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 تمويل المشاريع المصغرة بأموال الزكاة
 ضوء اآلراء الفقهية المعاصرةعلى دراسة 

 سليمان ناصر/ د                                                                            
 جامعة ورقلة                                                                              

 الجزائر                                                                                 

 :ملخص
تعترب الزكاة فريضة مالية تعبدية، فرضها اهللا سبحانه وتعاىل لتقليل الفوارق االجتماعية والتفاوت 

اهللا سبحانه وتعاىل مواردها  يف الوضع االقتصادي بني األغنياء والفقراء، كما أ�ا الفريضة اليت قّسم
إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني : "بنص اآلية الصرحية إىل مثانية أصناف إذ يقول جل وعال

عليها واملللفة قلوبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم 
 ).60:اآلية/ التوبة" (حكيم

اة املسلمني وبرو  دديات اقتصادية كرب  يف تتمعاتم خاصة منها قضية لكن مع تطور حي
تشغيل الشباب والقضاء على البطالة، ظهرت اجتهادات معاصرة تدعو إىل ختصيص جزء من أموال 

هذا البحث يبحث يف مد  مشروعية هذا االجتهاد خاصة . الزكاة لتمويل املشاريع املصغرة للشباب
 .كاة اليت يسجلها العديد من البلدان العربية واإلسالميةيف ظل شّح موارد الز 

أن متويل املشاريع املصغرة بأموال الزكاة ال جيو  دون توفر شروط معينة،  وقد توصل البحث إىل
أمهها دقيق فوائض يف أموال الزكاة، وعدم وجود أوجه صرف عاجلة هلا إذ ال جيو  تأخري هذا 

يف ظل ضعف حصيلة أموال الزكاة يف أغلب البلدان اإلسالمية  الصرف، وهي شروط يصعب دقيقها
وارتفاع مستويات الفقر يف هذه البلدان من جهة أخر ، وحياول البحث أن يقدم حلوالً من جهة، 

  .أخر  ملشكلة متويل املشاريع املصغرة غري االعتماد على أموال الزكاة
 :مقدمة

اسية يف االقتصاديات احلديثة، وذلك ملا تلعبه من دور الركائز األسشاريع املصغرة إحد  تعترب امل
ونظراً ملا ال تتطلبه هذه املشاريع من تأهيٍل هام يف تشغيل الشباب وختفيض نسب البطالة يف التمع، 

لكن بالرغم من ذلك تعاين هذه املشاريع من ضعف . رؤوس أموال كبريةلعاٍل لأليدي العاملة، وال 
 .البنوك، وباألخص يف البلدان النامية ومنها اإلسالميةمصادر التمويل خاصة من 

نتيجة لذلك، كان التفكري يف مصادر أخر  لتمويل املشاريع املصغرة فكانت الزكاة إحد  
إىل استخدام جزء من أموال الزكاة لتمويل تلك البدائل املقرتحة، حيث دعى بعض الفقهاء املعاصرين 

بعض آراء الفقهاء القدامى الذين جييزون استثمار أموال الزكاة املشاريع، وذلك إما باالعتماد على 
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الذي  عتماد على االجتهادسواء من طرف اإلمام ومن ينوبه أو من طرف مستحقيها، وإما باال
 .تفرضه ظروف العصر

لكن مبا أن الزكاة فريضة ربانية تتعلق باألموال، ومبا أن هذه األموال تُلخذ من األغنياء لُرتد على 
الفقراء، وللفت االنتباه إىل قدسية تلك األموال، فقد ورد تعيني مستحقيها وتقسيمها عليهم ضمن 
مصارف حمددة يف القرآن الكرمي، مما جيعل هامش االجتهاد يف ذلك التقسيم ضيقاً، خاصة أمام من 

 .ية ومنها املصغرة بأموال الزكاةير  جبوا  متويل املشاريع االقتصاد
د  م ما: البحث األساسية، أو التساؤل الذي يسعى إىل اإلجابة عنه هو لذلك فإن مشكلة

جوا  متويل املشاريع املصغرة بأموال الزكاة ؟ وكيف ميكن مناقشة اآلراء الفقهية املعاصرة اليت جتيز ذلك 
 .؟ وهل هناك بدائل أخر  هلذا التمويل ؟

جزاء األساسية للبحث أو خطته وسنحاول معاجلة هذه املشكلة من خالل أربعة حماور متثل األ
 :العامة وهي

 .مفهوم املشاريع املصغرة وإشكالية متويلها -1
 .اآلراء الفقهية يف متويل املشاريع االقتصادية بأموال الزكاة ومناقشتها -2
 .مناقشة ملسألة متويل املشاريع املصغرة بقروض حسنة من أموال الزكاة -3
 .يف مسألة متويل املشاريع املصغرة بأموال الزكاةضواب  جتب مراعاتا ومقرتحات  -4

         .مث خنتم هذا البحث بالنتائج مث التوصيات
 :مفهوم المشاريع المصغرة وإشكالية تمويلها -1

إذ ال يوجد اتفاق يف األدبيات االقتصادية على تعريف موحد للملسسات أو املشاريع املصغرة، 
والقوانني الداخلية والبيئات، وهو يعتمد على تموعة من املعايري خيتلف هذا التعريف حسب األنظمة 

إال أن الكثري من التعاريف جتعل  .إخل... عدد العمال، رقم األعمال، الشكل القانوين : مثل
وهناك . عمال، وما بعدها يكون ملسسة صغرية 9إىل  1امللسسات املصغرة تلك اليت تشّغل من 

لسسات املصغرة والصغرية، وجتعل امللسسات الصغرية تلك اليت تشّغل تعاريف أخر  ال تفرق بني امل
 . عمال 10أقل من 

0Tفعلى سبيل املثال، فقد نص القانون اجلزائري على التفريق بني أنواع امللسسات بالشكل اآليت

)
0F

1(
0T: 

 .9إىل  1عدد عماهلا من :  Micro Enterpriseملسسة مصغرة  -
 .49إىل  10عدد عماهلا من : Small Enterpriseملسسة صغرية  -
 .250إىل  50عدد عماهلا من : Medium Enterpriseملسسة متوسطة  -
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يُفهم من هذا القانون هذا باإلضافة إىل معايري أخر  موا ية كرقم األعمال وحجم امليزانية، و 
 . 250عدد عماهلا أكثر من :  وبالضرورة، أن امللسسة الكبرية

التمويل األصغر أو بحيثما ُوجدت امللسسات أو املشاريع املصغرة احتاجت إىل ما يسمى 
 ، وهذا النوع من التمويل بات يشكل عائقاً أمام ترقية هذه امللسساتMicro Financeاملصغر 
، ذلك أن البنوك وامللسسات املتخصصة يف التمويل دجم عادة عن تقدمي هذا النوع من وتطويرها
، بسبب أن امللسسات أو املشاريع اليت يُوجه إليها ال متتلك الضمانات الكافية لتقدميها لتلك التمويل

 من الفقراء أو الشباب ذوي اإلمكانات املتواضعةاملشاريع البنوك، إذ غالبًا ما يكون مالك تلك 
ا جيعل البنوك ، هذا باإلضافة إىل ضعف املهارات يف اإلدارة لد  هلالء، ممواملالءة املالية الضعيفة
جد  االئتماينعدم اسرتداد أمواهلا، أي أن اخلطر  من التمويل خوفاً النوع من تتوجس من تقدمي ذلك 

 .مرتفع لد  هذا النوع من املشاريع
لذا كان التفكري يف كثري من الدول يف إجياد مصادر متويلية بديلة عن البنوك للملسسات أو 

، تراعي ضمن ملسسات متخصصة هلذا الغرض العديد منها إنشاءمت يف ، حيث املشاريع املصغرة
طرق متويلها عدم التشدد يف أخذ الضمانات، وتأخذ بعني االعتبار الظروف املذكورة سابقًا لتلك 

بالصيغ اإلسالمية، جاءت فكرة متويل املشاريع املصغرة أيضاً وضمن هذا التفكري . الشرحية من التمع
 .أموال الزكاةحة ملصادر متويل تلك املشاريع ومن بني احللول املقرت 

 :ومناقشتهابأموال الزكاة  تمويل المشاريع االقتصاديةفي اآلراء الفقهية  -2
إن استخدام أموال الزكاة يف متويل املشاريع االقتصادية يدخل يف إطار استثمارها، وهذه القضية 

مث أوًال أن نوضح تلك الصور املختلفة،  أثارت جدًال بني الفقهاء يف بعض صورها، ولكن جيدر بنا
نتطرق إىل مناقشتها من اجلانب الفقهي واآلراء اليت وردت فيها، مع الرتكيز على تلك اآلراء الواردة 

 .من الفقهاء املعاصرين والامع الفقهية والندوات املتخصصة
 :ميكن أن يتم إذن استثمار أموال الزكاة من أطراف خمتلفة وهي

ميكن أن يتم ذلك من املالك الذي وجبت الزكاة يف ماله أي املزكي، حبيث يستثمرها يف مشاريع  -أ
 .اقتصادية بغرض تنميتها لصاحل مستحقيها

قد حيدث ذلك من اإلمام أو من ينوبه، كملسسات الدولة املتخصصة، أو دواوين وصناديق  -ب
 .اجلمعيات اخلريية ثلمف الدولة املرخص هلا بذلك من طر أو اهليئات املتخصصة و الزكاة، 

ميكن أن حيدث ذلك من طرف املستحقني بعد قبضها من املزكني، ولكل حالة من هذه  -ج
 .احلاالت حكمها الفقهي
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ميكن أن نضيف هنا حالة أخر  مشابة للحالة الثالثة مع اختالف بسي  معها، وهي استثمار 
أموال الزكاة من قبل املستحقني، مع إجبارهم على ذلك من طرف اإلمام أو الدولة أو من ينوبما يف 

روع استثماري عليه إقامة مش االشرتاطدصيل وتو يع الزكاة، أي أن الزكاة ُتصرف للفقري أو احملتاج مع 
 .با وعدم صرفها يف شأن آخر

مبا يف ذلك احلالة  يًا احلالتني الثانية والثالثةهوسنحاول من خالل هذا البحث أن نناقش فق
من ، أي استثمار أموال الزكاة من طرف اإلمام أو من ينوبه من اهليئات املتخصصة، وكذا املشابة هلا

شرة مبوضوعنا هذا، أو هي احلاالت األكثر استخدامًا يف من عالقة مباِقبل املستحقني، ملا لذلك 
       . متويل املشاريع املصغرة بأموال الزكاة

 :من طرف اإلمام أو من ينوبه استثمار أموال الزكاة -2-1
الفقهاء املعاصرون يف مسألة استثمار أموال الزكاة من طرف اإلمام أو من ينوبه من  اختلف

الو ارات والدوائر احلكومية واجلمعيات واهليئات املكلفة رمسيًا بتحصيل أموال الزكاة وصرفها على 
 .مستحقيها، فمنهم من أجا  ذلك ومنهم من منعه

 :ويتمثل يف كل من ،الفريق الذي أجا  -أوالً 
: بتاريخ) األردن(عّمان مع الفقه اإلسالمي ملنظمة امللمتر اإلسالمي يف دورته الثالثة املنعقدة يف ت

، حيث جاء يف توصيات م1986) أكتوبر(تشرين األول  16 – 11/هـ 1407صفر  13 - 8
0Tمايلي) 3/3 -15القرار رقم (تلك الدورة 

)
1F

2(
0T: 

مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب االستحقاق جيو  من حيث املبدأ توظيف أموال الزكاة يف "
للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية املسلولة عن مجع الزكاة وتو يعها، على أن يكون بعد تلبية 
 .احلاجة املاسة الفورية للمستحقني وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن اخلسائر

 ."واهللا أعلم
ت الزكاة الكوييت سنة ايا الزكاة املعاصرة اليت نظمها بيكما أجا ت ذلك الندوة الثالثة لقض

0T، ولكنها وضعت لذلك الضواب  اآلتيةم1992هـ  1413

)
2F

3(
0T: 

 .أن ال تتوفر وجوه صرف عاجلة تقتضي التو يع الفوري ألموال الزكاة -
 .بالطرق املشروعة -كغريها–ان يتم استثمار أموال الزكاة  -
األصول املستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع أن تُتخذ اإلجراءات الكفيلة ببقاء  -

 .تلك األصول
األصول املستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها " تسييل"املبادرة إىل تنضيض  -
 .عليهم
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بذل اجلهد للتحقيق من كون االستثمارات اليت تُوضع فيها أموال الزكاة تدية ومأمونة وقابلة  -
 .للتنضيض عند احلاجة

تخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ويل األمر جبمع الزكاة وتو يعها ملراعاة مبدأ أن يُ  -
   . إىل ذوي الكفاية واخلربة واألمانة االستثمارالنيابة الشرعية، وأن ُيسند اإلشراف على 

وذهب إىل اجلوا  أيضًا هيئة الفتو  والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكوييت، حيث أجا ت 
استثمار أموال الزكاة لد  اهليئة اخلريية العاملية، ولكن أشارت إىل أن مصلحة الفقري والظروف املالية 

أو خسارة  أما إذا وقع ضرر -تقضي بذل اجلهد بأن ُتستثمر هذه األموال يف وجه مضمون غالباً –
فال يتحملها أحد ولكن بعد بذل اجلهد الكايف لتحاشي اخلسارة، ولكن إذا ُوجد ضامن فهو 

0Tأحوط

)
3F

4(
0T. 

اهليئة الشرعية لبيت الزكاة يف الكويت، وجلنة الفتو  بو ارة : كما أجا ت هذا االستثمار كل من
األستاذ مصطفى  نهموم ،ال كثري من العلماء املعاصرين سواء فاضت الزكاة أواألوقاف الكويتية، و 

الزرقا والدكتور يوسف القرضاوي والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، والدكتور عبد العزيز اخلياط، والدكتور 
عبد السالم العبادي، والدكتور حممد صاحل الفرفور، والدكتور حسن عبد اهللا األمني، والدكتور حممد 

0Tفاروق النبهان

)
4F

5(
0T. 

من هذا الفريق ختصيص أموال الزكاة لتمويل مشاريع يوسف الشبيلي / الباحث الدكتورأجا   قدو 
0Tلصاحل الفقراء ولكن على طريقتنيمصغرة اقتصادية 

)
5F

6(
0T: 

بأموال  Micro Financeحبيث يتم إنشاء صناديق للتمويل األصغر : دارصعلى سبيل اإل -أ
الزكاة، وهو يستهدف الشرحية الفقرية من التمع بغرض مساعدتا على تكوين منشآت صغرية أو 

، مع وضع متلك آلة االكتساب، ويف الغالب يكون هذا النوع من التمويل يف األعمال احلرفية واملهنية
 :ضواب  هلذا اإلرصاد تتمثل يف

، فال يقدم فوائد، وال مينح متويالت أن تكون تعامالت الصندوق بالقروض احلسنة فق  -
 .إسالمية بربح؛ لئال خيرج الصندوق عن الغرض الذي أنشئ من أجله، فهو صندوق خريي ال رحبي

بأس بأن يُفاضل بني  أن يكون مجيع املستفيدين من هذه القروض من مستحقي الزكاة، وال -
ة الصندوق مبا حيقق املصلحة بعضهم البعض يف األولوية يف االقرتاض حبسب معايري تضعها إدار 

 .للصندوق وهلم
وورثته من الدين؛ ألنه من املستحقني لتملك أصل  يف حال وفاة أي منهم فيجب إعفاؤه -

 .الدين ابتداءً 
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حبيث تقّيم يف حال تعثر املدين، فينبغي أن يكون لد  الصندوق آلية لدراسة حاالت التعثر،  -
ينظر من كان يُرجى منهم أن يسدد الحقًا فيتم إنظاره، حال املتعثر؛ لئال يكون ذريعة للتالعب، ف

 .ومن كان ال يُتوقع منه ذلك فيتم إسقاط الدين عنه، ألنه من أهل الزكاة
ال بأس بأن يتقاضى الصندوق رسومًا إدارية بقدر التكلفة الفعلية لتغطية تكاليف الدراسة  -

أصل األموال يف الصندوق أم مت  واإلشراف واملتابعة وغري ذلك، سواء مت خصم هذه الرسوم من
)0T)6F7"والعاملني عليها: "دميلها على املقرتض؛ لقوله تعاىل

0T فدلت اآلية على جوا  أن يأخذ العاملون ،
 .أجر املثل

صناديق تتخصص يف متويل الفئات  تُنشأ بأموال الزكاة ملسسات أو: االستثمارعلى سبيل  -ب
يكون التمويل الذي يقدمه الصندوق جتاريًا حيقق عوائد،  الفقرية، واملنشآت الصغرية، وال حرج يف أن

ألن عوائد الصندوق ملستحقي الزكاة، ويُراعى يف هذه العوائد أن تكون بنسب متدنية، ألن أغلب 
الصندوق متويالت بعوائد لغري مستحقي وال حرج كذلك يف أن يقدم . املتمولني من املستحقني أيضاً 
 .ة يف ذلك ألهل الزكاةالزكاة، على أن تكون األولوي

 :وير  الباحث أن اإلرصاد خيتلف عن االستثمار فيما خيص أموال الزكاة من وجهني
أن الغرض من االستثمار هو تنمية أموال الزكاة قبل دفعها ملستحقيها، بينما الغرض من : األول

من خالل متويلهم أو ضما�م أو  سيس واستمرار أعماهلم التجاريةتأاإلرصاد مساعدة املستحقني ل
 .التأمني عليهم

املستفيدون من صناديق اإلرصاد التنموي هم مستحقو الزكاة فق ، بينما األوعية اليت ُتستثمر : الثاين
   .فيها الزكاة قد يستفيد منها غري املستحقني
ها يف املشاريع التنموية يف إجا ة استثمار أموال الزكاة أو إرصادوأهم األدلة اليت استند إليها هلالء 

 :تتمثل يف
يف  كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل وبقر وغنممن بعده  واخللفاء الراشدين  )ص(أن النيب  -

بل خمصصني من قِ كان هلا رعاة و ، ومن خالل هذه املراعي كانت تتناسل وتتكاثر، مراعي خاصة
  .يرعو�ا ويشرفون عليهااإلمام 

من بناء : لكل وجوه اخلري وجعله شامالً " يف سبيل اهللا: "بقول من توسع يف مصرف خذاأل -
فإذا جا  صرف الزكاة  .للمسلمنيخري احلصون وعمارة املساجد، وبناء املصانع، وغري ذلك مما فيه 

يف مجيع وجوه اخلري، جا  صرفها يف إنشاء املصانع واملشاريع ذات الريع اليت تعود بالنفع على 
 .املستحقني
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واستثمار ما  الكسبالعمل و دقيق مقصد من مقاصد الزكاة، وهو استغناء الفقري وحضه على  -
من األنصار أتى  أن رجالً : "ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك قال ،عند اإلنسان من مال وجهد

فيه  نلبس بعضه ونبس  بعضه، وقعب نشرب بلى حلس: أما يف بيتك شيء؟ قال: ، قال)ص(النيب 
أنا : بيده وقال من يشرتي هذين؟ فقال رجل ) ص(ائت  بما، فأخذمها رسول اهللا : قال. املاء

أنا آخذمها بدرمهني، فأعطامها : فقال رجل. آخذمها بدرهم، قال من يزيد على درهم؟ مرتني أو ثالثاً 
 أهلك، واشرت باألخر اشرت بأحدمها طعامًا فانبذه إىل: إياه وأخذ الدرمهني وأعطامها األنصاري، وقال

اذهب فاحتطب وبع وال أرينك مخسة : عودًا بيده مث قال )ص(قدومًا فائت  به، فشد رسول اهللا 
عشر يوماً، فذهب الرجل حيتطب ويبيع فجاء وقد أصاب مخسة عشر درمهًا فاشرت  ببعضها ثوباً 

نكتة يف وجهك يوم  هذا خري لك من أن جتيء املسالة: ")ص(وببعضها طعامًا فقال رسول اهللا 
)0T)7F8"لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع: القيامة، وإن املسألة ال تصلح إال لثالثة

0T. 
مام استثمار أموال الزكاة قبل شغلها فإذا جا  استثمار مال الفقري املشغول حباجاته األصلية جا  لإل

0Tحباجاتم

)
8F

9(
0T. 

وقد اتفق الفقهاء على جوا  استثمار  ،القياس على جوا  استثمار أموال األيتام من قبل األوصياء -
املضمون  االستثمار، بشرط اختيار واالستهالكمال اليتيم ألنه يهدف إىل حفظ ماله من التلف 

هلم جا  استثمار فإذا جا  استثمار أموال األيتام وهي مملوكة حقيقة  .واالبتعاد به عن املخاطر البّينة
 .أموال الزكاة قبل دفعها إىل املستحقني لتحقيق منافع هلم فهي ليست بأشد حرمة من أموال األيتام

 كما سيأيت،بعد قبضها من املزكني  القياس على جوا  استثمار أموال الزكاة من طرف املستحقني  -
إنشاء مشاريع اقتصادية هلم من  لتأمني كفايتهم ودقيق إغنائهم، جا  استثمارها يف  فإذا جا  ذلك

 .طرف اإلمام أو من ينوبه
 :وميكن مناقشة هذه األدلة فيما يلي

واخللفاء الراشدين من بعده كانوا يستثمرون اإلبل والبقر والغنم يف مزارع ) ص(ما قيل بأن النيب 
رها خاصة، مل يكن ذلك من باب االستثمار، بل من باب احلفظ ليس إال، وبالتايل كان تكاث

مث إن ذلك يتمثل يف  كاة األنعام، بينما  كاة احلبوب قد تتطلب . وتوالدها عمالً طبيعياً ينتج بالضرورة
حفظًا حلني تو يعها وال تتطلب استثماراً، وتكون الصورة أوضح يف الزكاة النقدية اليت ال يتطلب 

 .أكثر من وضعها يف حسابات بنكية آمنة) حلني صرفها(حفظها 
فذاك يع  عند أغلب املفسرين اجلهاد يف " يف سبيل اهللا"أما مسألة األخذ مبن توسع يف مصرف 

سبيل اهللا وما يتطلبه من نفقات تستدعي األخذ من أموال الزكاة إذا مل تتوفر أموال كافية يف بيت 
وش يشجع األغنياء من الصحابة بالتكفل بتجهيز اجلي) ص(مال املسلمني، ولذلك كان الرسول 

 .وتسيريها حنو اجلهاد، وال يع  ذلك بالضرورة االستفادة من هذا املصرف يف استثمار أموال الزكاة



9 
 

على العمل واإلنتاج، فاملبدأ مشروع،  الفقري أما مسألة االستغناء بأموال الزكاة من خالل حض
ولكن القياس عليه باستخدام أموال الزكاة فيه نظر، وذلك لقدسية هذه األموال وتعيني مستحقيها 

إمنا الصدقات للفقراء واملساكني " :واملذكورة يف قوله تعاىل بآية صرحية هي املصارف الثمانية املعلومة
الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا  والعاملني عليها واملللفة قلوبم ويف

)0T)9F10"عليم حكيم
0T . كما أن هذه األموال ويف ظل نقص هذه املوارد يف أغلب البلدان اإلسالمية من

ميكن توجيهها لالستثمار من طرف  جهة، وتزايد عدد الفقراء يف هذه البلدان من جهة أخر ، ال
 .كبري، وهناك العديد ممن يستحقها لالستهالك ولو مببالغ صغرية  شخص واحد مثالً ومببلغ

عنه، بأن هذا االستثمار خاص باألموال  فاجلوابالقياس على استثمار أموال األيتام وفيما خيص 
أما أموال الزكاة  ،"حىت ال تأكلها الصدقة"الزائدة عن حاجة اليتيم األصلية بدليل وجوب الزكاة فيها 

0Tحاجات املستحقني يف الغالب، وإذا  ادت يف قطر تنقل إىل قطر آخرفال تزيد عن 

)
10F

11(
0T. 

 :ويتمثل يف كل من ،الفريق الذي منع -ثانياً 
تمع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته اخلامسة عشر املنعقدة يف مكة املكرمة، 

ات تلك الدورة م، حيث جاء يف توصي1988أكتوبر  31هـ 1419رجب  15إىل  11بتاريخ 
 :مايلي) القرار السادس(
جيب إخراج  كاة األموال على الفور، وذلك بتمليكها ملستحقيها املوجودين وقت وجوب إخراجها، "

إمنا الصدقات للفقراء " -عز شأنه–تعيينهم بنص كتابه، فقال  -سبحانه–الذي توىل اهللا 
)0T)11F12"واملساكني

0T . هلذا فال جيو  استثمار أموال الزكاة لصاحل أحد من مستحقيها، كالفقراء، ملا ينطوي
منها اإلخالل بواجب فورية إخراجها، وتفويت متليكها ملستحقيها : عليه من حماذير شرعية متعددة

)0T)12F13"وقت وجوب إخراجها، واملضارة بم
0T. 

 دينة لكناو اهلندية يف ندوته الثالثة عشروقد منع هذا االستثمار أيضًا تمع الفقه اإلسالمي يف م
، وكذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية هـ بنفس املدينة1422حمرم  22إىل  19: واليت انعقدت من

0Tواإلفتاء باململكة العربية السعودية

)
13F

14(
0T،   الدكتور وهبه الزحيلي، والدكتور عبد  أيضاً  ذهب إىل ذلككما

0Tاهللا علوان، والدكتور حممد عطا السيد، والشيخ حممد تقي العثماين

)
14F

15(
0T.  

 :وأهم أدلة هلالء املانعني تتمثل يف
إمنا الصدقات للفقراء واملساكني : "إن مصارف أموال الزكاة جاءت حمددة بثمانية يف اآلية الكرمية -

رمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا اقلوبم ويف الرقاب والغوالعاملني عليها واملللفة 
)0T)15F16"عليم حكيم

0T. واستثمار أموال الزكاة ليس ضمن هذه املصارف.    
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) وينطبق ذلك على اإلرصاد أيضاً (استثمار أموال الزكاة يف مشاريع صناعية أو  راعية أو جتارية  -
يلدي إىل تأخري توصيل الزكاة إىل املستحقني، إذ أن إنفاقها يف تلك املشاريع يلدي إىل انتظار 

 . األرباح املرتتبة عليها، وهذا خمالف ملا عليه مجهور العلماء من أن الزكاة جتب على الفور
 .ارةلخسارة والضياع، ألن التجارة إما ربح وإما خسليعرضها قد إن استثمار أموال الزكاة  -
 .إن استثمار أموال الزكاة يعرضها إىل إنفاق أكثرها يف األعمال اإلدارية -
إن استثمار أموال الزكاة يلدي إىل عدم متلك األفراد هلا متليكًا فردياً، وهذا خمالف ملا عليه مجهور  -

خاصة  الفقهاء من اشرتاط التمليك يف أداء الزكاة، ألن اهللا تعاىل أضاف الصدقات إىل املستحقني
 .يف آية الصدقات بالم امللكمنهم الفقراء واملساكني 

 .ألن يد األمام أو من ينوب عنه على الزكاة يد أمانة ال تصرف واستثمار -
 :فيما يلي) رغم قوتا(هذه األدلة بعض وميكن مناقشة 

مستحقيها، قد القول بأن استثمار أموال الزكاة يف مشاريع اقتصادية يلدي إىل تأخري توصيلها إىل 
ُجياب عنه بأن ذلك ميكن أن حيدث يف حال حدوث فائض يف هذه األموال بعد تو يعها، وبالتايل 

 .ليس إال ة ذلك الفائضيكون ذلك من باب تنمي
بأن استثمار أموال الزكاة قد يعرضها للخسارة والضياع، فقد ُجياب عنه بأن هناك القول أما 

واالبتعاد عن املخاطر، كأن توضع كودائع استثمارية يف البنوك  استثمارات تتمتع بكثري من الضمان
اإلسالمية على شكل ودائع مضاربة مقيدة، وُيشرتط استخدامها يف عمليات املراحبة أو اإلجيار 

 .وقليل املخاطر التمويلي، وهي عمليات ذات دخل مضمون
قد ُجياب عنه عمال اإلدارية، فأما مسألة استثمار أموال الزكاة قد يلدي إىل إنفاق أكثرها يف األ

أن هناك سهم مضروب وحمدد ضمن املصارف الشرعية الثمانية للزكاة، ميكن أن يغطي مصاريف ب
، خاصة وأن بعض الفقهاء أجا  املساواة بني تلك املصارف الثمانية وبالتايل ميكن تلك األعمال

جيب االقتصاد يف تلك النفقات قدر دديد سقف هذه املصاريف إىل تموع األموال الزكوية، وإال 
 .اإلمكان

تها، مل يأموال الزكاة وللفت االنتباه إىل قدسوحنن نر  قوة ورجحان أدلة الفريق املانع، ذلك أن 
عن طريق السنة ) ص(ولو من طرف الرسول  يف إنفاقها لالجتهاديرتك اهللا سبحانه وتعاىل تاًال 

مل يرد االستثمار ضمنها، كما  باآلية الكرمية إىل أصناف مثانيةن تقسيمها واضحاً ا، فكةالنبوية الشريف
بأي وتعطيلها عن الوصول إىل مستحقيها البد وأن يلدي إىل تأخري صرفها  استثمارها أو إرصادهاأن 

، هذا عدا أن ذلك االستثمار البد وأن يعرضها إىل املخاطر، وقد ينتهي األمر شكل من األشكال
 .ضياعها أو على األقل نقصا�ا بدل  يادتامن وراء ذلك إىل 



11 
 

 :استثمار أموال الزكاة من طرف مستحقيها -2-2
أجا  مجع من الفقهاء القدامى واملعاصرين استثمار أموال الزكاة من ِقبل املستحقني بعد قبضها، 

يها كتصرف ألن الزكاة إذا وصلت أيديهم أصبحت مملوكة ملكاً تاماً هلم، وبالتايل جيو  هلم التصرف ف
 .املالك يف أمالكهم، فلهم إنشاء املشروعات االستثمارية، وشراء أدوات احلرفة وغري ذلك

حممد عثمان شبري، واستدل على ذلك بأن الزكاة عند معظم الفقهاء / وقد أجا  ذلك الباحث
ومنهم ( بالم التمليكاملذكورة يف آية مصارف الزكاة القدامى ُأضيفت إىل األصناف األربعة األوىل 

الظرفية، فإذا مل يصل الصرف يف مصارفها اسُرتجع " يف"، ويف األربعة األخرية بـ )الفقراء واملساكني
 .خبالف األوىل

كما اعتمد الباحث يف هذه املسألة على إجا ة الشافعية وأمحد يف رواية إعطاء الفقراء واملساكني 
صل له من رحبها ما حبرفة ما آالتا، حبيث حيمن أموال الزكاة الستثمارها، فُيعطى من حيسن الكسب 

ن كان جنارًا أُعطي ما يشرتي به آالت النجارة، سواء كانت قيمتها قليلة أو  فإ. يفي بكفايته غالباً 
كثرية حبيث تفي غلتها بكفايته، وإن كان تاجراً أُعطي رأس مال يفي رحبه بكفايته، يُراعى يف مقدار 

وإن كان ال حيسن الكسب، وال يقو  على العمل كاملريض . سنهارأس املال نوع التجارة اليت حي
مبرض مزمن يُعطى ما يشرتي به عقاراً يستغله، حبيث تفي غلته حاجته، فيملكه ويورث عنه، ويُراعى 

0Tيف العقار عمر الفقري الغالب وعدد عياله

)
16F

17(
0T.  

ألربعة األوىل الذين ، سواء بالنسبة لألصناف اصاحل بن حممد الفو ان/ كما أجا  ذلك الباحث
يأخذون من أموال الزكاة أخذاً مستقراً، حبيث ال يُراعى حاهلم بعد الدفع ومنهم الفقراء واملساكني، أو 

0Tالذين ال يأخذو�ا أخذاً مستقراً، وإمنا يأخذو�ا أخذاً مراعى بالنسبة لألصناف األربعة الباقية

)
17F

18(
0T. 

، فقد استدل الباحث بأقوال الفقهاء القدامى )وهم موضوع حبثنا( فبالنسبة للفقراء واملساكني
فإن كان عادته االحرتاف أُعطي ما يشرتي به حرفته أو : قال أصحابنا: "ومنهم النووي، إذ يقول

آالت حرفته، قّلت قيمة ذلك أم كثرت، ويكون قدره حبيث حيصل له من رحبه ما يفي بكفايته غالباً 
)0T)18F19"باختالف احلرف والبالد واأل مان واألشخاصتقريباً، وخيتلف ذلك 

0T.  
كما أجا  ذلك المع الفقهي يف مدينة لكناو اهلندية هذه الصورة من االستثمار بالنسبة للفقراء 
: واملساكني، حيث جاء يف قرارات هذا المع يف ندوته الثالثة عشر اليت انعقدت مبدينة لكناو، من

إن أموال الزكاة اليت ُدفعت للفقراء واملساكني دصل هلم فيها ": هـ مايلي1422حمرم  22إىل  19
مجيع حقوق امللكية، وبناًء على ذلك لو قام فقري باستثمارها، أو وضعها يف التجارة أو يف شراء 

)0T)19F20"األسهم لينتفع با يف املستقبل من الزمان، جيو  له ذلك
0T. 
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ظ هنا أن الذين أجا وا استثمار أموال الزكاة من طرف مستحقيها، مل يفرقوا بني أن يقوم وُيالحَ 
بذلك من يقبض الزكاة برغبة منه، وبني أن ُجيربه اإلمام أو تشرتط عليه اهليئة املختصة بالتو يع ذلك، 

مل ترد آراء كما . أل�م سيعتمدون يف النهاية على نفس األدلة، وهي األدلة اليت ال تفرق بني احلالتني
هذا االستثمار مادام تلك األموال قد ُمنحت ملستحقيها على سبيل  نعمت) حسب علمنا( فقهية
 .التملك
سواء من طرف اإلمام  حنن ال مننع استثمار أموال الزكاة مطلقاً خالصة القول يف هذه املسألة، و 

حيدث كما   إجبارهم على ذلك برغبة منهم و باألخصأو من طرف مستحقيها كما سبق، ومن ينوبه  
، بل الذي يبدو لنا واهللا أعلم، أن ذلك متعلق بظروف قلما تتحقق يف من بعض ملسسات الزكاة

عصرنا احلايل، وأمهها ارتفاع حصيلة أموال الزكاة وتسجيلها لفوائض، وحنن نعيش حاليًا ويف معظم 
الزكاة، وارتفاع عدد الفقراء باملقابل، البالد اإلسالمية أوضاعًا معاكسة، وهي اخنفاض حصيلة أموال 

ومما يزيد املشكل تعقيداً موجة التضخم اليت جتتاح معظم تلك البالد، مما جيعل االستثمار يف مشاريع 
 .اقتصادية ولو كانت مصغرة يتطلب مبالغ كبرية تعجز عن تغطيتها صناديق وملسسات الزكاة

زكاة ضعيفة أصالً، ولنفرتض أ�ا سجلت ذا كانت حصيلة أموال الإوباإلضافة إىل ذلك، ف
، وكان املستحقون ألموال الزكاة عشرة فقراء، وكان هذا )أو أي عملة أخر (جنيه مثًال  1000
يكفي إلنشاء مشروع مصغر، فهل ميكن أن مننح هذا املبلغ لفقري واحد لينشئ ) جنيه 1000(املبلغ 

املنطق السليم والذي يتماشى مع روح . !؟ به مشروعه املصغر ونرتك تسعة فقراء يتضورون جوعاً 
 .     الشريعة اإلسالمية يقتضي قسمة تلك احلصيلة على مجيع الفقراء واحملتاجني

 :مناقشة لمسألة تمويل المشاريع المصغرة بقروض حسنة من أموال الزكاة -3
وذلك قياساً وسف القرضاوي جوا  تقدمي قروض حسنة من أموال الزكاة، ي/ الدكتورير  الشيخ 

للمستقرِضني على الغارمني، ولكي تساهم الزكاة مسامهة عملية يف حماربة الربا والقضاء على الفوائد 
عبد الرمحان حسن وحممد أبو  هرة وعبد الوهاب خالف، : الربوية، وهو ما ذهب إليه أيضاً األساتذة

0Tاحملتاجني من سهم الغارمنيوبالتايل فإن املقاصد العامة لإلسالم يف باب الزكاة جتيز إقراض 

)
20F

21(
0T .  

، كما أسلفنا  يوسف الشبيلي كهدف لعملية إرصاد أموال الزكاة/ وير  ذلك أيضًا الباحث
، ألن )الغارمني(الزكاة يف صندوق لتمويل املستحقني يندرج ضمن مصرف إن إرصاد أموال : "ويقول

منها حال التعثر، أو ضمان  الغرض من اإلرصاد إما متويل املستحقني بقروض حسنة مع إعفائهم
مديونيات قائمة عليهم، أو التأمني على ديو�م تأمينًا تعاونيًا بسدادها يف حال التعثر، ومجيع هذه 

 ".الصور يتحقق فيها أن آخذ الزكاة غارم لفظاً ومعىن
خيتلف عن  -وتقدمي القروض احلسنة أحد األهداف منه-وير  أن إرصاد أموال الزكاة 

 :إذ ليس املقصود منه االستثمار، وإمنا يهدف إىل دقيق عدد من املقاصد، منهااستثمارها؛ 
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 .دميومة األموال، واستمرار االنتفاع با، حيث تبقى مرصدة يف الصندوق التنموي لفرتة أطول -
توسيع دائرة االنتفاع با، فبدًال من أن ينتفع با شخص أو أشخاص حمدودون؛ فإن إرصادها  -

 .ل ألن ينتفع با عدد أكربسيتيح الا
تشجيع الفقراء على احملافظة على تلك األموال، لعلمهم بأ�م مطالبون بردها، وبذا تكون الزكاة  -

0Tأداة تنمية للمال بيد الفقري ال أداة استهالك

)
21F

22(
0T.  

واليت تدف إىل  يادة حصيلتها وتنميتها ن فكرة استثمار أموال الزكاة ومناقشة هلذه اآلراء، فإ
فكيف بإرصادها أو تقدميها على شكل  ،ليست حمل إمجاع الفقهاء بل هي حمل اعرتاض أغلبهم

: ، ذلك أن الزكاة معاملة مالية وردت مصارفها الثمانية بدقة ووضوح يف اآلية الكرميةقروض حسنة
يف سبيل اهللا إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملللفة قلوبم ويف الرقاب والغارمني و "

)0T)22F23"وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم
0T بالم " الفقراء"، كما أن الصيغة وردت هنا قبل

التمليك، مما يع  أن أموال الزكاة ال ميكن اسرتجاعها وبالتايل من غري املمكن منحها على شكل 
 .قروض حسنة

عن الفرق بني األصناف وتأكيدًا ملا سبق، " املغ "يقول الشيخ ابن قدامة احلنبلي يف كتابه 
بأن أربعة أصناف يأخذون أخذًا مستقرًا وال يُراعى حاهلم بعد الدفع  ،األربعة األوىل واألربعة األخرية

الفقراء واملساكني والعاملون واملللفة، فمىت أخذوها ملكوها ملكًا دائمًا مستقراً، ال جيب عليهم : وهم
الغارمون ويف الرقاب ويف سبيل اهللا وابن السبيل، فإ�م يأخذون أخذاً : وهموأربعة منهم . ردها حبال

0Tمراعى، فإن صرفوه يف اجلهة اليت استحقوا األخذ ألجلها، وإال اسُرتجع منهم

)
23F

24(
0T. 

وقد عّرب الشيخ ابن قدامة عن األصناف األربعة األوىل بالتمليك الدائم واملستقر، فإذا اعتربنا 
، وهو السبب الرئيس ملنح تلك القروض راءالزكاة فق أموالله قروض حسنة من  الذي ُمتنحستحقني امل

كما هو (أصحاب هذه الفكرة فإن األموال جيب أن ُتدفع له على سبيل التمليك، وحىت لو استند 
" إذا أعطيتم فأغنوا): "رضي اهللا عنه(إىل مقولة سيدنا عمر  )الشأن يف صندوق الزكاة اجلزائري مثالً 

0Tر هذا القول يفيد التمليك ال القرضفإن ظاه

)
24F

25(
0T   . 

كما أن قياس املستقرضني على الغارمني رأي غري مقنع بدليل قوي، إذ أن الفريق األول يع  من 
، بعد ميثل من يطلبون هذه القروض ومل يتورطوا فيهاهم متورطون يف ديون غري مسددة، بينما األول 
اة مع صنف غري حمدد ضمنهم بدون وجه شبه أو فال ميكن قياس صنف حمدد ضمن مستحقي الزك

أموال الزكاة وباالعتماد على رأي  منح قروض حسنة منحىت لو سلمنا بافرتاض جوا  و  .علة واضحة
مما يع  يوسف القرضاوي، فإنه أجا  ذلك بقدر سهم الغارمني، / من أجا  ذلك مثل الشيخ الدكتور

أخذنا مببدأ التساوي بني املصارف الثمانية، وبفكرة دديد هذه القروض مبقدار ذلك السهم، فإذا 
شح موارد الزكاة اليت يعاين منها  ويف ظل  ،عند من يأخذ بذلك من الفقهاء واملذاهب ا مجيعاً استيعاب



14 
 

كثري من البلدان اإلسالمية، وأيضًا يف ظل التضخم وتدهور قيمة العملة اليت يعاين منها أيضًا كثري 
احلصيلة املوجهة هلذه القروض ضئيلة قد ال تكفي إلقامة املشاريع االقتصادية  من تلك البلدان، تصبح

 .ولو كانت مصغرة
ُيضاف إىل هذا كله، أن منح أموال الزكاة على شكل قروض حسنة ولو كانت إلنشاء مشاريع 

ادة احلصيلة اقتصادية، حيقق سلبيتني، فال جيعلها أمواالً نامية من جهة أي ال تنمو باالستثمار وإمنا بزي
فق  إن حدثت، وباملقابل يلدي إىل تأخري صرفها بسبب إجراءات منح تلك القروض، هذا عدا 

 .  استثمارها يف مشاريع غري مدروسة بشكل جيد من طرف املستحق إذا جر تعريضها للمخاطر 
 :تمويل المشاريع المصغرة بأموال الزكاة في مسألةضوابط تجب مراعاتها ومقترحات  -4

ما نراه يف مسألة استثمار أموال الزكاة سواء من طرف اإلمام أو من ينوبه أو من طرف إن 
سواء من ، هو قوة ورجحان األدلة املانعة هلذا االستثمار، ونفس األمر بالنسبة لإلرصاد املستحقني

وحىت لو أخذنا برأي من . طرف اإلمام أو من ينوبه أو من طرف املستحقني مع إجبارهم بذلك
، فإننا جند أن الشروط املنطقية هلذا االستثمار ال تتوفر حالياً ويف الكثري من تتمعاتنا اإلسالمية أجا 

وبالتايل منيل إىل املنع على األقل يف ظل هذه الظروف، وهذا ال يع  هذا االستثمار غري جائز يف ظل 
 .ظروف أخر ، فحينها ستتغري األحكام بتغري الظروف واأل مان واألمكنة

األخذ بعني ذلك نر  أن جوا  استثمار أموال الزكاة ومتويلها للمشاريع املصغرة خاصة يتطلب ل
، نوردها فيما يلي مع بعض املقرتحات يف هذه الضواب عدد من  احرتاماألمور، أو بعض االعتبار 
 :املسألة

ليست الزكاة ضريبة مالية، بل هي مساعدة اجتماعية فرضها اهللا يف أموال األغنياء لتلخذ من  :أوالً  -
ونظرًا لكو�ا كذلك فقد فرضها اهللا مبعدالت بسيطة، ومبا أن أغلب أمواهلم وتُرد على الفقراء، 

اط توافر كما هو معلوم، هذا باإلضافة إىل اشرت   % 2.5الزكوات ُتدفع نقدًا فإن نسبتها تُقدر بـ 
ومعّني، ومبا أ�ا بتلك النسبة البسيطة فإن األولوية فيها لإلنفاق حداً أدىن  هالنصاب يف املال أي بلوغ

لُفرضت مبعدالت أعلى مثل  االستثماريخمصصة لإلنفاق  ولو كانتاالستهالكي ال االستثماري، 
بالتايل فإن ختصيص و حىت تكون حصيلتها أكرب،  % 50أو  30أو  20: الضرائب كأن تكون مثالً 

 .بصورة مطلقة وبدون توافر شروط معينة، هو من من قبيل دميلها ما ال دتمل لالستثمارالزكاة 
وتزايد عدد الفقراء ، من جهة يف ظل ضعف حصيلة أموال الزكاة يف معظم البالد اإلسالمية :ثانياً  -

وال ميكن التفكري يف ، هللا أعلملالستثمار وااقتطاع جزء منها  نر  جوا ال فيها من جهة أخر ، 
استثمار أموال الزكاة إال يف حالة تسجيل حصيلتها لفوائض تزيد عن حاجة الفقراء، وهذه حالة نادرة 

حىت الذين أجا وا هذا االستثمار، اشرتطوا و . الوقوع يف عصرنا احلايل ويف البالد اإلسالمية بالذات
ملنظمة امللمتر اإلسالمي حيث أجا  تمع الفقه اإلسالمي بداية أن تكون هناك وفرة يف أموال الزكاة، 
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على أن يكون بعد تلبية احلاجة املاسة الفورية : "ذلك يف دورته الثالثة كما أسلفنا، بشرط جاء فيه
 ".للمستحقني

يف أوىل توصياتا بذا الشأن أي لقضايا الزكاة املعاصرة كما ورد آنفًا كما اشرتطت الندوة الثالثة 
 : ، مايلياجلوا

 ".أن ال تتوفر وجوه صرف عاجلة تقتضي التو يع الفوري ألموال الزكاة"
ومتليكها مباشرة للفقري ) بصور خمتلفة(إن متويل املشاريع : "الفو ان صاحل/ يقول الباحثكما 

دون مقابل، ممكن يف حال وفرة أموال الزكاة، حبيث ميكن مللسسة الزكاة توظيفها استثماريًا لصاحل 
ًأ أساسيًا من مبادئ استثمار أموال تخذ مبدتُ ميكن أن  ةحكيمقاعدة ، ولذلك أيّد فكرته ب"الفقراء
)0T)25F26"إن أموال الزكاة ُتستثمر لتأخر صرفها، وال يُلخر صرفها لُتستثمر: "حيث قالالزكاة 

0T. 
إن من بني األسباب اليت أوجدت إشكالية متويل املشاريع املصغرة إحجام البنوك عن متويل  :ثالثاً  -

وعدم قدرتم على تقدمي الضمانات الكافية مقابل تلك املشاريع، لضعف املالءة املالية ألصحابا 
ية منها لذا ميكن للبنك املركزي يف البلدان اإلسالمية أن جيرب البنوك خاصة اإلسالم. ذلك التمويل

ن ضد وإذا كانت البنوك التقليدية تلمّ على ختصيص نسبة معينة من متويالتا هلذا النوع من التمويل، 
املخاطر االئتمانية لدي ملسسات التأمني، فالضرورة تقتضي هنا إنشاء ملسسات تأمني تعاوين 

 شرتاكمية على االمتخصصة يف ضمان خماطر عدم السداد للمشاريع املصغرة مع إجبار البنوك اإلسال
وكلها -ولنا يف بنك السودان املركزي القدوة يف هذا الال، إذ جيرب البنوك العاملة يف السودان . فيها

من متويالتا سنويًا لتمويل املشاريع املصغرة،  % 12 على ختصيص نسبة -على الطريقة اإلسالمية
0Tتقيد بامع الرقابة ال

)
26F

27(
0T. 

، سواء من طرف اإلمام لالستثمارتفاديًا لتخصيص نسبة معينة من أموال الزكاة النقدية  :رابعاً  -
إخراج الزكاة من خالل ومن ينوبه أو من طرف املستحقني، فإن من احللول املقرتحة يف هذا الشأن، 

0Tأدوات ووسائل للعمل واإلنتاج كما يف املهن احلرفية

)
27F

28(
0T،  إذ ميكن لصاحب مصنع متخصص يف

إنتاج بعض اآلالت واملعدات املستعملة يف املشاريع املصغرة وبعض احلرف أن خيرج  كاته الواجبة 
متمثلة يف تلك اآلالت، وذلك بتسليمها للفقراء خاصة منهم الشباب الذين يرغبون يف إقامة مشاريع 

واحلال ينطبق أيضًا على أصحاب . أسرهم، تساعدهم على دسني ظروفهم املعيشية وإعالة مصغرة
 .امللسسات التجارية الكرب  اليت تعمل يف جتارة اآلالت ووسائل العمل واإلنتاج

ومن املعلوم أن جوا  هذه العملية ينب  على جوا  إخراج القيمة بدل العني يف الزكاة، وهي مسألة 
، وأجا ه احلنفية، واختلف يف ذلك ، فقد منعه الشافعية والظاهريةاختلف فيها الفقهاء القدامى

 .املالكية واحلنابلة، حيث روي عن اإلمام أمحد قوالن يف هذا، لكن املشهور عنه هو املنع
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وقد ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية مذهبًا وسطًا بني الرأيني فأجا  ذلك إذا كانت هناك حاجة 
حاجة، وال مصلحة راجحة، ممنوع إن إخراج القيمة لغري : األظهر يف هذا: "أو مصلحة، حيث يقول
بنت خماض، : أي الفرق بني الذكر واألنثى يف القيمة أو السن(األوقاص ) ص(منه، وهلذا قدر النيب 
بشاتني أو عشرين درمهاً، ومل يعدل إىل القيمة، وألنه مىت ُجّو  إخراج ) إخل... بنت لبون، إبن لبون 

ديئة، وقد يقع يف التقومي ضرر، وألن الزكاة مبناها على القيمة مطلقاً، فقد يعدل املالك إىل أنواع ر 
املواساة، وهذا معترب يف قدر املال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو املصلحة، أو العدل، فال 

)0T)28F29"بأس به
0T. 

ير  بأن يوسف القرضاوي حيث / ومن الفقهاء املعاصرين الذين أجا وا ذلك، الشيخ الدكتور
أخذ القيمة بدل العني يف الزكاة أليق بعصرنا وأهون على الناس، وأيسر يف احلساب، وخاصة إذا  

فإن أخذ العني يلدي إىل  يادة نفقات . كانت هناك إدارة أو ملسسة تتوىل مجع الزكاة وتفريقها
، واحملافظة اجلباية، بسبب ما حيتاجه نقل األشياء العينية من مواطنها إىل إدارة التحصيل، وحراستها

من ملنة وكلف كثرية، مما  -إذا كانت من األنعام–عليها من التلف، وتيئة طعامها وشرابا وحظائرها 
0Tينايف مبدأ االقتصاد يف النفقات اإلدارية

)
29F

30(
0T.  وهو الرأي الذي منيل إليه، وميكن االعتماد عليه يف

 .بإخراج الزكاة من جنس املال املزكى دعم احلل املقرتح
إن إحجام البنوك عن متويل املشاريع املصغرة لألسباب اليت ذكرناها يف بداية البحث، هي  :اً خامس -

اليت دعت إىل التفكري يف مصادر متويلية أخر  لتلك املشاريع فجاءت فكرة متويلها بأموال الزكاة، 
ات حكومية وهي مصدر ال ميكن االعتماد عليه كثرياً كما بيّنا، لذلك البد من التفكري يف إنشاء هيئ

على غرار ماهو موجود يف العديد من بلدان العامل األخر ، حيث متخصصة يف البلدان اإلسالمية 
تتكفل هذه اهليئات بذلك النوع من التمويل، أين تراعي ظروف أصحاب املشاريع املصغرة املتمثلة 

ب تلك خاصة يف ضعف الضمانات واخنفاض املالءة املالية هلم، وذلك بعدم التشدد يف طل
، وفرض شروط مّيسرة للحصول على التمويل، مقابل دعم الدولة لتلك اهليئات وجرب الضمانات

خسائرها، وذلك بغية دقيق أهداف اجتماعية تسعى إليها الدولة كرفع معدالت التشغيل وختفيض 
             .نسب البطالة بني الشباب

 :الخاتمة ونتائج البحث
عدم غلق باب االجتهاد للوفاء مبتطلبات  فرض على علماء األمةإن مستجدات العصر احلديث ت
يف هذا العصر، لكن االجتهاد قد يكون هامشه ضيقاً يف حالة وجود حياتنا وفق تعاليم ديننا احلنيف 

نصوص صرحية من القرآن الكرمي أو السنة النبوية الشريفة، كما هو الشأن يف مسألة متويل املشاريع 
املسألة على ضوء اآلراء الفقهية  تلكأن نناقش يف هذا البحث املصغرة بأموال الزكاة، لذلك حاولنا 

 :خالل ذلك توصلنا إىل النتائج اآلتية ، ومناملعاصرة
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ال يوجد تعريف متفق عليه للملسسات أو املشاريع املصغرة نظرًا الختالف القوانني والبيئات،  -1
 .عمال 10ولكن الكثري من التعاريف جتعلها تلك اليت يقل عدد عماهلا عن 

ة واملتمثلة يف ضعف الضمانات دجم البنوك عن متويل املشاريع املصغرة نظرًا ملخاطرها املرتفع -2
 .املقدمة من أصحابا، واخنفاض املالءة املالية هلم

لصعوبة حصول تلك املشاريع على  نتيجةكان التفكري يف أموال الزكاة لتمويل املشاريع املصغرة،  -3
 .متويالت من البنوك

املشاريع االقتصادية با، إختلف الفقهاء املعاصرون يف مسألة استثمار أموال الزكاة وجوا  متويل  -4
ولكل أدلته، لكننا نرجح منع ذلك إال بتوافر شروط معينة، نظرًا لقدسية أموال الزكاة، ودديد 

 .مستحقيها بدقة يف القرآن الكرمي
ال نر  جوا  فكرة تقدمي قروض حسنة من أموال الزكاة لتمويل املشاريع املصغرة، نظرًا لتعارض  -5

 .م من مبادئ تو يع تلك األموال على الفقراء وهي التمليكهذه الفكرة مع مبدأ ها
ميكن استثمار أموال الزكاة فق  يف حالة دقيقها لفوائض، وعدم وجود أوجه صرف عاجلة هلا،  -6

   .وهي حالة نادرة الوقوع يف عصرنا احلايل خاصة يف التمعات اإلسالمية
 :التوصيات

ئل العمل من طرف الالستثمار بإخراجها على شكل آالت ووسختصيص جزء من أموال الزكاة  -1
من ينتجها أو يتاجر با، وذلك باالعتماد على رأي الفقهاء الذين أجا وا إخراج القيمة بدل العني يف 

 .الزكاة
على ختصيص نسبة معينة من متويالتا سنوياً من طرف البنك املركزي إجبار البنوك اإلسالمية  -2
ع املصغرة، مع إنشاء ملسسات تأمني تعاوين ضد خطر عدم السداد لتلك املشاريع ويل املشاريملت

 .وإجبار تلك البنوك على االشرتاك فيها
البلدان اإلسالمية تتكفل بتمويل املشاريع املصغرة بشروط  يفإنشاء هيئات حكومية متخصصة  -3

متويل أخر  لتلك املشاريع ميسرة ودون مبالغة يف الضمانات، لكي ال يتجه التفكري إىل مصادر 
   . ومنها أموال الزكاة

 :الهوامش واإلحاالت
                                                           

 .واملتضمن ترقية امللسسات الصغرية واملتوسطة 12/12/2001: امللرخ يف 18-01: القانون التوجيهي رقم -)1(
  .309: ، ص1: ، اجلزء3: تلة تمع الفقه اإلسالمي ملنظمة امللمتر اإلسالمي، العدد: أنظر -)2(
صندوق الزكاة،  –الزكاة؛ أحباث وحماضرات يف قضاياها املعاصرة، دار الفتو  : مروان قباين/ د: فتاو  وتوصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة املعاصرة، نقًال عن -)3(

  .م2002هـ 1423لبنان، /بريوت
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