )٩٥

-دار الكتب العلمیة -محمد حامد الفقي : صححھ وعلق علیھ ) ھـ٤٥٨/ت(
م٢٠٠٠-ھـ ٢/١٤٢١بیروت ، لبنان ط

لعالء الدین أبى األخبار العلمیة من االختیارات الفقھیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة )٩٦
ومعھ ) ھـ٨٠٣/ت(الحسن على بن محمد بن عباس البعلى الدمشقى الحنبلى 

تحقیق أحمد بن محمد بن حسن ، تعلیقات للشیخ محمد بن صالح العثیمین 
دار العاصمة -الخلیل 

ھ اإلمام أحمد بن حنبل لموسى بن عیسى بن سالم الحجاوي اإلقناع فى فق)٩٧
دار ،  عبد اللطیف محمد موسى السبكي : المحقق) ھـ٩٦٨/ت(المقدسي، 

لبنان –المعرفة بیروت 
لعالء الدین أبو الحسن علي بن ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف )٩٨

ْسلیمان بن أحمد المرداوي  د هللا بن عبد الدكتور عب: تحقیق) ھـ٨٨٥/ت(َ
ھجر للطباعة والنشر ، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو -المحسن التركي 

م١٩٩٥-ھـ ١/١٤١٥ط-والتوزیع واإلعالن، القاھرة 
الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن یونس بن صالح الدین ابن )٩٩

مین حاشیة الشیخ العثی: ومعھ) ھـ١٠٥١/ت(حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 
دار المؤید ، عبد القدوس محمد نذیر : خرج أحادیثھ، وتعلیقات الشیخ السعدي 

مؤسسة الرسالة-
شرح الزركشى شمس الدین محمد بن عبد هللا الزركشي المصري )١٠٠

-ھـ ١/١٤١٣ط، دار العبیكان -على مختصر الخرقى ) ھـ٧٧٢/ت(الحنبلي 
م ١٩٩٣

رحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الشرح الكبیر لشمس الدین أبو الفرج عبد ال)١٠١
/ د–الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي : تحقیق) ھـ٦٨٢/ت(المقدسي 

-ھجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، القاھرة -عبد الفتاح محمد الحلو 
م١٩٩٥-ھـ ١/١٤١٥ط، جمھوریة مصر العربیة 

ن محمد العثیمین الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح ب)١٠٢
ھـ١٤٢٨-١/١٤٢٢ط، دار ابن الجوزي ) ھـ١٤٢١/ت(
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لعبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین ، العدة شرح العمدة )١٠٣
م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤/ط، دار الحدیث، القاھرة ) ھـ٦٢٤/ت(المقدسي 

سي الفروع لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد هللا، شمس الدین المقد)١٠٤
عبد هللا بن عبد المحسن : المحقق) ھـ٧٦٣/ت(الرامینى ثم الصالحي الحنبلي 

ھـ ١/١٤٢٤ط، مؤسسة الرسالة ، التركي 
لمنصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن ، كشاف القناع عن متن اإلقناع )١٠٥

دار الكتب العلمیة ) ھـ١٠٥١/ت(بن إدریس البھوتى الحنبلى 
یم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو المبدع في شرح المقنع إلبراھ)١٠٦

–لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ) ھـ٨٨٤/ت(إسحاق، برھان الدین 
م١٩٩٧-ھـ ١/١٤١٨ط

لمصطفى بن سعد بن عبده ، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى )١٠٧
المكتب) ھـ١٢٤٣/ت(السیوطي شھرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

م١٩٩٤-ھـ ٢/١٤١٥ط–اإلسالمي 
المغني ألبى محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي )١٠٨

مكتبة ) ھـ٦٢٠/ت(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
القاھرة

كتب التراجم: ًثامنا 
د البر بن االستیعاب في معرفة األصحاب ألبى عمر یوسف بن محمد بن عب)١٠٩

دار الجیل، ، علي محمد البجاوي : المحقق) ھـ٤٦٣/ت(عاصم النمري القرطبي 
م١٩٩٢-ھـ ١/١٤١٢ط، بیروت 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ألبى الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد )١١٠
بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن األثیر 

دار ، عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوض : المحقق) ھـ٦٣٠/ت(
م١٩٩٤-ھـ ١/١٤١٥ط–الكتب العلمیة 

اإلصابة في تمییز الصحابة ألبى الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني )١١١
دار الكتب -عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض : تحقیق) ھـ٨٥٢/ت(

ھـ١٤١٥/ ١ط، بیروت –العلمیة 
بى الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني لسان المیزان أل)١١٢

مؤسسة األعلمي -الھند –دائرة المعرف النظامیة : تحقیق ) ھـ٨٥٢: المتوفى(
م١٩٧١/ھـ ٢/١٣٩٠ط–لبنان –للمطبوعات بیروت 

لمجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد ، النھایة في غریب الحدیث واألثر )١١٣
) ھـ٦٠٦/ت(ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر بن محمد بن محمد

بیروت، -المكتبة العلمیة ، محمود محمد الطناحي -طاھر أحمد الزاوى : تحقیق
م١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩
كتب الفقھ العام والثقافة اإلسالمیة: ًتاسعا 
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ف یوس/ د، إرصاد أموال الزكاة واستثمارھا فى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة )١١٤
المنعقد بجدة ٣٣بحث منشور ضمن بحوث ندوة البركة ، بن عبدهللا الشبیلى 

م ٢٠١٢-١/١٤٣٣ط، م ٢٠١٢یولیو ٢٦-٢٥-ھـ ١٤٣٣رمضان ٧-٦
صالح بن محمد الفوزان /د، استثمار الزكاة فى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة )١١٥

-٦اد اإلسالمى بحث منشور ضمن بحوث ندوة البركة الثالثة والثالثین لإلقتص–
إدارة البحوث ، م جدة ٢٠١٢یولیو ٢٦-٢٥الموافق -ھـ ١٤٣٣رمضان ٧

م ٢٠١٢-ھـ ١/١٤٣٣ط، البحرین -مجموعة البركة المصرفیة –والتطویر 
بحث منشور بمجلة المعھد ، عبدالھادى یعقوب عبدهللا /أ، استثمار أموال الزكاة )١١٦

الخرطوم –جمھوریة السودان -العالى لعلوم الزكاة 
بحث منشور فى ، للدكتور محمد عثمان طاھر شبیر ، استثمار أموال الزكاة )١١٧

م ١٩٩٤، مجلة دراسات الجامعة األردنیة 
. قاسم حاج امحمد ، استثمار أموال الزكاة ودوره فى تحقیق الفعالیة االقتصادیة )١١٨

١٢العدد -الجزائر –مجلة الواحات للبحوث والدراسات  جامعة غردایة 
) م٢٠١١(

١٩٨٢/ مكتبة عین شمس طسید ھوارى / د، االستثمار والتمویل )١١٩
ّاألموال ألبى عبید القاسم بن سالم بن عبد هللا الھروي البغدادي )١٢٠ ) ھـ٢٢٤/ت(ُ

.بیروت-. دار الفكر، خلیل محمد ھراس : تحقیق 
بحوث وفتاوى إسالمیة فى قضایا معاصرة لإلمام األكبر جاد الحق على جاد )١٢١

، األزھر الشریف –اللجنة العلیا للدعوة اإلسالمیة –طبع األمانة العامة ،الحق 
ھـ١٤١٤–م ١/١٩٩٤القاھرة ط

بورصة األوراق المالیة والضرائب للشیخ عبدالرازق عفیفى )١٢٢
ھـ١٤٢٩/ ١ط، مكتبة الھدى المحمدى ) ١٩٢/ص(

-١٦١/ص(التطبیقات التاریخیة والمعاصرة لفریضة الزكاة للدكتور محمد عقلة )١٢٣
م١٩٩٥ھـ ١/١٤٠٦طبع دار البیضاء للنشر والتوزیع بعمان ط) ١٦٢

بحث مقدم إلى –سلیمان ناصر /تمویل المشاریع المصغرة بأموال الزكاة  د)١٢٤
–كوااللمبور –م بالجامعة اإلسالمیة العالمیة ٢٠١٢مؤتمر الفقھ المعاصر 

مالیزیا
بن حبتة األنصاري الخراج ألبى یوسف یعقوب بن إبراھیم بن حبیب بن سعد )١٢٥

طھ عبد الرءوف سعد ، سعد : المكتبة األزھریة للتراث تحقیق ) ھـ١٨٢/ ت(
حسن محمد

. الحسینىفھمىالمحامىتعریب, حیدرلعلى, األحكاممجلةشرحالحكامدرر)١٢٦
ھـ١٤٢٣/ط–الریاض–الكتبعالمدار

دار الفاروق ، الحق الفتاوى اإلسالمیة لفضیلة اإلمام األكبر جاد الحق على جاد )١٢٧
م١/٢٠٠٥ط–القاھرة –
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رئاسة إدارة البحوث العلمیة ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء )١٢٨
دار العاصمة  . الشیخ أحمد بن عبالرزاق الدویش : جمع وترتیب ، واإلفتاء 
المملكة العربیة السعودیة –بالریاض 

َوھبة بن م. الفقھ اإلسالمى وأدلتھ د)١٢٩ ْ ّصطفى الزحیلي، أستاذ ورئیس قسم الفقھ َ ِ ْ َ ُّ
َّكلیة الشریعة -ّاإلسالمي وأصولھ بجامعة دمشق  َّ دمشق –َّسوریة -دار الفكر ، ّ

٤/ط
-ھـ٢٥/١٤٢٧ط–القاھرة –مكتبة وھبة ، یوسف القرضاوى /فقھ الزكاة د)١٣٠

م٢٠٠٦
–المى رابطة العالم اإلس–قرارات المجمع الفقھى اإلسالمى بمكة المكرمة )١٣١

القرارات ، من األولى إلى السابعة عشرة : الدورات ، المجمع الفقھى اإلسالمى 
)م٢٠٠٤-١٩٧٧/ھـ١٤٢٤-١٣٩٨(من األول إلى الثانى بعد المائة 

، للدكتور محمد عثمان شبیر ، مبدأ التملیك ومدى اعتباره فى صرف الزكاة )١٣٢
٢٢العدد -١٩٩٤سنة ، بحث منشور بمجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة 

تصدر عن ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة )١٣٣
منظمة المؤتمر االسالمي بجدة

، خالد عبدالرزاق العانى /د، مصارف الزكاة وتملیكھا فى ضوء الكتاب والسنة )١٣٤
م  ١/١٩٩٩ط، األردن –عمان –دار أسامة للنشر والتوزیع 

المؤتمر العلمى –حسن إسماعیل البیلى ، والمفاضلة المصارف بین التسویة)١٣٥
جمھوریة السودان–المعھد العالى لعلوم الزكاة ، ٢٠٠١العالمى الثانى للزكاة 

سید . د) االستثمار(٦الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك اإلسالمیة ج )١٣٦
.١٩٨٢الھواري، نشر االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة 

لعبد هللا بن منصور » اسة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاةدر«نوازل الزكاة )١٣٧
المملكة العربیة السعودیة، -دار المیمان للنشر والتوزیع، الریاض ، الغفیلي 
م٢٠٠٩-ھـ ١/١٤٣٠ط، جمھوریة مصر العربیة -القاھرة 

، زھیر عثمان على نور / د.أ–واجبات المجتمع المسلم تجاه فریضة الزكاة )١٣٨
جمھوریة السودان–عالى لعلوم الزكاة المعھد ال


