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 املساكن من أموال الزكاةمتويل 

َّطاء ومسـبغ الـنعم، وأشـهد أن ال إلـه إال هللا وحـده ال شـريك لـه ذو العاحلمد  جمزل  ِّ

ِّالفضـــــل واإلحســـــان واجلـــــود والكـــــرم، وأشـــــهد أن دمحما عـبــــده ورســـــوله ســـــيد العـــــرب والعجـــــم،  ً َّ
رك عليه وعلى  ِّاملخصوص من ربه جبوامع الكلم، اللهم صل وسلم و ِّ َّ َّ َآله أهل املكارم والشـيم، ِّ ِّ

َوعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم، الذين أكرمهم هللا فجعلهم خري األمم، وعلى كـل مـن  ََُّ ُّ
رهم، وقد خال قلبه من الغل للمؤمنني  ِّجاء بعدهم مقتفيا آ ُ  .، وبعدموسلً

نـفـع إن معرـفـة أحكــام اـلـدين مـن أشــرف املناـصـب وأعالـهـا، والتفقـه يف دـيـن هللا ـمـن أفـ
ولَـو ردوه  { : ، قال هللا تعـاىلأهل العلم والفضلاملكاسب وأزكاها، فحوادث العباد مردودة إىل 

          مهمِـن تَنِبطُونَه سـي ذِين ه الـَّ لِمـلَع مهرِ مِـن لِـي األَمـإِلَى أُوولِ وسالعلمـاء شـرفا أن وكفـى ، ٨٣-النسـاء}إِلَى الر
 .َّووجهوا َّياء، فعلموا وأرشدواجعلهم هللا تعاىل ورثة األنب

فأســأل هللا تعــاىل أن جيعلنــا مــنهم، وأن يرزقنــا العلــم النــافع والعمــل الصــاحل، والفقــه يف 
طنا إنه على ذلك قدير ما ظاهرا و  .كتابه ويف سنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وأن يرزقنا العمل 

دثـــة، مل تكـــن لتوجـــد يف مـــازال يســـتجد يف الفقـــه اإلســـالمي مســـائل ونـــوازل وأمـــور حم
ا الظـروف واحلاجـات املتجـددة، ومازالـت تعـىن دوائـر البحـث والفقـه  ُالعصور املتقدمـة، أوجـد
لنظــر يف تلــك املســتجدات والنــوازل لتقــدم فيهــا مــن األحبــاث مــا عســاه أن ينفــع  اإلســالمي 

 .نيفاملسلمني، ويرفع عنهم احلرج، ويبني هلم احلكم الشرعي، وفق قواعد الشرع احل
، واـلـيت "متوـيـل املـسـاكن مـن أـمـوال الزكــاة": وكـان ـمـن مجلـة تـلـك املسـتجدات مـسـألة

  .ُقد عقد فيها ندوة سابقة، مث جاء هذا البحث املختصر إكماال ألحباث تلك الندوة
الصـور جمموعـة وقد تشرفت بدعوة كرمية مـن قبـل أمانـة موقـع الفقـه اإلسـالمي ببحـث 

، حمــاوال تكييــف تلــك الصــور، هــذه الورقــةوضــوع، فقمــت بكتابــة الــيت مجعتهــا األمانــة هلــذا امل
 .ََّوالوقوف على أنسب ختريج فقهي هلا، ومن مث بيان احلكم الشرعي يف كل صورة

 . ومخسة مباحث وخامتةمتهيدوقد جعلته يف 
 . املقاصد الشرعية من فرض الزكاةوفيه، التمهيد

 :الصورة األوىل، إخراج الزكاة للفقري بتمليكه املسكن، وفيها مطلبان: املبحث األول



 
 ٧ 

 التكييف الفقهي:   املطلب األول
  احلكم الشرعي هلذه الصورة :  املطلب الثاين
منفعـــة املـســكن، وفـيــه الصـــورة الثانـيــة، إـخــراج الزكـــاة للفـقــري بتمليـكــه : املبـحــث الـثــاين

 :مطلبان
موال ليست زكوية:  املطلب األول  :، وفيه فرعانأن يبين أو يشرتي البيت 

 التكييف الفقهي:  األولالفرع  
 احلكم الشرعي هلذه الصورة : الثاينالفرع  

موال زكوية: املطلب الثاين  :وفيه فرعان ،أن يبين أو يشرتي البيت 
 التكييف الفقهي:  األولالفرع  
 الشرعي هلذه الصورةاحلكم  : الثاينالفرع  

الصــورة الثالـثــة، إخــراج الزكــاة للفقــري بتمليـكــه ريــع املســكن، وفيـهــا : املبحــث الثالــث
 :مطلبان

 التكييف الفقهي:   املطلب األول
 احلكم الشرعي هلذه الصورة :  املطلب الثاين

الصـــورة الرابعـــة، إخـــراج الزكـــاة للفقـــري بوقـــف املســـكن عليـــه، وفيهـــا : املبحـــث الرابـــع
 :انمطلب

 التكييف الفقهي:   املطلب األول
 احلكم الشرعي هلذه الصورة :  املطلب الثاين

ألموال الزكوية عـن طريـق تسـديد : املبحث اخلامس الصورة اخلامسة، متويل املساكن 
 .الديون
 . وفيه أهم نتائج البحث:اخلامتة
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 :املقاصد الشرعية من فرض الزكاة
 {: احلمد  أن فرض على عبادة الزكاة، حـىت جعلهـا ركنـا مـن أركانـه، قـال تعـاىل

  اكِعِنيالر عواْ مَكعارو كَاةآُتوْا الزو ةالواْ الصأَقِيمأَقَـا    {: ، وقـال تعـاىل٤٣-البقرة } ووْا وفَـإِن تَـاب  ةال واْ الصـم

ـا مـن شـح الـنفس ودنـس املعصـية عبـاده، ١١-التوبـة  }وآتَواْ الزكَـاة فَـإِخوانُكُم فِـي الـدينِ         َ، وطهـر  ِّ ُ َّ

 .١٠٣-التوبة }خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً ُتطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها {: فقال

دة واخللف مـن هللا، فقـال تعـاىلستجالبوجعل يف إخراج الزكاة ا ا   {:  الربكة والز مـو

خْلِفُهي وءٍ َفهين ش٣٩-سبأ} أَنفَقْتُم م. 
ُأنفــق أنفــق عليــك :  قــال هللا عــز وجــل(:  قــالملسو هيلع هللا ىلص أن رســول هللا وعــن أيب هريــرة  َ

()١(.  
لغـة،  فإن هللا تعاىل مبنه وكرمه إمنا فرض الفرائض على عباده حلكم عظيمة، ومقاصد 

 :ولعل من أبرز املقاصد اليت من أجلها شرعت الزكاة اآليت
متثال أمره والقيام بفرضه :أوال وأَقِيمواْ الصالة وآتُواْ الزكَاة واركَعواْ مع  { حتقيق التعبد  

اكِعِني٤٣-البقرة }الر. 

داء زكــاة املــال املــنعم بــه علــى املســلم، :نيــا ــأَذَّن {:  قــال تعــاىلشــكر نعمــة هللا  وإِذْ تَ

 .٧-إبراهيم}شدِيدربكُم لَئِن شكَرتُم ألَزِيدنَّكُم ولَئِن كَفَرتُم إِن عذَابِي لَ

ـرهم     {: تطهــري املزكــي مــن الــذنوب،كما قــال تعــاىل: لثــا قًَة تُطَهــد صـ الِهِمـو أَمـ ـذْ مِــن خـ

 .كما مشلت اآلية تطهري املزكي من الشح والبخل ، ١٠٣التوبة}وتُزكِّيهِم بِها
 .)٢( ) يطفئ املاء النارالصدقة تطفئ اخلطيئة كما( : قال النيب أن معاذ بن جبل  وعن

                                                 
 
 ).١٦٥٨(، ومسلم)٤٣١٦(أخرجه البخاري )١(
 .١١٦ / ٦صحيح وضعيف سنن الرتمذي   يفوصححه األلباينأخرجه أمحد والرتمذي وابن ماجه،  )٢(
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ــى الـنـيب ملسو هيلع هللا ىلص عــن األخــذ مــن الصــدقات؛ معلــال تطهــري مــال الزكــاة :رابعــا ؛ ـلـذا 
ا أوساخ الناس،ذلك   .فبالزكاة حيصل التطهري وتزول تلك األوساخ َّ

وذـلـك أن الفـقـري إذا رأى ؛ تطـهـري قـلـب الفقـري ـمـن احلقـد واحلـسـد عـلـى الغـين: خامسـا
ملال الوفري وهو يكابد ُفلرمبا تسـبب ذلـك يف بـث احلسـد واحلقـد  ، أمل الفقرمن حوله ينعمون 

ذا تضعف العالقة بني املسلم ى الغين،والعداوة والبغضاء يف قلب الفقري عل بـل رمبـا  ، وأخيـهو
ر الكراهية  .َّتقطعت أواصر األخوة وشبت 

وفـيــه  وهـــو مقصـــد شـــرعي مهـــم، مضـــاعفة حســـنات معطيهـــا ورـفــع درجاـتــه،: سادســـا
نبلَةٍ     مثَلُ الَّذِين ينفُِقون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللِّه كَمثَِل حبةٍ أَ { : تعـاىليقول هللا ابِلَ فِـي كُـلِّ سـن سـ عبس تَتنب

لِيمع اسِعو اللّهو اءشن يلِم ضَاعِفي اللّهٍة وبئَةُ ح٢٦١-البقرة }م. 
ِفمـن املقاصــد املهمــة اـلـيت شـرعت ألجلهــا مواسـاة الغــين للفقــري، :ـسـابعا  الزكــاة مواســاة ُ

 .الفقري وسد حاجته
وقــد دل علــى  فالزكــاة هــي النمــاء، بكثرتــه وحـلـول الربكــة فيــه، ، الزكــاةاء مــال منــ:مـنـا

 .٢٧٦-البقرة}يمحق اللّه الْربا ويربِي الصدقَاتِ  {:هذا الكتاب والسنة كما يف قوله تعاىل
 رئــيس مــن حلقــة التكافــل ، فالزكــاة جــزء حتقـيـق الضــمان والتكافــل االجتمــاعي:ســعا

ت احليـــاة مـــن ،االجتمـــاعي  مأكـــل وملـــبس ومســـكن، وســـداد الـــيت تقـــوم علـــى تـــوفري ضـــرور
 .ّنقطعني إىل بالدهم، وفك الرقابوإيصال امل ،الديون

 عجلــة االقتصــاد فللزكــاة أثــر إجيــايب كبــري يف دفــع، تنميــة االقتصــاد اإلســالمي :عاشــرا
تمـــع يعـــود عـلــى  ، منـــاء مـــال الفـــرد املزكـــي كمـــا تقـــدموذـلــك أن ؛اإلســـالمي وتنميـتــه اقتصـــاد ا

كَـي لَـا    {  :كما أن فيها منعا الحنصـار املـال يف يـد األغنيـاء كمـا قـال تعـاىل ،لقوة واالزدهار

  ــاء مِــنكُم الْأَغْنِي نــي ــةً ب تمــع ـيـؤدي لصــرفه يف  ،٧-احلـشـر}يكُــون دولَ فوجــود اـملـال يف أـيـدي أكـثـر ا
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ت احلياة ،فيكثر اإلقبال على السلع ،في نشأ من هذا كثرة اإلنتاج مما يساهم شراء ضرور
لفائدة،يف كثرة العمالة والقضاء على البطالة  .)١( فيعود ذلك على االقتصاد اإلسالمي 

*** 

                                                 
 
ا املعاصرة للدكتور عبد ٢/٩٣٠وما بعدها، وفقه الزكاة)٤٨(نوازل الزكاة للغفيلي: انظر )١( ، وما بعدها، والزكاة وتطبيقا

 ).٢٦(هللا الطيار
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 : املبحث األول
 .إخراج الزكاة للفقري بتمليكه املسكن: الصورة األوىل
  :تصوير املسألة

 يـتم متليكـهأن يقوم الفرد أو املؤسسة اخلريية ببنـاء أو شـراء مسـكن مـن مـال الزكـاة، مث 
 .للفقري على أنه الزكاة الواجبة

 .التكييف الفقهي: املطلب األول
ا يكتنفها أصالنعند ال  :نظر يف األصول اليت ميكن ختريج تلك املسألة عليها جند أ

 .اشرتاط متليك الفقري واملسكني: األول
 .مقدار ما يعطى الفقري واملسكني: الثاين
 .اشرتاط التمليك للفقري واملسكني: األصل األول
 : 

َمن املعلوم ما ملسألة اشرتاط متليك الفقري واملسكني أموال الزكـاة مـن أثـر كبـري جـدا يف 
مسائل هذا البحث، إن مل تكن تلك املسألة هـي أبـرز مـا يعـول عليهـا؛ لـذا كـان مـن املناسـب 

لتملـيــك وجـــوب تســـليمه النقـــد، وإال فمـــن املعلـــوم أن الفقـــري املســـتحق للزكـــاة حبثهـــا ، وأعـــين 
خـــذ حقـــه نقـــدا، أم أن  خـــذه نقـــدا كـــان أو عينـــا، لكـــن املـــراد هـــل يشـــرتط أن  يتملـــك مـــا 

 التمليك معناه أعم من ذلك؟
 :التمليك اصطالحا

لتمليك لعـني أو املنفعـة، متكن اإلنسان ش ":املراد  رعا بنفسـه أو بنيابـة مـن االنتفـاع 
 . )١("ومن أخذ العوض عن العني أو املنفعة

 . )٢("القدرة الشرعية على التصرف يف الرقبة ":أو
ومتليك الزكاة املراد به إعطاء الفقري أو غـريه مـن املسـتحقني املـال ليتصـرف فيـه بكامـل 

 .حريته

                                                 
 
 .٣/٢٠٩ أنواء الفروقإدرار الشروق على )١(
 ).٢٤٠(القواعد النورانية  )٢(
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واملراد هنا ليس التمليك اجلماعي إمنا التمليك الفـردي، ومـن مث فـال جيـوز صـرف 
الزكــــاة يف إنشــــاء املرافــــق العامــــة، كاملــــدارس واملستشــــفيات وحنــــوه لعــــدم حتققــــق التملـيـــك 

 . )١(الفردي
 :وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط التمليك على قولني

ـحـة، وهــو املـشـهور مــن مــذهب :الـقـول األول  اـشـرتاط التملـيـك، ـفـال يكفــي جمــرد اإل
 واحلنابـلـة، واخـتـاره ـشـيخ اإلســالم اـبـن تيمـيـة، واخـتـاره ـمجـع كـبـري مــن احلنفـيـة واملالكـيـة الشــافعية

 .)٢(املفسرين
 :وعلى هذا املعىن جرت عبارات الفقهاء

 أضــــاف الصــــدقة إىل األصــــناف الثمانيــــة بــــالم التمليــــك، وعطــــف  ":ال املــــاورديقــــ
بعضهم على بعض بواو التشريك، وكل ما يصـح أن ميلـك إذا أضـيف إىل مـن يصـح أن ميلـك 

 . )٣("هذه الدار لزيد وعمرو : اقتضت اإلضافة ثبوت امللك، كما لو قال
فأضـــاف " : بـعــد أن ذكـــر أـبــو إســـحق رمحـــه هللا آـيــة مـصــارف الزكـــاةوـجــاء يف املهـــذب

 فــدل عـلـى أنــه ممـلـوك هلــم ، وأشــرك بـيـنهم ـبـواو التشــريك،مجـيـع الصــدقات إـلـيهم ـبـالم التملـيـك
 .)٤ ("مشرتك بينهم 

ف األربعــة وأضــاف يف اآليــة الكرميــة الصــدقات إىل األصــنا:" وقــال اخلطيــب الشــربيين
طــالق امللــك يف األربعــة األوىل، ،األوىل بــالم امللــك  واألربعــة األخــرية بفــي الظرفيــة لإلشــعار 

                                                 
 
لكويت -لتمليك واملصلحة فيه حبث ا )١(  ).٢١٠( أحباث الندوة الثالثة لقضا الزكاة املعاصرة 
ــــري ١/٤٩٦، وحاشــــية الدســــوقي١/٢٥١، وتبيــــني احلقــــائق٢/٢٦٧فــــتح القــــدير )٢( ، واملغــــين ٤٧٩ / ٨، واحلــــاوى الكب

 .٢٥/٨٠ ، وجمموع الفتاوى٢١٢ / ١، واإلقناع ٢/٥٠٠
، وهل التمليك شرط يف اجلميع كما هـو مـذهب احلنفيـة أو  يف األصناف اليت نصت اآلية عليهاُوهذا القول اختلف فيه

ستثناء املالكية الذين يدخلون ابن السبيل مع األربعة األوىل ، مما ال عالقة يف األربعة األوىل فقط كما هو مذهب البقية 
لبحث  .مباشرة له 

 .٤٧٩ / ٨احلاوى الكبري )  ٣(
موع )  ٤(   .٦/١٨٥املهذب مع شرحه ا



 
 ١٤ 

وتقيـيــده يف األربعـــة األخـــرية حـــىت إذا مل حيصـــل الصـــرف يف مصـــارفها اســـرتجع خبالفـــه يف 
 . )١("… األوىل 

خذون أخذا مستقرا وال يراعى حاهلم بعد الـدفع: "وقال ابن قدامة ً وأربعة أصناف  ً، 
ًوهم الفقراء واملسـاكني والعـاملون واملؤلفـة، فمـىت أخـذوها ملكوهـا ملكـا دائمـا مسـتقرا ال جيـب  ً ً

كاة املعاصرة املنعقـدة وجاء يف توصيات الندوة الثالثة لقضا الز.        )٢(.."عليهم ردها حبال
التملـيــك يف األصـــناف األربـعــة األوىل اـملــذكورة يف آـيــة  " :ـهـــ ـمــا يـلــي١٤١٣ـســنة يف الكوـيــت 

والتمليــك يعــين دفــع مبلــغ مــن النقــود أو شــراء وســيلة مصــارف الزكــاة شــرط يف إجــزاء الزكــاة، 
 .)٣( " ومتليكها للمستحق القادر على العمل،نعة وأدوات الص، كآالت احلرفة،النتاج

وخالصــة هــذا القــول أن التملـيـك شــرط يف األصــناف األربعــة اـلـيت نصــت اآلـيـة عـلـيهم 
ـا الم امللـك-لالم  فيصـرف املـال إلـيهم يتصـرفوا فيـه كيـف -واليت ذهب أكثر املفسـرين إىل أ

شـــاءوا، أمـــا األربعـــة األخـــرية مـــن اآليـــة فـــإن املـــال ال يصـــرف إلـــيهم، بـــل يصـــرف إىل جهـــات 
 .احلاجات املعتربة يف الصفات اليت ألجلها استحقوا صرف الزكاة

 عــدم اشــرتاط التمليــك يف صــرف الزكــاة للمســتحقني، وهــو مــا اختــاره :القــول الثــاين
ٍـســـبه اـبـــن قدامــــة إىل عـطـــاء واحلـســـن، وـهـــو ـقـــول متـمـــاش ـمـــع اـلـــذين توســــعوا يف الـشـــوكاين، ون

 . )٤(مصرف سبيل هللا، فأجازوا صرف الزكاة إىل مجيع وجوه اخلري

 :أدلة القول األول
ــاكِِني والْعــامِلِني علَيهــا والْمؤلَّفَــةِ قُلُــوبهم وفِــي  : (  قوـلـه تـعـاىل:أوال سالْماءِ ولِلْفُقَــر قَاتــدــا الصإِنَّم

كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و بِيلِ فَرِيضَةً مِننِ الساِببِيِل اللَِّه وفِي سو الْغَارِمِنيقَابِ و٦٠-التوبة ) الر. 
لكرمية حصرت مصارف الزكاة يف املصارف الثمانية ويدل على ذلك قولـه فهذه اآلية ا

ــدقَات : (تعــاىل ــا الص ــا: (ولفظــة) إِنَّم تقتضــي حصــر الزكــاة يف املصــارف الثمانيــة، مث إن هللا ) إِنَّم

                                                 
 
 .٤/١٧٣مغين احملتاج )  ١(
 .٤٢٣/ ١، والكايف ٢١٢/ ١اإلقناع : ، وانظر٢/٥٠٠املغين  ) ٢(
  .٢/٨٨٦أحباث فقهية يف قضا الزكاة املعاصرة  ) ٣(
 .٦/٤٢٠، واملغين ٢/٧٧ السيل اجلرار ) ٤(



 
 ١٥ 

لــالم الــيت تــدل علــى التمليــك علــى القــول -ســبحانه وتعــاىل أضــاف الصــدقات للفقــراء 
 . )١(ألصناف على الفقراء مث عطف بقية ا-املشهور

ولذلك اشرتط مجهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا متليكها للفقـري أو املسـكني حـىت 
ــا مــن غــريه، وإ منــا أجــاز بعــض العلمــاء إخراجهــا يف صــورة ينفقهــا يف حاجـتـه الــيت هــو أدرى 

 .عينية عند حتقق املصلحة مبعرفة حاجة الفقري وتلبية متطلباته
 :املناقشة

ن كون الالم يف اآلية للملـك لـيس حمـل اتفـاق، إمنـا فيهـا خـالف  نوقشت هذه اآلية 
قـراء، إمنـا الصـدقات مصـروفة للف: لبيـان املصـرف، أي: للملـك، وقيـل: على عدة أقـوال، فقيـل

ـــا للعاقـبــة، ولعـــل :إن الـــالم لالختصـــاص، وقـيــل: وقـيــل  قـــول مناســـب  لالختصـــاصالقـــول 
ت، فقــد ذم هللا املـنـافقني يف تعرضــهم للصــدقة، وهــم ليســوا أهــال علـيـه، يــدل أيضــا  ســياق اآل

ـا الصــدقَات لِلْفُقَـــراِء والْمســاكِنيِ   : ( هلــا، مث قــال ــا مســتحقة هلــم : أي. ) .إِنَّمـ ـــم دون أ خاصــة 
 . غريهم

 وـلـذا قــدمها  أـنـه لالختصــاص؛ يف اـلـالماألصــل أن اللغــةـبـل لقــد اعـتـرب عــدد مــن أهــل 
 .)٢(على امللك واالستحقاق

الـالم : " وعلى فرض أن الالم للتمليك، فال يشرتط متليـك العني،كمـا قـال أهـل اللغـة
مللــك ملــك  العــني، بــل قــد يكــون ملكــا لــبعض املنــافع أو للمـلـك واالســتحقاق، ولــيس نعــين 

 . )٣("لضرب من التصرف
 النصــوص الكـثـرية مــن الكـتـاب والـسـنة الداـلـة عـلـى وـجـوب إيـتـاء الزكــاة، واإليـتـاء :نـيـا

ه  .)٤(هو اإلعطاء وهو التمليك، فالبد يف الزكاة من قبض الفقري ومتليكها إ

                                                 
 
 .٨/١٦٧ اجلامع ألحكام القرآن: انظر ) ١(

وروح املعــاين  املكتبــة العربيــة حبلــب،. ط)٩٦(اجلــين الــداين يف حــروف املعــاين للمــرادي و، )٦٢(الالمــات للزجــاجي ) ٢(
 أحبــاث الـنـدوة الثالـثـة -حبــث التملـيـك واملصــلحة فـيـه: ، وانظــر يف تفصــيل ذـلـك٢/٢٦٨، والعناـيـة شــرح اهلداـيـة ٥/٣١٤

لكويت   ).٢٢٦-٢٢٥(لقضا الزكاة املعاصرة 
 ).٤٥٩(املفردات  ) ٣(

 .٢/٧٣، ومعامل السنن ٢/٧٤، وبدائع الصنائع١/٢٥١تبيني احلقائق ) ٤(



 
 ١٦ 

 : املناقشة
نوقـشــت ـهــذه النصـــوص بعـــدم التـســليم أن معـــىن اإلعـطــاء التملـيــك، فـقــد يكـــون 

ِ ال يقتضـى خـروج املعطـى مـن ملـك املعطـي، فضـال اإليتـاءاإليتاء للتمليك ولغري التمليك، بل  َ ُ
ه حة والتمليكعن متلك املعطى له إ  .، فاإليتاء على التحقيق يقتضي اإل

ًأن يف عدم اشرتاط التمليك حماذير كثرية، منها: لثا َ: 
 صـــرفها يف غـــري مـــا وضـــعت لـــه، كإنشـــاء املـــدارس واملستشـــفيات والطـــرق واجلســـور -

 .وغريه
خري توصيلها إىل املستحقني، وإىل اجلهة اليت ينوي الصرف عليها-  . 
 وختصـــيص االنتفـــاع يف ـنــوع معـــني دون أن يكـــون ،احل املســـتحقني اـلــتحكم يف مصـــ-

م  .للفقراء رأي أو إذن، وهو مال مستحق هلم، فال جيوز التصرف فيه بغري إذ
 ضياع الفقراء واملساكني؛ إذ إن كثريا من األغنياء تستهويهم املؤسسات واجلمعيـات -

 يف إنشــاء املؤسســات وـتـرك الفقــراء اخلريـيـة وحنــوه، ممــا يــؤدي إىل صــرف غاـلـب األمــوال الزكوـيـة
 . )١(واملساكني

 :أدلة القول الثاين
 ملسو هيلع هللا ىلص إذا أيت بطعــام ـسـأل عـنـه أهدـيـة أم ـكـان رســول هللا: ـعـن أيب هرـيـرة  ـقـال :أوال

كـل، وإن قيـل: قـال ألصـحابه. صـدقة: صدقة؟ فإن قيل هديـة ضـرب بيـده صـلى : كلـوا ومل 
 . )٢(هللا عليه وسلم فأكل معهم

ه:ووجه الداللة ح هلم طعام الصدقة، ومل ميلكهم إ  . أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أ
ســا مــن عريـنـة اجـتـووا املديـنـة فــرخص هلــم رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن : نـيـا عــن أـنـس  أن 

ــا وأبواهلــا، فقتـلـوا الراعــي واســتاقوا اـلـذود، فأرـسـل رســول هللا  ـتـوا إـبـل الـصـدقة فيـشـربوا ـمـن ألبا
حلرة يعضون احلجارة م فقطع أيديهم وأرجلهم، ومسر أعينهم، وتركهم   . )٣(ملسو هيلع هللا ىلص، فأيت 

                                                 
 
موع للنووي: انظر )١( أحباث الندوة الثالثة لقضـا -حبث التمليك واملصلحة فيه: ، وملزيد من املناقشات انظر٦/١٢٢ا

لكويت   ).٢٢٤(الزكاة املعاصرة 
 .)١٧٩٠ ( ومسلم،)٢٣٨٨ (أخرجه البخاري )٢(

 .)٣١٦٢( ومسلم)١٤٠٥(أخرجه البخاري)٣(



 
 ١٧ 

بـــل : ووجـــه الداللـــة مـــن احلـــديث ح ألبنـــاء الســـبيل االنتفـــاع  أن الـنــيب ملسو هيلع هللا ىلص أ
ا ح هلم شرب ألبان اإلبل للتداوي؛الصدقة دون متليك رقا  . ألنه أ

  :املناقشة
ما يف الصدقة التطوعية، ال الصدقة الواجبة؛ ألن النـيب صـلى  نوقش هذان احلديثان أ

، واشــرتاط التملـيـك حمــل  هللا علـيـه وســلم كــان يـبـيح الطعــام جلمـيـع احلاضــرين مــن الصــحابة
 .جبةالنزاع إمنا هو يف مصارف الزكاة الوا

إـشـكال أصــال، إذ ـبـن الســبيل، وـهـذا الـصـنف ـلـيس ـحمـل كـمـا أن حــديث العــرنيني يف ا
 .هذا الصنف مما ال يشرتط فيه التملك الفردي، بل اجلماعي

حـــة مـــن إطعـــام وضـــيافة، ومـــن : لـثــا أن األصـــل عـــدم اشـــرتاط التملـيــك، وجـــواز اإل
 . ادعى غري ذلك فعليه الدليل

 : املناقشة
ن  لـدليل، وقـد أقـام اجلمهـور األدلـة الكثـرية الدالـة علـى يناقش هذا  غايتكم مطالبة 

ذا األصل ذا يبطل استداللكم   .اشرتاط التمليك يف مصارف الصدقات الواجبة، و
 :الرتجيح

بعد عرض القولني السـابقني، وعـرض أدلـتهم، وبعـد مناقشـة تلـك األدلـة تبـني أن قـول 
 :نه ينبغي أن يوضع اآليت يف االعتباراجلمهور من حيث األدلة أقوى، إال أ

أن أدلة اجلمهور أيضا ال تـدل علـى اشـرتاط التمليـك داللـة قاطعـة، فكمـا تقـدم : أوال
 فــإن الــالم ليســت متمحضــة يف التمليــك، بــل هلــا -الــيت هــي أقــوى أدلــتهم-يف مناقشــة اآليــة 

ا التخصــيص، والــذي قــد يرجحــه ســياق  اآلـيـة، فـلـم اســتعماالت أخــرى، ومــن أـبـرز اســتعماال
، وأعــين داللـتـه عـلـى اشــرتاط  قــد تبطــل االســتدالل ـبـه،يســلم أقــوى دلـيـل هلــم مــن مناقشــة قوـيـة

متليكــه النقــد، أمــا التملـيـك مبعــىن هــل ميـلـك أو ال ؟ فهــذا ـلـيس املقصــود مــن هــذا البحــث، إذ 
املتقـرر أن الفقــري إذا ـقـبض حقــه ـمـن الزكــاة ملكـه، واإلـشـكال فقــط يف ـهـذا اـحلـق، ـهـل يشــرتط 

خذه نقدا أم جيوز نقدا أو عينا  .أن 
 يف األدلـــة األخـــرى مـــن الكتـــاب والســـنة مـــا يـــدل صـــراحة علـــى اشـــرتاط لـــيس: نيـــا

َالتملـيـك، حبـيـث يعــد مــن مل ميـلـك الفقــري مل يفعــل مــا جيــزئ، ـبـل جــاء يف الســنة ِّ َّفــأعلمهم أن  (:ُ َ َْ ُ ْ ِ ْ َ



 
 ١٨ 

ِا عــز وـجـل اـفـرتض عـلـيهم صــدقة يف ًَ َ َ ْ َِ ْ ََ ََّ ََ ََ ْ َّ َ ْ أمــواهلمَّ ِِ َ ْ تـؤـخـذ ـمـن أغنـيـائهم وتـــرد يف فــقـرائهم،َْ ِْ ِِ ِ ِ َِ ََ ُ ِ ُّ ُ َُ َ ْْ َ ُ َ ْ()١( ،
َّالداـلـة عـلـى الظرفـيـة، وـهـذا ال يـتـأتى أن يكــون دـلـيال عـلـى اـشـرتاط التملـيـك، " يف"فعــرب ـبــ 

 !متها مع عدم سالمما جيعل الدليل الوحيد على اشرتاط التمليك هو اآلية،
فلــيس املقصــود أنــه علــى تقــدير ســالمة هــذه األدلــة يف الداللــة علــى التمليــك، : لثــا

 .متليك النقد، بل كل ما حتصل به املصلحة للفقري، سواء كان نقدا أو عينا
ولذلك توسع الفقهاء يف معىن التمليك ومل يقصروه على دفع النقد، بل كل ما حتصـل 

 .ريهبه املصلحة من عني وغ
 َّوال وقت فيما يعطى الفقري إال مـا خيرجـه مـن حـد الفقـر إىل الغـىن قـل: "قال الشافعي

 ".ذلك أو كثر
 فـيـدفع إىل ـكـل ،يرـيـد ـبـه أن الغـىن ـهـو الكفاـيـة عـلـى اـلـدوام: "قـال القاضــي أـبـو الطـيـب

واحد منهم ما جيعله رأس مال ويكفيه فضله ملؤنة، ومن كان من أهـل العلـم الـذين ال حيسـنون 
اشـــرتى هلـــم مـــا يغلهـــم كفـــايتهم عـلــى اـلــدوام، ومـــن كـــان مـــن أهـــل احلرفـــة اشـــرتى هلـــم التجـــارة 

م  . )٢("آال
ن ،ٍكفايـة عمـر غالـب ويعطـى فقـري ومسـكني: "قال البهـويت مبـا يعطيانـه عقـارا  فيشـرت

 هذا فيمن ال حيسـن الكسـب حبرفـة وال ولإلمام أن يشرتي له ذلك كما يف الغازي،يستغالنه، 
  .)٣("جتارة

وسـائر املطعـم وامللـبس واملسـكن : "كما فسر النووي الكفاية الـيت يعطاهـا الفقـري بقولـه
 بغـــري إســـراف وال إقتـــار لـــنفس الشـــخص وملـــن هـــو يف ،مـــاال بـــد لـــه منـــه علـــى مـــا يليـــق حبالـــه

 .)٤("نفقته

                                                 
 
 ).٢٧( ، ومسلم)١٣٠٨( أخرجه البخاري )١(

 .١/١٠٠أسىن املطالب ) ٢(

 .١/٢١٣اإلقناع  )٣(

موع  ) ٤(  .١٩١ /٦ا



 
 ١٩ 

أما من حيسن حرفة تكفيه الكفاية الالئقـة بـه كمـا مـر  ":وقال ابن حجر اهليتمي
عطــاء ذـلـك ـلـه اإلذن ـلـه أول الـبـاب فيعـطـى ـمثـن آـلـة حرفـتـه، وإن كـثـر،  وـظـاهر أن اـملـراد 

يت  . )١("يف الشراء، أو الشراء له نظري ما 
خذ متام كفايته دائما : "وقال املرداوي  . )٢("مبتجر أو آلة صنعة وحنو ذلكوعنه 

( قـــول اإلمـــام : أي) وعليـــه ( والغـــىن هنـــا مـــا حتصـــل بـــه الكفايـــة، :"ويف مطالـــب أويل النهـــى
جر يعطى رأس مال يكفيه   .)٣(")فيعطى حمرتف مثن آلة حرفة، وإن كثرت، و

كـلــون مـــن القـــوت اـلــذى ال ـبــد مـنــه، ومـــن اللـبــاس : "وقـــال اـبــن حـــزم فيقـــام هلـــم مبـــا 
 . )٤("للشتاء والصيف مبثل ذلك، ومبسكن يكنهم من املطر والصيف والشمس وعيون املارة

ُفجــوز الفقـهـاء أن ي ـشـرتى للفقــري ـمـن أـمـوال الزـكـاة ـمـا حتـصـل ـبـه الكفاـيـة ـمـن مطـعـم أو َّ
مـلـبس أو مســكن أو آـلـة حرفــة، أو مــا يكــون ـلـه رأس مــال، وهــذا ـنـوع توســع أيضــا فيمــا يزـيـد 

 . َّعلى السنة أو النصاب، وسيأيت

*** 

                                                 
 
 .١٦٥ /٧ ملنهاجحتفة احملتاج يف شرح ا) ١(

 .٢٣٩ /٣اإلنصاف  )٢(
 .٢/١٣٦مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى  )٣(
 .١٥٦ /٦ احمللى )٤(
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 .مقدار ما يعطى الفقري واملسكني: األصل الثاين
 على أنه الزكاة الواجبة، يستلزم أن يبقى فيـه مـدة طويلـة، قـد َإعطاء الفقري البيت

 هــذه املســألة الــيتكــان لزامــا حبــث مقــدار مــا يعطــى الفقــري مــن الزكــاة، لــذا  ؛تســتغرق عمــره كلــه
 : على ثالثة أقوالفيهااختلف أهل العلم 

قـة إىل الغـىن، وهـو مـا  أن الفقري واملسـكني يعطيـان مـا خيرجهمـا مـن الفا:القول األول
 .ٍّحتصل به الكفاية على الدوام، وال يقدر حبد

وهـــو قـــول يف مـــذهب ماـلــك، وقـــول عـنــد الشـــافعية، واحلنابـلــة يف رواـيــة، واخـتــاره اـبــن 
 .)١(سالم، وابن حزم، وشيخ اإلسالم، وقواه الشيخ ابن عثيمني بشرط وجود من يقول به

آليت  :استدلوا 
 حتــــل املســــألة إال ال: ( ـقـــال ـحـــديث قبيصــــة ـبـــن املخــــارق  أن رـســـول هللا :أوال

، فحلـت لـه املسـألة حـىت يصـيبها مث ميسـك، ّ رجـل حتمـل محالـة– وذكـر مـنهم -ألحد ثالثـة  
 أو –ًورجــل أصــابته جائحــة اجتاحــت ماـلـه ،فحـلـت ـلـه املســألة حــىت يصــيب قوامــا مــن عــيش 

لـقـد : ورـجـل أصـابته فاـقـة ـحـىت يـقـول ثالـثـة مـن ذوي احلجــا ـمـن قوـمـه–ـسـداد ـمـن ـعـيش : قـال
ٌ فاقةأصابت فال -سـداد مـن عـيش:قـال وأ-ًحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش ف،ً

كلها صاحبها سحتا ًفما سواهن من املسألة  قبيصة سحت  ٌ ْ ُ()٢(. 

فــدل  ،ة للمحتــاج حــىت يصــيب مــا يســد حاجتــه أجــاز املســألأن النــيب : وجــه الداللــة
 .على إعطائه ما حتصل به الكفاية، ولو على الدوام

لزكـاة، : نيا م يستحبون سـد حاجـة أهـل البيـت  ما روي عن بعض السلف من كو
 :ولو كان اإلعطاء أكثر من سنة، من ذلك

 . )٣("إذا أعطيتم فأغنوا : "  عن عمر رضى هللا عنه أنه قال-١

                                                 
 
، واالختيـارات ٦/١٥٦، احمللـى)٦٧٦(، واألمـوال٣/١٦٩، واإلنصـاف٣/١٤٤، ومغـين احملتـاج)١١٥(الكـايف : انظر) ١(

 .٦/٢٢١، والشرح املمتع)١٥٦(الفقهية للبعلي 
 ).١٠٤٤( أخرجه مسلم )٢(
 .٣٥٣ /٢، والبيهقى يف السنن الكربى  )٥٦٥(أخرجه أبو عبيد يف األموال ) ٣(
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لزكـاة، ال :وجه االستدالل  أن عمر  فهـم مـن الشـرع أن املـراد إغنـاء الفقـري 
 . جمرد سد جوعته بلقيمات، أو إقامة عثرته بدريهمات

ًـمــا ورد ـعــن عـمــر  أن رـجــال ـجــاء يـشــكو إلـيــه ســـوء احلـــال، فأعـطــاه ـثــال مـــن -٢ ً
  ).كرروا عليهم الصدقة، وإن راح على أحدهم مائة من اإلبل (:اإلبل، وقال لعماله

 .)١ ()َّألكررن عليهم الصدقة، وإن راح على أحدهم مائة من اإلبل (:وقال
ب ال وقـت فيمـا يعطـى الفقـراء واملسـاكني  " :كما جاء يف سـنن البيهقـي ترمجتـه-٣

 ".إال ما خيرجون به من الفقر واملسكنة 
إن هللا ـفــرض عـلــى  ":يـنــا ـعــن عـلــى ـبــن أىب طاـلــب رضـــى هللا عـنــه أـنــه ـقــالِّوُر: ـقــال مث

 . )٢("األغنياء ىف أمواهلم بقدر ما يكفى فقراءهم
 فـإن ،إن هللا فـرض علـى األغنيـاء ىف أمـواهلم بقـدر مـا يكفـى فقـراءهم ":وعنه  قـال

م ،جــــاعوا وعــــروا وجهــــدوا فبمنــــع األغنيــــاء  وحــــق علــــى هللا أن حياســــبهم يــــوم القيامــــة ويعــــذ
 . )٣("عليه

ـا حاجـة أهـل البيـت ": وعن أيب محزة عن إبراهيم قال-٤ -كان يستحب أن يسـد 
لزكاة  . )٤("-أي 

أن القصد إغناؤه من الفقـر، ودفـع حاجتـه، وحيصـل هـذا املقصـود مبـا إذا أعطـي : لثا
 .كفايته على الدوام

 :ا يف قوـلـه ن املقصــود اإلغـنـاء املقـيـد عــن املســألة، ال اإلغـنـاء املطـلـق كمــ:وـنـوقش
 .)٥()أغنوهم عن املسألة هذا اليوم (

َ أن املســتحق للزكــاة يعطــى مــن الزكــاة الكفايــة أو متامهــا لــه وملــن يعولــه :القــول الثــاين َُ
َوإن كــان ميلــك أو حيصــل لــه بعــض الكفايــة أعطــي متــام الكفايــة عامــا كــامال، وال يــزاد عليــه، 

                                                 
 
  ).٦٧٦(األموالأخرجه يف ) ١(
 .٢/٣٥٧ الكربى أخرجه البيهقى يف السنن )٢(
 .مصدر سابق )٣(
 .٤٠٣ /٢أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  )٤(
 .٣/٣٣٢، وضعفه األلباين كما يف اإلرواء ٢/١٥٢رواه الدارقطين )٥(
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لعـــام، وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه مجهـــور أهـــل العلـــم مـــن املالكيـــة، وهـــو قـــول عنـــد الشـــافعية، 
 .  )١(واملذهب عند احلنابلة

يت  :واستدلوا مبا 
 .)٢(خر ألهله قوت سنةَّأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص اد :أوال

ن احلــديث يــدل علــى جــواز االدخــار ملــدة ســنة، وجــواز دفــع الزكــاة ملــدة :وينــاقش  
 .سنة، وال يوجب ذلك، وال ينفي جواز إعطائه أكثر من سنة

خذ ما يكفيه إىل مثله: نيا ْأن وجوب الزكاة يتكرر كل حول، فينبغي أن  َ. 
نـه ـقـد ال يـتمكن مـن أـخـذ الزكـاة كـل حــول، كمـا أن أخـذه ـمـا يكفيـه ـمـن : وينـاقش

 .)٣(الزكاة يغنيه عن زكاة األعوام القادمة، فيستفيد منها غريه من الفقراء
ن : الـقـول الثاـلـث أن ـمـن ال ميـلـك نصـا زـكـو كــامال ـجيـوز أن يكـمـل ـلـه النـصـاب، 

، ويكره أكثر من ذلك، وهو املشهور -وهو النصاب-يدفع إليه أقل من مائيت درهم أو متامها
 . )٤(من مذهب احلنفية

 .ِّأن إعطاء الفقري نصا يصريه غنيا: ودليلهم
 : املناقشة

 :يناقش هذا الدليل من أوجه
عطاـئـه النصــاب، ـبـل املقصــد حتصــيل الكفاـيـة : أوال عــدم التســليم أن اإلغـنـاء حيصــل 

مـــن الزكـــاة ودـفــع احلاجـــة عـنــه، ومعـلــوم أنـــه لـــو أعطـــي نصـــا قـــد ال يفـــي حباجـتــه، وال بعشـــر 
ِىن الـذي يوجـب إخـراج الزكـاة، وبـني غـِمعشارها، ففرق بـني الغـ ىن عـدم االحتيـاج، فقـد يكـون ُ

الشــخص مالكــا للنصــاب فتجــب عليــه الزكــاة يف هــذا النصــاب، وال مينــع أن يكــون مســتحقا 

                                                 
 
موع١/٢٣١الشرح الصغري )١(  .٩/٣٣٥ ، واملغين٦/١٧٦، وا
 .)١٧٥٧ (، ومسلم)٣٩٠١(أخرجه البخاري )٢(
 .للدكتور عبد هللا الغفيلي) ٣٥٤(نوازل الزكاة  )٣(
 .٢/٣٥٣ ، ورد احملتار٢/٤٨، وبدائع الصنائع٢/٢٨فتح القدير والعناية ) ٤(



 
 ٢٣ 

 هــل يعـطـى ـمـن الزكــاة :للزكــاة لـعـدم كفاـيـة ـمـا ميـلـك ـلـدفع حاجـتـه؛ ـلـذلك ـملـا ـسـئل ماـلـك
 .)١(نعم: من له أربعون درمها؟ قال

لـدرهم غنيـا مـع كسـبه، وال يغنيـه األلـف مـع : "وكان الشافعي يقول قد يكون الرجـل 
وما ذهب إليه مالك : "، مث عقب ابن عبد الرب على هذا بقوله)٢("ضعفه يف نفسه وكثرة عياله

لصواب- من عدم التحديد:أي-والشافعي  .)٣("أوىل 
قــل نفقــة ينفقهــا، فيصــري فقــريا : نـيـا أـنـه لــو أعطــي متــام النصــاب فإـنـه ســينقص منــه 

خــذ مــا يكمــل النصــاب، ودوالـيـك، وهــذا ال يتماشــى مــع روح  ًنـيـة يف احلــال، وجيــوز ـلـه أن 
 .ض الفقري لذل املسألةِّالشرع، اليت حترص على أال تعر

يـدل ) أغنـوهم عـن السـؤال يف ذلـك اليـوم: (الفطـرأن ظاهر قولـه ملسو هيلع هللا ىلص يف صـدقة : لثا
َعلى أن من مقاصد الصدقة دفع احلاجة واإلغنـاء يف يـوم وجـوب صـدقة الفطـر، فتجـب علـى 
َوجه اإلغناء يف الزكاة السنوية، ومعلوم أن تكميل النصاب أو إعطاءه كامال ال حيصل به متـام 

 .كثر من النصابدفع احلاجة، وقد ال تندفع يف كثري من األحيان إال 
  :الرتجيح

بعــد النـظــر يف األقــوال الســـابقة وأدلتهــا، ـتــرجح لــدي القـــول األول، وأن إعطــاء الزكـــاة 
لـــيس حمـــددا بقـــدر؛ وأن األظهـــر التفصـــيل حبســـب أحـــوال الفقـــراء املســـتحقني للزكـــاة؛ وذلـــك 

 :للوجوه اآلتية
ا بســنة أو أنــه لــيس يف النصــوص مــا يــدل علــى اشــرتاط أن يكــون العطــاء مقيــد: أوال

بنصاب أو تكميل النصاب، بل كلهـا مطلقـة فيمـا حيصـل بـه اإلغنـاء والكفايـة، وغايـة مـا ورد 
ه ُّأـنـه ملسو هيلع هللا ىلص كــان ـيـدخر ألهـلـه ـقـوت ســنة، وـلـيس يف هــذا اـلـنص املـنـع ـمـن إعطــاء الفقــري مــا يســد

 .ألكثر من سنة

                                                 
 
 .٤/٩٨التمهيد ) ١(
 .٤/١٠٤مصدر سابق ) ٢(
 ٤/١١٩مصدر سابق  )٣(



 
 ٢٤ 

لشــرع، وهــذا مــا فهمــه ًأن يف إعطاـئـه الكفاـيـة عـلـى اـلـدوام موافقــة ملقاصــد ا: نـيـا
ر  مجــع ـمـن الـصـحابة  كمــا تـقـدم، ـقـال أـبـو عبـيـد بـعـد ـمـا ـسـاق تـلـك الطائـفـة مــن اآل

 :عن الصحابة 
ر دليل علـى أن مبلـغ مـا يعطـاه أهـل احلاجـة مـن الزكـاة لـيس لـه وقـت "   فكل هذه اآل

املعطى غارما، بل فيه احملبة والفضل إذا وإن مل يكن ، حمظور على املسلمني أال يعدوه إىل غريه
ة وال إيثـار هـوى؛ كرجـل رأى أهـل بيـت مـن  كان ذلك على جهة النظر مـن املعطـي بـال حمـا

ُوال منـزل هلـؤالء يئـويهم ويسـرت خلـتهم  ، صاحلي املسلمني أهل فقر ومسكنة وهو ذو مال كثـري
َ،فاشرتى من زكاة ماله مسكنا يكنهم من كلب الشتاء وح َ ِِّ أو كـانوا عـراة ال كسـوة ، ر الشـمسُ

م، هلم م يف صال أو رأى مملوكـا عنـد مليـك ، ويقيهم من احلـر والـربد، فكساهم ما يسرت عورا
ن يشــرتيه فيعتقــه، ســوء قــد اضــطهده وأســاء ملكـتـه أو مــر ـبـه اـبـن ســبيل ، ِِّفاســتنقذه مــن رق 

ئي الدار ٍكراء أو شراءِفحمله إىل وطنه وأهله ب، قد انقطع به، بعيد الشقة  ِ. 
ألـمـوال الكـثـرية، فـلـم تســمح نـفـس الفاعــل  ُـهـذه اخلــالل وـمـا أشــبهها اـلـيت ال تـنـال إال 
فلة، فجعلها من زكاة ماله، أما يكون هذا مؤد للفرض؟ بلى، مث يكون إن شـاء  أن جيعلها 

لتطوعوإين، حمسنا ّ خلائف على من صد مثله عن فعله؛ ألنه ال جيود  ، وهذا مينعه بفتيـاه مـن َ
 .)١ ("فتضيع احلقوق ويعطب أهلها، الفريضة

مطـلـق، ـيـراد مـنـه حتقـيـق غاـيـة مــن ) حــىت يصــيب قوامــا مــن عــيش: (أن قوـلـه ملسو هيلع هللا ىلص: لـثـا
الصدقات، وهي أن يصيب مـن الصـدقة مـا يغنيـه، وهـذا قـد يكـون يف إعطائـه مـا يكفيـه سـنة 

 .أو أكثر أو أقل حبسب حاجتهأو سنتني 
فـاألقرب عـدم التحديـد بسـنة أو نصـاب، وأن يف املسـألة تفصـيال حبسـب حـال الفقـري 

 :على النحو اآليت
الفقــري الــذي يقــوى علــى التكســب ال يعطــى أكثــر مــن زكــاة احلــول؛ وذلــك أنــه : أوال

لتكسـب وا المتهـان يغلب على الظن ارتفاع وصف الفقر عنه يف خـالل ذلـك العـام، وذلـك 
 .واحلرفة

                                                 
 
 ).٦٧٨( األموال )١(



 
 ٢٥ 

الفقــــري اـلـــذي يغـلـــب عـلـــى الظــــن أـنـــه ال ميكـنـــه التكســــب وعــــدم حتصــــيل : نـيـــا
الكفاية كل حول من الزكاة، فهذا يعطى كفايته علـى الـدوام، بشـرط بقـاء اتصـافه بصـفة 

َّ فيمــا يســتقبل، وال يلزمــه أن يــرد مــا ُالفقــر، فــإذا ارتفــع عنــه هــذا الوصــف مـنـع مــن أخــذ الزكــاة
 .أخذه

 أنه ينبغي يف حـال إعطـاء الفقـري مراعـاة بقيـة الفقـراء املسـتحقني يف نفـس البلـد، :لثا
فــال ـيـؤدي إعطــاؤه الكفاـيـة إىل حرمــان اآلخــرين، ففــي هــذه احلــال ينبغــي أال يعطــى أكـثـر مــن 

 . زكاة سنة، ويقتصر عليها
 .وهللا تعاىل أعلم

*** 



 
 ٢٦ 

  احلكم الشرعي هلذه الصورة: املطلب الثاين
بناء علـى اخلـالف يف األصـلني السـابقني اختلـف أهـل العلـم يف مسـألة بنـاء املسـاكن مـن 

  :أموال الزكاة على قولني
، وهـذا القـول هـو املتماشـي  أنـه ال جيـوز أن تـدفع الزكـاة ملسـاكن الفقـراء:القول األول

ن التمليك شرط، ويـرون أن بنـاء املسـكن مـن أمـوال الزكـاة خمـالف  مع قول اجلمهور القائلني 
ن الفقري ال يعطى إال كفايته لعام واحد  . هلذا الشرط، والقائلني 

وهو القول الذي صـدرت بـه فتـوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء، واختـاره 
 . )١(بن عثيمني رمحه هللالشيخ ا

جــواز صـرف أـمـوال الزـكـاة لبنـاء املســاكن، قـال ـبـه أـبـو عبيـد القاـسـم ـبـن : القـول الـثـاين
ري، وعدد من بعض املعاصرين، وبه ، وابن حزم الظاه، وقد تقدم كالمهسالم وانتصر له جدا

ألزهـر، وفتـوى اهليئـة الشـرعية لبيـت الزكـاة الكـوييت،  صدرت فتـوى جممـع البحـوث اإلسـالمية 
مع الفقه اإلسالمي الـدويل لقضـا الزكـاة، واختـاره الشـيخ ابـن جـربين حفظـه  الندوة الفقهية 

 .)٢(هللا
 :الرتجيح

 :الذي يرتجح يف هذه الصورة اآليت
شرتاط التمليك يف مصارف الزكـاة، فـإن األوىل أن يسـلم الفقـري  احتياطا للقول:أوال  

ََّالزكاة، وميلكها عمال بظاهر النص، فـإذا  ُ إذا ذن يف بنـاء أو شـراء مسـكن لـه، قبضـها فلـه أن َ
َكان ممن توفرت فيهم شروط من يعطى الزكاة كفاية العمر كله،   األذن منه مبثابة توكيل ويكونَ

ئـبـــه ـمـــن مؤسســــة وحنــــوهســــواء كــــا-داـفـــع الزكــــاة وهــــو مــــن ، هــــذا التصــــرف يف -ن املاـلـــك أو 
 .التصرفات اليت يقتضيها ملكه للمال بعد قبضه، وهذا أكمل األحوال

                                                 
 
  .، وفتاوى نور على الدرب للشيخ العثيمني)٤٨٣٦( فتوى رقم -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء)١(
ـــــى )٢( ـــــوال ، ٦/١٥٦احمللـــ ـــ ـــــالمي)٦٧٨(واألـم ـــــامل اإلســـ ـــ ـــــــاد الـع ـــــة اقتصــ ــــدد -، وجملـــ ـــ ـــــن ١٨١٦الـعـ ــــــيخ اـبـــ ــــاوى الـشــ ـــ ، فتـ

لبحرين، و)١٢٤٠٥(جربين مع الفقه يف قضا الزكاة  لكويت ، والندوة الفقهية األوىل  فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء 
 . ١٩٤، فتوى رقم ١ ج-



 
 ٢٧ 

، مع ما تقدم من كالم الفقهاء يف بناء على ما تقدم يف األصلني السابقني: نيا
ن ذلـك، فيشـمل أنه ليس املقصود مـن اشـرتاط التمليـك متليـك النقـد، بـل املعـىن أوسـع مـ

 حيـث كـان هـذا هـو ؛ جواز بناء أو شراء مسـاكن للفقـري أو املسـكنيفاألظهر متليك األعيان،
املتوافـــق مـــع مقاصـــد الشـــرع يف إخـــراج الزكـــاة، فـــإن مـــن أشـــد احلاجـــات الـــيت حيتاجهـــا الفقـــري 
ت احليـاة، وأن إخـراج الزـكـاة علـى هـذه احلـال ـممـا ال  حاجتـه إىل السـكن الـذي هـو ـمـن ضـرور

لضوابط اآلتيةخي  :)١(رج عن مدلول النص، ومقاصد الشرع، إال أن هذا جيب أن يقيد 
يف صـرف الزكـاة علـى هـذه الصـورة، وذلـك  حتقق مصلحة راجحة ومنفعة أكيـدة -١ 

 .ن يكون إخراجها على هذا النحو من أهم حاجيات املستحق للزكاة
 وجـــوب املواءمـــة بـــني احلاجـــات العاجلـــة وغريهـــا، فـــإذا كـــان هنـــاك حاجـــة لـــدى -٢

م، أو لعالجهــم مــن مــرض يتهــددهم، فإنــه ال بــد مــن  ّآخــرين لســد جــوعتهم، أو لســرت عــورا
 . ات احلق يف التقدمي على غريهاإعطاء هذه احلاج

 أال يـؤثر ذـلـك يف احلاجـات األساســية لبقيـة املســتحقني، فـال يـسـوغ صـرف أـمـوال -٣
ًالزكاة يف بناء املساكن وهناك من يتضور جوعا أو ميشي عار ُفإن وجد من له حاجـة أشـد !! ً

الستئجار للفقري لتلبية حاجة بقية الفقراء  .ُفإنه يكتفى 
ِّأال يكون للفقري دخل شهري ميكنه من استئجار مسكن، فإذا وجد ما ميكنه أن  -٤

ملنع من هـذا  ، مل تتعني املصلحة يف بناء أو شراء مسكن له، وحينئذ القول  يستأجر به شهر
 .التصرف أوجه وأقوى

 أن يكــون البـنـاء مبــا يكفــي لســد حاجــة الفقــري اـلـذي ســيتملكه، مــن غــري إســراف -٤
دة   .وال ز

أن تـتـوىل اجلمعيــات واهليئــات املختصــة بشــؤون الزكــاة تنفـيـذ هــذا األمــر، وأال يــرتك -٥
للفقـــــراء أنفـســـــهم؛ ألن اجلمعـيـــــات واهليـئـــــات متـلـــــك ـخـــــربات جـيـــــدة يف ـجـــــودة التنفـيـــــذ وقـلـــــة 

 . التكاليف، اليت لو أعطيت للفقراء مباشرة ألضاعوها وما استطاعوها إال بكلفة كبرية

                                                 
 
 استفيدت هذه الضوابط من مجلة من الباحثني عند تعقيـبهم علـى هـذا املوضـوع، كالشـيخ يوسـف الشـبيلي، والشـيخ )١(

 .صاحل بن دمحم الفوزان، وغريهم 



 
 ٢٨ 

ِفيمــا إذا كــان املخــر-٦
ُ

َج للزكــاة علــى هــذا النحــو مؤسســة أو مجعيــة وحنــوه، فإنــه  ً ً ُ
 .)١(يشرتط أن تعلن أن هذه األموال زكوية حىت ال متتد إليها أيدي غري املستحقني

 : تنبيه
هذه الصـورة املـذكورة مقيـدة بكـون بنـاء أو شـراء املسـكن إمنـا هـو مسـكن املثـل للفقـري 
أو املسـكني، فيتـصـور يف ـشـراء بـعـض الشــقق املتواضــعة، أو بـنـاء عـمـارة تـشـتمل عـلـى عــدد ـمـن 

َالشقق املناسبة لفقري، حباجة إىل مسكن يقيه حر الشمس وبرد الشتاء، ويقيه ا َّ ٍ حلاجـة السـنوية ٍ
ًلســداد أجــرة الســكن اـلـيت تتزاـيـد عامــا عــن عــام، مث جعــل هــذه العمــارة زكــاة، وخيــرج الغــين مــن  ْ

 .ملكها، ليتملكها املستحقون للزكاة
 

                                                 
 
 : من القيود والضوابط ما مل أره مناسبا، ومنه اآليتبعض املعاصرينوقد ذكر )١(

ات الرمسية املخولة مـن اإلمـام ولـيس مـن قبـل أن يكون صرف املال يف بناء املسكن أو شرائه من قبل اجله-١
خريها لشراء املسكن أو بنائه خراج الزكاة، وليس له   . املزكي، إذ إن الواجب على املزكي املبادرة 

ن يقال للمزكي خـري إخـراج الزكـاة، فـإذا : "-املالك األصـلي-وهذا ال حاجة له، ويكتفى عنه  ال جيـوز لـك 
خراجهاوجبت وجب عليك املبادرة  إجياب توكيل املزكي مـن خيـرج لـه زكاتـه، وهـذا إلـزام  املذكور؛ ألن مقتضى الشرط" 

 .بغري دليل من الشرع 
 أن تتابع اجلهة اخلريية مالـك املسـكن، فـإذا اغتـىن هـو أو ورثتـه، وصـار لـه مـن الـدخل مـا ميكنـه مـن تـوفري -٢

 .ُيعطى لفقري آخرُحاجاته األساسية مع أجرة املسكن فإنه خيرج من املسكن و
وهذا ال يسلم ألن مقتضى إعطاء الزكاة للفقري أن ميلكها، فإذا خرجت من ملك املالك أو من ينوب عنه من 

خذ من الزكاة مث !!  ما أخذته حال فقركْرجعَأ: ه ال ميلك أن يقول للفقريمؤسسة وغريه، فإن يغنيه شأنه شأن أي فقري 
بـة !!أرجع ما تبقى؟:  فهل يقال له ، وعنده بقية من أموال الزكاة،هللا ومن املعلوم أنه ما من فقري إال وحيتمل أن يغتين 

 . ما أخذ أو ما تبقى إذا اغتىنُّأو إرث أو جتارة وحنوه، ومل يرد يف الشرع ما يشري إىل أن الفقري يرد
دم حاجتــه أو ُ أن يشــرط علــى الفقــري عــدم إخــراج العقــار مــن ملكــه ببيــع وحنــوه؛ ألن ذلــك يــدل علــى عــ-٣

نقــص تــدبريه ورشــده، وميكــن أن يــنص يف صــكوك هــذه املســاكن علــى ملكيــة اجلهــة اخلرييــة هلــا لــئال يــتمكن الفقــري مــن 
 .التصرف الناقل للملكية

إن الفقري ميلـك الزكـاة مبقتضـى الـنص، مث نشـرتط عليـه أن اجلهـة اخلرييـة : وهذا أغرب مما سبق، إذ كيف نقول
بـت عـن مالكـه يف إخراجـه، حـىت جتعـل النائبة عن املالك يبقى  ملـال الـيت  ملكها على املـال، ومـا عالقـة اجلهـة اخلرييـة 

إن إخراج الزكاة للفقري، سواء كان عينا أو نقدا يعين ملكه التام له، وقد قبضه مبقتضى ! ! عليه العمر كله؟ًةَّنفسها وصي
الشرع، فال جيوز ألحد أن يقيد هذا امللك الذي هو من قبل الشارع إال بدليل من الشارع، وأين دليل هذا من الكتـاب 

 .ة إىل أهلهالغين يف إيصال الزكاوغاية فعل املؤسسة يف هذا أن تنوب عن ا!أو السنة؟



 
 ٢٩ 

 :املبحث الثاين
 .إخراج الزكاة للفقري بتمليكه منفعة املسكن: الصورة الثانية
  :تصوير املسألة

ذه هلـ  القيمة املاليـةأن يقوم الغين بشراء أو بناء مسكن، مث جيعل منفعة سكناه للفقري، وتكون
 .املنفعة هي ما جيب عليه من زكاة سنوية

موال ليست زكوية، وفيه فرعان: املطلب األول  :ُإذا كان املسكن مشرتى 
 . هلذه الصورةالتكييف الفقهي: الفرع األول          

للنظــر يف األصـــول اـلــيت ميـكــن ـختــريج تـلــك املـســألة عليهــا ـجنــد أـنــه ميـكــن خترجيـهــا عـلــى مســـألة 
إخـراج الزـكـاة مـنـافع، والكــالم يف هـذه املـسـألة ـيـدور عـلـى ـحمـور رئـيس، وـهـو مالـيـة املـنـافع، وـقـد 

 :اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني
 . )١( أن املنافع أموال، وهو قول اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة:القول األول

                                                 
 
، ١٢٢، ٤/٨٠شــــاف القنــــاع وك، ٢/٢٨٦غــــين احملـتـــاج وم، ٣/٤٤٢حاشــــية الدســــوقي علــــى الشــــرح الكـبـــري: انظــــر )١(

 .٩/١٥حمللى وا، ٢٢٤، ٢٢٣واعد ابن رجب وق



 
 ٣٠ 

  .)١(مذهب احلنفيةأن املنافع ليست أمواال، وهو املشهور من : القول الثاين

ومنشـــأ اخلـــالف يف هـــذه املســـألة هـــو اخلـــالف املشـــهور ـبــني اجلمهـــور واحلنفيـــة يف 
 :تعريف املال، وهو كاآليت

ـنـه  وميكــن ادخــاره ،مــا ميـيـل إلـيـه الطـبـع، وجيــري فـيـه الـبـذل واملـنـع: "عــرف احلنفـيـة اـملـال 
 .)٢("لوقت احلاجة

 :وهي، فالبد للمال عندهم من أن يشتمل على ثالثة عناصر
ن مييل- ًأن يكون الشيء منتفعا به عرفا،   ة كامليتـ طبع الناس، فـال تعافـه النفـوس، إليهً

 .واألشياء الفاسدة
أن يكون للشيء قيمة مادية بني الناس، مما جيري فيـه التصـرف والبـذل واملنـع والشـح، -

ّخبالف ما ال جيري فيه ذلك؛ حلقارته أو لقلته، فال يعد عندهم ماال؛ لعدم متول الناس له ً ّ ُ. 

ّوجـــودة زمـــانني فـــأكثر، حـــىت يقبـــل االدخـــار لوقـــت احلاجـــة، ًأن يكـــون عينـــا ماديـــة م-       
 .خبالف املنافع واحلقوق

 .أما اجلمهور فتوسعوا جدا يف تعريف املال
ـنــهفعرـفــه ـمــا يقـــع علـيــه املـلــك، ويـســتبد ـبــه املاـلــك ـعــن ـغــريه إذا أـخــذه مـــن ":  املالكـيــة 

 .)٣("وجه
 .)٤("هو ما متتد إليه األطماع، ويصلح عادة وشرعا لالنتفاع" :أو

وـهــــو أعـيــــان أو  -أي مســـــتعدا ألن ينتفـــــع ـبــــه-همـــــا ـكــــان منتفعـــــا ـبــــ": وعـنــــد الشـــــافعية
  .)٥("منافع

                                                 
 
ــــر الرائـــــق)١( ــــى الـــــدر املختـــــار٥/٢٧٧البحـ ـــن جنـــــيم ، و٤/٥٠١، ورد احملـتــــار علـ ، وأصـــــول )٣٥١(األشـــــباه والنظـــــائر الـبـ

 .٧٩، ١١/٧٨، املبسوط ١/٥٦السرخسي
 .٥/٢٧٧، والبحر الرائق ٤/٥٠١حاشية ابن عابدين )٢(
  .١٠ / ٢املوافقات )٣(
  .٦٠٧ / ٢أحكام القرآن البن العريب )٤(
 .٢٢٢ /٣املنثور  )٥(



 
 ٣١ 

ـا، وتلـزم متلفـه، وإن ال يقع اسم املال إال على ما له ": وقال الشافعي قيمـة يبـاع 
 .)١("قلت، وما ال يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك

نــه اقتنــاؤه ـبــال ًـمــا يبــاح نفعـــه مطلقــا، أي يف ـكــل األحــوال، أو يـبــاح ": وعرفــه احلنابـلــة 
  .)٢("حاجة

ــا شــرعا، حبـيـث تقابــل، : يف اجلملــة عنــد اجلمهــوراملــال ف َمــا فيــه منفعــة مقصــودة يعتــد  ُُ ً ّ
 . ً عرفا، يف حال االختيارَّمبتمول

 : اآليتهو ما اشتمل علىو
ًال قيمة لـه، وال متتـد إليـه األطمـاع؛ فـال يعـد مـاال ًقيمة مادية عرفا، خبالف ما -١ ّ  كحبـة ،ُ

 . وحنوهقمح
ّ كاحلشــرات، ومــا حــرم ًدة، خبــالف مــا ال منفعــة فيــه أصــالأن تكــون فيــه منفعــة مقصــو -٢

َ كــاخلمر، ومــا أـبـيح االنتـفـاع ـبـه يف ـحـال الـضـرورة أو احلاـجـة؛ ـكـدفع املـضـطر الـشـرع منفعـتـه ُ
ًغصة لقمة خبمر، أو اقتناء الكلب للصيد، فكل ذلك ال يعد ماال عندهم ّ َُ ٍ ٍ ّ. 

َ حـــال الـســعة واالختـيــار، ـخبــالف ـمــا ال ًالنتفـــاع ـبــه ـشــرعاأن يكــون الشـــيء ـممــا يـبــاح ا -٣
ًكذلك، فال يعد ماال؛ يكون  ّ  . وكتب السحر والشعوذةكاألصنام واخلمر وآالت املعازفُ

اجلمـلـة عـلـى اجلمهــور اتفقــوا يف  فإنـنـا جنــد أن بـنـاء عـلـى هــذا اخلــالف يف تعرـيـف اـملـال،و
أن املال هو كل ما ميكن أن ينتفع به، سواء كان قليال أو كثريا، وسـواء كـان ممـا ميكـن ادخـاره 

 .هأو ال ميكن ادخار
، أمــا مــا ال بكــون املــال مــا ميكــن ادخــاره تفــردوا يف تعريــف املــال الــذين احلنفيــة خبــالف

 .ميكن ادخاره مطلقا، فال يدخل يف تعريف املال عندهم
ذا التوجه ليست أمواال ألموراملنافف  :ًع 

                                                 
 
 .٥/٢٣٧األم   )١(
 .٢/٧شرح منتهى اإلرادات  )٢(



 
 ٣٢ 

لتمــــول صــــفة املاأن -١ ّليــــة للشــــيء إمنــــا تثـبـــت  ّّ ّانة الشــــيء ّوالتمــــول يعــــين صــــي، ّ
ــا أعراضــا، واملـنـافع ال تبقــى زمــانني، ّوادخــاره لوـقـت احلاجــة ّفكلمــا ختــرج مــن حـيـ، ًلكو ز ّ

ّفال يتصور فيها التمول، ّالعدم إىل حيز الوجود تتالشى ّ
)١(. 

مبعىن كون الشيء له قيمة مادية بني - التقوم ِّ أن املنافع غري متقومة يف نفسها؛ ألن-٢
نـه متقـوم، كمـا و ال يسبق وجوده؛ إذ املعدوم ال قيمـة لـه، -الناس ِّلـيس بشـيء، فـال يوصـف 

ُأن التقوم بعد الوجود ال يسبق اإلحراز، واإلحراز بعد الوجـود ال يتحقـق فيمـا ال يبقـى زمـانني 
ًكاملنافع، فال تعد متقومة ّ. 

ُم بنفسها وتضمن مبثلهـا أو بقيمتهـا، َوتقوليست كاألعيان، فالعني تبقى  أن املنافع -٣
لعني وال تضمن مبنافع مثلها عند اإلتالف  .ُواملنفعة ال تبقى وال تقوم إال 

فـلـو أعطــى داره لفقــري ، وـقـد طــرد احلنفـيـة هــذا احلكــم بشــكل واضــح وـصـريح يف مســألتنا
ا عـن هـذه السـنة مـن زكـاة مالـه، َّمستحق للزكاة ليسكنها سنة مثال، على أن يعد  املؤجر أجر
 .مل جيز عند احلنفية، وقد نص بعضهم على ذلك

حـــىت ـلــو أســـكن الفقـــري داره ســـنة بنـيــة الزكـــاة ال جيزـيــه؛ ألن : (جـــاء يف كشـــف األســـرار
حه طعاما بنية الزكاة فأكله الفقري، ال جيزيه عن الزكاة؛  املنفعة ليست بعني متقومة، وكذا لو أ

 .)٢ () أكل مال الغري، وبه ال حيصل الغىنألنه
، وـلـيس ـبـالزم يف املـال أن ـحيـرز وـحيـاز  املـنـافع أمـواال اجلمهـور ـكـونـمـذهببينمـا جنــد أن 

وال ـشـــك أن املـنـــافع ـحتـــاز حبـيـــازة حماـهلـــا ، بنفســـه، ـبـــل يكفــــي أن حيــــاز حبـيـــازة أـصـــله ومـصـــدره
ذنــه وهكــذاومصــادرها، فــإن مــن حيــوز ســيارة ميـنـع غــ ــا إال  ، ويؤـيـد هــذا القــول ريه أن ينتفــع 

 :اآليت
ا األعأن-١ م، بل ملنافعها، يان ال تقصد لذا ، فال ّوعلى ذلك أعراف الناس ومعامال

يعهد أن يقدم شخص على شراء سيارة ال متشي، أو قلم ال يكتـب، ممـا يـدل علـى أن املنفعـة 
 . ما ال ينفع إال سفيههي املقصودة من العقد، وال يقدم على شراء

عقـــد اإلجـــارة، وكمـــا أجـــاز جعـــل كمـــا يف َّأن الشـــرع حكـــم مبالـيــة املنفعـــة، وقومهـــا  -٢
                                                 

 
 .٤/٥٠١، ورد احملتار على الدر املختار ٥/٢٧٧البحر الرائق) ١(
 .١/٣٠٨ كشف األسرار)٢(



 
 ٣٣ 

، فجعــل عمــل موســى عليــه الصــالة ًاملنفعــة مهــرا جيــري االعتيــاض عليــه يف عقــد النكــاح
قَاَل إِنِّي أُرِيد أَن أُنكِحك إِحدى ابنتَي هاتَيِن علَـى  ( : مهرا البنتـه-وهو منفعة قطعا–والسالم 

 .٢٧القصص ) أَن تَأْجرِني ثَمانِي حِججٍ
ّ يف عــدم اعتبارهــا أمــواال تضــييعا حلقــوق الـنـاسأن-٣ ً ّ وإغــراء للظلمــة يف االعـتـداء عـلـى ،ً ً

ّر مــا ينــاقض مقاصــد الشــريعة ويف ذلــك مــن الفســاد واجلــو، ّنــافع األعيــان الــيت ميلكهــا غــريهمم
 .وعدالتها
أـنـه ممــا ال خــالف فـيـه أن العقــد ـيـرد عـلـى املنفعــة، وتصــري ـبـه مضــمونة، ســواء أكــان -٤

لعـقــد عليـهــا، مـــع أن ًالعـقــد ـصــحيحا ا مـــاال  ً أم فاـســدا، وضـــمان املنفعـــة دلـيــل عـلــى صـــريور ً
 متقوما، مما -كاخلمر-ًال ماال، مثلما ال جيعل العقد ما ليس مبتقوم العقد ال جيعل ما ليس مب

 .َِ أم مل يردا، سواء أورد عليها العقدّيدل على أن املنافع أموال متقومة بذا
 :الرتجيح

بعـــد النظـــر يف القـــولني الســـابقني، ومـــا ذكـــر مـــن تعلـــيالت ـتــدعم القـــولني، ـيــرتجح قـــول 
 ألـنــــه املتـفــــق مـــــع ـعــــرف الـنــــاس  وكوـنــــه تـصــــلح مثـنــــا وأـجــــرة؛اجلمهـــــور، القاـئــــل مبالـيــــة املـنــــافع،
م، فهـــم ال يبتـغـــون األ لنفـــيس ـمـــن ومعـــامال ا  عيـــان إال طلـبـــا ملنافعهـــا، وألجلهـــا يستعيـضـــو

ه مــــن احلمقــــى ُ طالبــــَّدُأمــــواهلم، ومــــا ال منفعــــة لــــه ال رغبــــة فيــــه وال طلــــب لــــه، وإذا طلــــب عــــ
 .والسفهاء، ورمبا حجر عليه

 :ول قوة ما ذكره الفقهاء فيما يتعلق مبالية املنافع، من ذلكومما يزيد هذا الق
إلـتـالف والغصــب مطلقــا عـنـد اجلمهــور، وال تضــمن : ضــمان املـنـافع- فتضــمن املـنـافع 

لعقد أو ما يشبهه عند احلنفية  .إال 
فيجــــوز أن تكــــون املنفعــــة مهــــرا عـنـــد اجلمهــــور، وكــــذلك عـنـــد : جعــــل املـنـــافع صــــداقا-

 . ع هنا يف عقداحلنفية؛ ألن املناف
 .فتورث املنافع عند اجلمهور، خالفا للحنفية:  إرث املنافع-
 .فيجوز يف قول للمالكية رهن املنفعة، وهذا متحقق يف املنافع واألعيان:  رهن املنفعة-
ملنفعــة - ملنــافع، كمــا جتــوز الوصــية : الوصــية  فقــد اتفــق الفقهــاء علــى جــواز الوصــية 
 . ألعيان



 
 ٣٤ 

 . )١(فيجوز عند املالكية وقف املنفعة، كما جيوز وقف األعيان:  وقف املنفعة-

اء مــن أن املنفعــة  مــا قــرره مجهــور الفقهــفباإلضــافة إىل:  صــحة كــون املنفعــة مثنــا-
ًح مثـنـا، وقــد مــال، فإـنـه صــفة املالـيـة هــذه تنضــم إليهــا صــفة أخــرى، وهــي الثمنـيـة، فاملنفعــة تصــ

كـل مـا جـاز مثنـا يف البيـع جـاز عوضـا يف اإلجـارة، وجيـوز أن  " :بذلك ابـن قدامـة بقولـهصرح 
  .)٢("ًتكون املنفعة عوضا يف اإلجارة، أي تكون مقابال عن منفعة أخرى

لقيمــة مــن الفقهــاء، كمــا هــو كمــا  يــدعم هــذا االختيــار قــول مــن أجــاز إخــراج الزكــاة 
 فقـد سـئل رمحـه ،، ولشيخ اإلسالم تفصيل يف هذه املسالة)٣( ورواية عند احلنابلةاختيار احلنفية

 هللا عمن أخرج القيمة يف الزكاة؟

وأمـــا إخـــراج القيمـــة يف الزكـــاة والكفـــارة وحنـــو ذلـــك، فـــاملعروف مـــن مـــذهب ": فأجـــاب
 ـقـــد مـنـــع القيمــــة يف وز، وعـنـــد أيب حنيفــــة جيــــوز، وأمحــــد رمحــــه هللاماـلـــك والشــــافعي أـنـــه ال جيــــ

 .مواضع، وجوزها يف مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتني
؛ وهلذا قـدر  حاجة وال مصلحة راجحة ممنوع منهواألظهر يف هذا أن إخراج القيمة لغري

 ملسو هيلع هللا ىلص اجلربان بشاتني أو عشرين درمها، ومل يعدل إىل القيمة، وألنه مىت جـوز إخـراج القيمـة النيب
 وألن الزكــاة مبناهــا عـلـى  رديـئـة، وـقـد يقــع يف التقــومي ضــرر،مطلقــا فقــد يعــدل املاـلـك إىل أـنـواع

 . قدر املال وجنسهاملواساة، وهذا معترب يف
س ـبـــه، مـثـــل أن يبـيـــع مثــــر  وأمــــا إخــــراج القيمــــة للحاجــــة أو املصــــلحة أو العــــدل، فــــال 
ًبســـتانه، أو زرعـــه بـــدراهم، فهـنـــا إخـــراج عشـــر الـــدراهم جيزـيـــه، وال يكلـــف أن يشـــرتي ـمثـــرا أو 

 .حنطة، إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أمحد على جواز ذلك
 يف مخـــس مـــن اإلـبــل، وـلــيس عـنــده مـــن يبيعـــه شـــاة، فـــإخراج ةومـثــل أن جيـــب علـيــه شـــا

 .القيمة هنا كاف، وال يكلف السفر إىل مدينة أخرى ليشرتي شاة

                                                 
 
 .١٠٨ -٣٩/١٠٣ املوسوعة الفقهية )١(
 . ٦/٧ املغين )٢(
  .٨٣ / ٢٥ ، وجمموع الفتاوى٥٠٢ / ١، والشرح الكبري وما بعدها٤٩٥ / ١فتح القدير :  انظر)٣(



 
 ٣٥ 

هـا،  ـا أنفـع، فيعطـيهم إ ومثل أن يكون املستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة، لكو
 يقــول أو يــرى الســاعي أن أخــذها أنفــع للفقــراء، كمــا نقــل عــن معــاذ بــن جبــل أنــه كــان

أنـتــوين خبمـــيس أو لـبــيس أســـهل عـلــيكم، وخـــري ـملــن يف املديـنــة مـــن املهـــاجرين : " ألـهــل اـلــيمن
  .)١("واألنصار 

 

*** 

                                                 
 
  .٨٣ / ٢٥ جمموع الفتاوى)١(



 
 ٣٦ 

 .احلكم الشرعي هلذه الصورة: الفرع الثاين
أن املنــافع جتــري بنــاء علــى مــا تقــدم مــن كــون القــول الــراجح هــو قــول اجلمهــور، و

الـقـول املتـفـق ـمـع جمـرى األـمـوال، وأن ـهـذا الـقـول هــو ـمـدلول الـشـرع والنظــر الصــحيح، كـمـا أـنـه 
م ـــم ؛عـــرف النـــاس وأغراضـــهم ومعـــامال عيـــان إال طلبـــا ملنافعهـــا، فـــإن  ال يبتغـــون األوذـلــك أ

ة مل يقــدم األعيــان إمنــا تقصــد ملــا فيهــا مــن منــافع، بــدليل أن العــني إذا كانــت خاليــة مــن املنفعــ
، فـإن الـراجح هـو جـواز إخـراج الزكـاة علـى صـورة أحد على شرائها، أو العـني علـى اسـتئجارها

لضوبط اآلتية  :منفعة 
ن خيرب الفقري عن حاجتـه، وهـذا  -١ كون حاجة الفقري ماسة إىل تلك املنفعة، وذلك إما 

فقـــري أحســـن األحـــوال، أو خبـــروج جلـنــة مـــن اللجـــان املتخصصـــة لالطـــالع عـلــى حـــال ال
 .واحتياجاته

َكون املستحق راضيا عن حتصيل الزكاة على صورة منفعة من الغين، فـإن مل يـرض فلـيس  -٢
للغــين أن يـلـزم الفقــري أن يســتويف زكــاة ماـلـه منفعــة مـنـه، كــأن يكــون طبـيـب غــين يرـيـد أن 
يزكي ماله، فيقدم هذه الزكاة يف صورة منفعة كالكشف واملتابعة مع فقري مستحق للزكاة 

 فيشــرتط قبـول ذـلـك الفقـري للمنفـعـة مـن هــذا الطبيـب؛ إذ ـقـد يكـون ـلـه رغـبـة يف مـريض،
ِّالعــالج عـنـد طبـيـب آخــر، وكــذا إذا كــان معلمــا، فإـنـه ال يقـبـل إخــراج زكاـتـه عـلـى صــورة  ُ
منفعة تدريس وتعلـيم حـىت يقبـل الفقـري املسـتحق أن يـدرس علـى يـدي هـذا املعلـم؛ ألنـه 

 .ِّلم آخر، فيجب حينئذ دفع الزكاة نقداُقد يريد حتصيل تلك املنفعة عند مع

 شرعا، كتعليم ًأن تكون املنفعة ماال متقوما شرعا، فال جيوز حبال أن تكون املنفعة حمرمة -٣
 .سحر أو كهانة أو غناء وحنوه

أن تكون املنفعـة ملكـا ملـن يريـد بـذل تلـك املنفعـة بـدال عـن زكـاة مالـه، فلـو أرسـل الغـين  -٤
ُّمثال، على أن يدفع الغين أجـرة الطبيـب نيابـة عـن املسـتحق املستحق للزكاة إىل الطبيب 

للزكـــاة؛ ملـــا كـــان ذلـــك دفعـــا ملنفعـــة بـــدال عـــن الزكـــاة، بـــل هـــو مـــن قبيـــل دفـــع الزكـــاة يف 
 .وهذا جائز وال عالقة له مبسألة البحثضرورات املستحق للزكاة، أو حاجياته، 

 . خيتلف فيهاأن تكون املنفعة معلومة منضبطة جنسا وقدرا وصفة حبيث ال -٥

أن ال تكون املنفعة ذريعة موصلة إىل ما هو حمرم شرعا، فاملنفعـة الـيت يصـح دفعهـا بـدال  -٦



 
 ٣٧ 

ُعــن الزكــاة هــي اـلـيت تكــون عمــال جــائزا يف ذاـتـه؛ فيمـنـع الطبـيـب مــن إجــراء عملـيـة 
 .جتميلية لفقري، واعتبار املنفعة بدال عن الزكاة

ان من جهات أ -٧ خرى، كالعالج احلكومي، والتعليم، ومـا أن ال تكون املنفعة مبذولة 
 .أشبه ذلك

 . الكماليات منأن تكون املنفعة من احلاجات األساسية، ال -٨
 .)١ ( بقيمتها احلقيقية يف السوقًجة زكاةَأن تقدر املنفعة املخر -٩

لرغم من كون هذا القول يستلزمه احلكم مبالية املنافع، الذي تقدم تقريره، فإنه يعكر : تنبيه
 :عليه ويضعفه اآليت

عتبار أن الفقري ضعيف، فقد حيمله ضعفه على قبول ما ال يرتضـيه مـن بعـض : أوال 
املنافع، خشية أن تضيع عليه سائر الزكاة حـىت ولـو كانـت تلـك املنفعـة ممـا ال حيتاجـه، فريضـى 

 .بضياع بعضه أفضل من ضياع كله
َّأن الغالب على الغين الذي يريد إخراج زكاة ماله يف صورة منفعة تقو: نيا  م بقـدر مـا ُ

وجــب علـيـه مــن زكــاة، الغاـلـب علـيـه أـنـه يراعــي حــظ نفســه، ورمبــا محـلـه ذـلـك عـلـى عــدم تقــومي 
لسلعة البائرة عنده  .َّتلك املنفعة التقومي املماثل، أو رمبا قدم منفعة أشبه 

ذا القول، إال يف أضيق األحوال، وبتـوفر الشـروط  لذا فاألوىل عدم التوسع يف األخذ 
راعـاة أن إخـراج املنفعـة زكـاة يف هـذه احلـال يكـون أشـبه خبطـوة االختصـار، فبـدال كاملة، مع م

ـــا، خنتصـــر اإلعطـــاء بتـــوفري  مـــن أن نعطـــي الفقـــري عشـــرة آالف مـــثال زكـــاة، يريـــد أن يســـكن 
َّمســكن ـلـه يرتضــيه، يســتويف مـنـه حقــه يف الزكــاة بســكناه، ويكــون اإلعطــاء هـنـا منفعــة تســاوي 

خــذ العشــرة لـيـدفعها يف الســكن، وـبـني أن يســكن مباشــرة، عشــرة اآلالف، ـفـال فــرق ـبـني  أن 
 .ًهذا ما أردته جبواز إخراج املنفعة زكاة، وهللا أعلم

موال زكوية: املطلب الثاين  .ُإذا كان املسكن مشرتى 
 التكييف الفقهي:   الفرع األول

                                                 
 
 حكـم إخـراج املنفعـة بـدال عـن زكـاة املـال :دفـع املنـافع يف الزكـاة، للـدكتور يوسـف حسـن الشـراح، وحبـث: حبث: انظر)١(

 .، ضمن الندوة الثامنة عشرة لقضا الزكاة املعاصرةالدكتور أمحد احلجي الكردي
 



 
 ٣٨ 

ا ميكن خترجيها على للنظر يف األصول اليت ميكن ختريج تلك املسأل  مسـألةة عليها جند أ
 : وهلا حاالناستثمار أموال الزكاة، 

 .استثمار أموال الزكاة من قبل املالك: احلال األوىل
ئبهاستثمار أموال الزكاة من قبل : احلال الثانية  .اإلمام أو 

*** 

 .استثمار أموال الزكاة من قبل املالك: احلال األوىل
 

 إذا حصـل مـن مسـتحقي الزكـاة بعـد قبضـها؛اتفق العلماء على جواز االستثمار : أوال
مـــا هلـــم يجـــوز هلـــم التصـــرف فيهـــا ، فألن الزكـــاة إذا وصـــلت أيـــديهم أصـــبحت مملوكـــة ملكـــا 

 .، كسائر التصرفات اجلائزة شرعاكتصرف املالك يف أمالكهم
 .وعلى هذا جرت عبارات الفقهاء

ملذهب أن من أخـذ بسـبب يسـتقر األخـذ بـه وهـو فا: "جاء يف الفروع وكشاف القناع
َََمل يستقر صرفه فيما أخذه ، وإن ر مالهالفقر واملسكنة والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء كسائ

ن صـرفه يف اجلهـة الـيت وإمنـا ميلكـه مراعـى، فـإ، ، لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجـهله خاصة
خـــــذه املك ـــــا، و إال اســـــرتجع مـنــــه كالـــــذي  اـتــــب والغـــــارم والغـــــازي وابـــــن اســـــتحق األخـــــذ 

  .)١("السبيل
قـال أصـحابنا جيـوز للغـارم أن يتجـر فيمـا قـبض مـن سـهم الزكـاة، إذا مل : "وقال النووي

لتنمية لدين ليبلغ قدر الدين    .)٢("يف 
                                                 

 
ِّ، ويف هذا الكالم ما يبني موقـف املؤسسـات اخلرييـة ٣/٢٤٤، واإلنصاف ٢/٢٨٣، وكشاف القناع ٢/٦١٨الفروع ) ١(

ـ يصـاهلا ملسـتحقيها، وأنـه مبجـرد صـرفها للفقـري الـذي من األموال الزكوية الـيت ينوبـون يف توزيعهـا عـن أر ا، مث يقومـون 
 جـاء يف .ُّخذ حلظ نفسه فإنه ميتلكها، وال جيب عليه ردها حـىت يف حـال غنـاه، وأن هـذا هـو مقتضـى الكتـاب والسـنة

ر : ، وقـال اللخمـي٢/٢٥٥"وال يلزم أن يتصدق مبا فضل يف يـده عنـد قدرتـه علـى مالـه كـالفقري إذا اسـتغىن: "جممع األ
 .٢٨٩ / ٦مواهب اجلليل ".ومن أخذ زكاة لفقره مل يردها إن استغىن قبل إنفاقها"
 
 
موع ) ٢(  . ٢١٠ /٦ا



 
 ٣٩ 

دة : "وقــــالوا خــــذه مــــن الزكــــاة طلـبـــا للــــز جيــــوز للعـبـــد املكاتــــب أن يتجــــر فيمــــا 
 . )١("وحتصيل الوفاء

مقـيـــد يف اآلـيـــة املـلـــك يف األصــــناف األربعــــة األخــــرية ـيـــرون الشــــافعية وهــــذا مــــع كــــون 
م أجازوا هلؤالء املستحقني استثمار أموال الزكاة اليت وصلت ،لصرف يف تلك اجلهات  إال أ

خذ جلهةإىل أيديهم ذا اجلواز ممن  خذ حلظ نفسه أوىل    .، وال شك أن من 
ا قبـل قبضـها، فهـو إمـا : نيا إذا كان االستثمار من غري مستحقي الزكاة، وبعد وجو

ئبه  .أن يكون من املالك، أو 
فـــإن كـــان اســـتثمار أمـــوال الزكـــاة مـــن قبـــل املالـــك، فـــإن املـــال إذا وجبـــت فيـــه الزكـــاة، 

خــراج الزكــاة، فــإن أراد ، كتمــال الشــروط اـلـيت أوجبهــا الشــرع ـفـإن مقتضــى الوجــوب املـبـادرة 
خـــري إخـــراج الزكـــاة عـــن  لنفـــع عـلــى الفقـــراء، ـفــإن هـــذا يســـتلزم  اســـتثمار أمـــوال الزكـــاة ليعـــود 

ُّر إىل مسـألة إخـراج الزكـاة، هـل هـو علـى الفـور أم علـى الرتاخـي؟ وقـد اختلـف وقتها، وهو جي
 :أهل العلم يف هذه املسألة على قولني

احلنفية، وعليه الفتوى ذهب أن الزكاة واجبة على الفور، وهو م: األول القول
 . )٢(والشافعية واحلنابلةعندهم، واملالكية 

 :واستدلوا على ذلك مبا يلي
لزكاة يف القرآن، كقوله تعاىل: أوال وْا الصـالة وآتُـوْا الزكَـاة    {  :مطلق األمر  أَقِيمـالبقـرة }و-

 .١٤١-األنعام }وآُتوْا حقَّه يوم حصادِهِ{ :  وقوله،٤٣

ــجد إِذْ أَمرتُـــك      {:واألمـــر املطلـــق يقتضـــي الفوريـــة، بـــدليل قولـــه ــا منعـــك أَالَّ تَسـ قَـــالَ مـ 
 .فوخبه إذ مل يسجد حني أمر، ١٢-األعراف}

                                                 
 
 .٢٠٤ /٦مصدر سابق   )١(
مــوع للنــووي ١/٥٠٣، وحاشــية الدســوقي ٢/٣، وبــدائع الصــنائع ١/١٧٤درر احلكــام  )٢( ، مغــين احملتــاج ٥/٢٨٦، ا

  .٢/٦٨٤، واملغين ٢/٣٩٩، واملبدع ١/٤١٣



 
 ٤٠ 

فـدعاين رسـول ،  كنـت أصـلي يف املسـجد{: وعن أيب سعيد بـن املعلـى  قـال
 {: أمل يقـل هللا:  رسول هللا، إين كنت أصلي، فقـال: ، مث أتيته فقلتهللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم أجبه

 .)١( }استجيبوا  وللرسول إذا دعاكم

 أن خمالفة األمر املطلق بدعوى أنه للرتاخي مذموم شرعا، كما هو مذموم عقال؛ فتبني
 .ولذلك فإن املخالف يستحق العقاب والتوبيخ

وألنــه لــو جــاز التــأخر يف األمــر املطلــق جلــاز إىل غــري غايــة، وهــو خمــالف ملــا وضــع لــه 
 .)٢(األمر

، مث دخــل صــلى الـنـيب ملسو هيلع هللا ىلص العصــر فأســرع: "حــديث عقـبـة ـبـن احلــارث  قــال: نـيـا
 كنـــت خلفـــت يف البيـــت تـــربا مـــن : (، فقـــالالبيـــت، فلـــم يلبـــث أن خـــرج، فقلـــت أو قيـــل لـــه

  .)٣()ه فقسمتهَتِّالصدقة، فكرهت أن أبي
اخلـري ينبغـي أن يبـادر بـه، فـإن اآلفـات تعـرض واملوانـع متنـع، : " رمحـه هللاقال ابن بطال

 .)٤("واملوت ال يؤمن، والتسويف غري حممود
ملبادرة إىل فعـل  خراج الزكاة أبرأ الذمة، وأقرب لطاعة هللا اآلمر  وال شك أن املبادرة 

 .اخلريات
ُ ما خالطت الصدقة ماال قط إال أهلكته ( : مرفوعا حديث عائشة: لثا ْ َُ َ ً َْ َ َّ ُّ َ ََ ََ َّ ْ َ َ(.  

دة يكـــون قـــد وجـــب عليـــك يف مالـــك صـــدقة فـــال خترجهـــا فيهلـــك : ( وللحميـــدي ز
  .)١()احلرام احلالل 

                                                 
 
 ).٤١١٤(أخرجه البخاري  )١(
د وأـصــحابه، واملالكـيــة، وبـعــض الشـــافعية، وبعـــض اختلــف أهـــل العـلــم يف اقتـضــاء األـمــر للفوريـــة، ـفــذهب اإلمــام أـمحــ )٢(

 .ّاحلنفيـة إىل أن األـمـر يقتضــي الفــور، وذهــب الشــافعية يف املشــهور ـمـن ـمـذهبهم، واحلنفـيـة إىل أن األـمـر يقتضــي الرتاـخـي
، ومطاـلـب أوىل النهــى ١/٢١١ إرشــاد الفحــولو ،)٢٠(واملســودة ، ٢/١٨واإلحكــام لآلمــدي ، ١/٢٠٢ روضــة الـنـاظر

٢/١١٦.  
  ).١٣٤٠(أخرجه البخاري  )٣(

 .٤/٤١فتح الباري  )٤(



 
 ٤١ 

، وهـو إلتـالف املـال وهالكـهسـبب  الرتاخي عن اإلخراج فاحلديث يدل على أن
خراج الزكاة وعدم جواز التأخر يف ذلك  .يدل على وجوب املبادرة 

جزة، فيجب أن يكون الوجوب على الفورأن: رابعا   .)٢( حاجة الفقراء 
خريها إىل وقت وجـوب مثلهـاأن: خامسا  ، الزكاة عبادة تتكرر يف كل عام، فلم جيز 

 .)٣(كالصالة والصوم
اختـاره أبـو أن الزكاة جتب على الرتاخي، وهو قول جلماعـة مـن احلنفيـة، : القول الثاين
 . )٤(، وقول عند احلنابلةبكر اجلصاص وغريه

 :واستدلوا لذلك مبا يلي
داء الزكــاة مطلــق، واألمــر أن: أوال طلــق يقتضــي الرتاخــي، فــال يتعــني الــزمن امل األمــر 

 . )٥(األول ألدائها دون غريه، كما ال يتعني لذلك مكان دون مكان

 :املناقشة
وقد نوقش هـذا الوجـه بعـدم التسـليم، بـل إن األمـر املطلـق يقتضـي الفـور علـى الـراجح 

 :من أقوال أهل العلم، وذلك لوجوه، منها
ملسارعة واملسابقة إىل مغفرته وجنته -  .أن هذا هو املوافق ألمر هللا 
 .أن هذا هو الذي يقتضيه اللسان العريب الفصيح -

                                                                                                                                            
 
رواه الشــافعي والبخــاري يف األدب املـفــرد، واحلميــدي بســند فـيــه دمحم بــن عثمـــان بــن صــفوان اجلمحـــي، وقــد ضـــعفه  )١(

قــي رجــال اإلســناد ثقــات، ورواه الـبـزار  . وضــفعه بســبب اجلمحــيأبوحــامت واـلـدارقطين، وذكــره اـبـن حـبـان يف الثقــات، و
 .٣/١احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة 

ن ضـعيف، ويف امليـزا: تفـرد بـه دمحم، قـال الـذهيب يف املهـذب: واحلديث ضعفه السيوطي يف اجلامع الصغري، وقال البيهقي
مع، ٥/٤٤٣فيض القدير.  من مناكريه هذا اخلرب َّ منكر احلديث، مث عد:عن أيب حامت  / ٣ وضعفه أيضا اهليثمي يف ا

 .١/٣٥٩، واأللباين يف متام املنة٦٤
 .٢/٣٩٩ املبدع و،٢/٦٨٤املغين  )٢(
 .٢/٦٨٥املغين  )٣(
 .٢/٣٩٧، واملبدع٢/٤، وحاشية ابن عابدين١/٢٥٢تبيني احلقائق )٤(
 .٢/١١٤، فتح القدير٢/٣بدائع الصنائع  )٥(



 
 ٤٢ 

ر ممـن زمـن حيصـل فيـه االمتثـال، وأوىل أنه مقتضى املعقول، فإنه البـد لألمـ -
هــذه األزمنــة الــذي يعقــب األمــر، ألنــه يكــون ممتــثال يقينــا، وســاملا مــن اخلطــر 

 .)١(قطعا

 بعد متام احلـول والـتمكن مـن األداء، عدم ضمان من عليه زكاة إذا هلك نصابه: نيا
  .)٢(ولو كانت واجبة على الفور لضمن

 :املناقشة 
ن  الك النصاب بعد وقـت الوجـوبعدم الضنوقش هذا  ألن  هـو حمـل النـزاع؛ مان 

لفورـيـة ـضـمنه، ومــن الـنـزاع يف اقتـضـاء األمــر للفورـيـة وعــدمها، ويرتـتـب عـلـى ـهـذا  َّأن ـمـن ـقـال 
لرتاخي مل يضمنه،  . )٣(االستدالل به؛ ألنه استدالل مبحل النزاع فال يصلح ِّقال 

 :الرتجيح
 : لألوجه اآلتيةالراجح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من أن الزكاة جتب على الفور

الســتباق إىل اخلـــريات، واملـســارعة يف مغـفــرة هللا : أوال أن هــذا مقتـضــى القـــرآن اآلـمــر 
ب أوىل  .وجناته ورضوانه، وهذا يف األعمال املستحبة، ففي الزكاة الواجبة من 

 اللغـة العربيـة الفصـيحة، والـيت تؤكـد كـون األمـر يقتضـي أنـه القـول الـذي تقتضـيه: نيا
 .الفورية، بدليل جواز املعاقبة والتوبيخ على التأخري يف امتثال األمر

أنه املوافق للمعقول كما تقـدم، فالبـد مـن زمـن يقـع فيـه امتثـال األمـر، وال شـك : لثا
 .أن أول وقت عقيب األمر هو أوىل األزمنة

لرغم من كـون القـول ـذا القـول نصـوا و  بوجـوب فوريـة إخـراج الزكـاة، إال أن القـائلني 
خري إخراج الزكاة، من ذلك اآليت  :على مجلة من األعذار اليت تبيح 

ُّ ترتب مضرة على رب املـال يف حـال مـا إذا أخرجهـا فـورا، أو خيشـى علـى نفسـه أو -
خـري قضـاء ديـن اآلدمـي لـذلك، ، وأل)ال ضرر وال ضـرار: (ماله ضررا، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص نـه إذا جـاز 

 .فتأخري الزكاة أوىل
                                                 

 
 ).٧٤( استثمار أموال الزكاة وما يف حكمها للدكتور صاحل بن دمحم الفوزان )١(
 .١/١٧٤، ودرر احلكام ٢/١٥٦العناية شرح اهلداية  )٢(
 ).٧٥(حبث حكم استثمار أموال الزكاة للدكتور دمحم عثمان شبري، واستثمار أموال الزكاة وما يف حكمها )٣(



 
 ٤٣ 

خــري إخراجهــا مصــلحة، كمــا لــو أخرهــا لــدفعها ملــن هــو أحــق -   أن يكــون يف 
ا، كذي قرابة أو حاجة شديدة، وهذا مشروط أيضا بكـون التـأخري يسـريا، وأال يتضـرر 

 .احلاضرون وتشتد فاقتهم، فال جيوز التأخري إذن
ا عند ال-   .رتدد يف استحقاق احلاضرين، فيؤخرها ليعرف األحق 
 عند تعذر إخراجها فورا، سواء لغيبة املستحق، أو لغيبة املال، أو لعدم القدرة على - 

 . )١(التصرف يف املال، لسرقته أو غصبه
 .احلكم الشرعي هلذه الصورة: الفرع الثاين

ـذا  بناء على ما تقـدم مـن كـون الواجـب تعجيـل إخـراج الزكـاة إذا حلـت، وتعلـق حـق الفقـراء 
يتاملال، فإن الراجح   :أن االستثمار إذا كان من املالك فإنه ال جيوز، ملا 

خـــراج مـــا وجـــب : أوال خـــري إخـــراج الزكـــاة عـــن وقتهـــا، وعـــدم املبـــادرة  مـــا فيـــه مـــن 
 .ملستحقيه

فلـــيس ـهـــو ـضـــرورة وال ، أن االـســـتثمار لـــيس ـمـــن مجلـــة األـعـــذار املـــذكورة آنفــــا: نيـــا
 .ناء إذا كان واقعا من املالكحاجة، فال وجه للقول جبواز االستث

 أن االسـتثمار إذا وـقـع مـن املالـك يف األـمـوال الزكويـة، فهـو ـنـوع تصـرف فيـمـا ال :لثـا
ملـودع، فـال حيـق لـه هـذا  َميلك، حيث قد تعلـق بـه حـق الفقـراء، فاملالـك يف هـذه احلـال أشـبه 

لفعـل خـارج عـن التصرف لتعلق حق الغري به، ولكونه على وشك اخلروج من ملكه، أو هـو 
 .ملكه

ملـال عمـا أراده الشـارع : رابعا  أن االسـتثمار يف الغالـب يسـتغرق وقتـا طـويال، فيخـرج 
من نفـع حاجـة الفقـري احلالـة، إىل حماولـة لنفـع فقـراء فيمـا يسـتقبل، مـع كـون أمـرهم موكـوال إىل 

تعـذر غالبـا يف هللا، على أن من استثىن بعض األعذار اشـرتط أن يكـون التـأخري يسـريا، وهـذا م
 .األعمال االستثمارية

                                                 
 
ــــر)٧٨، ٧٧( اســـــتثمار أمـــــوال الزكـــــاة ومـــــا يف حكمهـــــا )١( ، وكشـــــاف ٢/٥٣٩، واملغـــــين ٣/١٣٦ايـــــة احملتـــــاج: ، وانظـ

 .٢/٢٥٦القناع



 
 ٤٤ 

وقد استحسن بعض أهل العلم استثناء ما إذا أذن الفقري للغين أن يستثمر له مـا 
ْوجب له من زكاة، واألوىل أن يقبضـها الفقـري أوال خروجـا مـن النـزاع يف هـذه املسـألة، إذ 

؛ وهـو املشـهور مـن القول بعدم جواز توكيـل الفقـري للغـين يف االسـتثمار قبـل القـبض قـول وجيـه
 . مذهب احلنابلة

 فقـبـل أن يقبضــها ،ىل أحــد زكاـتـه مخـسـة دراـهـمإ وـلـو دـفـع :ـقـال أمحــد" :جــاء يف املـغـين
ـا مـا قـال، فضـاع منـه فعليـه : منه قال ا ثو أو طعامـا، فـذهبت الـدراهم، أو اشـرت  ِاشرت يل  ِ

ـــا؛ ألنـــه مل يقبضـــها منـــه، ولـــو قبضـــها منـــه مث ردهـــا إ ـــا :  وقـــال،لـيــهأن يعطـــي مكا اشـــرت يل 
ا فال ضمان عليه إذا مل يكن فرط   ".فضاعت أو ضاع ما اشرتى 

وإمنا قال ذلك ألن الزكاة ال ميلكها الفقري إال بقبضـها، فـإذا وكلـه يف : "قال ابن قدامة
ا كان التوكيل فاسدا  . )١(" ألنه وكله يف الشراء مبا ليس له؛الشراء 

 أن التوكـيــل فـــرع عـــن املـلــك، واحلـــق الثاـبــت يف مـــال الغـــين إمنـــا هـــو هـــذا القـــولووجـــه 
ََ فلــم يتعــني لفـــالن بعينــه حــىت يقبضــه، ـفــإذا قبضــه ملكــه، أمــا قـبــل القــبض فهــو مـــال للفقــراء، َ

لفقر، وهذا مشاع يف األفراد، فإذا وكـل فقـري معـني غنيـا يف التصـرف يف  ٌمستحق ملن يوصف  ٌ َّ َ
َّكل فيما ال ميلك، فيقع التوكيل فاسدا، خبالف ما إذا قبض الزكـاة مـن الغـين مال الزكاة، فقد و

فقــد ملكهــا، فـلـه احلــق حينـئـذ أن يتصــرف يف هــذا اـملـال تصــرف اـملـالك، وـلـه أن يوكــل فـيـه مــن 
 .شاء من الناس، سواء نفس الغين الذي دفعها له، أم غريه من الناس

َّوعلـيـه ـفـاألوىل أن يقــبض الفقــري الزكــاة أو َ ُ ًال مــن الغــين، مث إذا شــاء وكـلـه يف اســتثمارها، َ
 .أما قبل القبض فليس له احلق يف ذلك، وهللا تعاىل أعلم

كما استحسـن بعـض أهـل العلـم اسـتثمار أمـوال الزكـاة إذا عزهلـا املالـك عـن أموالـه، مث 
 . )٢(حال حائل دون إيصاهلا للمستحقني، مع اشرتاطه على نفسه أن يضمن يف حال اخلسارة

 ملـا فيـه مـن تعـريض املـال للخسـارة، ومـن مث املطالـبـة -أيضـا-إال أن األوىل عـدم ذلـك 
ُّلضــمان، وملــا فـيـه مــن تصــرف مــن املاـلـك فيمــا ال ميـلـك ممــا تعـلـق بــه حــق الغــري، كمــا أنــه ال 

                                                 
 
 .)٢/٥٣٩( املغين )١(
 .حبث استثمار أموال الزكاة حملمد عثمان شبري )٢(



 
 ٤٥ 

 األصـلي، أو إبقاؤهـا معـه، فـال وجـه يظهر أثر يف احلكم ملسألة عزل مال الزكاة عـن املـال
 . لرتتيب اجلواز وعدمه على ذلك

 .وهللا تعاىل أعلم

*** 
 
 



 
 ٤٦ 

 . أو من ينوب عنهاإلماماستثمار أموال الزكاة من قبل : احلال الثانية
 :صورة املسألة

ئـبـهاإلمــامإذا وصــلت أمــوال الزكــاة إىل ـيـد  أو مجعـيـة خريـيـة أقامتهــا ، مــن مؤسســة  أو 
 فهــل جيـــوز لــه اســتثمارها يف مـشــاريع الدولــة، أو بيــت ـمــال للمســلمني أو بيــت الزكـــاة وحنــوه،

 ؟  أم ال يعود على الفقراء املستحقني للزكاةذات ريع
وقـبـل الشــروع يف ذكــر اخلــالف يف هــذه املـسـألة، فإـنـه جيــب أن نعـلـم أن لإلمــام أو مــن 

ئـبــه فـــإن ذمـتــه ـتــربأ َينيـبــه أخـــذ الزكـــاة الواجـبــة مـــ ا، وأن مـــن ـيــدفعها إىل اإلمـــام أو  ن أصـــحا
ئـبـه وـكـيال عــن الفقــراء يف أخــذ ـهـذا احلــق، ووكــيال عــن األغنـيـاء يف  ـبـذلك، ويكــون اإلمــام أو 

 .)١(أخذ احلق منه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وعمل الصحابة 
ا ممــــا يقيمــــه اإلمــــام تكــــون مبثابــــة اإلمــــام، فاهليئــــة أو املؤسســــة أو بيــــت الزكــــاة وحنوهــــ

عتبارهـا جهـة  خذ سلطته، وتكون واليتها كوالية اإلمام  ومبقتضى هذا التنصيب من اإلمام 
 .رمسية متثله يف هذا الباب

َّأمــا إذا مل تكــن اهليئــة منصــبة وخمولــة مــن جهــة اإلمــام، بــل هــو عمــل مجــاعي خــريي،  َّ
ـخــذ احلكــم الـســابق، فغايتهــا أن تكــون وكيـلــة عــن املزكــي يصــال الزـكــوات عنــه، فــال   لتـقــوم 

 .وليس هلا أي سلطة
ئبه ألموال الزكاة على  وقد اختلف العلماء املعاصرون يف حكم استثمار اإلمام أو 

 :ُّعدة أقوال مردها إىل قولني
 ية سواء فاضت الزكاة أوجواز استثمار أموال الزكاة يف مشاريع استثمار: القول األول

وممن ذهب إىل هذا القول األستاذ مصطفى الزرقا والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور ال، 
ادي، والدكتور دمحم والدكتور عبد السالم العبوالشيخ عبد الفتاح أبو غدة، عبد العزيز اخلياط، 

                                                 
 
 وإمجاع الصحابة  استثمار أموال الزكاة أدلة هذا من الكتاب والسنة: كتابهوقد ذكر الدكتور صاحل بن دمحم الفوزان يف )١(
 .وما بعدها، فلرياجع )١١٣(



 
 ٤٧ 

جلان الفتوى يف وقد أفىت جبواز استثمار أموال الزكاة كثري من العلماء وصاحل الفرفور، 
 . )١(العامل اإلسالمي، وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثالثة

وجيــب  أو مــن ينــوب عنــه، اإلمــاماســتثمار أمــوال الزكــاة مــن قبــل  حتــرمي :القــول الثــاين
يصــال األـمـوال الزكوـيـة إىل مـسـتحقيها مبجــرد   الشــيخ وـممـن ذـهـب إىل ذـلـكالوـجـوب، املـبـادرة 

عـلـوان، والـدكتور عيـسـى شـقرة، وـبـه الـدكتور وهـبـه الزحيلـي، واـلـدكتور عبـد هللا دمحم العثيمـني، و
مــع الفقهــي اإلســالمي التــابع لرابطــة العــامل اإلســالمي يف الــدورة اخلامســة، وبــه  صــدر قــرار ا

  .)٢(صدرت فتوى اللجنة الدائمة

 :األدلة
 :أدلة القائلني جبواز االستثمار

دلة كثرية، ولعل أمههااستدل القائلون جبواز استثمار أموال الزكاة  :اآليت  
 أمـوال الصــدقات مـن إبـل وبـقـر ملسو هيلع هللا ىلص واخللفـاء الراشـدين كــانوا يسـتثمرونأن النـيب : أوال

ت أـمـاكن خاـصـة للحـفـظ والرـعـي واـلـدر والنـسـل، كـمـا ـكـان هلــا ، فـقـد ـكـان لتـلـك وـغـنم احلـيـوا
ا ويشرفون عليها  .رعاة يرعو

بل إإن شئتم أن خترجوا إىل (  :ومما يؤيد هذا األمر قصة العرنيني يف الصحيحني، وفيه
ا وأبواهلا فافعلوا فصح  .)٣()وا ُّالصدقة فتشربوا من ألبا

فاـحلــــديث ـيــــدل عـلــــى أن الـنــــيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يقـســــم إـبــــل الـصــــدقة عـلــــى املســـــتحقني مبـجــــرد  
وصوهلا، بل جعلها يف املرعـى تتناسـل وتـدر اللـنب، وهـذا نـوع مـن االسـتثمار، وإذنـه صـلى هللا 

                                                 
 
: ، حبث)٣٢٣(، وأحباث وأعمال الندوة الثالثة لقضا الزكاة املعاصرة ١/٤٢١-٣جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد  )١(
ر الزكاة" تمعات آ ، فتوى فقيهة ٤٥ ص١٩٨٤منشور ضمن أعمال مؤمتر الزكاة األول عام -للقرضاوي" يف األفراد وا

منشــور يف جمـلـة الفقــه اإلـسـالمي الـعـدد -لـلـدكتور الفرـفـور" توظـيـف أمــوال الزكــاة ـمـع عــدم التملـيـك للمســتحق: "يف ـحبـث
منشـور يف -للخيـاط"  متليـك فـردي للمسـتحق توظيـف أمـوال الزكـاة يف مشـاريع ذات ريـع بـال: "، حبـث١/٣٥٨الثالـث 

مع١/٣٧١العدد الثالث -جملة جممع الفقه اإلسالمي  .٣٠٩/ ١العدد الثالث -، والقرار مبجلة ا
، وحبـث اسـتثمار ٩/٤٥٤، وفتاوى اللجنة الدائمـة ٤١٨-٤٠٦-١/٣٣٥ي، العدد الثالثجملة جممع الفقه اإلسالم )٢(

، وأحكـام الزكـاة لعبـد هللا ٢/٤٣، واللقاء الشهري للشيخ العثيمـني)٧٦(ضمن أحباث وأعمال الندوة الثالثة-أموال الزكاة
معحبث توظيف الزكاة يف مشاريع ذات ريع بال متليك فرد، و)٩٦(علوان  .١/٣٣٥ي للمستحق جملة ا

 ).٣١٦٢( ، ومسلم)١٤٠٥( أخرجه البخاري )٣(



 
 ٤٨ 

م إذ ذاك حمـتـاجني، فهــم مــن أهــل  علـيـه وســلم للعــرنيني يف شــرب ألـبـان تـلـك اإلـبـل لكــو
 . )١(لزكاةا

شـرب : "ونظري ذلك ما أخرجه مالك يف املوطـأ عـن مالـك عـن زيـد بـن أسـلم أنـه قـال
عمــر بــن اخلطــاب  لبنــا فأعجبــه، فســأل الــذي ســقاه مــن أيــن هــذا اللــنب؟ فــأخربه أنــه ورد 

ــا فجعلتــه يف علــى مــاء قــد مســاه فــإذا نعــم مــن نعــم الصــدقة وهــم يســقون، فحلبــوا  يل مــن ألبا
 .)٢(فأدخل عمر بن اخلطاب يده فاستقاءه! سقائي، فهو هذا

َويف املصنف أن عمر  محى الربذة لنـعم الصدقة َ ََّ
)٣(. 

خـراج الصـدقة وهذان األثران وغريمه ا يدالن صـرحيا علـى أن عمـر  مل يكـن يبـادر 
ا، وكونه  جيعل هلا حممى ومرعى يعين أنه ينميها ويستثمرها  .بعد استالمها من أصحا

 :املناقشة
ت حلـــــني توزيعهـــــا علـــــى املســـــتحقني ال ن مـــــا ذكـــــر إمنـــــا ـــــرد حفـــــظ احليـــــوا  كـــــان 

لالســتثمار، ومــا حيصــل مــن تواـلـد وتناســل ودر لــنب فهــو طبيعــي غــري مقصــود، فــال ـيـدل هــذا 
على جـواز إنشـاء مشـاريع إنتاجيـة طويلـة األجـل، وإمنـا يـدل علـى جـواز اسـتثمار أمـوال الزكـاة 

 .توصيلها إىل املستحقنيوزعها أو يف إحدى املصارف اإلسالمية حلني ت
 :اجلواب

ئـبـه ـحـىت تـلـد وـتـدر  ن ـجمـرد ـتـرك إـبـل ونـعـم الـصـدقة عـنـد اإلمــام أو  ـجيـاب ـعـن ذـلـك 
ا،  وأن مـبــدأ التنمـيــة الـلــنب يـــدل علـــى أن األمـــر فـيــه ســـعة، إذا مـــا قبضـــت الزكـــاة مـــن أصـــحا

واالستثمار غري مرفوض، وليس يف نصوص الشرع ما يوجب على العاملني على الصدقة حـدا 
 .معينا، أو زمنا معينا ال جيوز جتاوزه أو التأخر عنه، وأن ذمة املزكي تربأ بذلك

ألحادـيـــث اـلـــيت ـحتـــض عـلـــى العمــــل واإلنـتـــاج واســــتثمار مــــا عـنـــد : نـيـــا االســــتئناس 
حنو حديث عن أنس بن مالك  أن رجال من األنصار أتى النيب  ،ل وجهداإلنسان من ما

بلى، حلس نلـبس بعضـه ونبسـط بعضـه، وقعـب : أما يف بيتك شيء؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص يسأله، فقال
                                                 

 
 .١١/١٥٤ شرح مسلم للنووي )١(
 .٢٦٩ / ٢٦، وابن أيب حامت )٥٣٦(أخرجه مالك يف املوطأ  )٢(
 .٥/٣٩١أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  )٣(



 
 ٤٩ 

ما قال: نشـرب فيه من املـاء قال ما، فأخـذمها رسـول هللا صـلى هللا عليـه : ائتين  ه  فأ
مــن يشــرتي هــذين؟ قــال رجــل أ آخــذمها ـبـدرهم قــال مــن يزـيـد عـلـى : ده وقــالوســلم بـيـ

ه وأخــذ الــدرمهني وأعطامهــا  درهــم مــرتني أو ثــال قــال رجــل أ آخــذمها بــدرمهني فأعطامهــا إ
ه بـه  آلخـر قـدوما فـأتين بـه فـأ حدمها طعاما فانبذه إىل أهلك واشـرت  األنصاري وقال اشرت 

 عــودا بيــده مث قــال لــه اذهــب فاحتطــب وبــع وال أرينــك مخســة عشــر فشــد فيــه رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
يومـــا فـــذهب الرجـــل حيتطـــب ويبيـــع، فجـــاء وقـــد أصـــاب عشـــرة دراهـــم فاشـــرتى ببعضـــها ـثــو 

 . )١(احلديث.. وببعضها طعاما
لنفـع العـام، وال : ووجه االستدالل أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أرشـد هـذا الفقـري إىل مـا يعـود عليـه 

ــــذا املــــنهج النبــــوي، وذلــــك برتشــــيد أمــــوال الزكــــاة  شــــك أن الفقــــراء ومســــتحقي الزكــــاة أوىل 
 .لصاحلهم

 :املناقشة
ن هـذا املبـدأ عـام يف األمـوال اململوكـ ة، واملسـتقرة عنـد مالكهـا، والبحـث يناقش هـذا 

مــا، ســواء للمؤسســة أو للمزكــي، فــال  يف أمــوال مل تصــل إىل مســتحقيها، واملـلـك عليهــا لــيس 
 .ميكن إحلاق هذه بتلك

 وجعـلـه شــامال لكــل ) يف ســبيل ا (:  االســتئناس بـقـول مــن توســع يف مصــرف:لـثـا

صـــانع، وـغــري ذـلــك ممـــا فـيــه مصـــاحل  وبنــاء املوجــوه اـخلــري، ـمــن بـنــاء احلـصــون وعـمــارة املـســاجد
فـــإذا جـــاز صـــرف الزكـــاة يف مجيـــع وجـــوه اخلـــري، جـــاز صـــرفها يف إنشـــاء املصـــانع للمســـلمني، 

لنفع على املستحقني   .واملشاريع ذات الريع اليت تعود 
 :املناقشة

ـنـه القــول غــري الصــحيح يف تفســري اآلـيـة املفســرين ، واملخـتـار عـنـد ـنـوقش هــذا الــدليل 
  .)٢(، ال مجيع وجوه اخلريصرف يراد به اجلهاد يف سبيل هللاء واحملققني أن هذا املالفقهاو

                                                 
 
 ).٣٦٠(داود ، واحلديث ضعفه األلباين كما يف ضعيف سنن أيب )٢١٨٩(وابن ماجه)١٣٩٨(أخرجه أبو داود )١(
موع  )٢(  . ٨٠١ ، األموال أليب عبيد٦/١٥٨ا



 
 ٥٠ 

 فــإذا  للزكــاة بعــد قبضــها ودفعهــا إلــيهم، القيــاس علــى اســتثمار املســتحقني:رابعــا
ئبه مبـا جاز استثمارها لتأمني كفايتهم وحتقيق إغنائهم جاز استثمارها  من قبل الويل أو 

م لريع الدائم، مبا يفي حباجا   .يعود عليهم 
  :املناقشة

ـنـه ال يصــحـنـوقش هــذا اســتثمار مســتحقي الزكــاة بعــد قبضــها واقــع مــن أهـلـه،  ألن ؛ 
 املـشـاريع ، وال يتحـقـق ذلـك الشــرط يف إنفـاق الزـكـاة يفوالتملـك حاـصـل هلـم عـلـى أكمـل وـجـه

 .امماالستثمارية من قبل اإل
 :اجلواب

ئبه كونه وكيال عن املستحقني كما تقدم، فهو ن جياب عن ذلك  حقيقة اإلمام أو 
ا متلكها عن الفقراء املستحقني هلا، فالدولة أو املؤسسـة أو مـن ينيبـه  بقبضه الزكاة من أصحا

ه ِّاإلمام ينوب عن املستحقني، ويتملك نيابة عنهم، وإذا حصل التملك فقد وجد ما يسـوغ لـ
ن التمليك شرط  .استثمارها، هذا على التسليم 

 أو ملـن للمسـتحقني، أو لبيـت املـال أو بيـت الزكـاةحاصـل  التمليك اجلمـاعي كما أن
 .)١(ُة متلك ومتلك، وقد اعترب الفقهاء بيت املال شخصية اعتبارية أو حكميينيبه اإلمام

األوصـــياء عـلــى اليـتــامى يف أمـــواهلم، وهـــو حمـــل القـيــاس عـلــى جـــواز اســـتثمار : خامســـا
فـإذا جـاز اسـتثمار أمـوال األيتـام جـاز اسـتثمار اتفاق بني أهل العلم ملا فيه من حفظ أمواهلم، 

شد حرمة من أموال ، لتحقيق منافع هلم؛أموال الزكاة قبل دفعها إىل املستحقني  فهي ليست 
  .)٢(األيتام

 :املناقشة
ن أمـوال اليتـامى مملوكـة هلـم علـى وجـه التحقيـق، فلهـم أو ألوصـيائهم أن  يناقش هذا 
يتصرفوا فيها تصرف املالك، ببيع أو شراء أو استثمار، خبالف أمـوال الزكـاة إذا قبضـها اإلمـام 

                                                 
 
 ).٤١(استثمار أموال الزكاة حملمد عثمان شبري: ث وما بعدها، وحب١/٣٧٢-٣ جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد )١(
 .وما بعدها) ٣٣(مصدر سابق  )٢(



 
 ٥١ 

سـتثمارها، والتملـك شـرط يف التصـرف؛  ئبه، فامللك ليس متحققا فيهـا حـىت يقـوم  أو 
 .ألنه فرع عنه

 : جلوابا
ئـبـــه وكـيـــل عــــن املســــتحقني، فقبضــــه للزكــــاة كقــــبض  ن اإلمــــام أو  جيــــاب عــــن هــــذا 
املستحقني متامـا، فـإذا قبضـها فكـأن املسـتحقني قبضـوها، فكمـا أن ملسـتحقيها أن يسـتثمروها 
ئـبـه أن يـسـتثمرها ويتصــرف فيهـا ـمبـا ـيـراه أصــلح، مبقتضـى واليـتـه الـشـرعية، ـبـل إن  فلإلمـام أو 

ئبه أقوى من والية الوصي على اليتيم، وأوسع من حيث جواز التصرفوالية اإلمام  . أو 
 :أدلة القائلني بعدم جواز االستثمار

 :استدل القائلون بعدم جواز استثمار أموال الزكاة مبا يلي
خــري توصــيل الزكــاة إىل املســتحقني، إذ أن: أوال  إن اســتثمار أمــوال الزكــاة يــؤدي إىل 

ح املرتتبة عليها، وهـذا خمـالف ملـا عليـه مجهـور إنفاقها يف تلك املش اريع يؤدي إىل انتظار األر
 . العلماء من أن الزكاة جتب على الفور

 :املناقشة
إلمـام، فـإذا وصـلت الزكـاة إىل يـد نوقش هذا ملالـك ال  ن الفورية تتعلـق   أو اإلمـام 

خري قسمت، وجاز له عند مجهور العلماءئبه حتققت الفورية  .ها 
 رســول هللا صــلى هللا غــدوت إىل: "قــال  أنــس بــن ماـلـك روىواســتدلوا لــذلك مبــا 

 .)١(" يسم إبل الصدقة، فوافيته يف يده امليسم بعبد هللا بن أيب طلحة ليحنكهعليه وسلم
ا لو عجلت الستغىن عن قسمتها؛خري بقاء تلك اإلبل و على جواز فهذا دليل  أل

  .)٢("الوسم

ئبـه فلـه أن يـؤخر الزكـاة مـىت وجـد  فالفورية إمنا ختص مالك املال فقط، أمـا اإلمـام أو 
مــا يـسـوغ ذـلـك مــن مصــلحة أو عــذر يف الـتـأخري، ـفـإن اجتـهـد وأداه اجتـهـاده إىل أن املصــلحة 

خري الزكاة كان له ذلك، وعلى هذا جرى كالم الفقهاء  :يف 

                                                 
 
 ).٣٩٥٥(، ومسلم )١٤٠٦(أخرجه البخاري  )١(
  .استثمار أموال الزكاة لشبري: ، وانظر٤/١٠٩ح الباري فت )٢(



 
 ٥٢ 

خري الزكاة إىل احلـول الثـاين، إذا أداه إليـه ": جاء يف مواهب اجلليل جيوز لإلمام 
ن يتحرى املصلحة، ألن اإلمام وكيل املستحقني؛اجتهاده  . )١(" وهو مأمور 

ا لعذر قحط أو حنوه ":اإلنصافويف  خريها عند ر  . )٢("جيوز لإلمام والساعي 
 ألن التجــارة إمــا ربــح ؛ إن اســتثمار أمــوال الزكــاة يعرضــها إىل اخلســارة والضــياع:نيــا
 .وإما خسارة

  :املناقشة
ألموال، ملا فيه مـن يناقش هذا ن احتمال اخلسارة يف التجارة ال مينع االجتار  تنميـة  

دته، فينبغي أال يكون سببا يف املنع من االستثمار ئبه املال وز ، وقد تقدم مرارا أن اإلمام أو 
وكيل عن املستحقني، فيتصرف عنهم مبقتضى والية شرعية تؤهله هلذه التصرفات، شأنه شـأن 

 .صلي إىل أن يقبض الفقري املال منهاملالك األ
  . إن استثمار أموال الزكاة يعرضها إىل إنفاق أكثرها يف األعمال اإلدارية:لثا

 :املناقشة
ن هللا تعـــاىل أوجـــب العمـــل يف الزكـــاة، يف مجعهـــا وإيصـــاهلا ملســـتحقيها،    يـنــاقش هـــذا 

سـقاط هـذا احلـق لقـرآن بـدعوى أنـه وجعل للعاملني عليها أجـرا، وال ميكـن القـول   الواجـب 
 .ينقص أموال الزكاة املستحقة للفقراء واملساكني

 :اجلواب
ن ســهم العــاملني يف كـتـاب هللا لضــرورة متــام العمــل ـبـه، وال  جيــاب عــن هــذه املناقشــة 
خـــذه العـــاملون يف االســـتثمار علـــى  ضـــرورة يف اســـتثمار أمـــوال الزكـــاة، فـــال يصـــح قيـــاس مـــا 

 .العاملني يف الزكاة
، وهــذا :رابعــا ً إن اســتثمار أمــوال الزكــاة يــؤدي إىل عــدم متلــك األفــراد هلــا متليكــا فــرد ً

خمـــالف ملـــا علـيــه مجهـــور الفقهـــاء مـــن اشـــرتاط التملـيــك يف أداء الزكـــاة، ألن هللا تعـــاىل أضـــاف 
  .الصدقات إىل املستحقني يف آية الصدقات بالم امللك

                                                 
 
 .٢/٣٦٣مواهب اجلليل للحطاب  )١(
 .٣/١٨٨اإلنصاف ) ٢(



 
 ٥٣ 

  :املناقشة
ئبـه هـو الـذي وقد تقدم الكالم علـى اشـرتاط الت مليـك، وأنـه إذا كـان اإلمـام أو 

أخــذ الزكــاة ممــن وجـبـت عـلـيهم، فإـنـه وكـيـل عــن املســتحقني يف قبضــها، وتصــرفه فيهــا كتصــرف 
 .املالك املستحقني هلا

  .)١(ف واستثمارُّ أو من ينوب عنه على الزكاة يد أمانة ال تصراإلمام يد أن :خامسا
 :املناقشة

، فقـــد أجـــاز الفقهـــاء التصـــرف يف مـــال الزكـــاة لضـــرورة أو ينـــاقش هـــذا بعـــدم التســـليم
 .)٢( ولذا أجاز املالكية والشافعية واحلنابلة بيع الزكاة للضرورة؛حاجة

إذا قلـنــا بنقـــل الزكـــاة إىل البـلــد احملـتــاج واحتاجـــت إىل كـــراء يكـــون مـــن : "ـقــال اخلرشـــي
ــا تبـاع يف بـلـد الوجــوب، ويـشـرتي .. ـفـإن مل يـكـن يف يفء أو كـان وال أمـكـن نقلهــا. .الفـيء فإ

ًاملوضع الذي تنقل إليها إن كان خريابثمنها مثلها يف 
)٣( . 

 فـإن ال جيوز لإلمام والساعي بيع شيء من مال الزكاة من غري ضرورة،: "وقال النووي
ن يـقـف عليـه بعـض املاشــية أو خـاف هالكـه، أو ـكـان يف الطريـق خـطـر، أو  وقعـت الضـرورة 

  .)٤(ضرورة وما أشبه جاز البيع ةاحتاج إىل رد جربان أو إىل مؤونة النقل، أو قبض بعض شا
إذا أخذها الساعي فاحتاج إىل بيعها ملصلحة من كلفة نقلها : "وقال ابن قدامة

قة كوماء  وحنوها فله ذلك ملا روي قيس بن أيب حازم أن  النيب ملسو هيلع هللا ىلص رأى يف إبل الصدقة 
بل: فسأل عنها؟ فقال املصدق فالرجعة أن يبيعها ويشرتي بثمنها مثلها أو ، إين ارجتعتها 

 . )٥(غريها

                                                 
 
للشيخ آدم شيخ عبد هللا، وجملة "توظيف أموال الزكاة : "حبث استثمار أموال الزكاة حملمد عثمان شبري، وحبث: انظر )١(

اسـتثمار أمـوال الزكـاة ومـا يف حكمهـا : ، وملزيد من األدلـة واملناقشـات انظـر٣٥٤ /١-٣ عدد - جممع الفقه اإلسالمي
 .)١٥٠-١١٧(للدكتور صاحل الفوزان 

 ) .٧٠(حبث استثمار أموال الزكاة لعيسى شقرة  )٢(
 .٢/٢٢٣حاشية اخلرشي  )٣(
موع للنووي  )٤(  .٦/١٢٠ا
 .٢/٦٧٤املغين  )٥(



 
 ٥٤ 

 :الرتجيح
 :اتضح اآليتبعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها 

 وـبـني اســتثماره وجــود الـفـرق الكـبـري ـبـني اســتثمار اـملـال ـمـن قـبـل املاـلـك األصــلي،: أوال
ئبه، فـإن احلكـم  من قبل اإلمام أو من ينيبه، وأنه يف حال ما إذا كان املستثمر هو اإلمام أو 
لفوريـــة حلصـــوهلا،  خيتلـــف، وأنـــه مبجـــرد قبضـــه املـــال مـــن املزكـــي، تســـقط املطالبـــة عـــن املزكـــي 

 اخلريـيــة ويســقط الـضــمان عـنــه مبجــرد ذـلــك، ويف العصـــر احلـــديث تعتــرب املؤسســـات الزكوـيــة أو
ئبة عنه يف ذلك َّاملنصبة من قبل اإلمام  ُ

 . 
ملصلحة يف مواضع كثرية،  ويؤيد ذلـك وأن والية اإلمام والية شرعية تستلزم التصرف 

 :ما يلي
بــت فعــل عمــر  يف  مــني مــورد  وقــف األرض املفتوحــة عنــوة بقصــد اســتثمارها و

للدولة اإلسالمية، فقد رأى عمـر  عـدم تقسـيم أراضـي العـراق ومصـر والشـام بـني الفـاحتني 
ا خبراج معلوم  . وتركها يف أيدي أهلها من أهل الذمة يزرعو

ا، وأّيكونون عمار األ: "وقال يف أهلها فكيـف : مث قـال..قوى عليهارض، فهم أعلم 
ء، وحيـزت يت من املسلمني، فيجدون األرض بعلوجها قد اقتسمت، وورثت عـن اآل  !؟مبن 

 . )١("ما هذا برأي
ملصلحة  .فهذا تصرف من اإلمام 

 . )٢("إين أنزلت نفسي من مال هللا منزلة مال اليتيم: "وقال عمر بن اخلطاب 
ملصــلحة، وعــدم التشــهي، وعــدم جمانـبـة  وهــذا يســتلزم التصــرف مبقتضــى هــذه الوالـيـة 

 .احلق
األمر عند يف قسـم الصـدقات أن ذلـك ال يكـون إال علـى وجـه : "وقال اإلمام مالك

االجتهــاد مــن اـلـوايل، فــأي األصــناف كاـنـت فـيـه احلاجــة والعــدد أوـثـر ذـلـك الصــنف بقــدر مــا 
 . )٣(يرى الوايل

                                                 
 
 ).١٤١(اخلراج  )١(
 .٣/٢٧٦بقات الكربى الط )٢(
 .٢/٢٩٦املوطأ  )٣(



 
 ٥٥ 

ا ًمام خمري يف الصدقة يف التفريق فيهم مجيعا، ويف أن خياإل: "وقال أبو عبيد ص 
  .)١("بعضهم دون بعض إذا كان ذلك على وجه االجتهاد، وجمانبة اهلوى وامليل عن احلق

ًلإلمام أن خيص مبنفعة مال الزكاة دون الرقبة صنفا دون صنف : "احلافظوقال 
  .)٢("حبسب االحتياج

، فـفــي حــديث ـعــروة الـبــارقي  أن كمــا أن يف أـصــول الشــريعة ـمــا ـيــدل علــى ذـلــك
ه النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ً أعطــاه ديـنـارا يشــرتي أضــحية أو شــاة، فاشــرتى شــاتني، فبــاع إحــدامها بــدينار فــأ

لربكة يف بيع ًه فكان لو اشرتى ترا لربح فيهبشاة ودينار، فدعا له 
)٣(. 

الجتار بـهَّفي احلديث داللة على أن عروة اجتف  فهـو يـدل علـى جـواز ،ر فيما مل يوكل 
لربكـة يف بيعـه،  لـه علـى ذلـك، ودعـا لغري بغـري إذن مالكـه؛ ألن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص أقـرهاستثمار مال ا
ري لربكة دليـل علـى أنـه فعـل مستحسـن ومسـتحب، وخباصـة إذا كـان حيقـق اخلـففي دعائه له 
 .لصاحب املال

ئبـه اسـتثمار املـال  فإذا جاز استثمار املال اخلاص بدون إذن صـاحبه جـاز لإلمـام أو 
ملــال مبــا اإلمــام ألن ؛العــام ـبـدون إذن مــن لــه نصــيب يف هــذا املــال  لــه حــق النظــر والتصــرف 

 . )٤(حيقق املصلحة للمستحقني، ويدفع الضرر عنهم كويل اليتيم والناظر على الوقف

ئبـه بعـد قـبض الزكـاة فإنـه يتصـرف فيـه :نيا  مـن خـالل مـا سـبق مـن كـون اإلمـام أو 
خـري إيصـال الزكـاة ـعـن مسـتحقيها إذا دعـت املصـلحة لـذلك، كـأن ينـظـر يف  ملصـلحة، ولـه 

ا جعــل املســتحقني حقيقــة، أو غــري ذلــك، وقــد تقــدم مــن أدلــة الســنة مــا يــدل علــى ذلــك، مــ
الفقهاء نصوا على هذا يف غري موضع، وقد تقدم طرف من ذلـك، مـن خـالل ذلـك يتبـني أن 

 .االستثمار من مجلة ما يتصرف اإلمام فيه إذا اقتضته املصلحة

                                                 
 
  ).٧٦٧( األموال )١(
 .٤/١٠٩ فتح الباري )٢(
 ).٣٣٧٠(البخاري أخرجه  )٣(
 .استثمار أموال الزكاة لشبري  )٤(



 
 ٥٦ 

 هــذا ال ينـفـي ـكـون األصــل يف أـمـوال الزـكـاة أن يعجــل إخراجـهـا لتعـلـق حــق :لـثـا
خريها يف حال ما إذا عل ا، وال جيوز  م احتياج الفقراء امللحة إليهـا، مـع اعتبـار الفقراء 

 .أنه إذا دعت الضرورة إىل التأخري فإنه جيوز، وحتفظ مبا يراه اإلمام مناسبا
خـراج  بناء على ما تقدم فـإن األظهـر أن الواجـب علـى اإلمـام أو مـن ينيبـه أن يبـادر 

 املصـلحة العمـل يف الزكاة إىل مسـتحقيها مبجـرد قبضـها، وأنـه ال مـانع يف حـال مـا إذا اقتضـت
مع الفقهي، فقد جاء فيههذه األموال   :ستثمار وحنوه، وهو ما صدر به قرار ا

جيـــوز مـــن حـيــث املـبــدأ توظـيــف أمـــوال الزكـــاة يف مشـــاريع اســـتثمارية تنتهـــي بتملـيــك " 
بـعــــة للجهــــة الـشــــرعية املســــؤولة ـعــــن مجــــع الزكـــــاة ، أصــــحاب االســــتحقاق للزـكــــاة أو تكــــون 

ت علـــى أ، وتوزيعهـــا ن تكـــون بعـــد تلبيـــة احلاجـــة املاســـة الفوريـــة للمســـتحقني وتـــوافر الضـــما
  .)١("الكافية للبعد عن اخلسارة 

 :ويتأكد هذا اجلواز يف مواضع
س -  أن يـتــأخر اـملــال عـنــد اجلـهــات املعنـيــة ـبــذلك، ألي ســـبب ـمــن األـســباب، ـفــال 

لضوابط اآلتيةحينئ ستثمارها مبا حيقق املصلحة، إىل أن حيني وقت صرفها،   .ذ 
الستثمار- س حينئذ   . أن يفيض من أموال الزكاة ما يزيد عن حاجة الفقراء، فال 

اـيــة يف وـقــت مناـســب، وبعـــدها  وهــذا اجلـــواز مشـــروط بـكــون العـمــل االـســتثماري ـلــه 
ــذا العمــل بتوزيــع أ حــه علــى املســتحقني، وال جيــوز إبقــاء تقــوم اجلهــة القائمــة  صــل املــال وأر

 .أصل املال عند اجلهة املستثمرة؛ ملا يف ذلك من عدم إيصال احلق ملستحقيه
ئبـه لالسـتثمار بصـورة دائمـة، فإنـه  َويف حال بقاء أصل املال املستثمر عند اإلمـام أو 

 .يهال جيوز هذا االستثمار، بل الواجب إيصال هذا املال إىل مستحق
 أو من ينوب عنه فالبد من اإلمامومىت توجه القول جبواز استثمار أموال الزكاة من قبل 

 :مراعاة الضوابط اآلتية
 . استثمار أموال الزكاة وجود مصلحة راجحة يف منالتحقق -
 . أال تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري ألموال الزكاة-

                                                 
 
مع )١(  . ٣٠٩/ ١ -٣ العدد الفقهيجملة ا



 
 ٥٧ 

 .لطرق املشروعة يتم استثمار أموال الزكاة  أن-
ال يســتفيد مــن رـيـع املشــروع الزكــوي إال مســتحقو الزكــاة، وكــذلك األصــل إذا  أ-

 . تصفيتهمتت
 أن تتخـــذ اإلجـــراءات الكفيلـــة ببقـــاء األصـــول املســـتثمرة علـــى أصـــل حكـــم الزكـــاة، -

 .وكذلك ريع تلك األصول
 األصـــول املســـتثمرة إذا اقتضـــت حاجـــة مســـتحقي -تســـييل– املبـــادرة إىل تنضـــيض -

 .الزكاة صرفها عليهم
ُ ستوضــع فيهــا أمــوال الزكــاة جمديــة  ـبـذل اجلهــد للتحقــق مــن كــون االســتثمارات الــيت-

 . وقابلة للتنضيض عند احلاجةومأمونة
،  ويل األمر جبمع الزكاة وتوزيعهـا أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم-

  .)١ ( واألمانةف على االستثمار إىل ذوي الكفاية واخلربةسند اإلشراُوأن ي

*** 
 

                                                 
 
 .)٤٤ ( للدكتور عجيل النشمي، وحبث استثمار أموال الزكاة لشبري استثمار أموال الزكاةحبث)١(



 
 ٥٨ 

 : املبحث الثالث
 .َإخراج الزكاة للفقري بتمليكه ريع املسكن: الصورة الثالثة
َ، مث جيعل ريعه للفقـراء، علـى د أو املؤسسة ببناء أو شراء مسكنأن يقوم الفر: تصوير املسألة

 .أنه الزكاة الواجبة
والفــرق بــني هــذه الصــورة والــيت قبلهــا أن املســاكن هنــا ال يشــرتط أن يســكنها الفقــراء، 

ى الفقــراء املســتحقني بــل األصــل أن يســكنها مــن يســتطيع دفــع األجــرة، حــىت يعــود الريــع علــ
 .للزكاة

 :وهذه الصورة ال ختلو من حالني
موال غري زكوية: احلال األوىل ُأن يشرتى املسكن أو يبىن  ُ. 

ْوهذه احلال ال إشكال فيها، إذ حقيقة هذه الصورة هـو عـني مـا يقـوم بـه أي شـخص  َ
، سـواء ببنـاء مسـاكن أو جتـارة أو صـناعة وحنـوه، مث إذا أو مؤسسة من استثمار ألمـوال عنـدها

 .خرج ريع هذه األموال أخرجوا الزكاة منها
فإذا قام املالك األصلي ببناء أو شراء مساكن من أموال ليست زكوية، مث جعـل ريعهـا 

 .)١(اخلارج منها زكاة تدفع للفقراء، فال إشكال يف جواز هذا
 :تنبيه

يف حال مـا إذا كانـت املؤسسـة اخلرييـة وحنوهـا هـي الـيت قامـت بشـراء أو بنـاء املسـاكن 
؛ إذ موال غري زكوية، فال حرج أن ختـرج ريعهـا، لكـن لـيس علـى أنـه زكـاة هلـذا املـال وال لغـريه

، إمنـا علـى أنـه )٢(ال جتب عليها الزكاة على الراجح مـن أقـوال أهـل العلـم فيمـا لـديها مـن أمـوال
ب مـــن أـبــواب الصـــدقات العامـــة اـلــيت هـــي مـــن مهـــام املؤسســـات اخلريـيــة، أمـــا األمـــوال اـلــيت 

ا خترج يف مصارفها املعروفة، وتقدم حكم اس ا زكاة فإ  .)٣(تثمارها بشروطهُدفعت هلا على أ

                                                 
 
 .ه هنا تتمة للقسمةُكرِبحث أصال، وذ ميثل إشكاال يف الالهذا القسم  )١(
 ألن من شروط وجوب الزكاة يف املال أن يكون مملوكا ملالك معني، أما إذا كان لغري مالك معني كبيت املال، وبيـت )٢(

، وإعانـة ٢/٩بـدائع الصـنائع : انظـر. الزكـاةالزكاة، واملؤسسات اخلريية، واألموال املوقوفة على جهة، وحنوه فـال جتـب فيـه 
ض احلديثة.٢/٥٧٧، واملغين ٢/٦٢الطالبني   .ط مكتبة الر

 ).٥٤( ص: انظر )٣(



 
 ٥٩ 

*** 



 
 ٦٠ 

مـــوال زكوـيــة، وهـــذه : احلـــال الثانـيــة أن تكـــون تلـــك املســـاكن مشـــرتاة أو مبنـيــة 
 :احلال فيها نظران

 . هلذه الصورةالتكييف الفقهي:  األولالنظر   
مسـألة ميكـن خترجيهـا علـى ريج تلك املسـألة عليهـا فإنـه للنظر يف األصول اليت ميكن خت

 :، وهو ال خيلو من حالني)١(، وقد تقدم الكالم على هذه املسألةاستثمار أموال الزكاة
 أـنـــه ال ـجيـــوز حبــــال أن يـكـــون االســــتثمار ـمـــن املاـلـــك األـصـــلي للمــــال، وتـقـــرر: األوىل

االســـتثمار مـــن املاـلــك األصـــلي، وأـنــه مبجـــرد وجـــوب الزكـــاة فـــإن الواجـــب علـيــه إيصـــال احلـــق 
مث ملنافـاة ذلـك لشــرط  خـري إخـراج الزكـاة، وأنـه ـمـىت أخـر اإلخـراج فإنـه  َّملسـتحقيه، وال جيـوز 

ن مطلقـا، الفورية، الذي هو شـرط يف اإلخـراج عنـد اجلمهـور، ويف حـال تلـف املـال فإنـه يضـم
 .ٍّإال إذا كان التأخري لعذر أو لضرورة، فال يضمن واحلال كذلك إال بتعد أو تفريط

لضـوابط والشـروط : الثانية  ئبـه، وتقـرر أنـه جيـوز  أن يكـون االسـتثمار مـن اإلمـام أو 
  .)٢(السابقة
ئبـه إذا قـبض أمـووهذا يتطلب النظـر   ، وقـد تقـدم ال الزكـاةفيمـا جيـب علـى اإلمـام أو 

ئـبـــه إذا ـقـــبض اـملـــال ـمـــن املزكــــي، فإـنـــه يـكـــون وـكـــيال عـنـــه يف إيـصـــال اـملـــال إىل  أن اإلمـــام أو 
إذا كانت املصلحة يف التأخري فإنه مستحقيه، ويكون وكيال عن الفقراء يف القبض عنهم، وأنه 
راشــدين، إال أن األمــر هنــا خيتلــف جــائز اســتنادا لظــواهر ســنة رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفعــل اخللفــاء ال

اختالفــا كـبـريا، فــإن املســكن سيشــرتى أو يـبـىن ويبقــى عـنـد تـلـك اجلهــة لالســتثمار اـلـدائم، مــن 
 .ٍأجل أخذ الريع، وهو متناف مع حقيقة الزكاة

                                                 
 
 ).٥٤-٣٥(ص : انظر )١(
 ).٥٤(ص : انظر )٢(



 
 ٦١ 

 .احلكم الشرعي لصورة املبحث: النظر الثاين
 :صورة على أحوال ثالثةبناء على ما تقدم، فإن حكم هذه ال

موال غري زكوية، مث جيعل للريع للفقراء علـى : احلال األوىل أن يكون الشراء أو البناء 
َأنه من الزكاة الواجبة، وتقدم أن هذا ال شئ فيه البتة، وأنه جائز، وهو ال يعدو كونـه إخراجـا 

َُيف املال املزكى، كبلوغ النصاب، وحوالن للزكاة على الوجه املعتاد، مع توفر كافة شروط الزكاة 
 .احلول، وامللك التام، وحنوه

مـــوال زكويـــة، يريـــد بـــه :احلـــال الثانيـــة   أن يشـــرتي املالـــك األصـــلي أو يبـــىن املســـكن 
االستثمار، فإنـه ال جيـوز حبـال، بـل الواجـب علـى املالـك األصـلي مبجـرد وجـوب الزكـاة إخـراج 

 .الاملال، وال جيوز له استثماره حب
 -واحلـال كـذلك-حىت عند وجود عذر يسوغ له التأخري،كما تقـدم، فإنـه ال جيـوز لـه 

االســتثمار، الحتيــاج االســتثمار لوقــت طويــل يف الغالــب، قــد يتجــاوز التــأخر الــذي جــاز لــه 
 . للعذر

ئبه، فإذا كان األمـر كـذلك : احلال الثالثة  فـإن أن يكون هذا التصرف من اإلمام أو 
َّمثت إشكاال كبـريا يف هـذه احلـال؛ وذلـك أن الواجـب يف املـال الزكـوي أن يـدفع إىل مسـتحقيه 
َمبجرد الوجوب، وال يضر التأخر اليسري إذا اقتضته املصلحة كما تقدم، ومعلوم أنه إذا اشـرتي  ُِ

ـمـوال الزـكـاة عـلـى وـجـه االســتثمار، فإـنـه يف ـهـذه الـصـورة يبقــى املـسـكن  ـحتـت ُاملسـكن أو ـبـين 
َتصـرف اجلهــة املشــرفة علـيـه، املمثـلـة لإلمــام أو النائـبـة عـنـه، وـهـذا يعــين ـعـدم وـصـول أـصـل ـهـذا  ِّ

 .َاملسكن إىل املستحقني للزكاة، مع كونه مستحقا هلم
فالذي يظهر عدم جواز بنـاء أو شـراء مسـكن مـن أمـوال زكويـة، مث جعـل ريعـه للفقـراء 

ا يف ذـلـك مــن تعطـيـل وإيقــاف ألصــل هــذا املــال املســتحقني للزكــاة عـلـى أـنـه الزكــاة الواجـبـة، ملــ
 .على صورة املسكن، وعدم وصوهلا ملستحقيها، وهللا تعاىل أعلم

*** 
 



 
 ٦٢ 

 : املبحث الرابع
 .إخراج الزكاة للفقري بوقف املسكن عليه: الصورة الرابعة
 :تصوير املسألة

، مث يقـوم بوقـف زكوية أو غري زكويةسكن من أموال أن يقوم الفرد أو املؤسسة ببناء أو شراء م
 .هذا املسكن على الفقراء على أنه الزكاة الواجبة

 التكييف الفقهي: املطلب األول
 البد وبناء عليه فإنه، املال الزكوي على مستحقيههذه الصورة خترج على مسألة وقف 

لوقف يف الفقه اإلسالمي، لبيان العالقة بينه ومن التعريف  . بني الزكاة 
 :اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف الوقف، وهذا جممل ما قالوه

نه حبس العني على حكم ملك هللا تعاىل، وصـرف منفعتهـا علـى : أوال عرفه احلنفية 
 . من أحب، وهذا عند أيب يوسف ودمحم بن احلسن

ملنفعة: وعند أيب حنيفة   .)١(حبس العني على ملك الواقف والتصدق 
نه إعطاء منفعـة شـيء مـدة وجـوده، الزمـا بقـاؤه يف ملـك معطيـه : نيا عرفه املالكية 

 . )٢(ولو تقديرا
نه حبس مال ميكـن االنتفـاع بـه مـع بقـاء عينـه، بقطـع التصـرف عرفه : لثا الشافعية 

 . )٣(يف رقبته على مصرف مباح موجود
ـنـه حتـبـيس ماـلـك مطـلـق التصــرف ماـلـه املنتفــع ـبـه مــع بقــاء عيـنـه : رابـعـا عرـفـه احلنابـلـة 

  .)٤(ىل هللا تعاىلبقطع تصرفه وغريه يف رقبته، يصرف ريعه إىل جهة بر تقر إ

ــا ـتـدور عـلـى أن الوـقـف حتـبـيس األصــل، أو العــني، أو  َّوأ كاـنـت ـهـذه التعريـفـات، فإ
 .املال، مع بقاء رقبة املوقوف وعينه

                                                 
 
 .٦/٢٠٥، وفتح القدير ٣/٣٢٥تبيني احلقائق )١(
 .٢/٢٠٥، وجواهر اإلكليل ٤/٣٤منح اجلليل  )٢(
 .٢/٣٧٦مغين احملتاج  )٣(
 .٧/٣، واإلنصاف ٢/٤٨٩شرح منتهى اإلرادات  )٤(



 
 ٦٣ 

 :كما اختلف الفقهاء يف انتقال ملك الوقف على أقوال ثالثة
أن ملك رقبـة املوقـوف ينتقـل إىل هللا سـبحانه وتعـاىل، فينفـك مـن : القول األول

اختصاص اآلدمي إىل هللا تعاىل، وهـو الظـاهر مـن ثالثـة أقـوال للشـافعية، وبـه قـال أبـو يوسـف 
 . )١(ودمحم بن احلسن من احلنفية

أن املوقوف يبقى على ملك الواقف، وهو ما ذهب إليه أبـو حنيفـة وبـه : القول الثاين
 . )٢(قال املالكية على املشهور، والشافعية يف قول

التفصـــيل، فـــإن كـــان عـلــى شـــخص أو جهـــة معيـنــة بقـــي عـلــى مـلــك : القـــول الثاـلــث
الواقف، وإن كان على جهة عامة انتقل إىل ملك هللا تعـاىل، وهـو مـذهب احلنابلـة، والشـافعية 

لث  . )٣(يف قول 

الواقف واملوقوف عليه، فالواقف ملـا كـان : وسبب اخلالف هو نقص امللك يف الطرفني
قصــا، واملوقــوف عليــه ملــا كــان ميلــك االنتفــاع فقــط كــان  ال ميلــك منفعــة األصــل كــان ملكــه 

قصا  .ملكه 

ْوإمنــا ســقت هــذا اخلــالف  لكلـيـة ـعـن املـلـك، لإلـشـارة إىل ـكـون ُ بقـطـع الوـقـف مل ـخيـرج 
الشـخص أو  بـني اجلهـة على التفريـق أو ملك املوقوف، أو ،ملك الواقفالنظر عن كونه على 

 .وهذ يبني جانبا مهما  من حقيقة الوقف، ا اجلهة العامة، فينتقل امللك فيهبني املعني، و
 تعريف الزكاة: نيا

 : كما اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف الزكاة
 بشــرط قطــع ،هــي متلـيـك املــال مــن فقــري مســلم غــري هــامشي وال مــواله: "فعـنـد احلنفـيـة

  .)٤("املنفعة عن اململك من كل وجه  تعاىل

                                                 
 
  .٦/٢٢١ الصنائع ، وبدائع٣/٣٢٥، وتبيني احلقائق ٢/٣٨٩، ومغين احملتاج ٥/٣٤٢روضة الطالبني  )١(
، ٥/٣٤٢، وروـضـــة الـطـــالبني ٧/٩٨، وحاشـــية اخلرشــــي ٦/٢٢١، وـبـــدائع الـصـــنائع ٣٢٥، ٣/٣٢٠تبيـــني احلـقـــائق  )٢(

  .٢/٣٨٩ومغين احملتاج 
جلـة أحبـاث حبث الدكتور عيسى شقرة مب: ، وانظر٢/٣٨٩ ، ومغين احملتاج٥/٦٠١، واملغين ٤/٢٥٤كشاف القناع  )٣(

 ).٧٣،٧٤(وأعمال الندوة لقضا الزكاة املعاصرة 
 .١/١٧٠، والفتاوى اهلندية٢/٦٥، وبدائع الصنائع٢/٢٠٢ املبسوط: انظر )٤(



 
 ٦٤ 

مـال خمصـوص يؤخـذ مـن مـال خمصـوص إذا بلـغ قـدرا خمصوصـا : "وعند املالكيـة
 . )١("يف وقت خمصوص يصرف يف جهات خمصوصة

ـــــد الشــــــافعية ، يصــــــرف لطائفــــــة خمصوصــــــة اســــــم لقــــــدر مــــــن مــــــال خمصــــــوص": وعـن
  .)٢("بشرائط

 . )٣(" لطائفة خمصوصة يف مال خاصواجبحق " :وعند احلنابلة

ها ـتـدور علـى أن الزكـاة ـحـق جيـب لطائفـة خمصوصــة، ومـن خـالل ـهـذه التعريفـات جنـد
خترج من أمـوال خمصوصـة، وبشـروط خاصـة، وقـد تقـدم أن مجهـور الفقهـاء يشـرتطون التمليـك 
لتـايل ملـك منافعـه، فالزكـاة  لألصناف األربعة يف املال الزكوي، وملكه يعين ملك رقبة املال، و

ــا متليــك أصــل املــال ورقبتــه ومنفعتــ ه للفقــري واخلــروج منــه  تعــاىل، فــال جيــوز ال ختــرج عــن كو
ملنفعة فقط  .بقاء الرقبة أو أصل املال للغين، مع انتفاع الفقري 

لنسبة ألصل املال، وأن كال منهما يبـاين  ذا يتبني الفرق الكبري بني الزكاة والوقف  و
مــا يفرتقــان  يف أمــور كثــرية، كافرتاقهمــا يف اآلخــر مــن حيــث احلقيقــة والقصــد واملعــىن، مــع كو

كتمـال الشـروط، خبـالف الوقـف الـذي هـو مـن  صـل الشـرع  احلكم الشرعي، فالزكـاة واجبـة 
 .إجياب اإلنسان على نفسه

 .وكاختالفهما يف الشروط، فالزكاة يشرتط هلا شروط، ختالف شروط الوقف
ما يلتقيان يف أن كال منهما نفع للفقري، فإن هذا غري الز م؛ إذ الوقف قـد يكـون وكو

م،  على أغنياء، كما أن الزكاة قـد جتـب لغـري الفقـري، كـابن السـبيل والعامـل عليهـا واملؤلفـة قلـو
خذون لفقرهم  .فإن هذه األصناف وحنوها ال 

 

                                                 
 
  .٢/٥ ، ومنح اجلليل١/٤٧٣ املكتبة الثقافية ببريوت، وحاشية العدوي. ط ١/٣٢٣الثمر الداين : انظر )١(
 .٢/٣١٢ ، وحاشية البجريمي على اخلطيب٢/٥ ، وحاشيتا قليويب وعمرية٢/٦٥ مغين احملتاج: انظر )٢(
 .٢/٥ ، ومطالب أوىل النهى١/٣٨٨ ، وشرح املنتهى٢/١٦٧ كشاف القناع: انظر )٣(



 
 ٦٥ 

  احلكم الشرعي هلذه الصورة: املطلب الثاين
مــة، وأن كــال منهمــا بنــاء علــى مــا تقــدم مــن كــون الزكــاة تفــارق  الوقــف مفارقــة 

 الزكويــة خمتـلـف عــن اآلخــر مــن حيــث املوضــوع واحلقيقــة، يــرتجح القــول بتحــرمي جعــل األمــوال
وقفا على جهة من اجلهات، ولو كانت من جهات الزكـاة، لعـدم تـوفر شـرط أصـيل يف الزكـاة، 

التمـلـك، وـقـد  بقطـع النظــر ـعـن معـىن -وهـو نـقـل أصـل اـملـال إىل مـسـتحقيه علـى وـجـه التمـلـك
، أمـا الوقـف فإنـه يـلـزم )٢( وال يضـر التـأخري اليسـري بـشـروطه الـيت تقـدمت-)١(تقـدم الكـالم عليـه

ِمنه بقاء أصل املال حتت تصرف اجلهة املوقفة، سواء كانت من قبل اإلمـام أو جهـة شخصـية 

 . وحنوه، وهذا يتناقض متاما مع الزكاة
لبـيــع واال جيـــوز التصــرف فيهــــمــوال الزكويــة املوقوـفــة أن األ كمــا ، وعلـيــه ـفــال هلبــةال  

 .ِّسبيل لتسبيلها؛ لذا فالقول مبنع هذه الصورة متوجه
وقـــد ـصـــدرت فـتـــوى للـشـــيخ القرـضـــاوي يف حتـــرمي وـقـــف األـمـــوال الزكوـيـــة، وـهـــذا ـنـــص 

 :الفتوى
؛ ألن ُ الزكــــاة إىل وقــــف، لينفــــق منــــه علــــى الفقــــراء واملســــاكنيال جيــــوز حتويــــل أمــــوال"

ِّ أن تصــرف يف احلــال إىل املســتحقني، وتوضــع يف مصــارفها الشــرعية املفــروض يف أمــوال الزكــاة َ ُ
جــزةَّالــيت حــددها القــرآن الكــر ، وال حتتمــل  ومطلوبــِّمي، لتحقــق أهــدافا وحاجــات  ة طلبــا فــور

ــا، وكـل مـا أـجـازه َّوهلـذا اتـفـق العلمـاء علـى أـنـه ال التأجيـل؛  خـري الزـكـاة عـن وقـت وجو ُّجيـوز 
َّ أن يعزهلـا وحـدها، ويوزعهـا علـى مسـتحقيها خـالل شـهور السـنة حتقيقـا ملصـاحل معينـة الفقهاء ِّ ِّ

ملســتح  االســتحقاق مــن وصــول الزكــاة َ حيــرم أهــلِّقني أنفســهم، وحتوـيـل الزكــاة إىل وـقـفَّتتعـلـق 
َبعــد أن تســتثمر وخيــرج عائــد وريــع، يهم يف احلــال، وإمنــا إلــ يت بــه الوقــف ُ مث إن العائــد الــذي 

هــا صــاحبها، بــل هــو جــزء صــغري منهــا، ميثلــه ريــع الوقــف قــد يكــون  ِّلــيس هــو الزكــاة الــيت آ

َّىل أن يكـــون نصـــيب املســـتحقني كـــل، وـقــد أمـــر هللا تعـــا%٥ أو %١٠  الزكـــاة، وهـــي ماـئــة يف ِّ
 .املائة

                                                 
 
 ).٩(انظر ص )١(
 ).٣٦(انظر ص )٢(
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 .)١(وهللا أعلم. ُا ال تشرع هذه العملية املنافية ملقاصد الزكاة الشرعيةهلذ
  :تنبيه

لوقــف) يف ســبيل هللا(بعــض أهــل العلــم يــرى أن صــنف  ، أو أنــه صــنف يصــح أشــبه 
عتبار أن هذا املصرف يكون املال فيه للمجاهدين واملقاتلني  وقف املال الزكوي عليه؛ وذلك 
اهـدون يف ســبيل هللا يصـرف مـن الزكـاة هلـذا الصــنف، مث إذا  يف سـبيل هللا، فكـل مـا حيتاجـه ا

 انتـقـال مـلـك يف انتـهـت احلاجــة إلـيـه يـعـود لبـيـت اـملـال، لينتفــع ـبـه جماـهـدون آـخـرون، فـلـيس فـيـه
خــذ ملصــلحة نفســه، إمنــا ملصــلحة املســلمني؛ ولــذلك ال يشــرتط أن يكــون  احلقيقــة؛ ألنــه ال 

ِّعـن النَّـيب فقريا، حىت جاء يف حديث أيب سـعيد اخلـدري   ِ ِ ال حتـل الصـدقة لغـين إال "  :ملسو هيلع هللا ىلصَ
ٍم، أو غـــاز يف ســـبيل هللا، أو مســـكني لعامـــل عليهـــا، أو رجـــل اشـــرتاها مباـلــه، أو غـــار: خلمســـة

ُّتصدق عليه منها فأهدى منها لغين  ُ")٢(. 
اهـدين وتنفق الزكـاة علـى وقد نص الفقهاء على أن مصرف يف سبيل هللا  املقـاتلني، ا

ّوالســـالح، وهـــذه ال متـلــك للمقاـتــل، وإمنـــا يســـتعملها الت احلـــرب ُوقـــد تصـــرف يف جتهـيــزهم  ّ ُ
ا إىل بيت املال بعد انتهاء القتال  . وجيب عليه إعاد

ًفاملصـــرف الوحـيــد عـنــد الفقهـــاء اـلــذي تصـــح فـيــه الزكـــاة وميكـــن أن يكـــون وقفـــا  ّ مـــن -َ
 .اهـ.لني يف سبيل هللاّهو ما يتعلق بتجهيز املقات -حيث املعىن

خـذ فيهـا املقاتـل مـن أمـوال الزكـاة مث   َّوهذا الكالم قد يسلم يف بعض املواضـع، كـاليت  ُ
إذا انتهــت حاجـتـه وـجـب رد مــا أـخـذه، فهــذا مــن حـيـث الـصـورة يشــابه الوـقـف، لكــن ال يعــين 

خذه مـن قاتـل يف سـبيل ال يكـون علـى وجـه التملـك، بـل إن الغـا زي هذا أن كل مال زكوي 
 .خذ من هذا املصرف لينفق ويطعم على نفسه وعلى عياله

                                                 
 

)١(http://www.qaradawi.net/site/topics/static.asp?cu_no=٢&lng=٠&template_id=٢٣٢
&temp_type=٤٢&parent_id=١٧ 

 ٣إرواء الغليـل  فـي ، واحلـديث صـححه األلبـاين)١٨٣١(، وابن ماجه)١٣٩٣(وأبو داود، )١١١١٣(أخرجه أمحد )٢(
 /٣٧٧.  
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 ويعطــي مــا يســتعني بــه علــى الغــزو فيعطــي نفقـتــه :صــحابناأقــال " :قــال النــووي
 . )١("الذهاب والرجوع واملقام يف الثغر وإن طوكسوته مدة ال

ِيف غـــزوه قـــدر حاجتـــه إذا حـــان وقـــت خروجـــه الغـــازي يعطـــى: "وقـــال الشـــربيين  ً نفقـــةْ
  .)٢( " لنفسه وكذا لعيالهًوكسوة

  ولو كان غنيا؛-الزكاة: أي - منها-أي الغازي-فيعطى: "وجاء يف شرح غاية املنتهى
 . )٣(" إىل بلدهوإ رض العدو إليه لغزوه ذها وإقامة ما حيتاج ألنه حلاجة املسلمني

بل جـاء يف عبـارات الفقهـاء مـا يفيـد أن مـن اشـرتى آالت اجلهـاد مـن أمـوال الزكـاة مث 
  .أراد أن يوقفها أن ذلك ال جيوز

لزكــــاة فرســــا يكــــون حبيســــا يف وال جيــــوز أن يشــــرتي مــــن ا: "ـقـــال اـبـــن مفـلـــح رمحــــه هللا
طاجلهاد  . )٤(" أو يقفها على الغزاة،، وال دارا أو ضيعة الر

يف ) حيبسـها ، أن يشـرتي منهـا فرسـا(ال جيزئ من وجبت عليـه زكـاة و:"وقال الرحيباين
 . )٥(" املأمور به، لعدم اإليتاء)عقارا يقفه على غزاة(أن يشرتي منها ) أو(، سبيل هللا

بناء على ما تقدم فإنه ال حاجة الستثناء هذا الصنف، وكونه يشابه الوقـف يف بعـض 
خذ حكم الوقف، بل إنه مصرف من مصارف الزكاة تتنوع صور إخراجها  صوره ال يعين أن 

رة تـدفع وتسـرتد عنـ ِد احلاجـة، ويبقـى احلكـم مطـردا فيه، فتارة حيصل به التملك كمـا سـبق، و َّ ُ
 .يف كون األموال الزكوية ال جيوز وقف شئ منها، وهللا تعاىل أعلم

*** 

                                                 
 
موع  )١(  .٦/٢١٣ا
 .دار الفكر. ط٨/١٣٢٣احلاوى الكبري : ، وانظر٤/١٨٧مغين احملتاج )٢(
 .٢/١٤٨مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى  )٣(
 .١/٢٩٠اإلقناع : ، وانظر٢/٦٢١الفروع  )٤(
 .٢/١٤٨مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى  )٥(
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 : املبحث اخلامس
ألمــوال الزكويــة عــن طريــق تســديد الــديون، : الصــورة اخلامســة متويــل املســاكن 

 :وهلذه الصورة طريقان
  :الطريق األوىل

لزكــاة يف صــورة شــراء أو بـنــاء  يت الفقــري إىل املؤسســة اخلرييــة أو الغــين، ليطالــب  أن 
ِمــا دمــت حمتاجــا للـسـكن فاشــرت أـنـت بيـتـا أو ابـنـه : مـسـكن، فتقــول اجلهــة أو الشــخص املزكــي ِ

عتبارك مدينا غارما ملصلحة نفسك لتسديد عنك  ْلدين، مث نقوم حنن  َّ. 
 

تقدم يف هذا البحث أن الصحيح جواز إخراج الزكاة يف صورة مسكن يسكنه الفقري، 
وهو مبين على ما تقدم من جـواز صـرف الزكـاة يف صـورة منفعـة، وأن هـذا يـدخل يف التمليـك 

الظـن عـدم تغـري حالـه ُاملقصود للشارع، وأنه جيوز أن يعطى الفقري كفاية العمر إذا غلب علـى 
إىل الكســب أو مــا حيصــل بــه الغــىن، وبنــاء علــى هــذا القــول فهــذه الصــورة ال حاجــة لعرضــها 
وطرحها، فيجوز ابتداء أن يصرف الغين أو املؤسسة اخلريية الزكاة يف صورة شراء أو بنـاء بيـت 

 .يسد حاجة الفقري
ملـنــع، وأـنــه ال جيـــ وز إخـــراج الزكـــاة يف ـفــال وجـــه لبحـــث هـــذه الصـــورة إال عـلــى القـــول 

َّصـــورة بـنــاء أو شـــراء مســـكن مث دفعـــه ملـــن حيتاجـــه، فحينـئــذ يـتــأتى النظـــر فيهـــا، ويف توصـــيفها 
 .وتكييفها الفقهي، ومن مث بيان حكمها الشرعي

 :التكييف الفقهي
مما يساعد يف التكييـف الفقهـي هلـذه الصـورة حتريـر الغـارم املسـتحق مـن الزكـاة حقيقـة؛ 

توجه املذكور يف الصورة قد يفتح  كبريا من التحيل على توجيـه الزكـاة ووجه ذلك أن هذا ال
إىل غــري مــا وضــعت ـلـه شــرعا، فقــد يتوجــه أحــدهم إىل االســتدانة لبـنـاء مســجد أو مدرســة أو 
شراء سيارات جلهة خريية وحنوه، مث ادعاء أنه استدان، وهو غارم ومستحق للزكاة، فيأخذ من 

اجلهات، وهي ليست اجلهات اليت أراد الشرع أن خترج فيها الزكـاة؛ الزكاة لسداد دينه يف هذه 
نه  ْلذا كان حتما بيان املراد بصنف الغارمني، لبيان الدين الذي يستحق صاحبه أن يوصف  َّ

 .غارم حقيقة، ومن مث يستحق أن يعطى من الزكاة



 
 ٦٩ 

حتمـلــت : لقـــاٍ َِ حـــديث قبيصـــة ـبــن خمـــارق اهلـــاليل :األصـــل يف هـــذا الـبــاب
ـا(: محالة فأتيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أسأله فيها، فقال تينا الصدقة، فنأمر لك   ،"أقم حىت 

الــة فحلــت لــه َّرجــل حتمــل مح: َِ قبيصــة، إن املســألة ال حتــل إال ألحــد ثالثــة: "مث قــال: قــال
لـه املسـألة حـىت  ورجل أصـابته جائحـة اجتاحـت مالـه، فحلـت ، مث ميسكاملسألة حىت يصيبها

ورجــل أصــابته فاـقـة ـحـىت يقــوم ثالـثـة مــن ، ًـسـدادا مــن عــيش:  أو ـقـال،يـصـيب قوامــا مــن عــيش
صـيب قوامـا لقد أصابت فال فاقة فحلـت لـه املسـألة، حـىت ي: ذوي احلجا من قومه، فيقولون

كلهـــا صـــاحبها ،  ســـدادا مـــن عـــيش:أو قـــالمـــن عـــيش،  فمـــا ســـواهن مـــن املســـألة ســـحت، 
 . )١("سحتا

أصيب رجـل يف عهـد رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف مثـار ابتاعهـا، فكثـر : قال وعن أيب سعيد 
 . )تصدقوا عليه( :، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلصدينه

ا وجـدمت، خـذوا مـ(: فتصدق الناس فلـم يبلـغ ذلـك وفـاء دينـه، فقـال النـيب ملسو هيلع هللا ىلص لغرمائـه
 . )٢()وليس لكم إال ذلك

ـيـدعو هللا : "ـقـال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ـقـالرضــي هللا عنهـمـا ـعـن عـبـد اـلـرمحن ـبـن أيب بـكـر و
ن؟ ْيَّ بن آدم، فيم أخذت هذا الد: بصاحب الدين يوم القيامة حىت يوقف بني يديه، فيقول

 رب، إـنــك تعلــم أين أخذتــه فـلــم آكــل ومل أـشــرب ومل : وفــيم ضــيعت حقـــوق النــاس؟ فيقــول
 . أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة

 فـيـدعو هللا بشــيء فيضــعه ،صــدق عـبـدي، أ أحــق مــن قضــى عـنـك الـيـوم: فيقــول هللا
 .)٣("يف كفة ميزانه، فرتجح حسناته على سيئاته، فيدخل اجلنة بفضل هللا ورمحته

 :والغارم يف كالم الفقهاء أحد صنفني
 .حة نفسهمن كان عليه دين ملصل: األول

                                                 
 
 ).١٧٣٠(أخرجه مسلم  )١(
 ).٢٩١٠(أخرجه مسلم )٢(
 .٢٨٢ / ١يف ضعيف الرتغيب والرتهيب ، وضعفه األلباين)١٦١٥(أخرجه أمحد )٣(
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ِالثاين  .الغارم إلصالح ذات البني :َّ
نالغارمون : جاء يف اإلقناع  : وهم املدينون املسلمون، وهم ضر

 وـهــو ـمــن حتـمــل بســـبب ، ـمــن ـغــرم إلـصــالح ذات الـبــني وـلــو ـبــني أـهــل ذـمــة:أـحــدمها
 ويتوـقـــف ،إـتـــالف نفــــس أو مــــال أو يـهـــب دـيـــة أو مــــاال لتـســـكني فتـنـــة وقعــــت ـبـــني طــــائفتني

 . وإن كان غنيا أو شريفا، فيدفع إليه ما يؤدي محالته،صلحهم على من يتحمل ذلك
فيأخــذ إن  ، ـمـن غـرم إلـصـالح نفسـه يف مـبـاح حـىت يف ـشـراء نفسـه ـمـن الكفـار:الثـاين

 .)١(كان عاجزا عن وفاء دينه
أو صـرفه يف مبـاح فيعطـى .. من تداين لنفسه يف مباح طاعـة: الغارم وهو ثالثة: "وفيه

ن حيل الدين وال يقدر على وفائه   .)٢("وما لو مل حيتج مل يعط.. مع احلاجة 

تهد من ذلـك، أمـا الغـارم، فبقـدر -أهل الزكاة: أي-وأما قدر ما يعطى: "ويف بداية ا
  .)٣("ما عليه إذا كان دينه يف طاعة ويف غري سرف، بل يف أمر ضروري

كمــا اشــرتط املالكـيــة أال يكــون قــد اـســتدان ليأخــذ ـمــن الزكــاة، كــأن يـكــون عنــده ـمــا 
خــذ منهــا، خبــالف فقــري اســتدان  لــدين ألجــل أن  و يكفـيـه وتوســع يف اإلنفــاق  للضــرورة 

 . )٤(األخذ منها
 : وقد جاء يف كالم السلف تفسري للغارم

 . )٥("الغارمون هم قوم ركبتهم الديون من غري فساد وال تبذير: "قال جماهد

 ."َّمن احرتق بيته، وذهب السيل مباله، وادان على عياله" :وعنه قال
َ املســـتدين يف غـــري ســـرف، ينبغـــي لإلمـــام أن يقضـــي الغـــارمون: "عـــن أيب جعفـــر قـــالو َ

 . )٦("عنهم من بيت املال

                                                 
 
 .٣/٢٣٣، واإلنصاف١/٢٩٠اإلقناع  )١(
 .١/٢١٣اإلقناع  )٢(
تهد  )٣(  .٢٢١ / ١بداية ا
  .١/٤٩٦،٤٩٧حاشية الدسوقي  )٤(
  .٣١٧ / ١٤تفسري الطربي  )٥(
 .مصدر سابق )٦(



 
 ٧١ 

َّفقـوم غـرقتهم الـديون يف غـري إمـالق أما الغارمون": وعن قتادة
 وال ،وال تبـذير، )١(

 . )٢("فساد
خــذ لســداد دينــه هــو  فمــن خــالل هــذه النصــوص تبــني أن الغــارم الــذي يســتحق أن 

خـذ ملصـلحة نفسـه الـيت هـو حباـجـة إليهـا أو اضـطرار إليهـا بغـري فسـاد وال تبـذير ، وأـنـه الـذي 
 .ليس كل من استدان حتل له الزكاة، فمن استدان ألمر كمايل ال يدخل يف هذا الصنف

ومن استدان حلظ غريه إن كان حلاجة كاإلصالح بني النـاس، أو احلاجـة الـيت ال يقـوم 
خذ من الزكاة، أما االستدانة ألمـر تقـوم بـه الـدول واحلكومـات، كبنـاء  ن  س  ا غريه فال 

ُّيف بعض األحياء تكثرا وحنوه، فإن الواجب إغالق هذا الباب، وعدم اعتبـار هـذا مـن مسجد 
 .الديون املوجبة لألخذ من مصرف الغارمني

  :احلكم الشرعي هلذه الصورة
بناء على مـا تقـدم فـإن الشـخص إذا اسـتدان لبنـاء أو شـراء مسـكن حيتاجـه، ومل يكـن 

ليس عنده من املال ما ميكنه به شراءه أو بناءه دون استدانة، فاستدان لبناء هذا ٌّله بد منه، و
املسكن، من غـري سـرف وال تبـذير وال إضـاعة للمـال، ومل يكـن عنـده مـن الـدخل الشـهري أو 
مــا، فإـنـه يعطــى مــن  الـسـنوي مــا ميكـنـه ـبـه ـسـداد هــذا اـلـدين، وعجــز عــن الـسـداد مباـلـه عـجـزا 

 .و بعض دينه إذا متكن هو من سداد البعض اآلخر، وهللا تعاىل أعلمالزكاة حىت يسد دينه، أ

                                                 
 
 .دار صادر.ط ٣٤٧ / ١٠لسان العرب .إنفاق املال وتبذيره حىت يورث حاجة، ويطلق على اإلفساد: أي )١(
 .٣١٨ / ١٤تفسري الطربي  )٢(



 
 ٧٢ 

 :الطريق الثانية
أن تبــين املؤسســة اخلرييــة مســكنا مــن أمــوال ليســت زكويــة بغــرض االســتثمار، مث 

جرة، مث عند وجوب سداد األجرة، تدفع املؤسسة   ويةاألموال الزكتقوم بتسكني الفقراء فيها 
ـم غـارمونللفقراء لسد ما وجب عليهم من أجـرة املسـكن ؛ ليعـود بـذلك املـال الزكـوي  علـى أ
ستثماره، وهلم جرا نية، لتقوم   .للمؤسسة مرة 

الذي يظهر يل أن هذا من حيث املبـدأ ال يـرد عليـه مـا يبطلـه، فمـن حـق املؤسسـة أن 
ا الفقــــراء مــــن غــــري أجــــرة تســــكن مــــن شــــاءت يف هــــذه املســــاكن، بــــل إن أرادت أن تســــكنه

ت عملهــم، كمــا أن هلــا أن  عتبــارهم مــن أهــل الصــدقات كــان هلــا ذلــك، بــل هــذا مــن أولــو
ـــذه األجـــرة أصـــبحوا  جـــرة يف الذمـــة، ـفــإذا انشـــغلت ذـمــتهم  تـســكن هـــذه الفـئــة ـمــن الفقـــراء 

خذوا من الزكاة  .غارمني حلظ أنفسهم، وكانوا من أهل الزكاة، فاستحقوا بذلك أن 
ـا فإ ذا دفعت املؤسسة هذه األموال إليهم كغـارمني، مث قـاموا هـم بـدفعها إلـيهم علـى أ

 .أجرة السكن كان هذا من األعمال اجلائزة
وال أرى أن التواطؤ على هذا من التواطؤ احملرم، فالتواطؤ املمنوع هـو الـذي يعـود علـى 

ملصــلحة، ـكـأن ـيـدفع ـلـه الزـكـاة مــن أـجـل أن يـسـده ديـنـه ؛ -الف يف ذـلـكعـلـى خــ-الـشـخص 
ا جتوز  .ولذلك إذا وقعت بغري تواطؤ، فإ

  :التكييف الفقهي
 .ميكن ختريج هذه املسألة على األصل يف احليل

تقــدمي عمــل ظــاهر اجلــواز إلبطــال " :بقولــهيف االصــطالح   احليــل الشــاطيبوقــد عــرف
 ".حكم شرعي وحتويله يف الظاهر إىل حكم آخر

  .)١("فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة: "مث قال رمحه هللا
ن يقصد سقوط الواجب أو حل احلرام بفعل مل " شيخ اإلسالم ابن تيمية وعرفها

 .)٢("أو ما شرع له، يقصد به ما جعل ذلك الفعل له

                                                 
 
  .٢٠١ / ٤املوافقات  )١(
 .١٧ / ٦الفتاوى الكربى )٢(



 
 ٧٣ 

يف صــورة ، اســم التحيــل يفيــد معــىن إبــراز عمــل ممنــوع شــرعا: "وقــال ابــن عاشــور
أو إبراز عمل غـري معتـد شـرعا يف صـورة عمـل معتـد بـه لقصـد تفصـيلي مـن ، عمل جائز

أمــا الســعي إىل عمــل ، مؤاخذتــه؛ فالتحيــل شــرعا هــو مــا كــان املنــع فيــه شــرعيا واملــانع الشــارع
جيــاد وســائله فـلـيس حتــيال،مــأذون بصــورة غــري صــورته  ولكـنـه يســمى ـتـدبريا أو حرصــا أو ، أو 

 .)١("ورعا

  .وقد قسم أهل العلم احليل إىل حيل مشروعة وحيل حمرمة
ـا احملـارم كحيـل اليهـود وكـل حيلـة تضـمنت إسـقاط ، فاحليل احملرمة هي الـيت يسـتحل 

وذـلـك فــإن ـتـرك الواجــب مــن احملــارم، ، فيمــا يســتحل ـبـه احملــارمحــق  أو آلدمــي فهــي تـنـدرج 
مث إذا كـان يف حـول آخـر أو قبلـه رجـع يف ، ن يهبـه قبيـل احلـول، كمن يتهرب من زكـاة مالـه

 .، وحنوههبته
بِت فَقُلْنـ     { : وهي حنو املذكورة يف قوله تعاىل فِـي السـ كُما مِـنوتَـداع الَّذِين تُملِمع لَقَدو  م ا لَهـ

اسِئِنيخ ةد٦٥-البقرة  }كُوُنوا قِر. 
َ قاتل ا اليـهود: (ملسو هيلع هللا ىلص وقوله ُ َْ َُّ َ َ َحرمت عليهم الشحوم فجملوها فـباعوها ، َ َُ ََ َ ُ َ َُ َُ ََ ُ ُّ ِ ِ ْ ْ ِّ()٢(. 
َُ لعن رسول ا المحلل والمحلل له : (ملسو هيلع هللا ىلص وقوله ََ ََّ َ َُ َ ُْ ِّْ َِّ ُ ُ َ َ َ()٣( . 

سم النكاح ِألن فيه استحالل الزىن  َ ِ ِ ِّ ِ ْ ِْ َ ِّ َْ ِ َّ َ. 
مـــا ســـئال عـــن العينـــة؟ فقـــاالوصـــح عـــن أنـــس وعبـــد هللا بـــن  إن هللا ال : عـبــاس  أ

  .)٤(هذا مما حرم هللا ورسوله! خيدع
لعينة، فيقول املرايب كمـا يف بيـع -بعتك هذه السـلعة بكـذا : وحنو التحايل على الر 

قل مما -العينة عند اجلمهور  .عها، ومل يكن مريدا حلقيقة البيع على أن يسرتدها منه 

                                                 
 
 ).١٠٦(مقاصد الشريعة اإلسالمية  )١(
 ).٢٩٦١(، ومسلم)٢٠٧١(أخرجه البخاري )٢(
، وصـــححه األلـبــاين يف إرواء )١٩٢٤(واـبــن ماـجــه، )١٠٣٨(، والرتمـــذي)١٧٧٨( وأبـــو داود،)٦٠١(أخرـجــه أـمحــد )٣(

 .٣٠٧ / ٦الغليل 
 .١٦١-٣/١٦٠إعالم املوقعني  )٤(



 
 ٧٤ 

َ ال تـرتكبـــوا ـمـــا ( :ملسو هيلع هللا ىلص لـــذا حـــذر ملسو هيلع هللا ىلص مـــن احلـيـــل الـــيت علـــى هـــذا النـحـــو، فقـــال ُِ َ َْ
دىن احليل  ِارتكبت اليـهود فـتستحلوا حمارم ا  َ َ َِ ِْ َ َِْ َِّ َ ُ ِْ ََ ُّ َ َْ َ ُ ْ ِ َ َ()١(. 

واحليل املشروعة هي احليـل الـيت تتخـذ للـتخلص مـن املـآمث للتوصـل إىل احلـالل، أو إىل 
طـــل، وهـــي ا ـــدم أصـــال مشـــروعا، وال تنـــاقض مصـــلحة احلقـــوق، أو إىل دفـــع  حليـــل الـــيت ال 

 . شرعية
حليل املشروعة إىل مطلوب صحيح، بطريـق ال يتضـمن خمالفـة شـرعية، كمـا  فيتوصل 

ــــا لعلهــــم أمــــر يوســــف عليــــه الصــــالة والســــالم  بوضــــع أمتعــــة إخوتــــه يف رحــــاهلم لعلهــــم يعرفو
 . يرجعون، فهذه حيلة مشروعة

 : الشرع ما يبيح احليلة، من ذلكوقد قام من أدلة 
ــتَطِيعون  { : قوـلـه ســبحانه وتعــاىل: أوال سانِ الَ يالْوِلْــدــاء و سالنــاِل وجالر مِــن فِنيتَضْــعسإِالَّ الْم

 بِيالس ونتَدهالَ يحليلة التحيل على الـتخلص مـن الكفـار، وهـذه حيلـة ٩٨-النسـاء }حِيلَةً و ، أراد 
 . ب عليها من عملهاحممودة يثا

وهي حيلة للخروج مـن }وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث { : قوله تعاىل: نيا
 .احلنث

وـقــد عمـــل ـبــه الـنــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حـــق الضـــعيف اـلــذي زىن، ملـــا أخـــربه بعـــض أصـــحابه مـــن 
األنصــار أنــه اشــتكى رجــل مــنهم حــىت أضــىن، فعــاد جلــدة علــى عظــم، فــدخلت عليــه جاريــة 

: لبعضهم، فهـش هلـا فوقـع عليهـا، فلمـا دخـل عليـه رجـال قومـه يعودونـه أخـربهم بـذلك، وقـال
استفتوا يل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فإين قد وقعـت علـى جاريـة دخلـت علـي، فـذكروا ذلـك لرسـول هللا 

حد من الناس من الضر مثل الـذي هـو بـه، لـو محل: ملسو هيلع هللا ىلص، وقالوا نـاه إليـك لتفسـخت ما رأينا 

                                                 
 
 ،٢٥٧ / ٢، و إسـناده جيـد كمـا قـال احلـافظ ابـن كثـري يف تفسـريه )٥٧(احليـلرواه ابن بطة يف جزء اخللع و إبطال  )١(

ذيب السنن،  .٤٩٣ / ١ األلباين كما يف السلسلة الضعيفة وضعفه وابن القيم كما يف 



 
 ٧٥ 

خـــذوا ـلــه ماـئــة مشـــراخ،  عظامـــه، مـــا هـــو إال جـلــد عـلــى عظـــم، فـــأمر رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن 
ا ضربة واحدة   . )١("فيضربوه 

أيب سـعيد  أن الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص اسـتعمل رجـال علـى خيـرب، فجـاءه بتمـر حـديث : لثا
ال، وهللا  رســـول هللا، إ : أكـــل متـــر خيـــرب هكـــذا ؟ فقـــال: جنيـــب فقـــال لـــه رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

لثالـثــة فقـــال رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لصـــاعني، والصـــاعني  ال تفعـــل ـبــع : ( لنأخـــذ الصـــاع مـــن هـــذا 
لدراهم جنيبا  لدراهم، مث ابتع   . )٢( )اجلمع 

دم األصول الشرعية، وتناقض : رابعا ا  أن املعىن الذي من أجله حرمت احليل هو أ
الشرعية، فال معىن املصاحل الشرعية، فإذا انتفى هذا املعىن وكانت احليل مما ال يناقض األصول 

 . ملنعها بل كانت من املشروع
ملصلحة، كـأن يربئـه  كما نص الفقهاء على حترمي التواطؤ حينما يعود على الشخص 

 . من الدين يف مقابل الزكاة
، ، نــص عليــهكــاة مل جيزـئـهوإن أبــرأ رب الــدين غرميــه مــن ديـنـه بنيــة الز: "قــال ابــن مفـلـح

 .خالفا للحسن وعطاء ،اسواء كان املخرج عنه عينا أو دين
 .إذا أراد إحياء ماله مل جيز: د قال أمح

 .إن كان حيلة فال يعجبين: ل أيضاوقا
 .أخاف أن يكون حيلة فال أراه :وقال أيضا

 . إذا أراد احليلة مل يصلح وال جيوز:ونقل ابن القاسم
حليلة أن ي:قال القاضي وغريه عطيه بشرط أن يردها عليه من دينه، فال جتزئـه؛ ألن مـن  يعين 

 .جوع مل يوجد فلم جتزئهلرا، فإذا شرط شرطها متليكا صحيحا
لدفع ف ـا إحياء مالـه واسـتيفاء دينـه مل جيـزحصل من كالم اإلمام أمحد أنه إذا قصد  ، ؛ أل

 . )٣("فال يصرفها إىل نفعه

                                                 
 
صــحيح وضــعيف ســنن  ، وصــححه األلـبـاين يف)٢٥٦٤(، واـبـن ماجــه)٣٨٧٨(، وأـبـو داود)٢٠٩٢٥(أخرجــه أمحــد )١(

 .٤٧٢ / ٩أيب داود 
 ).٢٩٨٤(، ومسلم)٢٠٥٠(أخرجه البخاري )٢(
 .٢/٦٢١ الفروع )٣(



 
 ٧٦ 

ِّفهــذه النصــوص فيهــا مــن الفقــه أن املنــع إمنــا يكــون حينمــا يريــد املزكــي مصــلحة 

لنفع، ومعلوم أن  نفسه، وإحياء ماله، واستيفاء دينه، وحنوه من املقاصد اليت تعود عليه 
ـلـدين، ليكــون -مؤسســة كــان أو شخصــا-املزكــي إذا دل شخصــا عـلـى شــراء أو بـنـاء مســكن 

ـــذا االعتـبــار، معـلــوم أـنــه مـــا أراد غارمـــا مســـتدينا حلاجـــة نفســـه األ صـــلية، مث دـفــع الزكـــاة إلـيــه 
ــا حيلــة،  بــذلك نفــع نفســه، وال محايــة مالــه، بــل إنــه وافــق مقصــود الشــرع، وعلــى تقــدير كو

 .ًفكما تقدم ليس كل حيلة حمرمة، بل منها ما هو جائز مشروع، وهذا منه، وهللا تعاىل أعلم
 :رةاحلكم الشرعي هلذه الصو

بناء على ما تقدم فإن األظهر أنه يف حال ما إذا قامت املؤسسة اخلريية ببناء مساكن 
من أموال غري زكوية، وأسكنت فيها الفقراء، بقصد نفعهم وسد حاجتهم يف مطلب عزيز هلـم 

ألجـرة، ويف  حـال ُّيف احلياة، وهو السكن واالستقرار يف مسكن يظلهـم ويكـنُّهم، مث طـالبتهم 
عتبارهم غارمني، ومن مث قاموا بـدفع األجـرة  م أصبحوا غارمني، فدفعت هلم الزكاة  عدم قدر
لنفــع علــى  الواجبــة يف ذمــتهم للمؤسســة مــرة أخــرى، لتقــوم هــي بــدورها يف اســتثمارها ليعــود 

 .الفقراء
 أن هــذا مــن حيــث اجلملــة جــائز، ولــيس فيــه حــرج، ملوافقتــه -وهللا تعــاىل أعلــم- أرى

 :قاصد الشرع، إال أن الواجب أن يراعى اآليتمل
م يف هذه احلال يف أمـس حاجـة : أوال أن تنظر املؤسسة حقيقة يف حاجة الفقراء، وأ

إىل الســـكن، فـــإن تعينـــت حـــاجتهم يف غـــري الســـكن، وجـــب دفـــع الزكـــاة إـلــيهم، دون إـلــزامهم 
 .أخذه يف صورة سكنلسكن؛ إذ املال حق هلم، فال جيوز تعطيله عنهم أو إرغامهم على 

ــا  يف حـــال مـــا إذا تعينـــت حاجـــة الفقـــري إىل الســـكن فـــإن املؤسســـة تعـــرض عليـــه :نـي
مساكنها عرضا ليس إلزاميا، فإن ارتضاه، وإال فال جيوز إلزامه ملنافاة ذلك ملبدأ التملك، وألن 

يف املؤسسـة يف هـذه احلـال تكـون متسـلطة فيـمـا وكلـت يف إيصـاله ملسـتحقيه، فهـي جمـرد وكـيـل 
 .إيصال هذا احلق

يف حال ما إذا قامت املؤسسة بتسـكني الفقـراء يف هـذه املسـاكن، فالواجـب أن : لثا
جرة املثل أو أقل، وال جيوز أن يزيد  .يكون 
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جيب أال يكون املصرف الوحيد لألموال الزكويـة عنـد تلـك املؤسسـات هـو : رابعا
 فقط، بل تصرف األموال الزكوية املودعة لديهم يف مصارفها الشـرعية، والـيت مـن الغارمني

مجلتها مصرف الغارمني، فال تقصر تلك األموال على هذا املصـرف، بـل تنـوع حبسـب حاجـة 
ا والْمؤلَّفَـةِ   إِنَّما الصدقَات لِلْفُقَراء والْمساكِنيِ والْعامِلِني ع {: األصناف األخرى، عمال بقوله تعاىل هـلَي

كِيمح لِيمع الّلهاللّهِ و نبِيلِ فَرِيضَةً منِ الساببِيِل اللِّه وفِي سو الْغَارِمِنيقَابِ وفِي الرو مه٦٠-التوبة }قُلُوب. 
ذا التقرير العظيم دفعا لعقل فاسد أو فجعلها هللا مفروضة على العباد، مث  ختم اآلية 

 .رأي عقيم أن يقدمه على شرع هللا العليم احلكيم
 وهللا املوفق

*** 
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 . أهم نتائج البحثاوفيه: اخلامتة
 :وقد توصلت يف خامتة هذا البحث إىل النتائج اآلتية

املقصــود  الصــحيح مــن أقــوال أهــل العلــم، وأن أن التملـيـك شــرط يف الزكــاة علــى: أوال
ا  .األعظم من التمليك هو منافع األعيان ال ذا

أن ما يعطى الفقري من الزكاة على ثالثة أقوال، أرجحها عدم التحديـد بسـنة أو : نيا
 :نصاب، وأن يف املسألة تفصيال حبسب حال الفقري على النحو اآليت

 .الفقري الذي يقوى على التكسب ال يعطى أكثر من زكاة احلول:   األول
الفقري الذي يغلب علـى الظـن أنـه ال ميكنـه التكسـب وعـدم حتصـيل الكفايـة :   الثاين

كل حول من الزكـاة، فهـذا يعطـى كفايتـه علـى الـدوام، بشـرط بقـاء اتصـافه بصـفة الفقـر، فـإذا 
 .ُارتفع عنه هذا الوصف منع من أخذ الزكاة

أنــه ينبغــي يف حــال إعطــاء الفقــري مراعــاة بقيــة الفقــراء املســتحقني يف نفــس : الثاـلـث  
البلد، فال يؤدي إعطاؤه الكفاية إىل حرمان اآلخرين، ففـي هـذه احلـال ينبغـي أال يعطـى أكثـر 

 . من زكاة سنة، ويقتصر عليها
، وأن األرجـح أن أهل العلم اختلفوا يف بنـاء ومتويـل املسـاكن مـن األمـوال الزكويـة: لثا

لشروط املذكورة يف البحث  .جواز ذلك 
أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن املنـافع متمولـة، وهـو قـول مجهـور الفقهـاء، : رابعا 

 .خالفا للحنفية، الذين ال يرون ذلك، وهو مبين على اخلالف يف تعريف املال
لشـرو: خامسـا  ط والقـيـود اـملـذكورة أن اـلـراجح ـجـواز إخـراج الزكــاة علـى ـصـورة مـنـافع، 

 .يف البحث
أن الراجح يف استثمار أموال الزكاة أنه إذا كان هذا من املالك، فإنـه ال جيـوز : سادسا 

خــري إيصــاهلا  ــا عــن موضــوعها، و حبــال مــن األحــوال ملنافــاة ذلــك ملقصــود الزكــاة، واخلــروج 
 .ملستحقيها

ئبـــه، فـــإن  الواجـــب علـــى اإلمـــام أو مـــن ينيبـــه أن يبـــادر أمـــا إذا كـــان مـــن اإلمـــام أو 
خــراج الزكــاة إىل مســتحقيها مبجــرد قبضــها، وأنــه ال مــانع يف حــال مــا إذا اقتضــت املصــلحة 

لضوابط والشروط املذكورة يف البحثالعمل يف هذه األموال   .ستثمار وحنوه، 
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 :ويتأكد اجلواز يف مواضع، منها
يــة بــذلك، ألي ســبب مــن األســباب، فــال  أن يتــأخر املــال عنــد اجلهــات املعن-

لضوابط اآلتية ستثمارها مبا حيقق املصلحة، إىل أن حيني وقت صرفها،   .س حينئذ 
الستثمار- س حينئذ   . أن يفيض من أموال الزكاة ما يزيد عن حاجة الفقراء، فال 

التصـرف فيهـا أن الراجح أنـه لـيس للفقـري أن يوكـل الغـين يف اسـتثمار الزكـاة أو : سابعا
حىت يقبضها؛ ألن ذلك توكيل فيمـا مل ميلـك بعـد، والواجـب أن يقبضـها أوال مث يتصـرف فيهـا 

 .مبا يشاء من تصرفات املالك
أنــه يف حــال مــا إذا أراد إخــراج ريــع املســاكن علــى أنــه زكــاة، فإنــه ال خيلــو مــن : منــا
 :أحوال ثالثة

مــو: احلــال األوىل   ال غــري زكوـيـة، مث جيعــل للريــع للفقــراء أن يكــون الشــراء أو البنــاء 
َعلى أنه من الزكاة الواجبة يف هذا املال أو غريه، وهذا ال شئ فيه، وهو ال يعدو كونه إخراجا 

 .للزكاة على الوجه املعتاد
مــوال زكويــة، يريــد بــه :احلــال الثانيــة     أن يشــرتي املالــك األصــلي أو يبــىن املســكن 

ل، بـل الواجـب علـى املالـك األصـلي مبجـرد وجـوب الزكـاة إخـراج االستثمار، فإنـه ال جيـوز حبـا
 .املال، وال جيوز له استثماره حبال

ئبه، فالـذي يظهـر عـدم جـواز : احلال الثالثة    أن يكون هذا التصرف من اإلمام أو 
بناء أو شراء مسكن من أمـوال زكويـة، مث جعـل ريعـه للفقـراء املسـتحقني للزكـاة علـى أنـه الزكـاة 

جبة، ملا يف ذلك من تعطيل وإيقاف ألصل هذا املـال علـى صـورة املسـكن، وعـدم وصـوهلا الوا
 .ملستحقيها

أن وقف املال الزكوي على مستحقيه ال جيوز للتباين الكبري بني الزكاة والوقف : سعا
يف القصد واحلقيقة واملعىن، وسواء كان املوقف شخصا أم غـريه، وسـواء كانـت اجلهـة املوقـوف 

 .من جهات الزكاة أم غريهاعليها 
ألموال الزكوية عن طريق تسديد الديون له طريقان:عاشرا  : أن متويل املساكن 

ــق األوىل لزكـــاة يف :    الطرـي يت الفقـــري إىل املؤسســـة اخلريـيــة أو الغـــين، ليطاـلــب  أن 
 ما دمت حمتاجـا للسـكن فاشـرت: صورة شراء أو بناء مسكن، فتقول اجلهة أو الشخص املزكي
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عتبــارك مــدينا غارمــا ملصــلحة  لتســديد عنــك  لــدين، مث نقــوم حنــن  ْأنــت بيتــا أو ابنــه  َّ ِ ِ

ٌّنفسك، واألظهر أن الشخص إذا استدان لبناء أو شراء مسكن حيتاجه، ومل يكن له بـد 
منــه، ولــيس عـنــده مــن اـملــال مــا ميكـنــه بــه شــراءه أو بـنــاءه دون اســتدانة، فاســـتدان لبنــاء ـهــذا 

ري سـرف وال تبـذير وال إضـاعة للمـال، ومل يكـن عنـده مـن الـدخل الشـهري أو املسكن، من غـ
مــا، فإـنـه يعطــى مــن  الـسـنوي مــا ميكـنـه ـبـه ـسـداد هــذا اـلـدين، وعجــز عــن الـسـداد مباـلـه عـجـزا 

 .الزكاة حىت يسد دينه، أو بعض دينه إذا متكن هو من سداد البعض اآلخر
أن تبــين املؤسســة اخلرييــة مســكنا مــن أمــوال ليســت زكويــة بغــرض  :  والطريــق الثانيــة

جرة، مث عند وجوب سداد األجـرة، تـدفع املؤسسـة  االستثمار، مث تقوم بتسكني الفقراء فيها 
ـــم ـغــارمون للفـقــراء لـســد مـــا وـجــب عـلــيهم ـمــن أـجــرة املـســكناألـمــوال الزكوـيــة ؛ ليـعــود  عـلــى أ

ن ســتثماره، وهلــم جــرا، يــة، لبــذلك املــال الزكــوي للمؤسســة مــرة  والظــاهر جــواز ذلــك تقــوم 
 .لشروط املذكورة يف البحث

 وهللا تعاىل أعلم
 واحلمد  الذي بنعمته تتم الصاحلات

 
 كتبه 

 دمحم بن موسى بن مصطفى الدايل
 موقع الفقه اإلسالمي
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 املصادر واملراجع
  أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصريي:احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة
-الطبعــة الرابعــة- دار الســالم-لعـبـد هللا عـلـوان: أحكــام الزكــاة عـلـى ضــوء اـملـذاهب األربعــة

 .هـ١٤٠٦
ْأحكــام الـقــرآن َّحممــد عـبــد الـقــادر /ت-)هــــ٥٤٣ت(َّأـبــو بكـــر حممــد ـبــن عـبــد هللا بــن الـعــريب: ُ

 .بريوت-دار الفكر-عطا

 -ســيد اجلمـيـأيت. د/ت-)هـــ٦٣١ت(َّعلــي ـبـن حممــد اآلمــدي: اإلحكــام يف أصــول األحكــام
 .هـ١٤٠٤- الطبعة األوىل- بريوت–دار الكتاب العريب 

عـالء الـدين أيب احلسـن : اإلسـالم ابـن تيميـةلشيخ : االخبار العلمية من االختيارات الفقهية
 .علي بن دمحم بن عباس البعلي 

ـبــن الشـــاط: إدرار الشـــروق عـلــى أـنــواء الـفــروق مـــع الفـــروق -قاســـم ـبــن عـبــد هللا املعـــروف 
 .دار املعرفة بريوت-للقرايف

 .حملمد بن علي الشوكاين: إرشاد الفحول ايل حتقيق احلق من علم االصول
صـــر الـــدين األلبـــاين: ريج أحاديـــث منـــار الســـبيلإرواء الغليـــل يف ختـــ ِّحممـــد بـــن  املكتـــب -َّ

 .هـ١٤٠٥-الطبعة الثانية-بريوت-اإلسالمي

-دار كنــوز إشــبيليا-للــدكتور صــاحل ـبـن دمحم الفــوزان: اســتثمار أمــوال الزكــاة ومــا يف حكمهــا
ض  .هـ١٤٢٦-الر

 .دار الكتاب اإلسالمي-أليب حيىي زكر األنصاري: أسىن املطالب شرح روض الطالب
بـن جنـيم : األشباه والنظائر َّزين الدين بن إبراهيم بن حممد الشـهري  دار الكتـب ) هــ٩٧٠ت(ِّ

 .هـ١٤١٩-الطبعة األوىل-بريوت-العلمية

ــــن أيب ســــهل السرخســــي: أصــــول السرخســــي أبــــو الوـفــــا /ت)هـــــ٤٩٠ت(َّحممــــد بــــن أمحــــد ـب
 .هـ١٣٧٢-بريوت-فةدار املعر-األفغاين

 .بريوت-دار الفكر-َّالسيد البكري بن السيد حممد شطا الدمياطي: إعانة الطالبني

أمحد بن عبد احلليم بـن عبـد السـالم بـن : اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم
  .هـ١٣٦٩ الطبعة الثانية -َّ مكتبة السنة احملمدية –َّحممد حامد الفقي :  حتقيق–تيمية 



 
 ٨٢ 

ــــاع -مكـتــــب البحـــــوث والدراســـــات ـبــــدار الفكـــــر/ت-َّحممـــــد الشـــــربيين اخلطـيــــب: اإلقـن
 .هـ١٤١٥

 .هـ١٣٩٣-الطبعة الثانية-بريوت-دار املعرفة-)هـ٢٠٤ت(َّحممد بن إدريس الشافعي: األم

 .هـ١٤٠٦-الطبعة األوىل-دار الكتب العلمية-القاسم بن سالم اهلروي : األموال

َّحممــد /ت) هـــ٨٨٥ت(عـلـي ـبـن ـسـليمان اـملـرداوي: خلــالفَّاإلنصــاف يف معرـفـة اـلـراجح ـمـن ا
 .بريوت-دار إحياء الرتاث-حامد الفقي

 ضــمن أـحبـاث وأعمــال الـنـدوة الثالـثـة - لـلـدكتور عجـيـل النشــمي:حبــث اســتثمار أـمـوال الزكــاة
 .لقضا الزكاة املعاصرة 

ـضـمن أـحبـاث وأعـمـال الـنـدوة الثالـثـة - لـلـدكتور دمحم عثمــان ـشـبري:حبــث اســتثمار أـمـوال الزكــاة
 .لقضا الزكاة املعاصرة 

 ضــمن أحبــاث وأعمــال النــدوة الثالثــة -عيســى شــقرة/  للــدكتور:حبــث اســتثمار أمــوال الزكــاة
 .لقضا الزكاة املعاصرة 

 . لكويت أحباث الندوة الثالثة لقضا الزكاة املعاصرة :حبث التمليك واملصلحة فيه
- للخـيـاط:حبـث توظـيـف أـمـوال الزكـاة يف مـشـاريع ذات رـيـع ـبـال متليـك ـفـردي للمـسـتحق

 .العدد الثالث-منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي
منشـور يف جملـة - للـدكتور الفرفـور:حبث توظيف أمـوال الزكـاة مـع عـدم التمليـك للمسـتحق

 . الفقه اإلسالمي العدد الثالث
 . للشيخ آدم شيخ عبد هللا:اةحبث توظيف أموال الزك

 الـدكتور أمحـد احلجـي الكـردي ضـمن النـدوة :حبث حكم إخراج املنفعة بدال عـن زكـاة املـال
 .الثامنة عشرة لقضا الزكاة املعاصرة

 . للدكتور يوسف حسن الشراح:حبث دفع املنافع يف الزكاة
َّزـيـن اـلـدين ـبـن إـبـراهيم ـبـن حمـمـد ـبـن بـكـر : البـحـر الراـئـق - ـبـريوت-دار املعرـفـة ) ـهــ٩٧٠ت(ِّ
 .الطبعة الثانية 

ـدائع الصــنائع يف ترتـيـب الشــرائع  دار -) هـــ٥٨٧ت(ِّعــالء الــدين بــن مســعود الكاســاين : ـب
 .هـ١٩٨٢-الطبعة الثانية-بريوت-الكتاب العريب



 
 ٨٣ 

ايــة املقتصــد تهــد و َّحممــد بــن أمحــد بــن حممــ: بدايــة ا ) هـــ٥٩٥ت(د بــن رشــد احلفيــدَّ
 .هـ١٤١٥-الطبعة األوىل-القاهرة-مكتبة ابن تيمية-َّحممد صبحي حسن حالق/ت

ــدقائق ــز اـل ــني احلقـــائق شـــرح كـن دار الكـتــب  -)هــــ٧١٠ت( عـبــد هللا ـبــن أمحـــد النســـفي: تبـي
 .هـ١٤٢٠-الطبعة األوىل-بريوت-العلمية

شي: حتفة احملتاج -عبد هللا بن سعاف اللحياين/ت) هـ٨٠٤ت(عمر بن علي بن أمحد الواد
 .هـ١٤٠٦-الطبعة األوىل-مكة املكرمة-دار حراء

ْتفسري القرآن العظيم -بـريوت-دار الفكـر)هــ٧٧٤ت(ِِإمساعيـل بـن عمـر بـن كثـري الدمشـقي: ُ
 .هـ١٤٠١

صر الدين األلباين: متام املنة يف التعليق على فقه السنة ، دار الرايـة املكتبة اإلسـالمية -دمحم 
 .١٤٠٩ – الطبعة الثالثة -للنشر

َّمـصـطفى العـلـوي، حممــد /ت) هـــ٤٦٣ت(يوســف ـبـن عـبـد هللا ـبـن عـبـد اـلـرب النـمـري : التمهـيـد
 .هـ١٣٨٧- املغرب- وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية-البكري 

ىب اآلصـاحل عبـد السـميع : الثمر الداىن يف تقريب املعاين شرح رسـالة ابـن أىب زيـد القـريواين
 . املكتبة الثقافية بريوت لبنان-األزهري

ويل آي القرآن ْجامع البيان عن  دار )هـ٣١٠ت(َّحممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي: ُ
 .هـ١٤٠٥-بريوت-الفكر

ض-دار الـســـالم) هـــــ٢٥٦ت(َّحممــــد ـبـــن إمساعـيـــل البخــــاري: اـجلـــامع الصــــحيح الطبعــــة -اـلـــر
 .هـ١٤١٩-الثانية

ْاجلــامع ألحكــام الـقـرآن -القــاهرة–دار الكـتـاب العــريب -َّحممــد ـبـن أمحــد األنصــاري القــرطيب: ُ
 ٠هـ١٣٨٧

 .املكتبة العربية حبلب. للمرادي ط: اجلين الداين يف حروف املعاين
-دار املعرفــة-صــاحل ـبـن عـبـد الســميع اآليب األزهــري : جــواهر اإلكلـيـل شــرح خمتصــر خلـيـل

 .بريوت

بـن القـيم دمحم بن أيب بكر أيوب الزرع: حاشية ابن القيم دار الكتـب )هــ٧٥١ت(ي املعروف 
 .هـ١٤١٥-الطبعة الثانية-بريوت-العلمية



 
 ٨٤ 

ر بكـر-املكتبـة اإلسـالمية-َّسليمان بن عمر بـن حممـد البجريمـي: حاشية البجريمي -د
 ٠تركيا

 .دار الفكر-)هـ١١٠١ت(َّحممد اخلرشي املالكي: حاشية اخلرشي على خمتصر خليل

 .بريوت-دار الفكر-َّحممد عليش/ت- الدسوقيَّحممد عرفة: حاشية الدسوقي

 .هـ١٤١٢-بريوت-دار الفكر-علي الصعيدي املالكي: حاشية العدوي

ِّدار إحياء علوم الدين -ِّشهاب الدين القليويب، وعمرية: حاشييت قليويب وعمرية على املنهاج

 .الكتب العربية

 .م١٩٨٨-بريوت-الطبعة األوىل )هـ٤٥٠ت( َّعلي بن حممد املاوردي: احلاوي الكبري

 .ط السلفية. أليب يوسف : اخلراج
 .ط دار إحياء الكتب العربية . درر احلكام يف شرح غرر األحكام

بن عابدين: رد احملتار على الدر املختار -مكتبـة احللـيب-) هـ١٢٥٢ت(َّحممد أمني الشهري 
 .هـ١٣٨١-الطبعة الثانية-القاهرة

دار إحيــاء الــرتاث -حممــود األلوســي: ْرآن العظــيم والســبع املثــاينُروح املعــاين يف تفســري القــ
 .بريوت-العريب

-الطبعـة الثانيـة-بـريوت-املكتب اإلسـالمي-حييي بن شرف بن مري النووي: روضة الطالبني
 .هـ١٤٠٥

عبـد العزيـز عبـد الـرمحن ٠د/ت)هـ٦٢٠ت(عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي: روضة الناظر
ض-جامعة اإلمام-السعيد  .هـ١٣٩٩-الطبعة الثانية-الر

صر الدين األلباين: سلسلة األحاديث الضعيفة ِّحممد بن  ض-مكتبة املعارف-َّ  . الر

-الطبعــة األوىل-ضالــر-دار الســالم) هـــ٢٧٥ت(َّحممــد بــن يزيــد القــزويين: ســنن ابــن ماجــه
 .هـ١٤٢٠

ض-دار السـالم) هــ٢٧٥ت(سليمان بـن األشـعث السجسـتاين األزدي: سنن أيب داود -الـر
 .هـ١٤٢٠-الطبعة األوىل

َّحممـد عبـد /ت)هــ٤٥٨ت(أمحد احلسـني بـن علـي بـن موسـى البيهقـي : سنن البيهقي الكربى
 .هـ١٤١٤-مكة املكرمة-دار الباز-القادر عطا



 
 ٨٥ 

الســيد عبــد هللا هاشــم ميــاين /ت)هـــ٣٨٥ت(ي بــن عمــر الــدارقطينعلــ: ســنن الــدارقطين
 .هـ١٣٨٦-بريوت-دار املعرفة-املدين

ـدارمي -دار الكتــاب العــريب-)هـــ٢٥٥ت(َّعبــدهللا بــن عبــدالرمحن أبــو حممــد الــدارمي: ســنن اـل
 .م١٩٨٧

َّحممــد عـبـد /ت) هـــ٤٥٨ت(أمحــد ـبـن احلســني ـبـن عـلـي ـبـن يوســف البيهقــي : الســنن الكــربى
 .هـ١٤١٤-مكة املكرمة-مكتبة دار الباز-القادر عطا

ـتـىب(ســنن النســائي -بــريوت-دار الفكــر)هـــ٣٠٣ت(أمحــد ـبـن شــعيب ـبـن عـلـي النســائي): ا
 ٠هـ١٣٤٨-الطبعة األوىل

 .)هـ١٢٥٠ت(َّحممد بن علي الشوكاين : السيل اجلرار
 . بريوت- دار الفكر-َّحممد عليش / ت-أبو الربكات أمحد الدردير: الكبريالشرح 

ــع علـــى زاد املســـتقنع للـــدكتور / ت )هــــ١٤٢١ت(َّحممـــد بـــن صـــاحل العثيمـــني: الشـــرح املمـت
 .هـ١٤١٤ - الطبعةالثانية – مؤسسةآسام –سـليمان أ اخليل، للدكتور خالداملشيقح 

دار إحيـاء ) هــ٦٧٦ت(ف بـن مـري النـووي حييـي بـن شـر: شرح النووي على صحيح مسلم
 .هـ١٣٩٢-الطبعة الثانية-بريوت-الرتاث العريب

الطبعــة -ـبـريوت-دار الفكــر)هـــ٦٨١ت(َّحممــد ـبـن عـبـد الواحــد السيواســي: شــرح ـفـتح القــدير
 .الثانية

 .ط دار الفكر. دمحم بن منصور البهويت : شرح منتهى اإلرادات
 . دار صادر.ط. على خمتصر خليل: شرح منح اجلليل

ض-دار السـالم )هــ٢٦١-ت(مسـلم بـن احلجـاج القشـريي النيسـابوري: صحيح مسلم -الـر
 .هـ١٤١٩-الطبعة األوىل

صـــر الـــدين األلبـــاين: ضـــعيف الرتغيـــب والرتهيـــب ِّحممـــد  –مكتبـــة املعـــارف) هــــ١٤٢٠ت(َّ
ض  .الر

صر الدين األلباين: ضعيف سنن أيب داود  .دمحم 
 . بريوت–دار صادر -بن سعد بن منيع أبو عبدهللا البصري الزهريَّحممد : الطبقات الكربى

 .دار الفكر.ط. حملمد بن حممود البابريت: العناية شرح اهلداية



 
 ٨٦ 

 .فتاوى الشيخ ابن جربين
) هــــــ٧٢٨ت(أـمحــــد ـبــــن عـبــــد احلـلــــيم ـبــــن عـبــــد الـســــالم ـبــــن تيمـيــــة : الفـتــــاوى الكـــــربى

 .هـ١٣٨٦-الطبعة األوىل-بريوت-دار املعرفة-َّحسنني حممد خملوف/ت

لكويت  .فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء 
ســة إدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاء: فـتـاوى اللجـنـة الدائمــة للبحــوث العلمـيـة واإلفـتـاء  -ر

 .هـ١٤٢٣-الطبعة الثانية

–دار الكتــب العلميــة -الشــيخ نظــام ومجاعــة مــن علمــاء اهلنــد: الفتــاوى اهلنديــة العاملكرييــة
 .هـ١٤٢١-الطبعة األوىل-بريوت

 .للشيخ دمحم بن صاحل العثيمني: فتاوى نور على الدرب
دار ) هـــ٨٥٢ت(أمحــد ـبـن حـجـر ـبـن عـلـي العســقالين: ـفـتح الـبـاري بشــرح صــحيح البخــاري

ِّمد فؤاد عبد الباقي، وحمب الدين حم/ت-هـ١٣٧٩-بريوت-املعرفة  َّ 
مؤسسـة -عبـد هللا بـن عبـد احملسـن الرتكـي.د/ت)هــ٧٦٣ت(َّحممـد بـن مفلـح املقدسـي: الفروع
 .هـ١٤٢٣- الطبعة األوىل-الرسالة

-مصــر-املكتبــة التجاريــة-َّحممــد عبــد الــرؤوف املنــاوي: فــيض القــدير شــرح اجلــامع الصــغري
 .هـ١٣٥٦-الطبعة األوىل

مقواـعـد األحكــا ت    ( ِّ عــز اـلـدين ـبـن عـبـد العزـيـز ـبـن عـبـد الســالم الســلمي :م يف مصــاحل األ
 .بريوت-دار الكتب العلمية) هـ ٦٦٠

 .دار الفكر.  ط–أبو الفرج زين الدين عبد الرمحن بن رجب احلنبلي: القواعد الفقهية
أمحـد / د:  حتقيـق–أمحد بن عبد احلليم بن عبـد السـالم بـن تيميـة : القواعد النورانية الفقهية

 .هـ١٤٢٢ – الطبعة األوىل - دار ابن اجلوزي –َّبن حممد اخلليل 

-)هــ٤٦٣ت(يوسف بـن عبـد هللا بـن عبـد الـرب القـرطيب : الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي
 .هـ١٤٠٧-الطبعة اإلوىل-بريوت-دار الكتب العلمية

ـهـــالل مصــــيلحي / ت) هـــــ١٠٥١(منصــــور ـبـــن ـيـــونس ـبـــن إدرـيـــس البهــــويت: كـشـــاف القـنـــاع
 .هـ١٤٠٢-بريوت-دار الفكر-مصطفى هالل

 .دار الكتاب اإلسالمي. ط:  كشف األسرار شرح أصول البزدوي



 
 ٨٧ 

الطبعـــة -دمشـــق-دار الفكـــر- الزجـــاجيأبـــو القاســـم عبـــدالرمحن بـــن إســـحاق: الالمـــات
 .١٩٨٥-الثانية

َّمجـــال اـلــدين حممـــد ـبــن مكـــرم ـبــن منظـــور األفريقـــي املصـــري : لســـان العـــرب دار )هــــ٧١١ت(ِّ
 .هـ١٤١٤- الطبعة الثالثة-الفكر

َّمجـــال الـــدين حممـــد بـــ: لســـان العـــرب دار )هــــ٧١١ت(ن مكـــرم بـــن منظـــور األفريقـــي املصـــريِّ
 .هـ١٤١٤- الطبعة الثالثة-الفكر

 .اللقاء الشهري للشيخ العثيمني 
-بـــريوت-املكتـــب اإلســـالمي)هــــ٨٨٤ت(د بـــن عبـــد هللا بـــن مفلـــحَّإبـــراهيم بـــن حممـــ: املبـــدع
 .هـ١٤٠٠

 ٠هـ١٤١٤-بريوت- دار املعرفة–ِّ مشس الدين السرخسي :املبسوط

 .جملة اقتصاد العامل اإلسالمي
سة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء: جملة البحوث اإلسالمية  .ر

 .جملة جممع الفقه اإلسالمي
ن للرتاث)هـ٨٠٧ت( علي بن أيب بكر اهليثمي:جممع الزوائد  .هـ١٤٠٧-القاهرة-دار الر

َّعـبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد بـــن قاـســـم /مجـــع- أمحـــد بـــن عـبـــد احللـــيم بـــن تيميـــة:جممـــوع الفتـــاوى
 . الطبعة الثانية-مكتبة ابن تيمية-النجدي

ـمــوع شـــرح املـهــذب -ـبــريوت-دار الفكـــر)هــــ٦٧٦ت(حيـيــي ـبــن ـشــرف ـبــن مـــري الـنــووي: ا
 .هـ١٩٩٧

-ـبـريوت-دار اآلفـاق اجلدـيـدة)هـــ٤٥٦ت(عـلـي بـن أـمحـد بـن ـسـعيد بـن حــزم الظـاهري: احمللـى
 .جلنة إحياء الرتاث العريب/ت

حمفـوظ الـرمحن ٠د/ت) هــ٢٩٢ت(أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار: مسند البزار
 .هـ١٤٠٩-الطبعة األوىل-املدينة-ُْمؤسسة علوم القرآن-زين هللا

دار -َّأـمحـد ـبـن حمـمـد ـبـن شــاكر/ت)هـــ٢٤١ت(عـبـد هللا أـمحـد ـبـن حنـبـل الشــيباينأـبـو : املســند
 .هـ١٣٧٤-مصر-املعارف



 
 ٨٨ 

ِّحممــــد حمــــي اـلـــدين عـبـــد /ت-لعـبـــد الســــالم، وعـبـــد احلـلـــيم، وأمحــــد ـبـــن تيمـيـــة: املســــودة َّ
 . القاهرة–دار املدين -احلميد

 شـــــــيبة يف املصـــــــنف الكـــــــويف َّأبـــــــو بكـــــــر عبـــــــد هللا بـــــــن حممـــــــد بـــــــن أيب ابـــــــن أيب: املصـــــــنف
ض-مكتبة الرشد-كمال احلوت/ت)هـ٢٣٥(  . هـ١٤٠٩-الطبعة األوىل-الر

 .م١٩٦١-املكتب اإلسالمي)هـ١٢٤٣ت(مصطفى السيوطي الرحيباين: مطالب أويل النهى

َّعبد السالم عبد الشـايف حممـد / ت ) هـ٣٨٨ت(َّمحد بن حممد اخلطايب البسيت : معامل السنن
 .هـ١٤١١-الطبعة األوىل-بريوت-لعلمية دار الكتب ا-

َّمشس الدين حممد بـن حممـد اخلطيـب الشـربيين: مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج َّ ِّ-
-الطبعـــة األوىل-ـبــريوت-دار الكـتــب العلمـيــة-َّعـلــي حممـــد مـعــوض، وعـــادل عـبــد املوـجــود/ت

 .هـ١٤١٥

-الطبعـة األوىل-بـريوت - دار الفكـر)هــ٦٢٠ت(عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسـي: املغين
 .هـ١٤٠٥

عـبــد هللا ـبــن عـبــد .د/ ت) هــــ٦٢٠(َّعـبــد هللا ـبــن أمحـــد ـبــن حممـــد ـبــن قدامـــة املقدســـي: املـغــين
 .هـ١٤١٢  -الطبعة الثانية-هجر-د احللوَّعبد الفتاح حمم٠احملسن الرتكي، د

-الطبعــة الثانيــة-األردن-دار النفــائس-دمحم الطــاهر بــن عاشــور: مقاصــد الشــريعة اإلســالمية
 .هـ١٤٢١

ـــادر ـبــن عـبــد هللا الزركشـــي: املنـثــور يف القواعـــد تيســـري فـــائق .د/ ت) هــــ٧٩٤ت(َّحممـــد ـبــن 
 .هـ١٤٠٥-الطبعة الثانية-الكويت-وزارة األوقاف-أمحد

طــي: املوافقــات -دار املعرفــة-زعبــد هللا درا/ت)هـــ٧٩٠ت(إبــراهيم بــن موســى اللخمــي الغر
 .بريوت

-الطبعـة الثانيـة-بـريوت-دار الفكـر)هــ٩٥٤ت(َّحممـد بـن عبـد الـرمحن املغـريب: مواهب اجلليل
 .هـ١٣٩٨

-طباعـــة ذات السالســـل-وزارةة األوـقــاف والشـــؤون اإلســـالمية: املوســـوعة الفقهـيــة الكويتـيــة
 .هـ١٤٠٨ - الطبعة الثانية -الكويت 



 
 ٨٩ 

 دار إحيـاء -َّحممـد فـؤاد عبـد البـاقي /ت) ـهـ١٧٩ت(مالك بـن أنـس األصـبحي : املوطأ
 . مصر–الرتاث العريب 

 دار املعرفــة -أيب عـبـدهللا دمحم ـبـن أمحــد ـبـن عثمــان اـلـذهيب : مـيـزان االعـتـدال يف نـقـد الرجــال
 . لبنان–للطباعة والنشر بريوت 

لبحرين مع الفقه يف قضا الزكاة   .الندوة الفقهية األوىل 
 .الطبعة األوىل-هـ١٤٢٩-دار امليمان-ور عبد هللا الغفيليللدكت:  نوازل الزكاة

*** 



 
 ٩٠ 

 الفهارس
 

اة ض ال ة م ف قاص ال  ٩..........................................................:ال
رة األولى ه ال: ال ل اة للفق ب اج ال  ١٢........................................إخ
ل للفق وال: األصل األول ا ال  ١٢............................................اش

الحا ل اص  ١٢.................................................................تع ال
الف  لالفقاخ ل على ق ا ال  ١٣.............................................هاء في اش

اني ى الفق وال: األصل ال ع ار ما   ٢٠...........................................مق
رة ه ال عي له  ٢٦...............................................................ال ال

الف اء الاخ ألة ب اة أهل العل في م ال ال  ٢٦................................اك م أم
ة ان رة ال فعة ال: ال ه م ل اة للفق ب اج ال  ٢٩..................................إخ

افع ة ال الف في مال  ٢٩.................................................................ال
ال  ٣٠.............................................................................تع ال

رة ه ال عي له  ٣٦...............................................................ال ال
ة ال ز أم ان ال م   ٣٧.....................................................ُإذا 

ال األولى ال: ال ل ال اة م ق ال ال ار أم  ٣٨........................................اس
اة اج ال رة إخ الف في ف  ٣٩............................................................ال

ال ان م ال ال ال إذا  ار ال از اس م ج  ٤٣.......................................ع
ة ان ال ال ل : ال اة م ق ال ال ار أم هاإلماماس ب ع  ٤٦........................ أو م ي
الف في  اةاال ال ال ه ألم ار اإلمام أو نائ  ٤٦.........................................اس

ا اض ال ال ار أم ه اس ب ع ل اإلمام أو م ي  ٥٦..............................ة م ق
ة ال رة ال ه رع ال: ال ل اة للفق ب اج ال  ٥٨....................................َإخ
ال األولى ة: ال ال غ ز أم ى  ُأن  ال أو ي ُ...............................٥٨ 
ة ان ال ال ا: ال ةنأن ت تل ال ال ز أم ة  اة أو م  ٦٠.........................ك م

رة ال عي ل  ٦١............................................................ال ال
عة ا رة ال ه: ال قف ال عل اة للفق ب اج ال  ٦٢....................................إخ
قف  ٦٢............................................................................تع ال

الف  قفاخ قال مل ال  ٦٣.....................................................الفقهاء في ان
اة  ٦٣.............................................................................تع ال



 
 ٩١ 

 
 

رة ه ال عي له  ٦٥...............................................................ال ال
ة ام رة ال ي: ال ي ال ة ع  ت ال ال األم اك  ل ال  ٦٨.................نت
 ٦٨...........................................................................:ال األولى

الم الفقهاء  ٦٩....................................................................الغارم في 
رة ه ال عي له  ٧١..............................................................:ال ال

ة ان  ٧٢............................................................................ال ال
الم  لال  ٧٢......................................................................... في ال

ل ام ال  ٧٣..............................................................................أق
رة ه ال عي له  ٧٦...............................................................ال ال

ة ات  ٧٨..................................................................................ال
اجع ادر وال س ال  ٨١................................................................:فه

 



لف :اس ال
ل_  اك_ت ال_م_ال اة_أم سى_ب_دمحم_ال _ب_م

فى الي_م  ٣_ال
ل ل  C:\Users\abdel\Downloads\Telegram Desktop :ال
:القال

 
C:\Users\abdel\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot 

ان اء   :الع اك للفق اء م اة ل ف ال  ح ص
ع ض   :ال

ات  ME :ال
ة ات أساس   :كل

قات   :تعل
اء   ص١:٢٦  ٢٠٢١/ ٠٦/ ١٥  :تارخ اإلن

غ  ٢ :رق ال
ارخ ف األخ ب   ص١:٢٦  ٢٠٢١/ ٠٦/ ١٥  :ال

قل ف األخ   gmail.com@wardtypa٨٧١٠ :ال
الي   دقائ٠ :زم ال اإلج

ة اعة األخ   م٢:٤٠  ٢٠٢١/ ٠٦/ ١٥  :ال
املة اعة   م آخ 

ات  ف د ال  ٩١ :ع
ات  ل د ال ا(  ١٥٬٤٢٠  :ع    )ًتق
ف  د األح ا(  ٨٧٬٨٩٥  :ع    )ًتق

 


