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من ايتعلق اأحدهم ا باشرتاط االتمليك ايف االزكاة ،اواآلخر ابحكم اإقامة امشاريعا
❖ حك ا
ة
لإلنفاقاعىلامستحقياالزكا ا
السؤال :أ .هل يشترط عند إخراج الزكاة تمليكها لمستحقها؟

ب .وما حكم إقامة مشاريع لإلنفاق على مستحقي الزكاة دون تمليكهم إياها؟

أ -الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،
َّ ِ
الصدَقات لِْلُفَقرِاء واْلمس ِ
ِِ
اك ِ
وب ُه ْم
فقد نص القرآن الكريم على مصارف الزكاة الثمانية ،في قوله تعالىِ﴿ :إَّن َما َّ َ ُ
ين َواْل َعامل َ
ين َعَل ْي َها َواْل ُم َؤلَفة ُقلُ ُ
َ َ ََ
ِ
ِ
َّللاِ و َّ ِ
السِب ِ
ين وِفي سِب ِ
وِفي ِ ِ
ِ
يم﴾ [سورة التوبة.]60 :
يل َّ
َّللاِ َو ْاب ِن َّ
يل َف ِر َ
يم َحك ٌ
َّللاُ َعل ٌ
يض ًة م َن َّ َ
الرَقاب َواْل َغ ِارم َ َ َ
َ
ٍ
والزكاة حق يجب في مال خاص ،ويملك لطائفة مخصوصة ،في وقت مخصوص ،مع قطع المنفعة من كل وجه هلل تعالى ،ومعنى

التمليك :التصرف واالنتفاع المتعلق بالمال واالنفراد به سواء انتفع بعينه أو بمنفعته .وقد اختلف العلماء في اشتراط تمليكها لمستحقيها على

ثالثة أقوال:
القول األول :ذهب جمهور الفقهاء ،من الحنفية والشافعية والحنابلة ،إلى اشتراط التمليك لمستحقي الزكاة من األصناف الثمانية مطلقاً،

واستدلوا بآية الصدقات ،وقالوا إن الالم في قوله تعالى﴿ :للفقراء﴾ تفيد التمليك ،وبقية األصناف معطوفة عليها ،فتأخذ الحكم نفسه ،كما أن
قوله تعالى﴿ :وآتوا الزكاة﴾ نص في اإليتاء ،وهو اإلعطاء وهو يفيد التمليك.

القول الثاني :ذهب المالكية في المعتمد من المذهب ،إلى اشتراط التمليك في األصناف األربعة األولى ،يضاف إليها ابن السبيل ،وال

يشترطونه في بقية األصناف ،وهي :الرقاب والغارمون وفي سبيل هللا ،وقالوا :إن األصناف األربعة األولى جاءت بحرف الجر " الالم" وهو
يفيد التمليك ،بينما جاءت في األصناف األربعة األخيرة بحرف الجر " في " وهي تفيد الظرفية ،والدفع في الوعاء.

القول الثالث :عدم اشتراط التمليك مطلقاً ،وهو قول أبي عبيد ،ونسبه ابن قدامة إلى عطاء والحسن ،واختاره الشوكاني ،وبه قال أكثر

المعاصرين .واستدلوا بآية الصدقات ،وقالوا :إنها خاصة بالمستحقين ،وبمجموعات تصرف الزكاة لهم على هيئة تمليك جماعي ،وهذا القول

يتماشى مع التوسع في مصرف سبيل هللا ،ليشمل وجوه الخير كلها ،وفيه مراعاة التغيير في أحوال الناس ،فقد يكون التمليك الجماعي أولى
بتحقيق مصالح الفقراء ،وقضاء حاجاتهم أحياناً.

واشتراط التمليك واضح ،وظاهر في النص القرآني ،وهو مشتمل على صور؛ فقد يكون فرديا ،كما اشترطه أصحاب القول األول ،وقد

يكون جماعيا تفريعا عن القول الثاني والثالث ،وهذا هو األحرى بفهم النص القرآني ،ومراعاة تغيير األحوال ،شريطة أن يكون
المنتفعون من الفقراء ،ومصارف الزكاة المنصوص عليها في اآلية الكريمة.
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ب -وأما حكم مشاريع اإلنفاق على مستحقي الزكاة ،فهي إما مشاريع صغيرة خاصة بالفقير ،بحيث يكون مالكاً لمشروع يكفي مؤنته
وأهله ،يالئم صنعته أو حرفته أو مهنته ،فال مانع من إيجاد مثل تلك المشاريع من أموال الزكاة ،وتمليكها للفقراء ،على أن يكون فيه من

الربح ما يكفي حاجة الفقير غالباً.
وأما المشاريع التي تكون جماعية أو عامة ،مثل المصانع والمشاغل والمعامل والمخابز ونحوها ،مما يعود ريعه على الفقراء ،ويمكن أن

ُيستخدموا فيه أو يعملوا ،فيمكن القول بجوازه ،خالفاً لمن يشترط التمليك الفردي.
وإن مجلس اإلفتاء األعلى يرى جواز استثمار أموال الزكاة ،وتوظيفها في إنشاء مثل هذه المشاريع ،بالضوابط اآلتية:

 .1أن يكون المشروع مملوكاً للفقراء ،ويكون ريعه لهم خاصة ،بحيث ال ينتفع منه أحد من األغنياء.
 .2أن تكون هذه المشاريع تحت إشراف هيئة شرعية متخصصة في هذا المجال ،مكلفة من الدولة ،وليس تحت إشراف لجان فردية ،أو
المزكي.

 .3أن يتم التأكد -قدر المستطاع -من تحقيق هذه المشاريع الهدف المنشود منها ،وهو كفاية من أُنشئ المشروع ألجلهم ،من الفقراء وأهل
الزكاة ،حتى يتحقق القصد من إخراج الزكاة.
 .4أن يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من دراسة المشروع ،وأخذ المشورة له من جهات االختصاص ،مما يكفل نجاح المشروع ،واالبتعاد عن
أي مشروع يحتمل الخسارة ،أو التأثر سلباً بمتغيرات األسواق.

 .5أن يستقل عمل مشاريع الزكاة عن أعمال المؤسسات الخيرية ،ومؤسسات الدولة ،وأنشطة التجار ،وأال يدمج فيها ،رعاية لمصارف
الزكاة.

وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

