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 المقدمة

لقددك كا ددع لدعتددادا  التددي فرنددوا سددتعا   باعددالر عدددر عتددادأ ممددرا  ع يمددة  مدد  أهموددا        
اعقيق االستقامة بإقامة المجتمع اآلم  بدعدم التدرابط اويدوول بلعد  مد  أهدم هداأ العتدادا  أمدرا  

قدددك فدددي  لدددر هدددي فرةضدددة الزكددداة بتشدددرةعوا اهلودددي العدددادلل ب مارهدددا المتاركدددة بمعا يودددا التعاب يدددة  ف
فرنددوا د سددتعا   باعددالر د  عدددر عتددادأ بأبالهددا عناةددة باهتمامددا ل  يددأ كعدوددا الثالددأ مدد  أركددا  

 الكة  القوةمل بقر وا بالصالة في مواط  كثيرة م  كتاب  الكرةم.

 لعناةدة بتبتيقودا عددر الوكد  الصدعي بإ  المتتتع لوداأ الفرةضدة فدي أبقدا  االهتمدا  بودا بال       
ليجددك أ ودددا أد  بايفتوددا فدددي المجتمددع اهسدددالميل ب ققددع أهدددكافوا ال ددامية فدددي  ددتر كوا ددد  

عصدور العياة عنك ابتيقودا مندا العودك النتدوول بطدوال التدارةم اهسدالميل مدم ندع  ابتيقودا فدي ال
يا  من ديا  فدي بعدأل او يدا  بالتددكا ل  تيجدة لتبتيدق القدوا ي  اد  أ  اصدت    د تدر كدالمتأيرةل 

بيدددة التدددي ال اعدددر  سدددوب فدددري الضدددرار ل باسددددي بالة اومدددور عددد  م ددد بليتوم فدددي اعصدددي  الغر 
الزكدداةل بإ فاقوددا فددي مصددارفوا الشددرعيةل مددم عدداد  إليوددا الصددعوة مدد  ككةددك   رةددا  بعمديددا   يددأ 
أدركددع العكةددك مدد  الددكبل أهميتوددا  فقامددع بونددع أ  مددة بقددوا ي  لدزكدداة لضددما  ابتيقوددا بشددك  

يمدددددددع لودددددددا الم س دددددددا  بالويردددددددا ل بعقدددددددك  لودددددددا المددددددد امرا  بالندددددددكبا  صدددددددعي  ببندددددددا ل بأق
باالكتماعددا  الساصددة بوددال فع يددع متا ددأ الزكدداة فددي كوا توددا المستدفددة بقددكر ال بددأ  بدد  مدد  
الكراسة بالتمعيصل سعيا  لتبتيقوا عدر باقع العياة المعاصدرةل لتواكد  مدع  مدر هداأ العيداة مد  

 جابا  عدر هاأ الفرةضة الع يمة.م تجكا  متنوعة قك ا مر سدتا  بإة

بإ  مدد  أهددم القضدداةا المتعدقددة بجا دد  الزكدداة هددي قضددية اسددتثمار أمددوال الزكدداةل  يددأ اعتتددر هدداأ 
القضددية مدد  القضدداةا المومددة فددي فقدد  الزكدداة المعاصددرة  إ  أ وددا اثيددر اهتمددا  كثيددر مدد  الم س ددا  

المشدددددربعا   ف ودددددر ه تدددددا  الزكوةدددددة فدددددي العدددددالم اهسدددددالميل بلقدددددك انوعدددددع أسدددددالي  العمددددد  با
االستثمارةة التي اكر أربا ا  بفيرة عدر مالكيوال بياصة عنكما اتركز هاأ اورباح م  أكد  التنميدة 

))الضوووطا    الموسدددو     بسدددك  اكدددة كثيدددر مددد  الم دددتعقي  لدزكددداةل بمددد  يدددالل هددداا التعدددأ 
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الشددددرعية الضددددوابط  سددددنتنابل أهددددمالشوووو الست ماوووووال ا زكووووطاا الميوووو ج موووو( الو لسووووت الل ول سووووت   
ل مددددع ابتيقددددا  السددددتثمارها فددددي مجددددال التنميددددة االكتماعيددددةل بمددددا ةعقددددق السددددتثمار أمددددوال الزكدددداة

 المقاصك المركوة م  الزكاة بمصال  الم تعقي  لوا.

كما ال ةسفر أهمية التنمية المجتمعية فدي بندا  المجتمدعل باعقيدق العكةدك مد  المقاصدك الشدرعية 
بالمالل مما ةجع  التنمية المجتمعية مجداال  ةتعقدق فيد  مصدر  مد    فظ العق  بالكة  مث  م 

مصار  الزكاةل بابتيدق مد  ابتيقدا  اسدتثمار مدال الزكداة بمدا ةعدود عددر المجتمدع بدالنفع بةعقدق 
 ل  مقاصك بمصال  عامة.

 بسأانابل ك   لر م  يالل هاأ الكراسة التي ق متوا عدر النعو اآلاي 

 ثمار أموال الزكاة بمقاصكأ.التمويك بفي   مفوو  است

 المتعأ اوبل  في   كم استثمار أموال الزكاة م  يالل عري  را  الفقوا  بأدلتوم في  لر.

 المتعأ الثا ي  الضوابط الشرعية الستثمار أموال الزكاة.

المتعدددأ الثالدددأ  التبتيقدددا  التدددي ةمكددد  مددد  ياللودددا اسدددتثمار أمدددوال الزكددداة فدددي مجدددال التنميدددة 
 .المجتمعية

الساامة  أهم النتارج التي اوصدع إليوا م  الكراسة بالتوصديا  التدي أراهدا مد  يدالل عدري هداأ 
 الكراسة.
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 الولهسد ومسه كفهطم ااوال ا زكطاا المي ج وكق صده
إ ا اولددك مندد   ي االسددتثمار لغددة  طددد  الثمددر فيقددال  أممددر الشددجر إ ا يددر  ممددرأل بممددر الشدد      

بممر الرك  مال  اثميرا   إ ا كثرأ ع  طرةق انميت ل باالستثمار  اسدتسكا  اومدوال فدي   ي   ير ل
 1فكدمة  ممر في الدغة اأاي كدوا بمعا  اكبر  ول الزةادة بالتولك بالكثرة.  لاه تا 

أما االستثمار في االصبالح الشرعي فددم ةدرد هداا الدفدظ عندك الفقودا  المتقدكمي  اال أ ودم         
كدددا  فدددي  .راي بالمضددداربة ب يرهمددا مددد  العقدددودكدددالق   عمدوا لفدددظ التثميدددر بمعندددر اكثيددر المدددالاسددت

المنتقر لدتاكي في أبل كتا  القراي "أ  ةكو  وبدي موسدر او دعرو الن در فدي المدال بدالتثمير 
   .3اثمير المال بإصال   فقط"  هو –في اعرة  الر ك  -بقال اهما  مالر  .2باهصالح

قيدق االقتصدادةو  االسدتثمار بعدكة اعرةفدا  منودا " اراتدا  مدالي ةودك  إلدر اع  بقك عر   
 4مكب مكة طوةدة في الم تقت ". رمكاس  ةتوقع العصول عديوا عد

بمنودددا اوايددد  النقدددود وو أكددد  فدددي أو أصددد ل أب  دددق مدكيدددة أب ممتدكدددا  أب مشددداركا        
دبرةددةل أب بزةدادة فددي قيمدة اومددوال فددي  المدال أب انميتدد ل سددوا  بأربداح رمعدتفظ بوددا لدمعاف دة عددد

 5 واةة المكة أب بمنافع  ير مادةة.

الدغددوو بالفقوددي لدد  إ  فيدد  معنددر لةددادة المددال  رعددا ي لالسددتثمار ال اسددر  عدد  المعنددفودداأ الم     
 بانميت .

انميتودا بلةاداودا لصدال   ربم  يالل  لر ةمكننا القدول بدأ  اسدتثمار أمدوال الزكداة هدو العمد  عدد
لم دتعقي  لودا طتقددا  وبصدافوم الشدرعيةل ب لددر بتمدديكوم لدمشدارةع االسددتثمارةة امديكدا  يالصددا  ا

 يددددأ اكددددو  هدددداأ المشددددارةع مدكددددا  لدم ددددتعقي  لدزكدددداةل ةدكعنبكددددو  الزكدددداة منوددددا بددددكال  مدددد  كددددو وم 
                                                             

 .011ل المعجم الوسيط  4/011ل ا  العر   1
 . 5/051المنتقي لدتاكي  2
 5/852صك الب  ر ك تالمجتوك ب واةة المقبكاةة 3
 44االستثمار بالتموة  ل يك الووارو 4
 . 1/01الموسوعة العدمية بالعمدية لدتنوك اهسالمية  5
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م تعقي  لوال بإما بتمدير رةعوا لودم باتقدر المشدارةع لصدال  الجودة الم د بلة عد  الزكداةل بهداا 
 هو المفوو  الاو ةمك  استسالص  الستثمار أموال الزكاة.

أما ع  مقاصك استثمار أموال الزكاة فال ةكاد ةسفر عدر أ ك ما لالسدتثمار بصدفة عامدة          
 م  مصال  اعود عدر الم تثمرة . 

هي  "الكيفيا  المقصدودة لدشدارل لتعقيدق  - كما ةقول الباهر ب  عا ور  - فالمقاصك         
 1مقاصك النا  النافعة أب لعفظ مصالعوم العامة في اصرفااوم الساصة".

مصدددعة  رفددا ا ال  نددا هدداا المعنددر أدركنددا أ  المقاصددك هددي العددد  بالغاةددا  المشددتمدة عددد       
 ةتنر عديوا العكم.

لشدددرعية المعتتدددرة التددي  تندددي عديودددا مدد  يدددالل  لددر ةمكددد  أ   دعدددظ عددكدا  مددد  المقاصددك ا       
 استثمار أموال الزكاة.

إ  مقاصدددك اسددددتثمار أمددددوال الزكددداة ال اسددددر  فددددي  قيقتودددا عدددد  مقاصددددك الزكددداة  ف ددددوال بعدددد       
المقاصددك المتعدقددة بالمددال أةضددا ل بدد  إ  مقاصددك اسددتثمار أمددوال الزكدداة ازةددك هدداأ المقاصددك عمقددا  

 باقعية في الزما  بالمكا  .ب 

فدددا ا كدددا  مقصدددك  لفالمقصدددك اوبل مددد  مقاصدددك اسدددتثمار أمدددوال الزكددداة هدددو مقصدددك اه ندددا        
اه نا  هو إيرا  اه  ا  مد   دال الفقدر بالفاقدة باال تيدا ل إلدر  دال الكفدا  الداو ةشدتع فيد  
 اكااد  بةصدت  معد  مد  دافعددي الزكداة  فدا  هداا المقصدك ةتعقددق فدي االسدتثمارل فاسدتثمار أمددوال 

الفقددرا  الم ددتعقي  لدزكداة ةعقددق مقصددك  رمشدارةع عدددي مدددر الفقدرا  أب ةعددود رةعوددا عددالزكداة فددي 
بعمدد ل فأمدا  –اه نا ل بهداا المقصدك هدو المال دظ مد  قدول عمدر بد  السبدا   رندي الدد  عند  

عندد  أ  ركددال  كددا أ ةبدتدد  ل بأمددا عمددد  فمددا ربو 2قولد  فقددك برد  عندد  عتددارة  "إ ا أعبيددتم فددأ نوا"

                                                             
  51مقاصك الشرةعة اهسالمية 1
أبدددو بكدددر عتدددك الدددد  بددد  معمدددك بددد  أبدددي  ددديتة الكدددوفي فدددي المصدددن  فدددي او ادةدددأ باآلمدددار  أيركددد  أيركددد  -2
ل هددددد0412الرةددددايل البتعددددة اوبلددددر ل  –مكتتددددة الر ددددك ل   العددددو دددددددددددددددددددددددددددددددددددد( اعقيددددق  كمددددال ةوس01485)

(ل 8121المجال ة بكواهر العددم بدرقم )هد( في 444)المتوفر    يدددددددددبالكةنورو  أبو بكر أ مك ب  مربا  المالك
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 ."أعبدوأ ركبدنعةدة مد   عدم الصدكقة"  –رندي الدد  عند   –فقدال عمدر  لبعك أ  هدكع عيال م  الزكاة 
 لفعدد  عمددر " فددأرب عمددر هدداا قددك أعبددر ركددال  با ددكا  مالمددا  مدد  اهبدد  رقددال رابو اومددر معدقددا  عددد

بإ ما فعد  ليغني  ع  العيددة  دي   كدر هدكدة عيالد  بكدالر كدا  رأةد   لبهاأ ال اكو  إال مم  مال
 1نا .اه 

مقصددك اه نددا  الدداو ةتعقددق باسددتثمار  رلودداا  جددك أ  بعددأل العدمددا  قددك  ددص صددرا ة عددد       
ر يدددقدددال الندددوبو  "قدددال أصدددعابنا العراقيدددو  بكثيدددر مددد  السرسدددا يي  ةعبيدددا  إلدددر الفق .أمدددوال الزكددداة

بهدداا  لالددكبا  ربالم ددكي  مددا ةسركومددا مدد  العاكددة إلددر الغنددر ل بهددو مددا اعصدد  بدد  الكفاةددة عددد
 .2مدا ةشدترو بد   رفتد  أب  ال   رفتد " ية ب  عن هو  ص الشافعيل قالوا  فا  كا  عادا  اال ترا  أك 

 3الك   باآلال  فوو فقير بةجول أ  ةشترب ل   لة". ربقال الغزالي " فا  قكر عد

 رةد م   اكدة الم دتعقي  بةعدولوم إلد   بكدود ديد  داردمإم  يالل  لر ةمكنندا القدول        
 اه نا  ةكو  ع  طرةق استثمار أموال الزكاة.دركة 

ا  مددد  مقاصددك الزكددداة هدددو بمدد  مقاصدددك اسددتثمار أمدددوال الزكدداة  فدددظ اومددوال بانميتودددال فدد         
اعرةكددد  بالمعاف دددة عديددد  مددد  النقصدددا ل فدددربا  المدددال  راكتندددال المدددال بالعمددد  عدددد رالقضدددا  عدددد

ب لددر  لباعرةكدد  ةكددو  عدد  طرةددق االسددتثمارل فتاسددتثمار أمددوال الزكدداة اعفددظ أمددوال الزكدداة بانمددر
بتعرةكوددددا فددددي مشددددارةع إ تاكيددددة ممددددا ةزةددددكها بةعف وددددا مدددد  النقصددددا ل بكددددالر مدددد  يددددالل هدددداا 

بدكيول م دتفيكة  مد  االسدتثمارل كمدا أ   االستثمار ات ع داررة االستفادة مد  هداا المدال ب لدر
  تا  هاا االستثمار ةكو  في   ق لدزكاة فيزةك أموال الزكاة بكال  م   قصا وا.

                                                                                                                                               

أ  العصددم ( ل دار ابدد   -اعقيددق   أبددو عتيددكة مشددوور بدد    دد   ل سدددما ل كمعيددة التربيددة اهسددالمية )التعددرة  
 هد. 0402 ز  بيرب  ل  

 .0/171 اوموال وبي عتيك  1
 .1/024المجمول لدنوبو 2
 .0/810إ يا  عدو  الكة  لدغزالي 3
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مرفوعددا   –صددي الددد  عديد  بسددم  -بهداا مدا كدا   بدد  الدكعوة صدرةعة فيمددا ربو عد  النتدي        
 1. "أال م  بلي مال ةتيم فديتجر ل  ب  بال ةترك  فتأكد  الزكاة"

 لبمد  مقاصددك اسددتثمار أمددوال الزكداة اددوفير فددر  العمدد  لعددكد كتيدر مدد  العدداطدي  عدد  العمدد        
 يدددأ إ  المشددددارةع االسددددتثمارةة مدددد  أمددددوال الزكدددداة سدددتفت  أبوابوددددا لغيددددر العددددامدي  لالسددددتفادة مدددد  
ر يدكمااوم بلصدق  مودارااومل سددوا  كدا وا مد  الم دتعقي  لدزكدداة أب  يدرهم  فديمك  ال ديبرة بددال

او نيدا   رلل باالعتدكا  عددو الفقدر بالعاكدة ك داهرة الت د رعدر بعأل ال واهر ال ددتية المتراتدة عدد
بكافع  دق الفقدرا  فدي مدال او نيدا  الداو ةمندع عند ل بهداا مدا أككاد  الشدرةعة اهسدالمية فدي أكثدر 

–بسددم  صددر الدد  عديد  –أ  رسدول الدد   –رندي الدد  عند   –م  مونعل منوا مدا رباأ أبدو هرةدرة 
اوددرأ ييددر لدد  مدد  أ  ةددأاي ركددال   رفيعتبدد  عددد  "بالدداو  ف ددي بيددكأ ليأيددا أ ددككم  تددد قددال 

صددر الدد  عديد  بسددم  –قال  قال رسول الد   -بع  موبا  رني الد  عن  2في أل  أعباأ أب منع "
فكدا  ال ة دأل  لفقدال موبدا   أ دا لأل الندا   ديرا  بأاكفد  لد  بالجندة "م  ةكفد  لدي أ  ال ة د –

 .3أ كا    يرا "

بمدد  مقاصددك اسددتثمار أمددوال الزكدداة أ دد  ةعقددق قاعددكة اموةديدد   ددامدة ل مددة لعفددظ كيا ودددا         
باسدددتكامة مواردهدددال ب لدددر بضدددما  الصدددر  لجودددا  الم دددتعقي  ب يدددر الم دددتعقي ل ةقدددول ابددد  

معو دة اهسدال    بالثا يدة .سةدك  يددة الم ددمي   أ دكهما  "إ  الد  كع  الصكقة فدي معنيدي   ايمية
ةعدك  - بمدنوم الم لفدة قددوبوم بفدي سدتي  الدد  -استثمار أموال الزكاة لدم تعقي  لودا ف .4باقوةت "

بمفوومد  الواسدع  "في ستي  الدد "ب  مصال  اومة باقوب ب   وكتوال السيما مصر   رموردا  اعم
السديما اسدتثمار أمدوال الزكداة  لعدر الاو اعتاك  اومة في ك  أ والودا فدي  الدة ال ددم ب الدة ال

لصددال  التنميددة المجتمعيددة ببنددا  كيدد  قددوو ةعمدد  قضدداةا  أمتدد  بةزةددك مدد  قواوددا برفعتوددا بددي  كدد  
 فيصت  استثمار أموال الزكاة موردا  ةعقق ك   لر. لاومم

                                                             
 . 4/7ك التر  االستاكار الب  عت1
 (.0421صعي  التسارو كتا   الزكاة با   م  سأل النا  اكثرا ل  كةأ رقم )2
 (.0144سن  ابودابد كتا   الزكاةل با    كراهية الم ألة ل  كةأ رقم )3
 .85/87مجمول الفتابو الب  ايمية 4
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( ذلك.اللبحث األوا: حكم ااوال ا زكطاا المي ج كن خالا ال ض آااء الفقه ء وزدلوهم م  

إ  مد  يدالل هداا المتعدأ سدنقو  بعدري أقدول العدمدا  بأدلدتوم فدي م دألة اسدتثمار أمدوال الزكداةل 
 ل فقك ايتد  الفقوا  في  كم استثمار أموال الزكاة عدر قولي  هي م  القضاةا السالفية

القددول اوبل  عددك  كددوال اسددتثمار أمددوال الزكدداةل بةجدد  دفعوددا لدفقيددر عدددر الفددورل بهددو مددا ايتددارأ 
بمجمدع الفقد   1جمع الفقوي اهسالمي التابع لراببة العالم اهسالمي في دبرا  السام ة عشدرةالم

 .2اهسالمي بالونك في النكبة الثالثة عشرة

 باستكل أصعا  هاا القول بأدلة منوا 
  المتقدكمي ل باالسدتثمار ةد دو بهدو مدا  دص عديد  كمودور العدمدا لأ  الزكاة باكتة عدر الفور -0

 3ل اوموال إلر م تعقيوا ب لر با ت ار اورباح.اأير بصو  رال

ب وقش هداا الدكلي  بدأ  الفدور المقصدود مد  الزكداة متعددق بفدور اهيدرا  مد  ةدك المالدرل فدا ا 
يددك اهمددا  أب  ارتدد  أب مدد  ةكددد  لأيركوددا المالددر فقددك اعقددق الفددورل ال سدديما مددع بصددولوا 

فقدك كدا   لإبقدا  مدال الزكداة لدمصددعة باالستثمار|ل كما أ  بعأل الفقوا  المتقكمي  أكالبا
دليدددد  عدددددي كددددوال  بهددددو لة ددددم إبدددد  الصددددكقة قتدددد  ق ددددمتوا-صدددددي الددددد  عديدددد  بسدددددم –النتددددي 
 4.التأيير

                                                             
 .484-484  0222-0402قرارا  المجمع الفقوي اهسالمي بمكة المكرمة )الكبرة السام ة عشر 1
  8110 -هد 0488قرارا  باوصيا  مجمع الفق  اهسالمي الونك م  النكبة اوبلر الي النكبة الثالثة عشرة 2
– 051 – 058. 
 .54أ كا  الزكاة عدر نو  المااه  اوربعة لعتك الد  عدوا  3
ل نم  أبعاث قضية معاصرة في قضاةا الزكاة المعاصرة  ل استثمار أموال الزكاة لشتير 4/417فت  التارو 4
8/588. 



 د. إبراهيم مفتاح الصغير -الضوابط الشرعية الستثمار أموال الزكاة في التنمية المجتمعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بقك  ص كموور العدمدا  عددر ا دترا   للدزكاة ال الزكاة ةنافي امدير الم تعقي استثمار أمو  -8
 1التمدير في الزكاة.

الفقوا  المتقكمي  أكالبا صر  الزكاة بغيدر امديدر فدي ب وقش هاا االستكالل بأ  عكدا  م  
بعدأل الصددورل كصدرفوا فددي  درا  العتيددك بعددتقومل بكدالر فددي االسدتثمار امديددر لدم ددتعقي  

 ل ارتددد  مدددثال  هدددم فدددي العقيقدددة بكدددال  عددد  الم دددتعقي  لدزكددداة فدددي قتضدددوا لدزكددداةل فاهمدددا  أب
سددددتثمار ةعصدددد  التمديددددر مددددالك ل بكددددالر مدددد  يددددالل االالاصددددر  إ مددددا هددددو  بودددداباصددددرف  
 2بأ  ةمدر الم تعقو  لدزكاة المشربل االستثمارو الاو ةكار لصالعوم. لالجماعي

اسددددتثمار أمددددوال الزكدددداة قددددك ةعددددري هدددداا المددددال إلددددر الضدددديال  و  االسددددتثمار معتمدددد  لدددددرب   -4
 3الس ارة.ب 

إ  كددا  ب دوقش هداا االسددتكالل بدأ  ا تمدال الددرب  بالس دارة فدي االسددتثمار ال ةمنعد   تدر ب 
معتمال  فا  االستثمار اآل  ةسضع الي دراسا  اقتصادةة م  أه  السترة بااليتصا  قتد  
السضول في المشارةع االستثمارةةل بهاا مما ةجع    تة الرب  بلةادة المدال أكثدر مد    دتة 

 4الس ارة.

 هاأ بعأل اودلة التي استكل بوا أصعا  هاا القول بما برد عديوا م  مناقشا .

القول الثا ي  كوال استثمار أموال الزكاةل بهاا القول هدو مدا ايتدارأ مجمدع الفقد  اهسدالمي التدابع 
بمددا كددا  فددي اوصدديا  النددكبة الثالثددة لقضدداةا الزكدداة  ل5لمن مددة المدد امر اهسددالمي فددي دبرادد  الثالثددة

                                                             
 .08-422-411( 4مجدة مجمع الفق  اهسالمي العكد)1
 044ل استثمار أموال الزكاة لدفولا   8/588استثمار أموال الزكاة لشتير2
جمع الفق  آلد   يم عتك الد  نم  مجدة م لاواي  الزكاة في مشارةع  ا  رةع بال امدير فردو لدم تعق3

 .0/454(   4اهسالمي العكد )
 .8/584استثمار أموال الزكاة لشتير   4
 .0/480  0227 -هد 0412( 4مجدة المجمع الفق  اهسالمي التابع لمن مة الم امر اهسالمي العكد )5



 د. إبراهيم مفتاح الصغير -الضوابط الشرعية الستثمار أموال الزكاة في التنمية المجتمعية  
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يددددع الزكدددداة فددددي بالويرددددة الشددددرعية لت ل2بهيرددددة الرقابددددة الشددددرعية لتيددددع التموةدددد  الكددددوةتي ل1المعاصددددرة
 بهو قول لكثير م  المعاصرة .3الكوةع

 باستكل أصعا  هاا القول بأدلة منوا 
عددك  بكددود  ددص ةوندد  كيفيددة صددر  الزكدداة لدم ددتعقي  لوددا بلددم اعددكد طرةقددة  لددرل ممددا  -0

 4ةجع  اومر معال  لالكتواد بالن ر بما ةعقق المصدعة م  الزكاة.

فعد  مدا لدم ةدرد فيد   دصل فاالسدتثمار لدم ةدرد فيد   ندعر م وقش هاا الكلي  بأ  عدك  الدنص دليد  عدد
 5النص فوك  التوق  عن .

استثمار أموال الزكاة ةكي  اعع المعنر العدا  فدي مصدر  "فدي سدتي  الدد " الشدام  لكد   -8
الم دتعقي  ر ما ةنفع الم دمي ل بم   لر إ شا  المصا ع بالمشارةع التي ةعود رةعوا عد

 لدزكاة.

 يدر راكد ل بد  الدراك  مد   "مصدر  فدي سدتي  الدد  "أ  هداا التوسدع فديب وقش هاا االسدتكالل بد
 أقوال كموور العدما  أ   الجواد في ستي  الد .

القيا  عدر استثمار أموال اليتامر مد  قتد  اوبصديا ل بال  در أ   لدر معد  اافدا  بدي   -4
  رندي الدد  عند  –الفقوا  لما في  لر مد   فدظ أمدوالومل بدكلي  قدول عمدر بد  السبدا  

فكما كال استثمار أموال اليتامر دب  اعقق  6"ابتغوا في أموال اليتامر ال اأكدوا الصكقة"

                                                             
 .484أبعاث بأعمال النكبة الثالثة لقضاةا الزكاة المعاصرة 1
 .412صادةةل بيع التموة  الكوةتي الفتابو الشرعية في الم ار  االقت2
 .070-071أ كا  بفتابب الزكاة بيع الزكاة 3
 .018 -010التبتيقا  التارةسية ب المعاصرة لفرةضة الزكاة لمعمك عقدة  4
 .8/502استثمار أموال الزكاة لشتير 5
   واهك ع  بقال "إسنادأ صعي  بل 4/017أيرك  التيوقي كتا   الزكاةل ربا   م  اج  عدي  الصكقةل6

 عمر".
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بصدولوال كدال اسددتثمار أمدوال الزكداة دب  اعقددق بصدولوا لدم دتعقي  ب لددر بجدامع العدددةل 
 1بهي اعقق المصدعة في االستثمار لنمو المال.

بالم دتعق لوددا  لا عددر الفددور لدم دتعق دوقش هداا االسدتكالل بددأ  الواكد  فدي الزكدداة دفعود      
 ير معجور عدي  في التصر ل بسال  اليتيم فوو معجور عدي  في التصر   فدال ةعبدر لد  مالد  

 2عدر الفور  تر ةعدم بدو   باعقق أهديت .

هدداأ مجمدد  أقددوال العدمددا  فددي  كددم اسددتثمار أمددوال الزكدداة ببعددأل أدلددتومل بمددا قابدد  هدداأ        
بم  ياللودا ةمكنندا أ   درك  القدول الثدا ي الداو ةدرب كدوال اسدتثمار أمدوال  لاودلة م  مناقشا 

الزكاةلب لدر و  هدداا القددول ةعقددق مصدددعة لعامددة الم ددتعقي  لدزكدداةل بالتصددر  فددي أمددوال الزكدداة 
  اصرفا  اهما  أب  ارتةل باصرفا  اهما  ب ارت  منوطة بالمصدعة كما اقول القاعكة الفقويدةل م

كديدددا  الشدددرةعة فدددي  فدددظ المدددال بانميتددد ل    ال اسدددتثمار أمدددوال الزكددداة ةناسددد بكدددالر القدددول بجدددو 
بكددالر هدداا القددول ممددا ةتناسدد  مددع مددا امددر بدد  العكةددك مدد  المجتمعددا  اآل   إ  العاكددة ماسددة 

تثمار  تيجدددة اليدددتال  الدددتالد بأ  مدددة العددديش بأ مدددا  العيددداةل بلمدددا ةتراددد  عددددي  لدددر مددد  لالسددد
مصدددددعة الم ددددتعقي  المتمثدددددة فددددي اددددأمي  مددددوارد ماليددددة مابتددددة ل ددددك  اكددددااوم المتزاةددددكةل بكددددالر 
االسددتثمار ةسددر  لدم ددتعقي  مدد  دارددرة الفقددر الددكارم الددي دارددرة دافعددي الزكاةلفالمشددربل الم ددتثمر 

   لدم تعق سيأاي بعك مربر العول بأموال الزكاة التي بكتع في رةعة.ببعك امديك
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اللبحث الا ن(: الضطا   الش الست ماوال ا زكطاا المي ج .

مدد  يدددالل التددركي  لمدددا اقددك  مددد  كددوال اسدددتثمار أمددوال الزكددداة إ ا اعققددع المصددددعة فدددي        
  التا  في  عدر مصراعي ل  تدر اعفدظ  لر فا  هاا االستثمار البك أ  ةكو  بضوابطل بال ةفت

أمدوال الزكداةل ببندع هداأ الضدوابط البدك أ  ةتناسد  مدع  -في عمدية االسدتثمار  -ادر الضوابط 
الشددرةعة اهسددالمية فددي صدديا ة العقددود ب فددظ المددالل بال ددر أ  هدداأ الضددوابط اعقددق المصدددعة 

 بط هي المركوة م  الزكاة عموما ل بم  استثمارها يصوصا ل بهاأ الضوا

أال اتوفر بكوأ صر  عاكددة اقتضدي التولةدع الفدورو ومدوال الزكداةل بمفودو   لدر أ د  ال  -0
ل م مدد  أمددوال الزكدداة الم ددتعقة لوددمةددتم اسددتثمار أمددوال الزكدداة اال إ ا أيددا الفقددرا  كفدداةتو

ةوصددددوم إلدددر  ددددك الكفاةدددةل بال ةدجدددأ إلدددي االسددددتثمار فدددي مشدددارةع ةعدددود رةعوددددا أو مدددا 
لدفقدددددرا  بالم ددددداكي  بالم دددددتعقي  لدزكددددداة إال بعدددددك ا تودددددا  المصدددددارة  العاكددددددة لدزكددددداةل 

لمدا أكبددد   -رنددي الدد  عندد  -باوصد  فدي  لددر مدا  ددكث فدي عصددر عمدر بد  عتددك العزةدز
 ل أمددددر بتددددزبةج العددددزا  مدددد  أمددددوال بفدددديأل أمددددوال الزكدددداة بعددددك اولةعوددددا عدددددر الم ددددتعقي

 1الصكقة.
أ  ةتعقق م  استثمار أمدوال الزكداة مصددعة  قيقيدة راكعدة لدم دتعقي ل ب لدر بتدأمي   -8

مورد مالي دارم ةعقق لوم العياة الكرةمةل فا  لم ةكد  فدي االسدتثمار مصددعة  قيقيدة 
الزكداة متندي فيج  العكبل عن  بصر  اوموال دب  استثمار  و  االسدتثمار فدي أمدوال 

عددددر مصددددعة راكعدددة اعدددود بدددالنفع بالسيدددر لدم دددتعقي ل فدددا ا ا تفدددع هددداأ المصدددددعة 
 الراكعة فال داعي لالستثمار.

                                                             
لدشيم التيجا ي صابو  معمكل مجدة مجمع  لةع بتمدير فردو لدم تعقي ر اواي  الزكاة في مشارةع  ا  1

 الفق  اهسالمي العكد الثالأ.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ  اكددددو  مجدددداال  االسددددتثمار فددددي أمددددوال الزكدددداة اسددددتثمارا  مشددددربعة بكددددارزة  ددددرعا ل  -4
عة باكو  العقود فيوا عقودا  صعيعة  ير فاسكةل فيكو  االسدتثمار فدي التجدارة بالصدنا

باكو  ادر االستثمارا  بعقدود صدعيعة بعيدكة عد  الغدرر بالجوالدة ب يرهمدال  لبالزراعة
الدددكيول بودددا فدددي عقدددود مدددا هدددو معدددر   إ  ال ةجدددول فدددال ا دددتثمر أمدددوال الزكددداة مدددثال  فدددي 

  و  ك   لر ةتنافر مع  صو  الشرةعة اهسدالمية بمقاصدكها فدي المعدامال  معرمة
 يا توا ع  ك  ممنول  رعا .الماليةل بأموال الزكاة ةج  ص

 كددددكباهاأ  اكدددو  المشدددارةع المدددراد االسددددتثمار فيودددا قدددك سدددتقتوا دراسددددا  دقيقدددة اتدددي   -4
أمدددوال الزكددداة مددد   راالقتصدددادةة بصدددال يتوا لالسدددتثمارل ب لدددر لضدددما  المعاف دددة عدددد

ها االقتصددادةة بإمكا يددة ابددوةر اال دد  صددال يتوا بأمتتددع كددكب  رالضدديالل فددا ا  ددد  عددد
 رةع باستمرارها دفعع أموال الزكاة لالستثمار فيوا.هاأ المشا

أ  اتسددا كافددة اهكددرا ا  الكفيدددة السددتمرارةة هدداأ المشددارةع بابوةرهددا باعقددق اوربدداح  -5
إلددر انضدديأل اومددوال  اددم الدجددو فددا  لددم ةتعقددق  لددر مدد  االسددتمرارةة بالتبددوةر  لمنوددا

ر اقدددكةما  لمصددددعة ببيدددع اددددر المشدددارةع بإركدددال اددددر اومدددوال لع دددا  الزكددداةل ب لددد
 المعاف ة عدر أموال الزكاة.

أ  ةكددو  قددرار االسددتثمار صددادرا  مدد  أهدد  الستددرة ب بو االيتصددا  بالكفددا ة باوما ددةل  -1
تدةعندةمو  انفيدا هداأ المشدربعا  باه درا  عديودال بةكدو    في بكالر أبلرر هم م  ةك ن

ةددة بصددر  ب يرهددال كدد   لددر باعتمدداد مدد  الجوددة المكدفددة بددادارة أمددوال الزكدداة مدد  كتا
أمدددوال  رأهددد  الستدددرة باوما دددة فدددي  لدددر افرنددد  مصددددعة المعاف دددة عدددد رباالعتمددداد عدددد

 1الزكاة.
ةعددكد مصددارة  المشددارةع المددراد االسددتثمار فيوددا بأ ددك أمددرة   إمددا امديكدد  لم ددتعقي   -7

الجودة الم د بلة  ربإما مآلوا ال لطتقا  وبصافوم الشرعية التي كعدتوم م تعقي  لدزكاة
                                                             

   4/021/027الفتابو الشرعية في الم ار  االقتصادةة بيع التموة  الكوةتي 1
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عددد  كمددددع الزكدددداة باولةعودددا ب لددددر بتيعوددددا برد أمما ودددا إلددددر أمددددوال الزكددداة لدصددددر  عدددددر 
الم ددتعقي  أب لشددرا  مشددربل بددكة  ةسصددص لنمددو مددا كددا  مسصصددا  لدد  فددي المشددارةع 

 ال ابقة أب  يرها.

 مدد  يددالل هدداأ الضددوابط ةمكدد  نددما  عمديدددة االسددتثمار فددي أمددوال الزكدداةل فددا ا ندددمنع       
عمديدددة االسدددتثمار ب ققدددع مقاصدددكها ندددمنا بدددالر مدددورد ا ماليدددا ةعدددود عددددر الم دددتعقي  بالفاردددكة 

بةصددتعو  دافعددي  لدزكدداة بددكل أ    لدارددرة الغنددر راالقتصدادةة الع يمددة بةسددركوم مدد  دارددرة الفقددر الد
 بهاا ةعقق المقصك م  الزكاة. لكا وا  ياة  لوا
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 ي ج م( الو لست الل ول ستاللبحث الا لث: تطبسق ت ااوال ا زكطاا الم 

اعتتددر التنميددة المجتمعيدددة مدد  العناصدددر اوساسددية لالسدددتقرار بالتقددك  االكتمددداعي باه  ددا يل بهدددي 
 عتارة ع  عمدية اقك  ب مو اكو  بشك  كزئ أب  ام  باستمرارل اتفداب  بأ دكالوا باركدز عددي
اعقيددق الرقددي فددي مجدداال  العيدداة اه  ددا يةل بالمضددي قددكما  باه  ددا   عددو االسددتقرار المعيشددي 

مع ا تياكاا  بإمكا ياا  في كافة المجاال  االقتصدادةة  ربالرفاهية بادتية متبدتاا  بك  ما ةتما 
 باالكتماعية بالفكرةة.

سدالمية فدي  فدظ الدنفع بالعقد  اه ةعةق مقاصدك الشدر بهاا المفوو  العدا  لدتنميدة ال در أ د  ةعقد
 يرا .  ا  العياة بصالح  ال اه  ا  في بالتي البك منوا في قي

سنتنابل بعأل صور التنمية المجتمعية التي ةمكد  ابتيدق اسدتثمار  الكراسةبم  يالل هاا        
 مال الزكاة لصالعوا لما لوا م  فاركة ع يمة في اعقيق مصال  الك يا باآليرة.

اال تياكدا  الساصدة بالتأهيد  النف دي  ومدوال الزكداة لصدال  دعدم م س دا  اأهيد   ب استثمار أ -0
 باالكتماعي.

اعتتددر م س دددا  دعدددم  بو اال تياكدددا  الساصدددة بالتأهيدد  النف دددي باالكتمددداعي مددد  أهدددم        
إ  أ وددا اوددتم بفرددة كتيددرة مدد  فرددا  المجتمددع الدداة  أصددتعوا باعاقددا   لم س ددا  انميددة المجتمددع

باالهتمدا   القيدا  بوادارفوم بشدك  طتيعديل رمما ةجعدوم  ير قدادرة  عدد ل ف ية دارمة عضوةة أب
اكتماعيددا  ليكو ددوا أك دداما   ب ف دديا  أب ر  الوددا باأهيدوددا عضددوةا  أيددبمثد  هدداأ الفرددا  مدد  أكدد  اغي

ق قديم اهسدال  باعاليمد  فدي التدرا م بالتكامد ل بمدا اقدو  بد  هداأ الم س دا  بهو ما ةوافد لصالعة
هو في  قيقت  عم  في ستي  الد  بمفووم  العا  الاو هدو مد  ندم  مصدار  الزكداة التدي  كرهدا 

داالدد  اعددالر فددي قولدد  "  قةا ك  إ  َّمة دداك ي    ل دنفكقةددرةا    الصَّددكة ددا بةالنعةدام د ي ة  بةالنمة ة  بةف ددي قدكدكددوبدكوكمن  مك ةلَّفةددة  بةالن  عةدةيدنوة
   "1 ال َّت ي    بةابن    الدَّ    سةت ي    بةف ي بةالنغةار م ي ة  الر  قةا   
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ةقول ال يك ر يك رنا " التعقيدق أ  سدتي  الدد  هندا مصدال  الم ددمي  العامدة التدي بودا  
.قوا  أمر الكة  بالكبلة دب  اوفراد"

1 
سددتي  الددد  الصددال  العددا  التددي ال مدددر فيوددا    -ر مدد  الددد -بةقدول الشدديم معمددك  دددتو         

 2و ك بالتي ال ةستص باال تفال بوا أ ك فمدكوا لد  بمنفعتوا لسدق الد  ".

بسددددر  الشدددديم   ددددي  مسدددددو  مفتددددي الددددكةار المصددددرةة اوسددددتق عدددد  كددددوال الددددكفع لددددتعأل        
 .3م  الزكاة فأفتي بالجوال الجمعيا  السيرةة اهسالمية

مددد  يدددالل  لدددر ةمكددد  اكييددد  م س دددا  دعدددم  بو اال تياكدددا  الساصدددة بالدددكعم  
النف ددي باالكتمدداعي هددي مدد  نددم  اوعمددال فددي سددتي  الددد  التددي ةجددول صددر  أمددوال الزكدداة لوددال 
السدديما بأ  هددداأ اوعمدددال مدد  اوعمدددال الواكتدددة التددي ةجددد  عددددر الم دددمي  القيدددا  بودددا بصدددر  

 ل الزكاة عديوا  و  ماال ةتم الواك  إال ب  فوو باك .أموا

أهيد  بلتعقق الزكاة مقاصكها ب  را  و  م س ا  اأهيد   بو اال تياكدا  الساصدة بالت         
د دارمددة لتغبيددة ا تياكااوددا بمددا ةدعددق بوددا مدد  مكمددال ل ر مددوا رالنف ددي باالكتمدداعي ةعتددا  الدد

كدز  مد  أمدوال الزكداة لصدال  هداأ الم س دا  ب لدر  لالر كا  أهم ما ةعقق  لر هدو اسدتثمار
دم ددتفيكة  مدد  م س ددا   بو لةعقددق مصددال  الزكدداة المركددوة ببمددا بفقددا  لمددا اقددك  مدد  نددوابط 

 اال تياكا  الساصة بالتأهي  النف ي باالكتماعي.

 ااوال ا زكطاا المي ج لدالم طلبت ال لم والبحطث ال للست. -2

عدع رف فقدكالدكعوة لدعددم باسدتعمال العقد   المتاركدة ية  سالمم  أبلر أبلوةا  الشرةعة اه         
دد ن  قكدد ن قددكر العدمددا  فددي قولدد  اعددالر   ددتةو و هة  بفضدددع "4 ةدةعندةمكددو ة  الة  بةالَّددا ة ة  ةدةعندةمكددو ة  الَّددا ة ة  ةة ن
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ددتةو و الَّددا ة ة ةدةعندةمكددو ة بةالَّددا ة ة الة ةدةعندةمكددو ة الجاهدد  فقددال اعددالر   رالعددالم عددد دد ن ةة ن قكدد ن هة
ب ددأ  1

 عدي العدم باويا بأستاب  . –صدر الد  عدي  بسدم  –رسول الد  

بهاا االهتما  بالعدم بالعأ عدي  ةكي  في  ك  عدم ةنتفع الندا  بد ل فدال ةكدو  معصدورا          
 رطددد  العدددم الشددرعي فقددط  بد  هددو  ددام  لكدد  عدددم مدد  عددو  العيدداة الك يوةددة ممددا ةعددود عددد فدي

 .  الصعية باالقتصادةة باالكتماعية  يااوم النا  بالنفع في كميع كوا  

فبد  العدم بالتعأ في  مد  أهدم مدا ةصدد  المجتمدع الم ددمل بةعقدق مصدال  ع مدر  
 التالد بالعتاد. ريتتوا بةعود بالنفع عدكيا وا به  ل مة اهسالمية في قواوا ب فظ

ب  ددرا  لمددا امثددد  التعددوث العدميددة مدد  أهميددة ع مددر بمددا اعتاكدد  هدداأ التعددوث مدد  مدددوارد       
مالية اغبي اكاليفوال بال بك أ  اكو  هاأ الموارد م دتمرة بدارمدةل كدا  البدك مد  التوكد  هةجداد 
 موارد م تمرة لتغبية اكالي  التعأ العدميل فكا  االستثمار لصال  دعدم التعدأ العدمدي ةعتتدر

 موردا  دارما  لتعقيق  لر.

بقددك  دددص عدددكد مددد  الفقوددا  عددددر أ  طالددد  العددددم المتفدددرف لدد  ةعتتدددر مصدددرفا  مددد  مصدددار          
الزكاةل ةعبر م  الزكاة بقدكر مدا ةعيند  عددر أدا  بعثد  باعديمد ل بكد  مدا ةعتاكد  فدي سدتي  اعديمد  

 .2م  كت  بمواد اشغيدية ه جال بعث 

الك د   ربإ  كدا  قدادرا  عدد لم  ةعبر طال  العدم لكو   طال  عددمقال بعأل أه  العد        
 .3ل  يدأ ف در بأ د  طالد  العددم"في ستي  الدد "في مصر   إ ا افرف لبد  العدم باعتتارأ دايال  

الصددر  فدي العدمددا  الداة  ةقومددو   "فددي سدتي  الدد "قدال العالمدة صددكةق   د  يددا  "بم  كمددة 
بمصال  الم دمي  الكةنية فا  لوم في مدال الدد   صديتا ل سدوا  أكدا وا أ نيدا  أ  فقدرا   بد  الصدر  
فددي هدداأ الجوددة مدد  أهددم اومددورل ببوددم اعفددظ بيضددة اهسددال  ب ددرةعة سدديك او ددا ... باومددر فددي 
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هددداأ الصدددفة  رالم ددددمي  عدددد لدددر مشدددوور ... بمددد  كمددددة هددداأ اومدددور التدددي كا دددع افدددر  بدددي  
 1الزكاة.

كوال إعبا  الزكداة لبالد  العددمل بقدك  ربكا  في الموسوعة الكوةتية " اافق الفقوا  عد           
صددرح بددالر العنفيددة بالشددافعية بالعنابدددةل بهددو مددا ةفوددم مدد  مدداه  المالكيددة  إ  أ وددم ةجددولب  

 2المشوور. رعدالتك   ايتيارا  الك   بلو كا  ارك   رعدإعبا  الزكاة لدصعي  القادر 

العامدد   رعدددفبالدد  العدددم ةصددر  بقتدد  فددي منفعددة الم دددمي ل بقددك قاسدد  بعددأل العدمددا            
الزكاة بجامع  تع النفع لمصدعة الم دمي ل بال ر أ  طدد  العددم كوداد لعماةدة كيدا   رعد

بالونكسدة ب يرهدا ةدكيدو   اومةل بقك قرر عكد م  الفقوا  أةضا  أ  طالد  العددم الدك يوو كالبد 
و  مددا ةكرسددو   هددو مدد  العدددو  المتا ددة التددي ةعتددا  إليوددا الم دددمو ل   فددي مفوددو  طالدد  العدددم
طدتدة العدددم بالتعدأ العدمدي ةددوفر مدوردا  دارمدا لدصددر ل بالعمد  ةكددو   رعددفاسدتثمار أمدوال الزكدداة 

لزكدداة بفقددا  لمددا اقددك  مدد  با شددا  مشددارةع اسددتثمارةة مدد  المددال المسصددص لالسددتثمار مدد  أمددوال ا
اددددوفير مددددا ةعتاكدددد  طدتددددة العدددددمل بمددددا  رعدددددنددددوابط السددددتثمار أمددددوال الزكدددداةل ليعددددود رةعدددد  لدصددددر  

ةعتاكو دد  مدد  مددواد ه جددال بعددوموم العدميددة ببددالر اعقددق التنميددة المجتمعيددة العقيقيددةل باكددو  
 مية المجمعية.الزكاة قك أسومع في اعقيق المقاصك الشرعية المركوة م  الزكاة في التن
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 الخ تلت

 م  يالل ما اقك  ةمكننا استسال  أهم النتارج ببعأل التوصيا  

أ  اسدتثمار أمددوال الزكداة ةعقددق مصددعة عامددة بياصدة بةتوافددق مدع المقصددود مد  فد ددفة  -0
 الزكاة في اهسال .

أ  االاجدداأ القاردد  بجددوال اسددتثمار أمددوال الزكدداة هددو الدداو ةتوافددق مددع اعقيددق المقاصددك  -8
 الشرعية ببواا كا  هو االاجاأ الراك .

ما  كرأ العدما  م  نوابط الستثمار أموال الزكاة البدك مد  التقيدك بودا ب لدر لدمعاف دة  -4
 عدر أموال الزكاة بلدمعاف ة عدر  قو  الفقرا  بالم اكي .

اسدددتثمار أمدددوال الزكددداة لصدددال  دعدددم م س دددا  المجتمدددع التنموةدددة البدددك أ  ةكدددو  بفقدددا   -4
 شرعية التي بنعوا العدما  لالستثمار.لدضوابط ال

 بقك اوص  التعأ إلر التوصيا  اآلاية  

افعيددد  اسدددتثمار أمدددوال الزكددداة لمدددا لودددا مددد  دبر كتيدددر فدددي اوسددديع رقعدددة الفردددة الم دددتوكفة  -0
 بالزكاة بسك  اكا   رةعة أكتر. 

إعكاد التعدوث بالتقدارةر التدي اتدي  أهميدة  لدرل باوند  الموال دة بدي  االسدتثمار بعكمد   -8
 با عكا   لر عدر مصار  الزكاة. 
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 اللص دا والل اجع

-2أبعاث بأعمال النكبة الثالثدة لقضداةا الزكداة المعاصدرة المنعقدكة فدي الكوةدع بتدارةم  .0
 يع الزكاة الكوةتي. ل بت4/08/0224-8هد الموافق 0404كمادب اآليرة  2

أ كددا  الزكدداة عدددر نددو  المددااه  اوربعددة لعتكالددد   اصدد  عدددوا ل دار ال ددال  لدبتاعددة  .8
 بالنشرل د. .

أ كددددا  بفتددددابب الزكدددداة بالصددددكقا  بالنددددابر بالكفددددارا ل بيددددع الزكدددداة الكددددوةتيل اهصددددكار  .4
  .8112هد/0441الثام ل 

 ابي العدتي.إ يا  عدو  الكة ل وبي  امك الغزالل طتعة عي ر الت .4
اسددتثمار أمدددوال الزكددداة لمعمدددك عثمددا   دددتيرل ندددم  أبعددداث قضددية معاصدددرة مددد  قضددداةا  .5

 الزكاة المعاصرة.
اسدددتثمار أمدددوال الزكددداةل لعي دددر لكدددي  دددقرةل ندددم  أبعددداث بأعمدددال الندددكبة الثالثدددة لقضددداةا  .1

  .0228هد/0404الزكاة المعاصرة المنعقكة بالكوةع عا  
 رول دار الغر  لدبتاعة القاهرةلد. .االستثمار بالتموة  ل يك الووا .7
االسدددتاكار وبدددي ةوسددد  ابددد  عتدددكالترل طتعدددة دار الكتددد  العدميدددةل بيدددرب / لتندددا ل طتعدددة  .2

  .8111هد/0480أبلرل 
 اهسال  عقيكة ب رةعة لدشيم معمك  دتو ل دار القدمل القاهرةل طتعة ما يةل د. . .2
ل دار الفكددرل بيددرب /  يديدد  هددرااومددوال وبددي عتيددك القاسددم بدد  سددال ل اعقيددق  معمددك  .01

  .0275هدل0425لتنا ل طتعة ما يةل 
بكاةددة المجتوددك ب واةددة المقتصددك وبددي الوليددك معمددك بدد  أ مددك بدد  ر ددكل اعقيددق معمددك  .00

معدددويل بعدددادل أ مدددك عتدددك الموكدددودلدار الكتددد  العدميدددةل بيدددرب / لتندددا ل طتعدددة أبلدددر 
  .0221هد/0401
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التبتيقددا  التارةسيددة بالمعاصددرة لفرةضددة الزكدداة ل لمعمددك عقدددةل طتددع دار التيضددا ل عمددا   .08
  .0225هد/0411اورد ل طتعة أبلرل 

  .0221اف ير المنار لمعمك ر يك رنال طتعة الويرة المصرةة العامة لدكتا   .04
اوايدد  الزكدداة فددي مشددارةع  ا  رةددع بددال امديددر فددردو لدم ددتعقل آلد   دديم عتكالددد ل  .04

  .0227هد/0412( 4نم  مجدة مجمع الفق  اهسالمي العكد)
تددار عدددر الددكر المستددار  ددرح انددوةر اوبصددار لمعمددك أمددي  الشددوير بدداب  عابددكة ل عرد الم .05

اعقيدددددددق  عدددددددادل أ مدددددددك عتدددددددكالموكود بعددددددددر معمدددددددك معدددددددويل دار الكتددددددد  العدميدددددددةل 
  .0224هد/0404بيرب /لتنا ل

   يا ل طتعة إدارة البتاعة المنيرةةل القداهرةل الربنة النكةة  رح الكرر التوية لصكةق   .01
 مصر.

 سن  أبي دابد وبي دابد سديما  اب  او عأ ال ج تا ي اولدول طتعة دار العكةأ. .07
ال ددن  الكتددربل و مددك بدد  الع ددي  بدد  عدددي التيوقدديل اعقيق معمددك عتددكالقادر عبددال  .02

  .0224هد/0404مكتتة التالل مكة المكرمةل
  .0225هد/0405وبول طتعة دار الفكرل بيرب ل لتنا ل صعي  م دم بشرح الن .02
فتدددابب إسدددالمية لدشددديم   دددني  معمدددك مسددددو ل طتعدددة مصدددبفر التدددابي العدتددديل طتعدددة  .81

 ما ية.
الفتدددابب الشدددرعية فدددي الم دددار  االقتصددددادةةل بيدددع التموةددد  الكدددوةتيل الرمدددز لدسددددكما   .80

 اهعال يةل الكوةعلد. .
بد   جدر الع دقال يل طتددع أ مددك بد  عددي  عي  التسدارو لدعدافظفدت  التدارو  درح صد .88

  .0222هد/0402دار العكةأل القاهرةل طتعة أبلرل 
  .8100هد/0448فق  الزكاةل لدككتور ةوس  القرنابول م س ة الرسالةلطتعة أبلرل .84
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هددد/ 0402قددرارا  المجمددع الفقوددي اهسددالمي بمكددة المكرمددة )الددكبرة السام ددة عشددر( .84
0222.  

الفقددد  اهسدددالمي الوندددك مددد  الندددكبة اوبلدددر إلدددر الندددكبة الثالثدددة قدددرارا  باوصددديا  مجمدددع  .85
  .8110هد/0488عشر 

ل ا  العر  وبي الفض  كمال الكة  معمك ب  مكر  اب  من ور المصرول طتعة أبلرل  .81
  .0228هد/0408

( الجدددددددددددز  الدددددددددددولل 4مجددددددددددددة مجمدددددددددددع الفقددددددددددد  اهسدددددددددددالميل الدددددددددددكبرة الثالثدددددددددددةل العدددددددددددكد) .87
  .0227هد/0412

تقددي الددكة  أ مددك بدد  ايميددة العرا دديل اعتنددر بوددا بيددر  أ ادةثوددا عددامر مجمددول الفتددابو ل .82
  .0227هد/ 0402الجزار بأ ور التالل دار الوفا  لدبتاعةل المنصورةل طتعة أبلرل 

المجمدددول  دددرح الموددددا  وبدددي لكرةدددا معددددي الدددكة  بددد   ددددر  الندددوبول اعقيدددق  معمددددك  .82
  .0222هدل0407مبر يل طتع دار الفكرل بيرب / لتنا ل طتعة أبلرل 

المعجدددددددم الوسددددددديطل مجمدددددددع الدغدددددددة العربيدددددددةل مكتتدددددددة الشدددددددرب  الكبليدددددددةل البتعدددددددة الرابعدددددددةل  .41
  .8114هد/0485

مقاصدك الشددرةعة لمعمددك البداهر ابدد  عا ددورل مكتتدة االسددتقامةل اددو عل طتعدة أبلددرل سددنة  .40
 هد.0411

 المنتقددر  ددرح الموطددأل لدقانددي أبددي الوليددك سددديما  التدداكيل اعقيددق  معمددك عتددك القددادر .48
  .0222هدل0481عبال دار الكت  العدميةل بيرب / لتنا لطتعة أبلرل 

الموسدوعة العدميدة بالعمديدة لدتندوك اهسدالميةل االاعداد الدكبلي لدتندوك اهسدالميةل القداهرةل  .44
 هد.0418طتعة أبلرل 

ال السد   الموسوعة الفقوية لوالرة اوبقا  بالش ب  اهسدالمية الكوةدعل طتاعدة  ا  .44
  .0224هد/0414ما يةل  الكوةعل طتعة


