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 ملخص 
هتدف  أدوات  من    وأدة الزكاة ركن من أركان اإلسالم،     الورقة هذه  النظام املايل اإلسالمي.  

أقوا مناقشة  مدىإىل  يف  العلماء  األصناف    ل  لغري  الزكوية  الصناديق  من  احلسن  القرض  منح  جواز 
الفقهاء   أقوال  تتبع  يف  االستقرائي  املنهج  الورقة  استخدمت  النبوية.  والسنة  الكرمي  القرآان  يف  املذكورة 

وامل املتقدمني  الفقهاء  نظر  وجهات  حتليل  يف  التحليلي  واملنهج  وحديثا،  لي قدميا  وذلك  بان  عاصرين؛ 
توصلت الدراسة    مواقفهم ومدى  مقاصد الشريعة يف الزكاة.  استخدامها يف االجتهاد التنزيلي يف ضوء 

مذاهب:   إىل  الزكاة  صندوق  من  احلسن  قرض  منح  جواز  مدى  يف  اختلفوا  املعاصرون  العلماء  أن  إىل 
ف، وأبو زهرة.  وعبد الوهاب اخلالفطائفة ترى اجلواز مطلقاً، ومنهم: املودودي، وعبد الرمحن حسن،  

احلق  و  وجاد  رفيق يونس،  هذا القول:  أنصار  ومن  الزكاة،  أموال  من  اإلقراض  جواز  بعدم  يقولون  فريق 
سابقاً،   األزهر  بشر وآخرونشيخ  احلسن  قرض  منح  جواز  فريق  يرى  حني  يف  ومن  و .  توفرها،  جيب  ط 

الزحيلي   وحممد  غدة،  أبو  الستار،  عبد  القول  هذا  ال.  وآخرونمؤيدي  نتائ  دراسة وخلصت  من  إىل  ج 
مطلقا؛ ألن هذا يعد خمالفة للنص القرآين  لغري األصناف  أمهها: أنه ال جيوز اإلقراض من أموال الزكاة  

الدين من  الناس  إخراج  إىل  هتدف  الزكاة  وألن  الزكاة.  تشريع  يف  الشارع  القرض    ومقاصد  أن  حني  يف 
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الدين  يف  اإلنسان  يدخل  الز   .قد  املؤسسات  الدراسة  صنو كوتوصي  إبنشاء  غري  دوق  ية  إلقراض 
    األصناف إذا احتاجوا إىل القرض احلسن.

 مقاصد الشريعة -صندوق الزكاة   -القرض احلسنالكلمات املفتاحية: 

Abstract 

Zakat is one of the pillars of Islam, it is considered as Islamic 

financial system. The paper aims at discussing the opinions of Muslim 

scholars regarding the permissibility of granting a soft loan from the 

Zakat sources; by spending their resources in ways that are not specified 

by the Qur’an, and the Sunnah. The research methodology applied in 

this paper is analytical and inductive methods which are adopted to 

study the view of classical and contemporary scholars, and to analyzing 

the views of advanced and contemporary jurists. Muslim scholars have 

different opinions regarding the permissibility of granting a soft loan 

from the Zakat sources based to various doctrines as follows: the first 

opinion States that it is permissible to grant soft loan using zakat 

revenues; this opinion was supported by Al-Maududi, Abdulrahman 

khalaf and Abu-Zuhra among others. The Second opinion says that it is 

forbidden to grant soft loan using zakat revenues; this was seconded by 

Rafiq Yunuss, Jadal Al-hāqī and others. The Third opinion states that it 

is permissible to grant soft loan using zakat revenues with specific 

conditions. The proponents of this were Abu satar, Muḥāmād Azukheil 

and among others. The study concludes with major results as follows: It 

is not permissible to use zakat revenues without specific aims set up for 

it; because it is violation of the Quranic text and the intent of Islamic 

Sharia of Zakat expenditures. The paper recommended to Zakat 

institutions to establish a fund to povide Qard Hasan to non Zakat 

recipients. 
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منهجي عل  ايتطلب  اللغة  الوقوف  يف  احلسن  القرض  معىن  لكي و ى  الفقهي  االصطالح 
املعىن هذا  على  احلكم  يف يبىن  القرض  تعريف  إىل  البحث  يتطّرق  اآلتية  األسطر  ويف   ،

 . الفقه اإلسالمييف  اللغة و 

الثوب"   الفار  قرض  قوله:  ومنه  القطع،  هو  اللغه  يف  "القرض  اللغة:  يف   ʾIbn)القرض 

Mūsā, 2008, 6/62. Al-Jidhāmī, 2003, 2/758. ʾIbn ʿArafah, 2014, 6/302 )   

عرفه   فقد  االصطالح  يف  القرض  "هو   (ʾIbn ʿAbdīn, 1992, 5/161)  أما  أنه:  على 
وعرفه   مثله"  لريد  آلخر  مثلي  مال  دفع  على  يرد  خمصوص  على   ,Al-Zubidī)عقد 

له ال   (  4/66 ,1339 عاجاًل تفضاًل   بقوله: " القرض دفع متمول يف عوض غري خمالف 
 تعلًقا بذمة" فقط ال يوجب إمكان عارية ال حتل م

"متليك   أبنه:  الشافعية  بدله"  وعرفه  يرد  أن  على  -Al-Anṣārī, 2/140. Al)الشيء 

Azharī, 3/254)    "بدله ويرد  به  ينتفع  ملن  مال  إعطاء   " به  ويراد  يطلق  احلنابلة  وعند   .
(Al-ʿuthimīn, 1428, 9/93. Al-Lāḥim, 2008, 2/402) 

 ووردت نصوص كثرية على فضل القرض وأمهيته يف اجملتمع اإلنساين.

ن مسعود فقد جاء مرفوعا وموقوفا بلفظ "ما من مسلم يقرض ومن ذلك ما روى عن اب
مسلما قرضا مرتني إال كان كصدقتها مرة " املرفوع رواه ابن ماجه وجاء أيضا قوله صلى 

مسلم ك عن  من كشف   " وسلم:  عليه  القيامة بر هللا  يوم  من كرب  عنه كربة  هللا  ة كشف 
ومنه أخيه"  عون  يف  العبد  مادام  العبد  عون  يف  هللا    وهللا  رسول  َعَلْيِه   -»أن   ُ اَّللَّ َصلَّى 

الرجل   -َوَسلََّم   يقضي  أن  رافع  أاب  فأمر  الصدقة  إبل  فقدمت  بكرًا،  رجل  من  استسلف 
خي إال  فيه  أجد  مل  فقال:  رافع  أبو  إليه  فرجع  خري ر ابكره،  فإن  "أعطوه،  فقال:  رابعيا،  ا 

 الناس أحسنهم قضاء« رواه مسلم.

 
 اف الزكاة بني اجلواز واملنع:منح القرض احلسن لغري أصن

اختلف العلماء املعاصرون يف مدى جواز منح القرض احلسن لغري األصناف املذكورة يف 
 مذاهب:  ةثالثآية الزكاة إىل مذاهب، وميكن تقسيم مذاهبهم يف هذه املسألة إىل  
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 اجلواز مطلقا 

 اجلواز بشروط

 املنع مطلقا 

األسطرويف   ا  هذه  العلماء  آراء  البحث  يف  سياقش  وأدلتهم  منح مدى  ملعاصرين  جواز 
 القرض احلسن وعدمه. 

ذهب   ى ير   األول: القول   الزكاة،وممن  أموال  من  اإلقراض  جواز  إىل  القول  هذا  أصحاب 
املعاصرين،:   العلماء  القول من  هذا  ) إىل  وعبد 1985املودودي  حسن،  الرمحن  وعبد  م( 

ويوس  أابدي،  احليدر  هللا  محيد  وحممد  زهرة،  وأبو  خالف،  القرضاوي الوهاب  ف 
(1973( مشهور.  اللطيف  عبد  البعلي،ونعمت  احلميد  وعبد  وخالد 1994م(،   ، م( 

 ( العاين،  الرزاق  والشؤون 1999عبد  األوقاف  بوزارة  اإلفتاء  جلنة  قول  أيضا  وهو  م( 
رقم  اإلس الفتوى  يف  ابلكويت  جلنة 6/17/78المية  فتوى  أن  هنا  ابلذكر  اجلدير  ومن   .

ض للزواج. وقد أخذت دولة دولة الكويت، واجلزائر وغريمها اإلفتاء كانت خبصوص اإلقرا
 (. Al-ʿĀnī, 1999) من الدول اإلسالمية والعربية هبذا القول.  

ا  القول الثاين: جواز  عدم  إىل  القول  هذا  أصحاب  حيث يرى  الزكاة،  من أموال  إلقراض 
هذ  الزكاةيعّد  أصناف  يف  الشارع  ومقاصد  القرآين  للنص  خمالفة  هذا   . ا  إىل  ذهب  وممن 

تعليقه على كتاب فتاوى الزكاة   م( يف1985القول من املعاصرين: رفيق يونس املصري )
األ شيخ  احلق  جاد  علي  احلق  وجاد  محيللمودودي،  هللا  عبد  بن  وأمحد  السابق،   ، د زهر 

و  له،  فتوى  يف  الفقيه  هللا  وجلنة وعبد  له،  فتوى  يف  عفان  بن  موسى  بن  الدين  حسام 
 (. 4/316الفتوى بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت يف فتواها رقم )

أم  ت نص من  اإلقراض  جيوز  "ال  أنه:  على  الكويت  لدولة  والصدقات  الزكاة  وال فتاوى 
 آلية الكرمية" ستحقني هلا طبقا ملا تنص عليه امل الزكاة، بل جيب توزيعها على ا
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األصل  أن  على  ابلبنان  أقيمت  اليت  الزكاة  لقضااي  عشر  الثامنة  الندوة  توصيات  وانتهت 
أو من اجلهة اليت فوَّضها ويل  الزكاة، سواء من مالك املال  "عدم جواز اإلقراض من مال 

 وصرفها على مستحقيها".األمر جبمع الزكاة 

جيب صأ  ب ذه   ث:الثالالقول   بشروط  احلسن  القرض  منح  جواز  إىل  القول  هذا  حاب 
عبد الستار أبو غدة، وحممد الزحيلي، ت هذا القول من املعاصرين  وافرها، وممن ذهب إىل 

 :وفيما يلي شروط اجلواز .(Al-ʿAjamī, 54) انيف حجاج العجمي.   

جالشرط األول على  تصرف  للزكاة  أموال  هناك  تكون  أن  دورية:  تتكو   داول  ن حبيث 
 منها سيولة ملدة شهور قبل أن يصل الدور إىل املستحقني. 

: أال يؤدي ذلك إىل جتميد أموال الزكاة وحيلولتها دون صرفها إىل وجوهها الشرط الثاين
 احلقيقية.

ابلفعل. الشرط الثالث الغارمني  عن  الديون  أداء  بعد  الغارمني  سهم  من  فائض  وجود   :
 . مد الزحيليوهذا الشرط حمل

 أدلة اجمليزين للقرض احلسن من صندوق الزكاة: 

الزكاة  صندوق  من  احلسن  القرض  جبواز  القائلني  أدلة  إىل  اجلزئية  هذه  يف  البحث  يتطرق 
يذكر  من  املعاصرين  بعض  أن  على  ذلك  يف  األدلة  بعضهم  ذكر  وقد  املستحقني،  لغري 

 ق  عبد الرزا  منهم: خالدبل اعتمدوا على قول الشيخ القرضاوي و   مذهبهم،أدلة 

(Al-ʿĀnī, Mashhūr, 283 ) ما أمهها  األدلة  من  جبملة  القول  هلذا  االستدالل  وميكن   .
 أيت 

 
األول: وممن    الدليل  اجمليزين.  أدلة  أقوى  الدليل  هذا  ولعّل  الغارمني:  على  ذكر القياس 

احلسن  هذا القرض  أجاز  ممن  اآلخرون  ذلك  يف  وتبعه  القرضاوي  الشيخ  من   الدليل 
وقزكالصندوق   العامة اة،  واملقاصد  الصحيح  "القياس  أبنه:  القرضاوي  الشيخ  نص  د 

لإلسالم من ابب الزكاة جتيز لنا القول إبقراض احملتاجني من أسهم الغارمني على أن ينظم 
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الراب  حماربة  يف  عملية  مسامهة  الزكاة  تساهم  وبذلك  خاص.  صندوق  له  وينشأ  ذلك 
   (Al-Qaraḍāwī) كية"والقضاء على الفوائد البن

مث ذكر أنه "إذا كانت ديون الغارمني تؤدى من الزكاة فمن األوىل أن تعطى منها القروض 
ال  فإهنم  أولئك  أما  يردوهنا  هؤالء  ألن  الزكاة،  أهل  غري  من  إليها  احملتاجني  إىل  احلسنة 

إما    (.Al-Qaraḍāwī, 2/634)يردوهنا".   الغارم  أن  جمازاأن  وذلك  أو  حقيقيا  ، يكون 
  مصرف "الغارمني" أصالة، يف حني أن الثاين يدخل يف الغارم تبعا. يفخل ل دفاألو 

وفحوى هذا االستدالل أن القياس الصحيح يؤدي بنا إىل القول ابجلواز ألن الغارم الذي 
قد استدان حقيقة يستحق من الزكاة بنص اآلية، فكيف ال يقاس املستقرض ابعتبار أنه 

قد أجازوا ملن أيخذ املال دون إرجاع بدله فمن   هاءلفقا كان اسيصبح غارما الحقا، وإذ
 ابب األوىل جواز من أيخذ من أموال الزكاة ويرد بدله. 

الغارم  أن  ذلك  إىل  ويضاف  القياس؛  مبدأ  يناقض  أنه  االستدالل  هذا  على  ويالحظ 
ما   أيخذ من الزكاة ما ميكنه من سداد دينه دون االسرتداد، يف حني أن املستقرض أيخذ

ة أن يرد بدله، ومن هنا يتبنّي أن حكم األصل مغاير حلكم الفرع، وعليه فال طشرييه يكف
ميكن االعتداد هبذا القياس، وال يدرج حتت األقيسة الصحيحة. عالوة على ما سبق أن 
القرض متويل مؤقت خبالل الزكاة للمستحقني فإنه متويل هنائي حبيث ال يسرتدون األموال 

 (. Al-Mawdūdī, 1985, 56)  املصروفة هلم.

نضي أن  سبقوميكن  ما  على  "للغارمني"   ف  مصرف  ختصيص  يف  الشرعية  احِلكم  من  أن 
الديون،  يف  الناس  إدخال  الشرع  مقصود  من  وليس  الديون  قضاء  على  الناس  تشجيع 
والقول  الديون،  من  الناس  إخراج  تريد  الزكاة  فكأن  غريه،  ملصلحة  الغارم  يف  واضح  وهذا 

احلس القرض  ممبنح  ان  يبطل  قد  لزكاة  ن  وهبذا  الدين،  عبودة  يف  الناس  إدخال  إىل  يؤدي 
مبدأ   على  مستندا  الفرع الاالستدالل  يف  موجودة  ليست  األصل  علة  ألن  األوىل؛  قياس 

 فكيف يقاس الفرع على األصل بدون علة! 
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ميكن   لاستد   الثاين:الدليل   غرض كان  ألي  االستقراض  إىل  احملتاجني  أبن  اجمليزون 
أب وابعتبارهم   م هنوصفهم  القرض،  وقت  يف  حمتاجون  أهنم  ابعتبار  جمازا،  "الغارمون" 

-Al-Nadwah al-Khāmisah  Lqaḍāyā al-Zakāh al)  املدينون ابعتبار ما سيكون.  

Muʿāṣirah, 181-182) . 

وعلى الرغم من قوة هذا االستتباط إال أنه خمالف للمنطق السليم، ودليل ذلك أن سبب 
من   الغارم  هناك زكالإعطاء  فليس  وإال  املآل،  إىل  النظر  وليس  غرمه،  لتحقق  إمنا كان  اة 

غارما جمازا، وهذا  حيث إنه ميكن ألي شخص أن يكون  معىن لتحديد مصارف الزكاة، 
 سيؤدي إىل تعطيل معىن حصر مصارف الزكاة املنصوصة عليها يف القرآن. 

األصلية فإنه يدخل  ات اجعلى أن هذا احملتاج إىل القرض إذا كان سبب قرضه سداد احل
احلاجات  إىل  وحاجته  فقره  بسبب  وإمنا  غرمه،  بسبب  ليست  الزكاة؛  مصارف  يف 
ويضاف إىل ما  الزكاة.  حمققة يف إعطائه من  الزكاة  مقاصد  فإن  احلالة  هذه  ويف  األصلية، 

احملققني   عند  "الغارمني"  مفهوم  يف  يرد  مل  أنه  سيكون"،   إضافةسبق،  ما  ابعتبار  "الغارم 
رشيد ذكد  فق وذكر  الصنف،  هذا  يف  يدخل  ومن  الغارم  معىن  قدميا  العلماء  من  ر كثري 

َعَلْيِهْم  َر  َوتَ َعذَّ ُهْم  رَِكبَ ت ْ ِبُديُوٍن  اْلَماِل  ِمَن  َغرَاَمٌة  َعَلْيِهْم  الَِّذيَن  َوُهُم  "الغارمني"  معىن  رضا 
ف َ "وقال    (Ridā, 1990, 10/430)أََداُؤَها"   اْلَغارُِموَن:  ا  َل مْ هُ َوأَمَّ حَتَمَّ َمْن  ُهْم  َفِمن ْ أَْقَساٌم:   

تَ  مُثَّ  َمْعِصَيٍة  يف  أَْو  َديِْنِه  أََداِء  يف  َغرَِم  أَْو  مبَالِِه،  فََأْجَحَف  فَ َلزَِمُه  َديْ ًنا  َضِمَن  أَْو  َب، مَحَالًَة 
  " إِلَْيِهْم  يُْدَفُع  وأورد    (ʾIbn Kathīr, 1992, 4/168) فَ َهُؤاَلِء   ،(Al-thʿlabī, 2015, 

الدين   (13/441 حتّمل  من  الغارم  أن  مفاده  "الغارم"  معىن  يف  السلف  أقوال  من  مجلة 
وليس من سيتحّمل الدين. وهبذا يتبنّي أن مقصود الشارع يف قوله "والغارمني" إمنا يتوجه 
إىل  ذلك  وألدى  الناس،  لكل  الزكاة  صرف  للزم  وإال  الوصف،  هذا  فيه  حتقق  من  إىل 

 الزكاة.   ة يتعطيل معىن احلصر يف آ

حبائل   نأ  الثالث:الدليل   يف  الوقوع  دون  حيول  الزكاة  صندوق  من  احلسن  القرض  منح 
خالد عبد الرزاق العاين.  عنهالقرضاوي ونقل ذلك   ذكر الشيخالراب والفوائد الربوية: وقد 
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(Al-Qaraḍāwī, 2/634. Al-ʿĀnī, 331. Al-Nadwah al-Khāmisah Lqaḍāyā 

al-Zakāh al-Muʿāṣirah, 181-182  ). 

ال شك أن الفوائد البنكية من األمور اليت جاءت املصارف اإلسالمية مبحاربتها، بل أن و 
األساسياهد األمن   الراب.   ةف  بدون  القروض  إجياد  هو  اإلسالمية  املصارف  إنشاء  من 

وإذا كان  جتاوزها،  جيوز  ال  القرآن  يف  حمدودة  الزكاة  مصارف  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى 
إىلو جتااحملهؤالء   املصارف ن  ضمن  يف  فإدراجهم  الزكاة  أهل  من  ليسوا  احلسن  القرض   

خيالف النص القرآين، وعليه فيمكن إنشاء صندوق خاص للقروض احلسنة بدال من فتح 
صندوق  من  احلسن  القرض  أبن  فاالستدالل  الزكاة.  صندوق  من  احلسنة  القروض  ابب 

ة ال يرقى إىل األخذ به يف جواز الربويض  رو الزكاة لغري أصناف الزكاة يؤدي إىل تقليل الق
 القرض. 

الرابع: هذا    الدليل  عني  متليكهم  دون  الزكاة  مال  مبنفعة  أانسا  خيص  أن  املال لإلمام 
(Al-ʿAjamī, 43)  أن انسا من عرينه اجتووا  -رضي هللا عنه –بدليل ما روي عن أنس"

املرض–املدينة   وهو  اجلوى  هللا  -أي أصاهبم  رسول  هلم  هللاصل–  فرخص  وسلمى  عليه   - 
   "... وأبواهلا  ألباهنا  من  فشربوا  الصدقة  إبل  أيتوا  أابح   ( Al-Bukhārī, 2/137)أن  فقد 

وسلم-هلم   عليه  هللا  االنتفاع   -صلى  على  ويقاس  أعياهنا،  ميلكهم  ومل  أبلباهنا  االنتفاع 
االنتفا  بني  فرق  ال  إذ  وغريه؛  منافعها كالركوب  بسائر  االنتفاع  أب أبلباهنا  واالنتفاع   اهنا لبع 

 (Al-ʿAsqalānī, 1379, 3/366) بغريه.  

أن  له  أن  ثبت  عينه  متليكهم  دون  الزكاة  مال  مبنفعة  أانسا  خيص  أن  لإلمام  أن  ثبت  وإذا 
 يقرضه ملن ينتفعون به مث يردون بدله. 

ن ختصيص أانس مبنفعة الزكاة إمنا هو جائز لألصناف املذكورة أب ويتاقش هذا االستدالل  
اَبُب   ةيآلا   يف )قَ ْولُُه   " قال:  حيث  لذلك  حجر  ابن  بّوب  وقد  غريهم،  أحد  ألي  وليس 

نصه ما  ذكر  مث  ِبيل("  السَّ أِلَبْ َناِء  َوأَْلَباهِنَا  َدَقِة  الصَّ ِإِبِل  مبنفعة   : اْسِتْعَماِل  خيص  أن  "لإلمام 
االحتياج"   حبسب  صنف  دون  صنفا  الرقبة  دون  الزكاة   ,Al-ʿAsqalānī, 1379)مال 

املستحقني    (3/366 األصناف  إىل  ترجع  املنفعة  هذه  أن  حجر  ابن  قول  من  فيستفاد 
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القرض  حيتاج إىل  ممن  الزكاة  من أهل  فيه من ليس  يدخل  فال  وعليه  غريهم،  إىل  وليست 
 احلسن.  

 توزع على الفورية من قبل اإلمام:   ال الزكاة أبن  اجمليزون    لاستد   اخلامس:الدليل  

أنه االستدالل  هذا  يوزع   بتث  ذاإ  ووجه  أن  حكمه  يف  من   أو  اإلمام  على  جيب  ال  أنه 
لإلمام منح  وصوهلا إليه وإمنا جيوز له أتخريه للمصلحة، فعليه فإن  فور  مجيع أموال الزكاة 
القرض ملن حيتاج إىل القرض يف هذه الفرتة قبل توزيعها إىل املستحقني، ودليل على جواز 

ق أنه  مالك  بن  أنس  عن  روي  ما  هللا  دو "غ :  الالتأخري  رسول  إىل  عليه -ت  هللا  صلى 
فوافيته يف يده امليسم    -وسلم طلحة ليحنكه  يسم   -حديدة يكوى هبا-بعبد هللا بن أيب 

احلَِْديِث وذكر اإلمام الشوكاين  أن يف "    (Al-ʿAsqalānī, 1379, 3/366إبل الصدقة" )
لَ  ُعجِّ َلْو  َا  أِلَهنَّ اْلِقْسَمِة  أَتِْخرِي  َوَجَواُز  بِنَ ْفِسِه  َوتَ َولِّيَها  َدَقِة  الصَّ أِبَْمَواِل  َماِم  اإْلِ ْت اْعِتَناُء 

 ( Al-Shawkānī, 1993, 4/187) ْستُ ْغِِنَ َعْن اْلَوْسِم"  اَل 

تقوم  ما  عادة  اليوم  الزكاة  مؤسسات  أن  يف  االستدالل  وجه  املستحقني   ويتجلى  برصد 
وأحواهلم حسب اللوائح واألنظمة املتبعة يف كل دولة، وهذا من دواعي التأخري يف صرف 
احلسنة   القروض  منح  الزكاة  لصندوق  ميكن  احلالة  هذه  ففي  املستحقني،  إىل  الزكاة  أموال 

 لغري املستحقني إىل وقت توزيع الزكاة للمستحقني. 

املاضي كان   التأخري يف  ثبت أن  أكثروإذا  اليوم  جوازه  دواعي  فإن  نظرا ملا   ؛جائزا  وذلك 
ملن   مؤسسات تتبعه   إال  الزكاة  وصول  عدم  ضمان  بقصد  متعددة  إجراءات  من  الزكاة 

وقدر  حاجة  أشد  هم  من  وحتديد  والتحري  والبياانت  األمساء  ابلفعل كتدوين  يستحقوهنا 
يستدع والتأخري  ابلقليل.  ليس  وقتا  يستغرق  مما  ذلك  وغري  حاحلاجة  األموال ي  فظ 

وإقراضها من وسائل حفظها كما أن فيه إعماال هلا فيما فيه منفعة بدال من تعطيلها عن 
 اإلفادة يف الوقت املؤخر توزيعها فيه للمصلحة. 

ه إمنا  الزكاة  مؤسسات  أو  اإلمام  أتخري  أن  االستدالل  هذا  الصندوق   وويناقش  ملصلحة 
املس لغري  احلسن  القرض  منح  خبالل  ملصلحة تحق واألصناف  ليس  إنه  حيث  ني؛ 



 98 منح القرض احلسن من صندوق الزكاة لغري األصناف: دراسة فقهية حتليلية 

مصلحة،  بغري  الزكوية  األموال  صرف  عن  الزكاة  مؤسسات  أتخري  جيوز  وال  األصناف، 
اِعي أَْو  وهذا ما أكده اإلمام النووي: " قَاَل َأْصَحابُ َنا إذا تلف من املاشية شئ يف َيِد السَّ

َر يف ِحْفِظَها  ْفرِيُق َعَلْيِهْم أَوْ اْلَماِلِك إْن َكاَن بِتَ ْفرِيٍط أِبَْن َقصَّ نَي َوأَْمَكَنُه الت َّ  َعَرَف اْلُمْسَتِحقِّ
ِبَذِلَك"   ُمتَ َعدٍّ  أِلَنَُّه  َضِمنَ َها  ُعْذٍر  َغرْيِ  ِمْن  َر  أن    (Al-Nawawī, 6/175) فََأخَّ ذلك  فدّل 

 التأخري يكون للمصلحة وإال كان متعداي. 

ا  القروض  منح  يف  املتبعة  اإلجراءات  أن  ذلك  إىل  التطبيقية  حلسويضاف  الناحية  من  نة 
كثرية، وهذا يتطلب وقتا كثريا، أضف إىل ذلك أن دراسة ما إذا كان املستقرض يستطيع 
الوفاء بوعده يف رد القرض يف الوقت احملدد له يتطلب إجياد جلنة أو على األقل إجراءات 

كثر  أوضماانت، فهذا يف حد ذاته يقدح يف االستدالل، بل يكّلف مؤسسة الزكاة عمال 
 من املنوط عليها. 

 
 أدلة املانعني من إعطاء القرض احلسن من صندوق الزكاة:

ابلذكر  سبق    جدير  ما  اجمليزينعرضه  أن  ألدلة  املناقشة  لغري  للقرض    من  أصناف احلسن 
أن    الزكاة للمانعنيمبثابة  كون  تميكن  لغري   . أدلة  احلسن  القرض  منح  يف  األصل  إن  مث 

ليل األصل، ومبا أن ال حاجة إىل طلبهم ابألدلة وإمنا يكتفى بد املستحقني عدم اجلواز، ف
إدراجهم  إىل  حاجة  فال  "األصناف"  املستحقني  ضمن  املقرتضني  على  تنص  مل  الزكاة  آية 

 ضمن األصناف املذكورة يف اآلية.

ويضاف إىل أن إعطاء أحد غري األصناف يعترب متليكا، والتمليك يف هذه احلال حق هللا 
ية أن تدرج يف أصناف الزكاة من إلمام أو من يقوم مقامه من املؤسسات الزكو فال جيوز ل

 . املانعنيأدلة  بعض  تية يف األسطر اآلو ليس منهم.  

فإعطائه   نأ  األول:الدليل   وعليه  الزكاة،  آية  يف  املذكورة  األصناف  من  ليس  املستقرض 
الشرعي. للنص  خمالف  الزكاة  البقرة    من  سورة  يف  الزكاة  آية  احلصر اوألن  أداة  ستخدمت 

 لزكاة. أصناف اذكورين يف جيوز إدخال غري امل"إمنا" لداللة على أنه ال 
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 الزكاة متويل هنائي خبالف القرض فهو متويل غري هنائي   ن أ   الثاين:الدليل  

يف ووج يوجد  ال  وهذا  البدل،  طلب  دون  للمستحقني  تصرف  الزكاة  أن  االستدالل  ه 
احلسن،   قد  وألالقرض  املستقرض  فال حتل يكن  غنيا  فإن كان  فقريا،  يكون  وقد  غنيا  ون 

قوله بدليل  الزكاة،  وسلم–له  عليه  هللا  لغِن-صلى  الصدقة  حتل  "ال   :("ʾIbn Mājah, 

ِن ال يستحق من مال الزكاة. وإن كان فقريا فاألوىل ويف ذلك داللة على أن الغ ،(1/589
املساكني، فإقراضه عدول عن و متليكه دون إقراضه، ألنه يستحق الزكاة من صنف الفقراء 

 النص الشرعي.

وهذا   ح من  الثالث:الدليل   الزكاة:  أموال  ابملفسدة إىل  يعود  قد  الزكاة  احلسن من  القرض 
ح  يف  أو  الدائن،  مماطلة  حالة  يف  إراداة وارد  عن  خارجة  طارئة  لظروف  السداد  عدم  الة 

اىل: "َوِإن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة تعقوله عليه  الدائن، مما يتطلب إمهاله إىل وقت إيساره كما دل 
)البقرة:   تَ ْعَلُموَن"  ِإن ُكنُتْم  لَُّكْم  َخرْيٌ  ُقواْ  َتَصدَّ َوَأن  َمْيَسرٍَة  ِإىَل  يدفع 280فَ َنِظرٌَة  مل  وإذا   )

هبؤالء  ضرر  إحلاق  ميكن  هنا  ومن  بذلك،  يتضررون  احلقيقيني  املستحقني  فإن  الدين 
 كلتهم. مشاألصناف، يف حني أن الزكاة جاءت حلل  

يناقش   االستدالل  وقد  يف هذا  يدرج  أن  ميكن  وقته  يف  الدين  يدفع  إذا مل  املستقرض  أبن 
أن العربة هنا ليس هي أصناف الزكاة "الغارمني"، ويرّد على ذلك:  ت بوقت التسليم وإمنا 

األصناف  من  ليس  أنه  جند  القرض  وقت  يف  املقرتض  حال  الحظنا  وإذا  القرض،  بوقت 
وعليه فمنحه الزكاة واحلالة هذه خمالف للنص اليةاملذكورة يف اآل . ويضاف إىل ما قرآين، 

سبق، أن متابعته لسداد دينه يتطلب إجراءات ومتابعات قد تشغل مؤسسات الزكاة عن 
 ، وهذا مفسدة أخرى. أصالة  ولياهتا وأعماهلا املنوط هبا مسؤ 

صبح    أشاروقد   )محدي  -Al-Nadwah al-Khāmisah  Lqaḍāyā al-Zakāh al  طه 

Muʿāṣirah, 196)   األئمة من  وال  التابعني  من  وال  الصحابة  من  أحد  يقل  مل  أنه 
اهلج عشر  الرابع  القرن  منتصف  بعد  ما  إىل  بعدهم  أتوا  الذين  من  وال  جبواز اجملتهدين  ري 

األزهر  شيخ  احلق  جاد  علي  احلق  جاد  الشيخ  تعليل  جاء  ولذلك  الزكاة،  من  اإلقراض 
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 ,Gād al-Ḥaq) زكاة أبنه مينع احلق عن صاحبه أو يؤخره عنه  لعدم جواز اإلقراض من ا

Fatāwā ʾIslāmyah, 1/365)  

 
 أدلة جميزين منح القرض احلسن من الزكاة بشروط: 

جوا إىل  املعاصرين  بعض  املتحقني ذهب  لغري  الزكاة  صندوق  من  احلسن  القرض  منح  ز 
 ( Al-ʿAjamī, 54): ت أيبشروط، ومن األدلة اليت استند إليها هؤالء املعاصرون ما  

 مستحقيها؛ ال يرتتب عليه أتخري وصول الزكاة إىل    الزكاة   أن اإلقراض من  الدليل األول:
الزك أتخري  فيها  جيوز  اليت  احلاالت  يف  إال  يكون  لن  فيما ألنه  احلاالت  هذه  بني  وقد  اة، 

حاجات  لسد  فوراي  صرفا  تتطلب  اليت  "األموال  بقوله:  لإلقراض  شروط  من  ذكره 
جيوز  ملا وال  فورا  إليهم  تدفع  فإهنا  الضرورية  هلا   أتخريها،ستحقني  حيدد  اليت  األموال  أما 

 أوقات صرف مؤجلة فال أبس إبقراضها يف مدة االنتظار". 

لإل جيوز  أبنه  املال نستسلم  إىل  املذكورة  األصناف  إىل  راجعة  ملصلحة  القسمة  أتخري  مام 
إ حق  لإلمام  أبن  االستدالل  وأما  املستحقني    راضقالزكوي،  أموال  غري  فيه ف  الزكاة من 

 . ، وليس من صالحية اإلمامنظر؛ ألن يف القرض نوع من أنواع التمليك

متليكا   نأ  الثاين:الدليل   الزكاة؛ ألنه ليس  حلق أهل  تفويت  فيه  الزكاة ليس  اإلقراض من 
 بل جيب على املقرتض رد بدله.   ،عوضبغري 

ومنحه القرض يف رد البدل، وإمنا يف إعطائه  سويرد على هذا االستدالل أن اإلشكال لي
ظروف ال  احلسن، وال شك أن املستقرض قد يعرتض عليه ما يعرتض على اإلنسان من 

بل   ،السدادتسمح له برد البدل يف الوقت احملدد، وال جيوز ملؤسسات الزكاة إجباره على  
 ينتظر إىل ميسرته. 

صلحة لزكاة مبا فيه مصلحة، واإلقراض م اميلك التصرف يف أموال    ماإلما   الثالث:الدليل  
أو انئبه فإهنا ال تضمن  لألموال؛ ألهنا تكون مضمونة خبالف ما لو بقيت يف يد اإلمام 

 إال ابلتعدي أو التفريط. 
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أخرى    ضاإلقرا  الرابع:الدليل   منافع  حيقق  الزكاة  اجملتمع من  أفراد  من  الزكاة  أهل  لغري 
ة حال اجملتمع ومراعا   األصلية،نقد لسد حاجاته  الوذلك بتمويل من هو حباجة منهم إىل  

 من مقاصد الزكاة العامة. 

 
 وأوصت اللجنة أيضا ابجلواز خروجا من القاعدة األصلية، وذلك ابلشروط والضوابط: 

 ض. ال يوجد مستحق حاضر للزكاة وقت اإلقرا  ن  "أ1

من2 غريمها  أو  مليء،  أو كفيل  مكاىفء،  برهن  القرض  املقرتض  يوثق  أن  الضماانت     
 املعتربة.

 Al-Nadwah al-Thāminah ʿAshar Li)."  ملقرتض من مستحقي الزكاة  أن يكون ا3

qaḍāyā al-Zakāh al-Muʿāṣirah ) 

عدم وجو  د مستحق وإذا نظران إىل هذه الشروط املذكورة سلفا نالحظ أن الشرط األول 
ني حاليا يف كل بلد من مالزكاة يف وقت اإلقراض" قد يكون بعيدا عن الواقعية، ألن املسل

ا الثاين البلدان  والشرط  الزكاة،  إىل  حيتاج  من  فيهم  يوجد  اإلسالمية  وغري  إلسالمية 
لغري  احلسن  القرض  منع  يرى  من  قول  مرده  الثالث  والشرط  البدل،  رد  لضمان  مناسب 

وعلي تنصب يف رأي من قال مبنع املستحقني،  ه فإن هذه الضوابط على قيمتها اإلجرائية 
 لقرض احلسن لغري املستحقني. امنح  

 جيح: الت 

ومن  املستحقني،  لغري  احلسن  القرض  ملنح  واملانعني  اجمليزين  أدلة  على  اإلطالع  وبعد 
هو يشرتط الشروط جلواز منح القرض احلسن لغري املستحقني، يرى الباحثان أن الراجح  

وذلك لقوة أدلتهم. املستحقني،  احلسن لغري  القرض  منح  ذهب إىل  نص  قول من   ت وقد 
الكوييت   الزكاة  بيت  إلنشاء فتوى  يستدين  أن  يكفيه  دًخال  جيد  ملن  ينبغي  "ال  أنه:  إىل 

يعطى  الزكاة  فمال  الزكاة،  مال  من  السداد  على  منه  اعتماَدا  مسكن  أو  مزرعة  أو  مصنع 
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الفقراء حاجة  إجي   ،لسد  حاجتهمأو  يسد  هلم  دخل  يكفيه   ،اد  ما  لديه  ملن  يعطى  وال 
 ( Bayt al-Zakāh al-Kūwitī, 2009, 136)ليزداد ثراء"  

األصناف  من  يكون  قد  إنه  حيث  املستقرض  حالة  يف  النظر  ينبغي  أنه  الباحثان  ويرى 
أو  "الفقراء"  مصرف  من  الزكاة  أخذ  له  فإن  حمتاجا  أو  فقريا  لو كان  ألنه  املذكورة، 

الغارم  "ا مصرف  يف  املستقرض  إقحام  أما  صحيح  فملساكني"  قياس  إىل  يستند  كما ال 
 تناوله البحث. 

اهلدف   مشرب، وإذا كان  أو  مأكل  من  األصلية  احلاجات  توفري  هو  احلسن  القرض  من 
بغي أن يكون ني، وهذا يف حد ذاته  أكثر  فإن متليكه املال دون قرضه حيقق مصاحل الزكاة

من القرض للدراسة فإنه ميكن أن   مصارف الزكاة، أما إذا كان اهلدف معيارا إلدراجه يف  
  مصرف ويف سبيل هللا.يدخل يف

تقدم  و  ابلتربعاتمما  خاص  صندوق  إنشاء  الباحثان  جبانب أو    يوصي  الصدقات  أو 
صندوق الزكاة حبيث ميكن إقراض احملتاجني إىل القرض منها دون املساس أبموال الزكاة، 

اإل الشريعة  مببادئ  التقيد  من  الزكاة  مؤسسات  تستطيع  أموال وهبذا  صرف  يف  سالمية 
 مستحقني. الزكاة لل 

 
 نتائج الدراسة:   اخلامتة:

 مهها: توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج أ

 أن القرض احلسن متليك الشيء على أن يرد بدله، وهبذا فهو متويل غري هنائي:  -1

 أن الشريعة اإلسالمية حتض على القرض احلسن للقادرين عليه. -2

 ذه املصارف.هحمدودة فال جيوز الزايدة على  أن مصارف الزكاة -3

ا -4 الزكاة  وراء  املصلحة  أن  من  احلسن  مع لقرض  تتوافق  ال  قد  املستحقني  لغري 
 . مقاصد الزكاة
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ألن  -5 وذلك  الفارق؛  مع  قياس  ابلغارمني  احلسن  القرض  إىل  احملتاج  قياس  أن 
وقت القرض، ابإلضافة إىل أن القر  ض متليك على أن املستقرض ليس من األصناف يف 

 بدل، خبالف الغارم. لاملستقرض ا-يرد

 الزكاة يرجع إىل حتديد أن فتح ابب القرض احلسن لغري املستحقني من صندوق   -6
 مصارف الزكاة ابإلبطال.  وحصر 

إذا كان احملتاج إىل القرض احلسن من الفقراء أو املساكني أو ابن السبيل فينبغي   -7
وال هنائيا  متليكا  الزكاة  من  قرضاإعطائه  يعطى  بفقره    ألنه  مص ي؛  من  مصرفا  ارف عترب 

 . الزكاة

جلنة  وختصص  التطوعية  والصدقات  للتربعات  خاص  صندوق  إبنشاء  الدراسة  وتوصي 
حيتاج   فيمن  من للنظر  اجملمعة  األموال  هذه  صرف  ميكن  حبيث  احلسنة،  القروض  إىل 

 وهللا تعاىل أعلم.   التربعات العامة دون املساس أبموال الزكاة. 
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