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افتتاحـية
والســام عىل سيدنا حممد
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين .وبعـــد:

فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »

إصدارهــا اجلديد « نحــو صناديق فاعلــة (تأصي ً
ال
أن تقــدِّ م
َ

وتطبيقــ ًا) » إىل مجهــور القراء من الســادة الباحثــن واملثقفني
واملتطلعني إىل املعرفة.

يتحــدث الكتاب عن مؤسســات الزكاة املعــارصة ،وما

يمكن أن تؤديه مــن دور إجيايب يف حتقيق أداء فريضة الزكاة عىل
مستوى اجلباية واإلنفاق؛ إذ يعرض لبعض مؤسسات الزكاة يف

دول املنطقة وأهم ما تقوم به من أعامل ،ويؤكد يف هناية الدراسة

عىل أمهية وجود موقع إلكرتوين خاص بكل مؤسسة يتم حتديثه
باســتمرار؛ بحيث يتيــح للجمهور التواصــل واالطالع عىل

جممل ما يقدمه من نشــاطات ،بام يؤدي إىل زيادة ثقة املتعاملني
والتفاعل معه.
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وهــذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء

ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعــاىل التي حتــب العلم وأهله،

وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بــكل متيز وإقــدام ،ويف
مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد بن ســعيد

آل مكتــوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملــس الوزراء ،حاكم

ديب الذي يشــيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع

أصحابه وطالبه.

راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا

التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـــاء عىل درب

التميز املنشـود.

بي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

إدارة البحــوث
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احلمــد هلل والصالة والســام عــى رســول اهلل وعىل آله

وصحبه ومن وااله وبعد ،فال ختفى عىل الدارســن أمهية الزكاة
وما يمكن أن تؤديه عىل مســتوى األفراد واملجتمعات باعتبارها

رافــد ًا مه ًام من روافد الدولة املالية املهمة يف النظام اإلســامي،
مع متيزها بخصوصيتها عن بقية الواردات املتنوعة األخرى التي

متثلت بضوابط دقيقة اختصت هبا مــن حيث جبايتها وإنفاقها؛

ما كفل هلا حســابات مستقلة عن حسابات بيت املال األخرى يف

العصور السالفة.

وقــد أدت الــزكاة دور ًا كبري ًا عرب األطــوار التنفيذية التي

مرت هبــا عرب التاريخ؛ بداية من ترشيعها يف عرص الرســالة من
خــال آلية اجلباية واإلنفاق التي كانــت تتم بإرشاف النبي ﷺ
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نفســه آنذاك وتوجيهاته ،وما أعقب ذلك من عصور ،وإن كان
قد حدث انكامش هلا فيام بعد.

وقد أدى غياب الدور املؤســي للــزكاة  -الذي انترش يف

أغلــب الدول مؤخــر ًا -إىل حرص هذه الفريضــة يف أفق ضيق
حمدود ،مما أثر ســلب ًا يف حرص الدور الكبري الذي كان من املمكن

أن تؤديه ،إىل نشــاطات فردية قد تنشــط أحيانــ ًا وتفرت أحيان ًا
أخرى ،كام قد تنشط يف أماكن وتضعف يف أماكن أخرى يف إطار
البلد الواحد .ولنا أن نســتقرأ الواقع الذي متثل بإسناد أمر أداء

الزكاة إىل املزكي نفســه؛ من دون وجود إلزام منهجي مرجعي

منظم ،حيتم إلزام املزكي أداء زكاته ويراقبه وحياســبه إن قرص يف
أدائها؛ وكيف أصبحت عمال فرديا يؤدى به الفرض ،ومل تسهم

يف حتقيق التكافل االجتامعي املنشود؛ الذي تعد الزكاة أحد أهم

وســائل حتقيق أهدافه الكربى ،يف الوقت الذي يظن فيه املزكي

أنــه قد قام بواجبــه عىل أتم وجه ،إال أنــه يف حقيقة األمر ليس
كذلك ،إذ قد يســتعجل املزكي يف إخراج زكاته فيؤدهيا إىل من
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يلتقيه يف الشــارع ،أو من يطرق بابه ممن يدعــي الفقر ويتظاهر

باحلاجة ،بسبب انتشار التسول وتنوع وسائله وتعدد أسبابه؛ مما
حيتّم معرفة املحتاج بحق مــن املدعي املحرتف؛ الذي ينال رأفة

النــاس وتعاطفهم يف الغالب .ويف هــذا يقول النبي ﷺ« :ليس
املسكني الذي يطوف عىل الناس ترده اللقمة واللقمتان ،والتمرة

والتمرتان ،ولكن املسكني الذي ال جيد غنى يغنيه ،وال يفطن به
فيتصدق عليه ،وال يقوم فيسأل الناس»((( ،قال ُشـراح احلديث:

(وال يفطــن به) أي« :ال يكون للنــاس العلم بحاله فيتصدقون

عليــه»((( ،ما يعني وجود أشــخاص يف املجتمــع يف حال من

العوز واحلاجة من دون االنتبــاه هلم؛ أو االلتفات حلاهلم ،حتى

﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﴾ [البقــرة ]273 :لعزة
((( رواه البخــاري يف صحيحــه برقم  ،1476عــن أيب هريرة ريض اهلل
تعاىل عنه.

((( عمــدة القــاري رشح صحيح البخاري ،بدر الديــن حممود بن أمحد
العيني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.63/9 ،

10

حنـو صنـاديق زكـاة فـاعلـة ( تأصيال وتطبيقا )

يف أنفسهم ،وترفع ًا عن ّ
ذل السؤال ،بسبب تعلق الطلب بشخص

بعينه ،ال من مؤسسة عامة يكون فيها املعطي جمرد موظف مؤمتن

عىل إيصال أموال املزكني إىل مستحقيها .ومع وجود مؤسسات
الــزكاة التي تعمل يف تنظيم شــؤون الزكاة جبايــة وإنفاقا ،فال

شــك أن األمر سيختلف من نواحي متعددة؛ بضمنها حفظ ماء
وجه املســتحقني .وقد تفطن إىل ذلك ســيدنا عمر بن اخلطاب
 -ريض اهلل عنه  -مبكر ًا؛ يوم أن قال أليب موســى األشــعري

 -ريض اهلل عنه  -عندمــا قدم عليه بأموال اخلراج والصدقات،

تــن الراعي نصيبه من
وكان مــاالً وفري ًا« :إن كنــت صادق ًا َل َي ْأ َّ
هذا املال وهو باليمن ،ودمه يف وجهه»((( ،وذلك إحساســ ًا منه

بمعاناة صاحب احلاجة ومشــاعره ،التي يمكن أن تزول نسيب ًا

بوجود مؤسسة الزكاة حتصي ً
ال وتوزيع ًا.

ونتيجة ملا تقدم نشــأت مؤسســات الزكاة وأص ّلت عملها

لألسباب السالفة ،وقد تباين أداؤها عىل نحو متفاوت من ناحية
((( كتاب اخلراج ،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ،حتقيق طه عبد الرؤوف
وسعد حسن حممد ،املكتبة األزهرية للرتاث ،ص .57

حنـو صنـاديق زكـاة فـاعلـة ( تأصيال وتطبيقا )

11

األداء واإلنجاز وتفاعل املزكني معهــا يف الدول والبلدان التي

عملت هبا هذه املؤسســات ،بني أداء يفوق التوقعات ،وبعضها

يفي هبا ،وبعضها  -مع األسف  -دون التوقعات املتوخاة.

ويف هذه الدراســة املوجزة نســتعرض األطوار الترشيعية

التي مرت هبا فريضة الــزكاة من الناحية العملية وبيان التأصيل

الرشعي الذي اســتندت عليه؛ مرورا بتأسيس مؤسسات الزكاة
العاملة يف عرصنا احلارض ،مع اإلشارة إىل أمهيتها ومدى تأثريها

عىل واقع عملها من خالل اإلشــارة إىل مواطن قوهتا وضعفها،
يف حماولة لتفعيلها من خالل تشــجيع مؤسسات الزكاة الفاعلة،
وحث املؤسســات اخلاملة منهــا لتتجنب مواطــن الضعف،

والعمل عىل تصحيحها وإزالتها .وقد تم تقســيم هذه الدراسة

إىل مبحثني :وتقسيم كل واحد منهام إىل ثالثة مطالب ،ثم خامتة.
املبحث األول :اجلانب التأصييل جلباية الزكاة وتوزيعها.
املطلب األول :نبــذة خمترصة عن جباية الزكاة وتوزيعها يف

عرص الرسالة.
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املطلــب الثاين :جبايــة الزكاة وتوزيعهــا يف عرص اخلالفة

الراشدة وما تاله.

املطلب الثالث :نظرة حتليلية جلباية الزكاة وتوزيعها يف عرص

الرسالة وما أعقبه.

املبحث الثــاين :اجلانب التطبيقي ملؤسســات جباية الزكاة

وتوزيعها املعارصة وأمهيتها.
ويتضمن ثالثة مطالب:

املطلب األول :مفهوم مؤسسات الزكاة املعارصة ومسمياهتا

وتأصيلها الرشعي.

املطلــب الثــاين :األمهيــة االقتصادية ملؤسســات الزكاة

املعارصة.

املطلب الثالث :نظرة تقييمية ملؤسسات الزكاة املعارصة.
ثم اخلامتة وأهم املصادر التي تم الرجوع إليها.
•

•

•
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املبحث األول
اجلانب التأصيلي جلباية الزكاة وتوزيعها
املطلب األول :نبــذة خمترصة عن جباية الــزكاة وتوزيعها
يف عرص الرسالة.
يمكننا القول بأن اخلطوط العريضة للزكاة قد رســمت يف
بداية نزول القرآن الكريم يف مكة املكرمة ،ولكن ليس عىل سبيل
الفــرض واإللزام وإنــا يف بيان أمهيتهــا ومكانتها ،ثم فرضت
باملدينة املنورة بعــد اهلجرة ،بدليل أن أغلب النصوص الرشعية
التــي وردت يف الزكاة يف بداية البعثة النبوية مل تكن بصيغة األمر
الدال عىل الوجوب داللة مبارشة ،وإنام وردت يف صورة إخبار
باعتبارها وصفا أساسيا للمؤمنني ،ومن جانب آخر فإن مقادير
الــزكاة وترشيعاهتا رشعت يف املدينة بعد اهلجرة النبوية شــأهنا
شأن بقية األحكام األخرى.
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ونلمح مــن ذكرها يف العهد املكي التأكيــد العام عىل مبدأ
التكافل والتعاون الذي قام عليه اإلسالم منذ بداية دعوته ،األمر
الذي جعل املســلم يقدم ما لديه من أموال من أجل أن يعتق به
شخص ًا مملوك ًا؛ ليحرره من ذل العبودية لغري اهلل سبحانه وتعاىل،
وهكذا فقد أسست قواعد التكافل يف املجتمع املسلم عرب الدعوة

إىل األُخوة واإليثار ،من غري إلزام أو تفصيل ،انسجاما مع طبيعة
املرحلة التي كان يعيشها املســلمون آنذاك ،حتى إذا صاروا أمة
هلا أرض وكيان وسلطان ،توســعت التكاليف الرشعية  -ليس
يف الزكاة فحسب بل يف بقية الترشيعات األخرى -لتأخذ صورة
التفصيل والتوضيح والتحديد بعد أن كان عىل ســبيل اإلطالق
والعمــوم يف صــورة توجيهــات ووصايا ،لتكون عىل شــكل
ترشيعات ملزمة عىل ســبيل الفرض؛ بحيث يثاب من يفعلها و
يأثم من يرتكها ،ثم تم حتديد املقادير والنسب واجلهات املستحقة
هلا عىل وفق بيان وتفصيل دقيق حمدد.
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وقد متيزت املرحلة املدنية يف قضية الزكاة بام كان يتناسب مع
حجم الدولة آنذاك ،من قلة املوارد الزكوية وشــدة حاجة بعض
أفراد املجتمع إليها ،األمر الــذي مل يتوجب معه تنظيم دواوين
وســجالت وغريها ألجل تنظم املســالة وتوثيقها ،وإنام كانت
تتم العملية إما عن طريق جباية النبي ﷺ هلا وتوزيعها مبارشة،
أو عن طريق الســعاة واملصدقني الذين كان يرسلهم لتنفيذ هذه
املهمة نيابة عنه عليه الصالة والسالم.
مــن ذلك بعث النبي ﷺ معاذ بــن جبل  -ريض اهلل عنه -
إىل اليمن ،وحثــه عىل مجع الزكاة من أغنيائهم بقوله« :فأعلمهم
أن اهلل قد فــرض عليهم صدقة تؤخذ مــن أغنيائهم ،فرتد عىل
فقرائهم»((( .وهذا ما يؤكد رضورة وجود ٍ
جاب للزكاة يأخذها

من األغنياء ويردهــا عىل الفقراء ،بحيــث ال تبقى عىل اختيار
((( متفــق عليه من رواية ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام ،البخاري برقم
( ،)1496ومسلم برقم (.)29
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الغني ،وإنام جتبى منه ،قال ابن حجر« :اســتدل به عىل أن اإلمام
هو الذي يتوىل قبض الزكاة ورصفها ،إما بنفسه وإما بنائبه ،فمن
امتنع منهم أخذت منه قهر ًا»(((.

وقد زاد النبي ﷺ أعداد الســعاة مع مرور الوقت ،وتزايد
الداخلني يف اإلســام ،واتســاع رقعة الدولة ،وحتقق اإليامن يف
النفوس بام يغطي مجيع األجزاء التي دانت باإلســام يف أواخر
عرص الرسالة ،فقد ذكر ابن ســعد يف الطبقات الكربى جمموعة
من املصدقني والســعاة الذين أرسلهم النبي ﷺ إىل بعض أحياء
العرب التي دانت باإلسالم يف السنة التاسعة من اهلجرة ،فعن ابن
عباس ريض اهلل عنه قال« :بعث رسول اهلل ﷺ املصدقني ،قالوا:
ملا رأى رســول اهلل ﷺ هالل املحرم سنة تسع من مهاجره بعث
املصدقني يصدقون العرب فبعــث عيينة بن حصن إىل بني متيم
((( فتــح الباري رشح صحيــح البخاري ،البن حجر العســقالين ،دار
املعرفة ،بــروت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابــه وأحاديثه :حممد فؤاد

عبد الباقي (.)360/3
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يصدقهم ،وبعث بريدة بن احلصيب إىل أسلم وغفار يصدقهم،
ويقال كعب بن مالك ،وبعث عباد بن برش األشــهيل إىل ســليم
ومزينــة ،وبعث رافع بــن مكيث إىل جهينــة ،وبعث عمرو بن
العاص إىل بني فزارة ،وبعث الضحاك بن سفيان الكاليب إىل بني
كالب ،وبعث برس بن سفيان الكعبي إىل بني كعب ،وبعث ابن
اللتبية األزدي إىل بني ذبيان ،وبعث رج ً
ال من سعد إىل هذيم عىل
صدقاهتم ،وأمر رسول اهلل ﷺ مصدقيه أن يأخذوا العفو منهم،
ويتو ّقوا كرائم أمواهلم»((( .وكذلك فقد أرسل النبي ﷺ عيل بن

أيب طالب  -ريض اهلل عنه  -إىل أهل نجران يقدم عليه بجزيتهم،
وجيمع صدقات من أســلم منهم((( ،واستعمل كذلك رجال من
بني أسد عىل صدقات بني سليم((( ،كام استعمل عدي بن حاتم
((( الطبقــات الكربى ،حممد بن ســعد بــن منيع أبو عبــد اهلل البرصي
الزهري ،دار صادر ،بريوت (.)160/2

((( فتح الباري ،البن حجر (.)95/8

((( كام يف حديث أيب محيد الساعدي ريض اهلل عنه الذي رواه البخاري يف
صحيحه برقم (.)7174
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عىل صدقات طيئ ،و الزبرقان بن بدر عىل صدقات بني ســعد،
وطليحة بن خويلد عىل صدقات بني أسد ،وعيينه بن حصن عىل
صدقات بني فــزارة ،ومالك بن نويرة عىل صدقات بني يربوع،
والفجاءة عىل صدقات بني ســليم((( ،واستعمل رجال من بني
خمزوم عىل الصدقات ،فطلب من أيب رافع موىل رســول اهلل ﷺ
مرافقته ،فلام أراد استئذان الرسول ﷺ أخربه «أن الصدقة ال حتل
آلل حممد ،وأن موىل القوم من أنفسهم»((( ،وقد ذكر بعض العلامء
جمموعة معينة من املصدقني والسعاة ،فقد أحىص ابن حجر عدد
من أرسلهم النبي ﷺ جلمع الزكاة فبلغوا أحد عرش ساعي ًا ،بينام
ذكر بعضهم جمموعة كبرية من املصدقني والســعاة فقد ذكر ابن
((( ســنن البيهقي الكربى ،أمحد بن احلســن بن عيل بن موسى أبو بكر
البيهقــي ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز 1414 ،هـ -

1994م ،مكة املكرمة (.)10/7

((( رواه أبو داود يف ســننه برقم ( ،)1650ســنن أيب داود ،ســليامن بن
األشعث ،أبو داود السجستاين األزدي ،حتقيق حممد حميي الدين عبد
احلميد ،دار الفكر (.)123/2
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القيم :أن رسول اهلل ﷺ قد َّ
ول الصدقات مجاعة كثرية ،ألنه كان

لكل قبيلة ٍ
وال يقبض صدقاهتا ،فمن هنا كثر عامل الصدقات(((.
وقد حاول الدكتور فؤاد عبد اهلل العمر التوفيق بني حقيقة ما ذكر
عن عــدد املجموعتني من حيث القلة والكثرة ،فرجح أن يكون
من أحصاهم ابن حجر (وهم املجموعة املحدودة الصغرية) هم
السعاة الدائمون ،بينام رجح أن يكون من ذكرهم ابن القيم (وهم
املجموعة الكبرية من السعاة) هم السعاة املؤقتون ،الذين كانت
أعدادهم تزيد وتنقص حســب املواسم واحلاجة إليهم ،أو كانوا
يف بداية انتشار اإلسالم ،ثم زاد عددهم بعد ذلك ،لزيادة األماكن
والقبائل التي جتمع منها الزكاة .وهذا يدل عىل أن ويل األمر لديه
املرونة يف زيادة أعداد السعاة بحسب احلاجة ،وحسب االنتشار
((( زاد املعــاد يف هدي خري العباد ،حممد بن أيب بكــر أيوب الزرعي أبو
عبد اهلل ،حتقيق شــعيب وعبد القادر األرناؤوط ،مؤسســة الرسالة
 -مكتبة املنار اإلســامية ،بريوت  -الكويت1407 ،هـ 1986-م

(.)126/1
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اجلغرايف ملوقع الزكاة ،كام يدل ذلك عىل أن وظائف الســعاة قد

تكون دائمة أو مؤقتة ،بحســب احتياجــات عملية مجع الزكاة
وتوزيعها(((.

املطلــب الثاين :جباية الــزكاة وتوزيعهــا يف عرص اخلالفة

الراشدة وما تاله.

اســتمر العمل بجباية الزكاة وتوزيعها يف عهد الشيخني أيب

بكــر الصديق وعمر بن اخلطــاب ريض اهلل عنهام ،ومل يفرقا بني
األموال الظاهرة واألمــوال الباطنة ،وهذا ما نلمحه من موقف

الصديق الصارم مــن قتال املرتدين الذيــن امتنعوا عن إخراج

الزكاة بشكل عام دون التفريق بينهام أو قسمتها إىل أموال ظاهرة
وباطنة ،إذ رأى أن منع الزكاة نقض لعروة مهمة من عرى الدين،
وخروج عىل أمر مجاعة املؤمنــن ،وخمالفة خطرية لتعاليم الدين

((( التطــور التارخيي لفريضة الزكاة والتحديات التي واجهتها منذ عرص
الرســول إىل العرص األمــوي ،الدكتور فؤاد عبــد اهلل العمر ،بحث
منشــور يف جملة كلية الرشيعة بجامعة الكويت ،املجلد ( ،)13العدد

( ،)36السنة (1998م) ،ص (.)258
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الذي أكد عىل مبدأ تعلق حقوق الفقراء واملســاكني وغريهم من
بقية املســتحقني يف رقاب األغنياء .وقــد كان موقف الصديق
احتج
حازما لدرجة أن عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -نفسه
َّ

الــر َّدة ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه
عليه َّملا عزم عىل قتال أهل ِّ
قال« :ملا تويف رســول اهلل ﷺ وكان أبــو بكر  -ريض اهلل  -عنه
وكفر من كفر من العرب ،فقال :عمر ريض اهلل عنه :كيف تقاتل
الناس وقد قال رســول اهلل ﷺ« :أمــرت أن أقاتل الناس حتى
يقولــوا ال إله إال اهلل ،فمن قاهلا فقد عصم مني ماله ونفســه إال
بحقه وحسابه عىل اهلل» ،فقال :واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة
والزكاة ،فإن الزكاة حق املال ،واهلل لو منعوين عناقا  -ويف رواية

عقاالً  -كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل ﷺ لقاتلتهم عىل منعها ،قال
عمــر  -ريض اهلل عنه  :-فواهلل ما هــو إال أن قد رشح اهلل صدر
أيب بكــر ريض اهلل عنه فعرفت أنه احلــق»((( .وبعد ذلك توالت
((( رواه البخــاري يف صحيحــه عن أيب هريــرة ريض اهلل عنه يف كتاب
وجوب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،برقم (.)1400
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أعامل الصديق ريض اهلل عنه التأسيســية ،فقد أورد الســيوطي

يف تاريخ اخللفاء أنــه ريض اهلل عنه أول من اختذ بيت املال((( ،و
ذكر صاحب كنز العامل عن ســهل بن خيثمة وغريه :أن أبا بكر
الصديق كان له بيت مال بالسنح معروف ليس حيرسه أحد فقيل

لــه :يا خليفة رســول اهلل أال جتعل عىل بيت املال من حيرســه؟
ِ
ـــم؟ قال :عليه قفل ،وكان يعطى
فقال :ال خياف عليه ،فقلت :ل َ
ما فيه حتى ال يبقى فيه يشء ،فلام حتول أبو بكر إىل املدينة حوله،

فجعل بيت ماله يف الدار التي كان فيها ،وكان قدم عليه مال من
معادن القبلية ،ومن معادن جهينة كثري ،وانفتح معدن بني سليم

يف خالفة أيب بكر فقــدم عليه منه بصدقته ،فكان يوضع ذلك يف
بيت املال(((.

((( تاريخ اخللفاء ،عبد الرمحن بن أيب بكر الســيوطي ،حتقيق :حممد حميي
الديــن عبد احلميد ،مطبعــة الســعادة ،مرص1371،هـ 1952-م

(.)3/1

((( كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال ،عالء الدين عيل املتقي بن حسام
الدين اهلندي ،حتقيق :حممود عمر الدمياطــي ،دار الكتب العلمية،
بريوت1419 ،هـ1998-م (.)245/5
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ومــن اجلدير بالذكر أن يف عهده ريض اهلل عنه تم اختاذ بيت
املال اخلاص بالدولة املســلمة مركزا لإلدارة املالية ،وهو يشــبه
ما يعرف حاليا بــوزارة املالية ،إذ من خالل هذا املركز تم حرص
مجيع السياسات املالية للدولة ،عســكرية ،اجتامعية ،اقتصادية،
وكانــت موارد بيت املال عبــارة عن الــزكاة ،ومغانم احلرب،
والفيء واخلــراج ،ولكل منها أحكامهــا الرشعية اخلاصة .ومل
تكن الزكاة تشكل موردا رئيســا بالنسبة لبيت املال ،ألن معظم
املســلمني كانوا آنذاك مقاتلني ،وليس لدهيم مال خيرجون عنه
الــزكاة ،وبعد الفتوحات اإلســامية ارتفعت مــوارد الزكاة،
لزيادة قدرة املســلمني عىل زيــادة مواردهــم ،وكان يقوم عىل
حتصيل هذه األموال موظف يدعى (عامل الصدقات) أو (وايل
الصدقات)((( ،كام يقوم بجمع األموال أو املاشية أو ما خيرج من
((( األحكام الســلطانية ،أبو احلســن عيل بن حممد بــن حممد بن حبيب
البــري البغدادي ،الشــهري باملــاوردي ،دار احلديــث ،القاهرة

(.)185/1
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األرض من خري يتصدق به املسلمون ،غري الزكاة ،ليقدموها إىل
اإلمام ،حتى يرصفها يف مصارفها الرشعية عىل املسلمني(((.

كام اشــتهر أن اخلليفة عمر بن اخلطــاب  -ريض اهلل عنه -

هو من أســس بيت املال .وقد حاول الشــيخ عبد احلي الكتاين
التوفيــق بني مــا ورد عن بعض العلامء مــن أن اخلليفة عمر بن
اخلطــاب ريض اهلل عنه هو أول من أســس بيت املال ،وليس أبا
بكر الصديق ريض اهلل عنــه ،بقوله« :ويمكن اجلمع بأن أبا بكر

أول من اختذ بيت املــال من غري إحصاء وال تدوين ،وعمر أول

دون»(((.
َمن ّ

والديوان دفرت يكتب فيه أســاء أهل العطاء والعساكر عىل

القبائل والبطون(((.

((( تفعيل دور ديوان الزكاة يف املجتمعات اإلســامية املعارصة ،د .عبد
احلق محيش ،بحث منشــور بمجلة كلية الرشيعة ،جامعة الكويت،
املجلد ( ،)23العدد ( ،)73السنة (2008م) ،ص (.)339

((( نظام احلكومة النبوية املســمى بالرتاتيب اإلدارية ،عبد احلي الكتاين،
دار الكتاب العريب ،بريوت (.)226/1

((( املصدر نفسه (.)225/1
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وملا ويل عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -اخلالفة أرســل
السعاة واملصدقني ،فقد أرسل كال من أنس بن مالك وأبا موسى
األشــعري ريض اهلل عنهام ســعاة إىل العراق ،قال أنس :بعثني
عمر بــن اخلطاب وأبا موســى األشــعري إىل العــراق فجعل
أبا موســى عىل الصالة ،وجعلني عىل اجلباية ،وقال إذا بلغ مال
املســلم مائتي درهم فخذ منها مخسة دراهم ،وما زاد عىل املائتني
ففي كل أربعني درمها درهم((( .وكذلك أرسل معاذ ًا  -ريض اهلل
عنه  -إىل بني كالب(((.
ونظر ًا لألعامل اجلليلة التي قام هبا عمر بن اخلطاب ريض اهلل
عنه يف اجلوانب التنظيمية واإلدارية عموم ًا من تدوين الدواوين
بعد أن كثــرت األموال وزادت احلاجــة إىل ضبطها ،يمكن أن
((( كتاب األموال ،أبو عبيد القاسم بن سالم ،حتقيق :خليل حممد هراس،
دار الفكر ،بريوت1408 ،هـ 1988-م ،ص (.)516

((( املصدر نفسه ،ص (.)710
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نشري إىل أهم الســات التي ميزت خالفته ريض اهلل عنه يف شأن
الزكاة حرص ًا ،باعتبار أن بيت املال مل ُيص بالزكاة فحسب ،بل
شمل كل الواردات التي كانت ترد إىل الدولة ،ما جعل مصارف
الزكاة مستقلة متام ًا عن بقية الواردات األخرى ،وفق اآليت:
 -1مراعاة ظروف أفراد املجتمــع وتقيص طبيعة أحواهلم
املعيشــية يف مجع الزكاة ،إذ رشعت الزكاة يف الظروف الطبيعة،
ما يعني جــواز تأجيلها وعدم جبايتها عنــد حدوث الكوارث
والنوازل ،وهــذا ما حدث فعال يف زمنــه ريض اهلل عنه يف عام
الرمادة  -أواخر الســنة السابعة عرشة للهجرة  -عندما أجدبت
شــبه جزيرة العرب وحبســت الســاء عن املطر وحل القحط
بالناس ،فلم يرســل اخلليفة عامله جلباية الــزكاة ،بل أخرها إىل
املوســم القادم الذي رفع اهلل فيه الشــدة التي أملت بعموم شبه
اجلزيرة العربية آنذاك ،يقول احلارث بن ذباب الدويس« :وكان
عمــر ريض اهلل عنه قد بعثه مصدقا :إن عمــر ّ
أخر الصدقة عام
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الرمــادة ،قال :فلــا أحيا النــاس بعثني ،فقــال :اعقل عليهم

عقالني((( ،فأقسم فيهم ً
عقاال ،وائتني باآلخر»(((.

 -2تأكيــد مبدأ أحقية أبناء البلد يف أمــوال الزكاة ،وجواز
نقلها يف حالة اســتغناء فقــراء أهل البلد عنهــا((( ،من ذلك أن
((( والعقال هــو صدقة العام .قال ابن منظور« :قال الكســائي :العقال
صدقة عــام ،يقال :أخذ منهــم عقال هذا العــام ،إذا أخذت منهم

صدقته» ،وقيل:أراد بالعقال صدقة العام ،يقال :بعث فالن عىل عقال

بني فالن إذا بعث عىل صدقاهتم ،واختاره أبو عبيد .لســان العرب،
البن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط1414 ،3هـ.)464/11( ،

((( األموال أليب عبيد ،ص (.)714

((( قــال ابن حجر« :قال ابــن املنري :اختار البخاري جــواز نقل الزكاة
من بلد املال؛ لعموم قوله :فــرد يف فقرائهم؛ ألن الضمري يعود عىل
املسلمني ،فأي فقري منهم ردت فيه الصدقة يف أي جهة كان فقد وافق

عموم احلديث .انتهى ،والذي يتبادر إىل الذهن من هذا احلديث عدم
النقل ،وأن الضمري يعود عىل املخاطبــن فيختص بذلك فقراؤهم،

لكن رجح ابن دقيق العيد األول ،وقال :إنه وإن مل يكن األظهر إال أنه
يقويه أن أعيان األشخاص املخاطبني يف قواعد الرشع الكلية ال تعترب،
فال تعتــر يف الزكاة كام ال تعترب يف الصــاة ،فال خيتص هبم احلكم،

وإن اختص هبم خطــاب املواجهة .انتهى .وقــد اختلف العلامء=  
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معاذ بن جبل ريض اهلل عنه حينام بعثه رســول اهلل ﷺ إىل اليمن
فقد بقي فيها يف خالفة أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام ،فأرســل

ثلث الزكاة إىل عمر فأنكرها ريض اهلل عنه وقال :مل أبعثك جابي ًا،
وال آخذ جزية ،ولكني بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ،فرتد عىل
فقرائهــم ،فقال له معاذ :ما بعثت إليك بيشء وأنا أجد من يأخذ
مني .فلام كان العام الثاين بعث إليه بنصف الزكاة فرتاجعا بمثل
ذلــك ،فلام كان العام الثالث بعث إليه هبا كلها ،فراجعه بمثل ما
راجعه قبل ذلك ،فقال معاذ ريض اهلل عنه :ما وجدت من يأخذ
مني شيئا(((.
=  يف هذه املســألة :فأجاز النقــل الليث وأبو حنيفــة وأصحاهبام،

ونقله ابــن املنذر عن الشــافعي واختاره ،واألصح عند الشــافعية

واملالكية واجلمهور ترك النقل ،فلــو خالف ونقل أجزأ عند املالكية

عــى األصح ،ومل جيــزئ عند الشــافعية عىل األصــح ،إال إذا فقد
املستحقون هلا ،وال يبعد أنه اختيار البخاري؛ ألن قوله« :حيث كانوا»
يشعر بأنه ال ينقلها عن بلد ،وفيه من هو متصف بصفة االستحقاق».
فتح الباري ،ابن حجر العسقالين ،دار املعرفة ،بريوت.)357/3( ،

((( األموال أليب عبيد ،ص (.)710
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 -3تعطيل ســهم املؤلفة قلوهبم من املسلمني الذين كانوا
يأخــذون الصدقة عىل عهد رســول اهلل ﷺ ،فقــد ر ّد عمر بن
اخلطاب ما أعطــاه أبو بكــر إىل األقرع بن حابــس وعيينة بن
حصني ،ريض اهلل عنهم ،وقال  -عمر  -إن رســول اهلل ﷺ كان
يتألفكام واإلســام يومئذ قليل ،وإن اهلل أغنى اإلسالم ،اذهبا،
فأجهدا جهدكام ،ال أرعى اهلل عليكم إن رعيتام(((.
 -4التقيــد الكامل بوصايا النبــي ﷺ وتعليامته عند جباية
أموال الزكاة يف جتنب كرائم األموال ونفائســها عند أصحاهبا،
واالقتصار عىل مبدأ التوســط ،من ذلك قوله ﷺ ملعاذ ريض اهلل
عنه« :وتوق كرائم أمواهلم»((( بحيث ال تكون نفيســة أو ثمينة
أكثر من القدر املطلوب ،وال تكون هزيلة أو تالفة ،ذكر أبو عبيد
يف كتاب األموال« :أن عمر ريض اهلل عنه رأى شــاة ذات رضع
((( الدر املنثور ،جالل الدين السيوطي ،دار الفكر ،بريوت.)224/4( ،
((( سبق ختريج احلديث ،ص (.)17
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ضخم بني غنم الصدقة ،فقــال :ما أظن أهل هذه أعطوها وهم
طائعون ،ال تأخذوا حزرات((( املسلمني»(((.
 -5ويف عهــده ريض اهلل عنه تم اســتحداث مكان حلفظ
صدقة املاشــية بعد أن كثرت موارد الزكاة ونمت بشكل كبري،
األمر الذي شــجع اخلليفة عــى إنشــاء أرض خاصة بدواب
الصدقــة ترعى وتنمو فيها ،يقال هلــا الربذة ،عىل أن ترصف يف
مصارفها الرشعية ويف الوقت املناسب(((.
أما يف عهد عثامن بن عفان ريض اهلل عنه فقد اســتمر العمل
يف بداية خالفته بمبــدأ جباية األموال الظاهرة والباطنة عىل حد
سواء شأنه يف ذلك شأن ما كان جيري العمل به يف زمن النبي ﷺ
وأيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام ،ولكن عندما كثرت الفتوحات
((( واحلزرات هي أنفس وخري ما عند الشــخص من املال والنعم .لسان
العرب (.)186/4

((( األموال ،أليب عبيد ،ص (.)495
((( املصدر نفسه ،ص (.)376
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وتباعــدت رقعة الدولة وفتح اهلل عىل املســلمني ما وراء البحار
مــن أقاليم بعيدة ،ومــا تبع ذلك من تنامي واردات املســلمني
املالية وغريها ،بحيث أصبحت تســد حاجة الفقراء واملعوزين
الذين كان حاهلم يف الســابق أشــد ،وعددهم أكثر ،رأى عثامن
ريض اهلل عنه أن يســند زكاة األموال الباطنة إىل أصحاهبا ،وقد
كان الســبب يف ذلك التحول هو خشــية العنــت والرضر عىل
أصحاب األمــوال الباطنة ،وتوفري ًا لنفقــات اجلباية والتوزيع،
وثقة بالناس وأماناهتم(((.
أمــا يف عهد عيل بن أيب طالــب  -ريض اهلل عنه  -فقد كان
يتابع شــؤون الزكاة فضال عن اإليــرادات األخرى من خراج
وغــره ،فقد نقل ابن األثري أنه ريض اهلل عنه خفق يزيد بن حجة
التيمي بالدرة وحبســه ،عند ما كرس خراج الري  -وكان عامله
عليهــا  -ثالثني ألفــ ًا ،فكتب إليه عيل ريض اهلل عنه يســتدعيه
((( التطور التارخيي لفريضة الزكاة ،د .فؤاد عبد اهلل العمر ،ص (.)273
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فحرض فســأله عن املال قال :أيــن ما غللته من املــال؟ قال ما
أخذت شيئا فخفقه بالدرة خفقات وحبسه ((( ،كام كان له كذلك
عامل وسعاة يقومون بجمع الزكاة وجبايتها ،ومنهم عبد اهلل بن
عباس ريض اهلل عنه يف البــرة((( .وقد تناقصت األمهية املالية

للــزكاة يف تلك املرحلــة وق ّلت لتناقص موارد الزكاة ،بســبب
اندالع الفتنة بعد وفاة عثــان ريض اهلل عنه ،وامتناع العديد من
العامل عن دفع اخلــراج وغريه من أموال الصدقة لعيل ريض اهلل
عنــه بعد معركة النهروان يف عام 37هجريــة((( .ويؤكد أن هذا
األمر قد زاد من صعوبة مجع الزكاة والصدقات ،بســبب الفتن
واســتمرار الفوىض يف احلكم ،مما أدى إىل تناقص أموال الزكاة
وضعــف أثرها االجتامعي واالقتصــادي ،وهكذا فإن الصدقة
((( الكامل يف التاريخ ،أبو احلســن عيل بــن أيب الكرم حممد بن حممد بن
عبد الكريم الشــيباين ،حتقيق عبد اهلل القــايض ،دار الكتب العلمية،
بريوت1415 ،هـ (.)171/3

((( املصدر نفسه.)241/3( ،

((( التطور التارخيي لفريضة الزكاة ،د .فؤاد العمر ،ص (.)274
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كانت تدفع إىل الرسول ﷺ واخللفاء من بعده حتى مقتل عثامن،
ثم اختلفوا ،فمنهم من اختار أن يقســمها ،ومنهم من اختار أن
يدفعها للسلطان(((.

وبذلــك فقد مــرت فريضة الــزكاة عىل مســتوى اجلباية

واإلنفاق بانعطافة أثناء مرحلة انقســام األمة بعد مقتل اخلليفة

عثــان ريض اهلل عنه ،وما أعقب تلك احلقبــة من أزمات ،فقد

تضاءلت أموال الزكاة مقابل إيرادات اخلراج الضخمة وغريها
من اإليــرادات األخرى ،كام أن ثمة مالبســات حصلت لواقع

الزكاة عموما ،منها اختالطهــا بغريها من اإليرادات األخرى،
ورصف بعضها يف غــر أوجهها ومصارفها الرشعية ،زيادة عىل

بــذخ وترف بعض الــوالة ،األمر الــذي أدى بطبيعة احلال إىل

ختوف وشكوك الناس آنذاك من وضعها يف غري موضعها ،ولكن

بالرغــم من ذلك فإن ثلة من بقيــة الصحابة الكرام رضوان اهلل
تعاىل عليهم حاولت تصحيح ما اعوج من مســار الزكاة يف تلك
((( التطور التارخيي لفريضة الزكاة ،د .فؤاد العمر ،ص (.)274
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احلقبة ما اســتطاعوا إىل ذلك ســبيالً ،فعن إبراهيم بن عطاء بن

حصني عن أبيــه ،قال :إن زيــاد ًا  -أو بعض األمــراء  -بعث
عمــران بن حصني عىل الصدقة ،فأخذها مــن األغنياء ،وردها
عىل الفقراء ،فلــا رجع قال :لعمران :أين املــال؟ قال :وللامل
أرســلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها عىل عهد رسول اهلل
ﷺ ،ووضعناها حيث كنا نضعها عىل عهد الرسول ﷺ(((.
ومل يدم ذلك احلال طويال إذ رسعان ما تغري يف زمن اخلليفة
العادل الراشــد عمر بن عبد العزيز رمحــه اهلل تعاىل الذي أعاد

األمــور إىل نصاهبا بعدله ،إذ ف ّعل دور الــزكاة جباية وإنفاق ًا من
خــال املنح واألعطيــات واألجور التــي كان يمنحها لعامله،
وكذلك عند رد املظامل ألصحاهبا ،فقد ذكر أبو عبيد :أن يزيد بن
يزيــد قال :كان عمر بن عبد العزيز إذا أعطى الرجل عاملته أخذ
((( رواه ابــن ماجه يف ســننه برقــم ( ،)1811يف باب مــا جاء يف عامل
الصدقة .وأبو داود يف سننه برقم ( ،)1625يف باب الزكاة هل حتمل
من بلد عىل بلد ،وإسناده حسن.
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منها الزكاة ،وإذا رد املظــامل أخذ منها الزكاة .وكان يأخذ الزكاة
من األعطية إذا خرجت ألصحابــه((( .إال أن هذا العدل مل يدم

طويــا كونه مل يســتمر باخلالفة طويال إذ وليها يف ســنة 99هـ

وتوفاه اهلل تعاىل يف سنة 101هـ.

ثم شــهدت الزكاة بعد ذلك انحسارا بين ًا اختلف من عرص

إىل عرص ،حسب الظروف التي مرت باألمة ،إال أهنا رغم ذلك

بقيت مستمرة َطوال تلك القرون ولكن بفاعلية أقل.

املطلب الثالث :نظرة حتليلية جلباية الزكاة وتوزيعها يف عرص

الرسالة وما أعقبه.

مع مناقشــة موضوع األموال الظاهــرة والباطنة وحقيقة

الفرق بينهام.

تبــن لنا من خالل العرض الســابق أمهية الــزكاة والدور
ّ

الــذي قامت به هذه الفريضة املهمة من بداية ترشيع فرضيتها يف
((( األموال أليب عبيد ،ص (.)529
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عرص الرســالة واألثر الذي أحدثته آنذاك مرور ًا بعرص اخلالفة
الراشدي وما تاله ،ثم االنحسار الذي أصاب دورها البارز بعد
عرص اخلليفة عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل تعاىل ،وتبني لنا كذلك
اآللية التي كان يتبعها النبــي ﷺ يف اجلباية والتوزيع ،إذ مل يكن
للزكاة يف تلك املرحلة سجالت أو دواوين حتىص فيها الواردات
والنفقات من األموال ،وإنام كانت عملية اإلنفاق تتم بعد اجلباية
مبارشة يف أكثر األحيان ،بســبب احلاجة امللحة التي كان عليها
الناس آنذاك من الفقر والعوز ،ومل يكن هذا شــأن النبي ﷺ يف
الترصف بأموال الزكاة فحســب ،وإنام كان هذا شــأنه يف مجيع
األمــوال التي ترد إليه عليه الصالة والســام ،من ذلك ما رواه
عقبــة بن احلارث ريض اهلل عنه قال :صــى بنا النبي ﷺ العرص
فأرسع ،ثم دخل البيت ،فلــم يلبث أن خرج ،فقلت أو قيل له،
فقــال« :كنت خلفت يف البيت ترب ًا(((مــن الصدقة ،فكرهت أن
((( فتات الذهب ،وهو الذهب كله ،لسان العرب (.)88/4
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أبيته ،فقسمته»((( .وملا فتح اهلل تعاىل عىل النبي ﷺ الفتوح ،ودان
العرب باإلسالم اســتمر األمر عىل هذه الشاكلة ليبعث السعاة
واملصدقــن إىل األحياء املحيطة بشــبه اجلزيــرة العربية جلباية
األموال الظاهــرة من األغنياء وردها إىل الفقراء .واســتجدت
بعض النوازل يف قضية الزكاة يف تلك احلقبة ،أشــهرها موضوع
نقل الزكاة من مكان إىل مكان ومن بلد إىل بلد ،وهذه من املسائل
التي أفــاض علامؤنا فيها بحثــا ،وصدرت فيهــا الفتوى التي
أجازهتا برشوط اســتدالالً باجتهاد معاذ بن جبل ريض اهلل عنه،
الذي قال ألهل اليمن( :ائتوين بعرض ثياب مخيص أو لبيس

(((

مكان الصدقة أهون عليكم ،وخري للمهاجرين باملدينة)(((وهو
ما قام به ريض اهلل عنه فعال فأخذ منهم املالبس ،لســهولة نقلها
((( رواه البخــاري يف صحيحه عن عقبة بن احلارث ريض اهلل عنه ،برقم
(.)1430

((( وهو ثوب طوله مخسة أذرع ،لسان العرب (.)69/6

((( ذكره البخاري يف كتاب الزكاة يف أول باب العرض يف الزكاة.
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إىل املدينة وحاجة املهاجرين إليها آنــذاك ،قال ابن حجر معلقا
عــى اجتهاد معاذ ريض اهلل عنه« :ألن مؤنــة النقل ثقيلة ،فرأى
األخف يف ذلك خري ًا من األثقل»(((.
والواقع أننا لســنا بصدد عرض ما استجد من قضايا الزكاة
يف تلك احلقبة املتمثلة بنقل الزكاة من مكان لآلخر ،أو موضوع
أخذ القيمة بدل العني ،وما إىل ذلك من املسائل التي استجدت،
إال بقــدر ما يتعلق بموضوعنا ،واملســألة التي هلا عالقة مبارشة
باملوضوع هي موضع التفريق بني األموال (الظاهرة) و(الباطنة)
يف جباية الزكاة ابتداء من عهد النبي عليه الصالة والســام وأيب
بكر وعمر وشــيئا من عهد عثــان ريض اهلل عنهم مجيعا وما تال
ذلك .فنقول :األموال الظاهرة هي األموال غري القابلة لإلخفاء
والكتامن ،كالزروع والثامر والبقــر واإلبل وغريها من األموال
التي يمكن لغري مالكها معرفتها وإحصاؤها .أما األموال الباطنة
((( فتح الباري (.)313/3
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فهــي األموال التي ال تبــدو ظاهرة للعيــان ،ويمكن إخفاؤها
وحجبها عن اآلخرين ،مثل النقود والذهب والفضة.
وقد ُعــد موضوع التفريق بني األمــوال الظاهرة والباطنة
الســمة األبرز التي ميزت تلك احلقبة  -فيام يبدو للباحث  -يف
قضية الزكاة ،كــا يظهر ذلك من خالل مــا دار بني العلامء من
نقاشــات وتصورات حول هذا املوضوع حتديد ًا ،وبالرغم من
وجود اخلالف بــن بعض العلامء يف بعــض التفاصيل الفرعية
التي تتعلــق بوجوب جباية األمــوال الباطنة مــن قبل اإلمام
أيضا شــأهنا شــان األموال الظاهــرة ،إال أهنم قــد اتفقوا عىل
أمرين أساسيني مها:
األول :أن مــن حق اإلمام أن يطالب الرعية بالزكاة ،يف أي
نــوع من أنواع املال ،ظاهرا ًكان أو باطنــ ًا ،وخاصة إذا علم من
حال أهل بلد أهنم يتهاونون يف إخراج زكاهتم.
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الثاين :أن اإلمام إذا أمهل أمر الزكاة ومل يطالب هبا ،مل تسقط
التبعــة عن أرباب املــال ،بل تبقى يف أعناقهــم ،وال تطيب هلم
بحال ،وجيب عليهم أداؤها إىل مستحقيها ألهنا فريضة.
ومل ختتلف آلية جباية وتوزيع الزكاة يف عهد أيب بكر الصديق
 ريض اهلل عنه  -كثري ًا عن عهد النبي ﷺ بسبب حمدودية الدولةوضعف مواردها بصورة عامة ،أما يف خالفة عمر بن اخلطاب -
ريض اهلل عنه  -فقد اتسعت رقعة الدولة املسلمة ،واقتىض ذلك
أن تنظم الشــؤون املالية ،فأنشــأ الدواوين ،وأقام نظام ًا تكافلي ًا
اجتامعي ًا شــمل فئات وأصنــاف خمتلفة من املجتمــع بالرعاية
والدعم املايل متثل حتى املواليد اجلدد وأهل الذمة مع املسلمني،
مما تطلــب ميزانية ضخمة لتمويل هذا التكافل ،ما جعل اخلليفة
يكلف عامله بجباية أموال الــزكاة ظاهرة وباطنة ،وملا جاء عهد
عثامن بن عفان ريض اهلل عنه كانــت موارد بيت املال من الفيء
والغنائم واخلراج واجلزية والعشور والصدقات قد بلغت أرقاما
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هائلة ،بعد أن أفاء اهلل عليهم من النعم والثروات ،ما جعل عثامن
ريض اهلل عنــه يقترص عىل جباية األمــوال الظاهرة دون غريها،
ويرجئ أمر جباية الزكاة الباطنة إىل أصحاهبا ليؤدوها بأنفسهم،
ثقة بأمانة النــاس ودينهم ،وتوفريا لنفقــات اجلباية والتوزيع،
وكان هــذا اجتهادا منه ،أدى فيام بعــد إىل إمهال كثري من الناس
دينهــم َّ
للــزكاة يف أمواهلم الباطنة ،ملا َّ
وقل يقينهم .ومن هنا
رق ُ
فإن العمــل بجباية أموال الزكاة عموم ًا (الظاهرة والباطنة) كان

قد جرى يف عرص الرسالة وما أعقبه  -كام ذكرنا آنفا  -واخلالف
الذي دار بــن العلامء حول جباية األمــوال الباطنة؛ هل كانت
الزمة عىل اإلمام بحيث ال يمكن أن يؤدهيا الغني بنفســه؟ عىل
عكس ما جيري العمــل به اليوم ،أم كان ذلــك تطوعا من قبل
اإلمام؟ ومرجع ذلك اخلالف نشأ بسبب التغيري الذي حصل يف
ي ِ
ب زكاة األموال
زمن اخلليفة عثامن  -ريض اهلل عنه  -الذي مل ُ ْ

الباطنة من الناس اتكاالً عىل وازعهم اإليامين ،عىل عكس العرص
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الذي ســبقه يف خالفة عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -الذي
ألزم الناس فيه بإخراج زكاة أمواهلم الباطنة شأهنا شأن األموال
الظاهرة لتوســع رقعة اخلالفة وما ترتب عىل ذلك من التزامات
مالية جديــدة ،كام رأينا ،األمر الذي اختلــف أيضا عن العرص
الذي ســبقه يف ٍ
كل من عرص أيب بكر الصديق وقبله عرص النبي
ﷺ الذي مل يكــن فيه إلزام يف إخراج الزكاة عن األموال الباطنة
أو جبايتها من قبل اإلمام ،إنام كان األمر مرتوكا للمزكي نفسه،
وهــذا يعود إىل طبيعة املجتمع النبوي الكريم وما تاله من نقص
لألموال بصورة عامــة وحاجة الناس وفقرهم آنذاك ،ما اقتىض
جباية األموال بشــكل عام دون تفريق بــن مال ظاهر وباطن،
خالفــ ًا ملا تاله من تغري طبيعة املجتمع ووفرة املال وتعدد صوره
ومصادره ،وما شــجع اخلليفة الراشد عثامن بن عفان ريض اهلل
عنــه عىل هذا االجتهــاد ،هو عدم وجــود دليل رشعي رصيح
يلزم ويل األمر جباية زكاة األموال الباطنة شــأهنا شأن األموال
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الظاهــرة ،وإقرار الصحابــة الكرام رضــوان اهلل تعاىل عليهم
لذلــك ،واهلل أعلم ،يقــول الكامل ابن اهلامم( :عــن ظاهر قوله
تعاىل ﴿ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ يوجب حق أخذ الزكاة مطلق ًا
لإلمام ،وعىل هذا كان رســول اهلل ﷺ واخلليفتان من بعده .فلام
تغي الناس ،كره أن يفتش الســعاة عىل الناس
ويل عثامن ،وظهر ّ

مســتور أمواهلم ،ففوض الدفع إىل ا ُملــاك نيابة عنه ،ومل خيتلف
الصحابــة عليه يف ذلك ،وهذا ال يســقط طلــب اإلمام أصالً،
ولذا لــو علم أن أهل بلد ال يؤدون زكاهتم طالبهم هبا)((( .ومن
هنا يظهر لنا أن موضوع تفريــق األدلة الرشعية يف جباية أموال
الزكاة الظاهرة والباطنة ،وموضــوع تويل اإلمام جباية األموال
الباطنة (الصامته) من النقود والذهب والفضة أهنا مل يرد به نص
قطعي رصيح فكان يف األمر سعة اقتضتها الرضورات وحددهتا
((( رشح فتــح القدير ،كامل الديــن حممد بن عبد الواحد الســيوايس،
681هـ ،دار الفكر ،بريوت (.)162/2
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الظروف ،التي متثلت بمرحلة مــا ،وأن اجتهاد اخلليفة عمر بن
اخلطــاب ريض اهلل عنه الذي أقام نظام ًا تكافلي ًا اجتامعي ًا شــمل
فئات وأصناف خمتلفــة من املجتمع بالرعاية والدعم املايل الذي
متثل حتى باملواليد اجلديدة وأهل الذمة مع املسلمني ،زيادة عىل
توســعة رقعة الدولة ،قــد تطلب ميزانية ضخمــة لتمويل هذا
التكافــل الذي متثل بجباية األموال الباطنــة زيادة عىل األموال
الظاهــرة آنذاك ،عىل عكس املرحلة التي أعقبتها يف زمن اخلليفة
عثامن ريض اهلل عنه إذ بالرغم من توســعة حــدود الدولة ،فإن
الواردات قد تعددت واألمــوال فيه قد كثرت ،مما اقتىض انتهاء
الرضورة التي كانت تســتدعي جباية األمــوال الباطنة من قبل
اإلمام نفسه أو بمن يمثله ،فرتكت ألصحاهبا لتأديتها وإخراجها.
•

•

•
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املبحث الثاني
اجلانب التطبيقي ملؤسسات جباية الزكاة وتوزيعها
املعاصرة وأهميتها
املطلــب األول :مســميات مؤسســات الــزكاة املعارصة

وتأصيلها الرشعي:

اختذت مؤسسات وهيئات الزكاة مسميات متعددة نلمحها
ظاهرة يف البلدان التي أنشــئت فيها مؤسسات الزكاة املعارصة،
التي اتفقت فيام بينها يف املضمون وتنوعت يف املسميات ،ومنها:
 -1صندوق الزكاة :وهو املؤسسة التي عنيت بشأن حتصيل
الزكاة وتوزيعها عىل مســتحقيها الرشعيني ،والتي جرى العمل
هبا يف عدد من الــدول العربية ،منها اإلمارات العربية املتحدة

(((

((( موقع صندوق الزكاة بدولة اإلمارات العربية املتحدة اإللكرتوين بأبو
ظبي  www.zakatfund.ae/zkat_fundوقد تأسس بقرار رقم ()4
لسنة ( )2003صادر من قبل الشيخ زايد رمحه اهلل تعاىل يف الرابع عرش

من شهر ذي احلجة (1423ﻫ ) املوافق ( )15نوفمرب (2003م)=  .
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ومـمــلــكـــة الـبـحـــــرين((( والـعـــــراق((( واألردن

(((

=  كام أصدر صاحب الســمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيــس جملس الوزراء رعاه اهلل بصفتــه حاك ًام إلمارة
ديب القانون رقم ( )2لســنة ( )2011بشأن دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمــل اخلريي يف ديب والــذي تضمن حتديد مهــام وصالحيات
الدائرة ،واألنشــطة الدينية واخلريية الواقعة ضمن نطاقها اإلرشايف،

وقواعد عمل املؤسســات اخلرييــة يف إمارة ديب ،وعــدّ من ضمن
أعامهلا التوعيــة بفريضة الزكاة ودورها يف احلياة ،وحث املســلمني

عــى أدائها كذلك قبول أموال الزكاة النقديــة والعينية ،ورصفها يف
وجوههــا املقررة رشع ًا ،واإلرشاف عىل مجع التربعات والصدقات،
ورصفها يف وجهها املقررة رشع ًا ،وإصدار التصاريح الالزمة لذلك.

وبناء عىل هذا القانون اســتحدثت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
اخلريي بديب إدارة خاصة بالزكاة يف قطاع العمل اخلريي وســمتها:

«إدارة شؤون الزكاة والصدقات».

(((  http://zakafund.bhصندوق الزكاة والصدقات ،مملكة البحرين،
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية ،إدارة الشؤون الدينية.

((( القوانــن والترشيعات العراقيــة ،نصوص القوانــن والترشيعات
العراقية منــذ (1960م2011-م) كام نرشت يف الوقائع الرســمية
العراقية http:// iraqilaws.dorar-alir

((( اململكة اهلاشــمية األردنية ،وزارة األوقاف والشــؤون واملقدسات
اإلسالمية ،صندوق الزكاة www.zakatfund.org
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ولبنان((( وغريها من البلدان األخرى.
 -2ديــوان الزكاة :وهو املؤسســة التي جــرى العمل هبا

يف السودان(((.

 -3مصلحة الزكاة والدخل :وهي املؤسسة الرسمية املعنية

بشــأن حتصيل الزكاة وتوزيعها التي جرى العمل هبا يف اململكة
العربية السعودية(((.

 -4بيت الزكاة :وهي املؤسسة الرسمية املعنية بشأن حتصيل

الزكاة وتوزيعها بالكويت((( ومرص(((.

((( دار الفتوى ،صندوق الزكاة يف لبنان www.zakat.org.lb/about

((( ديــوان الزكاة ،الســودان ،هيئة حكومية مســتقلة تأسســت يف عام
(1986م) www.zakat-sudan.org

((( مصلحة الــزكاة والدخل ،اململكة العربية الســعودية تأسســت يف
(1370/8/7هـ) املوافق (1951/6/14م) www.dzit.gov.sa

((( بيــت الــزكاة الكويتــي ،يف ربيــع األول ( 1403هـــ) املوافــق

( )16ينايــر (1982م) صدر القانــون رقم ( )5لســنة ()1982
/www.zakathouse.org.kw

((( بيــت الــزكاة والصدقات املرصي الذي تأســس يف ( )9ســبتمرب
(2014م) بالقانون رقم (http://baitzakat.org.eg )123
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وهذه املؤسســات  -يف الواقع  -عينة من مؤسسات الزكاة
املعارصة؛ إذ يوجد غريها كذلك يف بقية البلدان العربية واإلسالمية
مع تنوع مسمياهتا إال أهنا مجيعا تشرتك يف غاياهتا وأعامهلا ،إذ هتدف
إىل إحيــاء دور فريضة الزكاة؛ من خالل بث الوعي بأمهيتها من
جهة ،وتسهيل جبايتها من األغنياء وتوزيعها يف مصارفها الرشعية
من جهة أخرى ،وفق آلية تفصيلية ختتلف يف بعض اجلزئيات بني
مؤسسة وأخرى.
وينطلــق عمل هــذه املؤسســات من التأصيــل الرشعي
للجانب املؤســي للزكاة باعتبار والية الصدقات متثل إحدى
الواليات يف األمة ،وهي إحدى واجبــات احلاكم لقوله تعاىل:
﴿ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [التوبــة،]103 :
وكذلك النص عىل العاملني عليها ضمن مصارف الزكاة ،وهو
ما قام به الرســول ﷺ وخلفاؤه الراشدون من بعده  -ريض اهلل
تعاىل عنهم  ،-ويف ذلك يقول املاوردي عند حديثه عن واجبات
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احلاكم بعد أن عدّ ســت فقرات منها« :والســابع :جباية الفيء
والصدقات عىل ما أوجبه الــرع نص ًا واجتهاد ًا من غري خوف
وال عسف ،والثامن :تقدير العطايا وما يستحق يف بيت املال من
غري رسف وال تقتري ،ودفعه ال تقديــم فيه وال تأخري»((( .وعىل
وفق هذا األساس تم إنشاء بيت مال الزكاة وديوان الزكاة ،وهذا
بطبيعة احلال ما جرى العمل به يف عموم املؤسســات العامة يف
عرصنا احلارض؛ من خالل هيكل مؤسيس يقوم عليه اإلمام ،أو
من ينوب عنه من وزراء ووكالء ومدراء عامني ومدراء إدارات
ورؤساء أقسام وموظفني ،وما يقومون به من إرشاف عىل أعامل
املؤسسات وتنفيذها.
وال ختفى النصــوص الكثرية التي وردت يف القرآن الكريم
والســنة النبوية املطهرة التي تظهر الصفــة اإللزامية يف رضورة

ٍ
ومعــط ،ومنها قول اهلل عــز وجل املتقدم:
وجــود آخذ للزكاة
((( األحكام السلطانية للاموردي (.)40/1
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﴿ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [التوبــة،]103 :
فهذا اخلطاب من اهلل عز وجل لنبيه ولألمة من بعده ممن ييل أمر
فصل علامؤنا القول يف ذلك تفصي ً
ال وافي ًا ،فذكروا
املسلمني ،وقد ّ
ما تذرع به املرتدون يف امتناعهم عن أداء الزكاة ،واعرتضهم عىل
أيب بكر الصديق  -ريض اهلل عنه  -بأن اخلطاب املقصود يف اآلية
متعلــق بالنبي ﷺ حرصا دون غريه ،فيقتــي بظاهره اقتصاره
عليه ،فال يأخذها ســواه ،ويلزم عىل هذا سقوط الزكاة وزوال
تكليفها بموته  -عليه الصالة والسالم  .-وحقيقة هذا االدعاء
 كام ذكــر علامؤنا  -ال يصدر إال من جاهل بالقرآن ،غافل عنمأخذ الرشيعة ،متالعب بالدين ،متهافت يف النظر؛ ألن اخلطاب
يف القــرآن الكريم مل يــأت عىل نحو واحد فحســب ،وإنام جاء
عىل ثالثة أقســام؛ األول :خطاب توجه إىل مجيــع األمة؛ ومنه

قوله تعــاىل﴿ :ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ   ﴾
[البقــرة ،]183 :وخطاب خص به النبــي ﷺ؛ ومنه قوله تعاىل:
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﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [اإلسراء ،]79 :وخطاب
خص به النبي ﷺ قوالً واشرتكت معه مجيع األمة معنى وفعال؛

ومنه قولــه تعــاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ﴾ [اإلســراء ،]78 :وآية جباية الزكاة مما يدخل يف القســم
الثالث ،إذ جاء اخلطاب موجه ًا للنبي ﷺ ولكنه يشرتك معه من
ييل أمر املسلمني((( .كام ال خيفى املوقف احلازم أليب بكر الصديق
 -ريض اهلل عنه  -وقولته املشهورة التي قال فيها« :واهلل ألقاتل ّن

من ّفرق بني الصالة والزكاة ،فإن الزكاة حق املال ،واهلل لو منعوين
عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل ﷺ لقاتلتهم عىل منعها» ،قال
عمــر ريض اهلل عنه« :فواهلل ما هــو إال أن قد رشح اهلل صدر أيب
بكر ريض اهلل عنه ،فعرفت أنه احلق»((( .وبذلك تتبني قوة حجة
الصديــق ريض اهلل عنه آنــذاك ،ومنها كذلك قــول النبي ﷺ:
((( أحــكام القرآن ،أبو بكــر حممد بن عبد اهلل ابــن العريب ،حتقيق حممد
عبد القادر عطا ،دار الفكر ،لبنان (.)574/2

((( تقدم ختريج احلديث ،ص (.)21
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«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل ويقيموا الصالة
ويؤتوا الزكاة»(((.
كام اســتدلوا بوجود الصبغة اإللزامية يف جباية الزكاة بقول
النبي ﷺ« :من أعطــى زكاة ماله مؤجتر ًا فله أجرها ،ومن منعها
فإنا آخذوها وشــطر ماله عزمة من عزمات ربنا ،ليس آلل حممد
منه يشء»((( ،وهلذه النصــوص وغريها فقد أمجعت األمة جيال
عــن جيل عىل أن الزكاة فريضة دينية ،جيب عىل احلاكم املســلم
القيام هبا(((.
((( متفق عليه عن ابن عمــر ريض اهلل عنهام ،عند البخاري برقم (،)25
وعند مسلم برقم (.)22

((( رواه أبو داود يف ســننه ،برقم ( ،)1575عن هبــز بن حكيم عن أبيه
عن جده ،وهو حسن اإلســناد كام يف التلخيص احلبري ،يف أحاديث
الرافعي الكبري ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين ،حتقيق
السيد عبد اهلل هاشم اليامين املدين ،املدينة املنورة1384 ،هـ 1964-م

(.)160/2

((( األحكام السلطانية ،للاموردي (.)17/1
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ويتأكد هذا املفهوم كذلك من خالل االســتدالل باملرجعية
القانونية باعتبار أن عمليــة تنظيم حتصيل الزكاة ورصفها مهمة
من مهامت الدولة املسلمة املعارصة ،حيث يمكن أن يستدل عىل
ذلك من خالل وجود دســتور الدول العربية واإلسالمية التي
تنص بمجملها عىل (أن اإلســام دين الدولة) ،وما يتبعها من
املراسيم التنفيذية الصادرة يف ذلك ،إذ يقيض دين الدولة الرسمي
«اإلسالم» بتطبيق أركانه اخلمســة التي تعدّ الزكاة واحدة منه،
وتطبيق الزكاة عىل مستوى الدولة ال يمكن أن يتم إال بالصورة
املؤسسية اجلامعة أسوة بجباية الرضائب وحتصيلها ،مع إمكانية
قيام األفراد بإخراج زكاهتم عىل املســتوى الفردي ،ولذلك فإن
«الدول املسلمة يف عرصنا هذا مدعوة إىل أن تتوىل اإلرشاف عىل
جباية الزكاة ،ووضع الترشيعات الالزمة التي متكنها من ذلك،
كــا تصنع ذلك يف جباية الرضائب ،وهي إن قامت بذلك تكون
قــد أرشفت عىل تطبيق ركن مهم من أركان اإلســام أوالً ،ثم
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مولت مشــاريع التكافل االجتامعي ثاني ًا ،وقضت عىل
تكون قد ّ
جيوب الفقر والبطالة ثالث ًا»(((.
وقد حــر بعض العلــاء ومنهم اجلصــاص  -رمحه اهلل
تعــاىل  -جباية بعض أموال الــزكاة باإلمام ومــن ينوب عنه،
لدرجــة أن عدوها غري جمزئة يف حال قيام املزكي بأدائها بنفســه
مــن دون الرجوع فيها إىل اإلمام ،وخصــوا بذلك زكاة املوايش
والثامر((( ،مستدلني باآلية نفســها ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾
التي تدل عىل أن أخــذ الصدقات إىل اإلمام ،وأنه متى أداها من
وجبت عليه إىل املســاكني مل جيزه ،ألن حق اإلمام قائم يف أخذها
فال ســبيل له إىل إســقاطه ،وقد كان النبي ﷺ يوجه العامل عىل
((( تفعيل دور ديوان الزكاة ،د .عبد احلق محيش ،ص (.)334

((( أحكام القرآن ،أمحد بن عــي الرازي اجلصاص أبو بكر ،حتقيق حممد
الصادق قمحاوي ،دار إحياء الرتاث العــريب ،بريوت (1405هـ)

(.)364/4
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صدقات املوايش ويأمرهم بأن يأخذوها عىل املياه يف مواضعها،
وهذا معنى مــا رشطه النبي ﷺ لوفد ثقيــف بـ «أن ال حيرشوا
وال يعرشوا»((( يعنــي :ال يكلفون إحضار املوايش إىل املصدق،
ولكــن املصدق يــدور عليهــم يف مياههم ومظان مواشــيهم
فيأخذها منهــم ،وكذلك صدقة الثامر ،وأمــا زكوات األموال
فقد كانت حتمل إىل رسول اهلل ﷺ وأيب بكر وعمر وعثامن الذي
فليؤ ِّد د ْينه ،حتى
قال« :هذا شــهر زكاتكم ،فمن كان عليه دين َ
َ ْت ُص َل أموالكم ،فتُؤ ُّدون منها الزكاة» ،فجعل هلم أداءها مبارشة

إىل املســاكني وســقط من أجل ذلك حق اإلمام يف أخذها ،وقد
علل اجلصاص ذلك« :ألنه عقد عقده إمام من أئمة العدل ،فهو
نافــذ عىل األمة؛ لقوله ﷺ« :ويعقد عليهم أوهلم» ،ومل يبلغنا أنه
بعث سعاة عىل زكوات األموال كام بعثهم عىل صدقات املوايش
((( رواه اإلمام أمحد يف مســنده برقم ( ،)17913وأبو داود يف سننه برقم
(.)3026
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والثامر يف ذلك ،ألن سائر األموال غري ظاهرة لإلمام وإنام تكون
خمبوءة يف الدور واحلوانيت واملواضــع احلريزة ،ومل يكن جائزا
للســعاة دخول أحرازهم ،ومل جيز أن يكلفوهم إحضارها ،كام مل
يكلفوا إحضار املوايش إىل العامــل بل كان عىل العامل حضور
موضع املال يف مواضعه ،وأخــذ صدقته هناك ،فلذلك مل يبعث
عىل زكاة األموال الســعاة ،فكانوا حيملوهنا إىل اإلمام»((( ،وقد
نص الفقهــاء عىل أنه جيب عــى اإلمام أن يبعــث عامله ألخذ
الزكاة لفعل النبي ﷺ واخللفاء مــن بعده ،ألن الناس فيهم من
يملك املــال وال يعرف ما جيب عليه فيه ،ومنهم من يعرف لكنه
يبخل ويكســل عن أداء احلق الذي فيه ،وختتلف أوقات اجلباية
حســب طبيعة أموال الزكاة ،إذ جيب عىل اإلمام أن يرسل جايب
الزكاة من الزروع والثامر عند وقــت احلصاد املعلوم باعتبار أن
وقت إخراجها ال يتعلق باحلول ،أما بالنســبة للموايش وغريها
((( أحكام القرآن للجصاص (.)364/4
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من األمــوال األخرى التي يعترب احلول فيهــا رشطا هلا ،فينبغي
يعي موعدا ســنويا ثابتا يأتيهم فيه ،وقد اســتحب
للجــايب أن ّ
اإلمام الشــافعي تعني شــهر املحرم من كل عــام باعتباره أول
السنة الرشعية(((.
وبذلك تكون مؤسســة الزكاة من خالل تفعيلها بالشــكل
املطلــوب وتطويرها مؤسســة فاعلــة باملجتمع تــؤدي دور ًا
مهــ ًا ال يقــل أمهية عــا تؤديه املؤسســات املالية اإلســامية
اليــوم ،بل تــكاد تتفوق عليهــا باعتبارها ال هتــدف إىل حتقيق
الربح ،شأهنا شــأن املؤسسات املالية بشــكل عام؛ بام ينعكس
عــى شــفافية التعامــل مع األفــراد واجلهــات املســتهدفة،
يف الوقــت الــذي متثــل املؤسســات املالية اإلســامية جماال
خصبا للمنافسة.
((( املجموع ،حييى بــن رشف النووي ،دار الفكــر ،بريوت (1997م)
(.)154/6
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املطلب الثاين :األمهية االقتصادية ملؤسسات الزكاة املعارصة.
مل يعد خيفــى عىل ذي بصــرة الدور الفاعل الــذي يؤديه
االقتصاد اإلسالمي اليوم ،من خالل املؤسسات املالية اإلسالمية
املعارصة التي انبثقت منه ،من املصارف اإلســامية ورشكات
التأمــن التكافيل وأســواق األوراق املالية واألمانــات العامة
لألوقاف وتنميتها واســتثامراهتا وغريها من املؤسســات التي
نقلت القواعد واألســس االقتصادية اإلسالمية من النظرية إىل
الواقع ،وإن كان هناك بعض التلكؤ والثغرات يف التطبيق العميل
ببعض هذه املؤسســات املعارصة ،إال أن الكل يتفق عىل أن هذه
املؤسسات الوليدة التي ما تزال يف طور النشأة قياسا مع مثيالهتا
من مؤسســات تقليدية قد أوجدت البديــل الرشعي ،ورفعت
احلرج عــن الناس يف التعامل مع املؤسســات التقليدية املامثلة،
ومل ّا كان من أهم خصائص االقتصاد اإلسالمي أنه يعد جزءا من
ب
كل ،فهو جزء من الرشيعة اإلســامية (رشيعة وعقيدة) ت ََو َّج َ
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األخذ به مجيعا من دون اجتزاء بجميع حيثياته ومتعلقاته ،وعليه
فمن أجل تطبيق االقتصاد اإلســامي بفاعلية حقيقية فالبد من
تفعيــل مجيع قطاعاته بــا يف ذلك قطاع الزكاة التــي تعد رافد ًا
مهــا من روافد هذا االقتصاد ،ملا يمثلــه قطاع الزكاة من تغطية
نفقات فئات متنوعة يف كل جمتمع ،وبام يضمن استمرارية الدورة
االقتصادية من إنتاج وتوزيع واستهالك ،باعتبار أن املال إذا ظل
مكتنز ًا ،أو حتى مدخر ًا ،فإنه ســيكون بعيد ًا عن تفعيله يف إنتاج
الطيبات ،فإنه ســوف ال ينمو وال يثمر((( ،األمر الذي يؤدي يف
املحصلة إىل تعطل مال الغني نفسه وبقائه جامد ًا من دون ِحراك،

ألن الفقري واملسكني وابن السبيل وبقية مستحقي الزكاة سوف
ال جيدون ماالً يقتاتون به كي يستطيعوا من خالله رشاء ما ينتجه
املحرم و«االدخار» املباح؛ هو إخراج الزكاة.
((( فيصل ما بني «االكتناز» ّ
ينظر :كتاب «االدخار ،مرشوعيته وصوره مع نامذج تطبيقية معارصة

من االدخار املؤسيس يف االقتصاد اإلسالمي» للباحث ،نرش وتوزيع
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب2011 ،م ،ص (.)20
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الغنــي يف مصنعه أو يزرعه املزارع يف مزرعتــه ،أو يبيعه التاجر
يف متجره - ،وهكذا  -بســبب متسك الغني بامله يعم الكساد يف
األســواق وتصري جامدة ال تتحرك ،ومــن هنا تأيت أمهية تفعيل
مؤسسات وقطاعات االقتصاد اإلســامي بمختلف قطاعاته؛
ترافقه رضورة شيوع ثقافة االقتصاد.
فالبد من إقامة وتنظيم املؤسســات االقتصادية اإلسالمية
كافة عــى هذا األســاس الربحية وغري الربحيــة منها ،وتأمني
نجاحها وضامن اســتمرارها ،كي تعمل هذه املؤسســات مجيعا
جنبــ ًا إىل جنب ولتكمل الواحد ُة األخــرى؛ باعتبارها حلقات
مكملة لبعضها يف منظومة واحدة ،ألن نجاح هذه املؤسســات
يف أداء وظيفتهــا منذ البداية ،وقيامها عىل األســس الصحيحة
يؤدي إىل حتقيق األهداف التي قام عليها االقتصاد اإلســامي
يف إصالح احلياة وتعمريها بام خيدم حاجة اإلنسان ،ويوفر سبل
ومستلزمات العيش الكريم للفرد واملجتمع.
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إذ يمكن أن ينظر إىل الزكاة عىل أهنا إحدى الوســائل التي
يمكن أن تعمل عىل تطوير وتنمية االقتصاد اإلسالمي من خالل
إخراج نسبة قليلة من أصول األموال الزكوية ،ألن اإلسالم إنام
فرضها وجعلها حق ًا معلوم ًا لســد حاجــات املجتمع« ،تؤخذ
من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم»((( ،وهــؤالء الفقراء هم الذين
حيركون املال بحاجياهتم ،فــكان من العدل رد يشء من اجلميل
هلم؛ ال لكوهنم كانوا ســبب ًا يف نامء املال فحســب؛ وإنام ليؤدي
املــال وظيفتــه يف التَّق ُّلب بني الناس ،وذوي املــال الزكوي من
نقود وعــروض جتارية وزراعية وعقاريــة وصناعية وحيوانية،
فض ً
ال عن مناهل املال األساســية املتمثلة باملؤسسات املالية التي
تشــمل البنوك واملصارف والرشكات الكــرى ،فإهنم معنيون
عناية أولية بتنمية املجتمعات ،وإخراج نسبة الزكاة من أمواهلم،
حتى يتحرك االقتصاد ويكــون ُدولة بني عموم الناس ،وبذلك
((( تقدم ختريج احلديث ،ص (.)15
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ترتفع نسبة الغناء وتقل ســاحة الفقر ،واملطلوب من االقتصاد
اإلسالمي أن يويل هذا الباب عنايته الكبرية بتيسري جلب الزكاة
وحسن رصفها حتى يصبح اآلخذ معطيا عام قريب(((.
وحيــث ال خيفى عىل ذي ُلب فإن عمــود االقتصاد الناجع
املحقق للتنمية املســتدامة هــو حتريك املال بني النــاس بالبيع

والرشاء واملداولة بينهم حتى ال يبقى مكنوز ًا بني األغنياء منهم
وحدهم .ومن املعلوم كذلك أن نســبة معدالت الفقر والبطالة
عىل مستوى العامل اليوم يف تزايد وأن الفئات الفقرية واملحدودة
الدخل يف انتشار مستمر بســبب ما خلفته الفوىض والفتن التي
أحاطت باألمــة ،األمر الذي حيتــم عىل الباحثــن واملفكرين
البحــث والتنقيــب يف روح الترشيع اإلســامي الذي ّبي منذ
بداية نزوله أن جمرد حركة رؤوس األموال بني األغنياء وحدهم

((( دور األعــال اخلريية يف تنميــة االقتصاد اإلســامي ،د .أمحد عبد
العزيــز احلــداد ،جريــدة اإلمــارات اليــوم ()2016/11/11
www.emaratalyoum.com/opinion
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تدور يف حلقــة مفرغة؛ وهو ما ال حيقق غنــى جمتمعيا حقيقيا.
ومن هنا جــاءت الترشيعات الربانيــة احلكمية يف فرض تدوير
نســبة من املال لذوي احلاجة من الفقراء واملســاكني والغارمني
وأبناء الســبيل واملؤلفة قلوهبم وغريهــم ..حتى خيرج املال من
دائرة االكتناز املذموم إىل دائرة النامء املمدوح بطرق عدة؛ والتي
يأيت من ضمنها االســتثامر يف الطاقات البرشية املعطلة من أجل
أداء وظيفته املجتمعية بفاعلية وكفاءة ،وحتويل اإلنســان الفقري
املستهلك إىل إنسان فاعل منتج.
إن النظام اإلســامي  -كام هو معلوم  -يمتاز بالشــمولية
التي تدعونا إىل األخذ به مجلــة وتفصيال ،وال نكون مثل األمم
الســابقة التي آمنت ببعــض الكتاب وكفــرت ببعضه اآلخر،
ألنه نظــام متكامل مرتابط يكمل بعضه بعضــا ،وإن أي تركيز
يف جانب عىل حســاب جانب آخر اقتصاديا كان أو اجتامعيا أو
سياســيا؛ قد يؤدي بنا إىل بعد كبري عن روح الترشيع اإلسالمي
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ومقاصده ،ال بل قد يكون االهتامم اجلزئي من نظام ما من أنظمة
اإلسالم املتعددة؛ االقتصادية واالجتامعية وغريها؛ عىل حساب
االهتامم باجلوانب األخرى من النظــام الواحد مثال؛ يؤدي إىل
املصري نفسه ،من ذلك عىل ســبيل املثال؛ املجال االقتصادي -
الذي تنتمي إليه هذه الدراســة  -والذي تعود إليه أهم قضيتني
ترشيعيتني حددهتام الرشيعة اإلسالمية الغراء يف هذ املجال ومها:
 -1فرضية الزكاة .
 -2حتريم الربا.
ومعلوم أن ترشيع فريضة الــزكاة قد تقدم عىل حتريم الربا
بسنني ،وحكمة ذلك  -واهلل أعلم  -تكمن يف فهم مشكلة الربا
وحماولة عالجها من جذورها؛ التــي تطلبت بطبيعة احلال وقتا
من الزمن ،باعتبارها تنشأ من جهتني:
األوىل :حاجة املقرتض(الطلب).
والثانية :شح املقرض(العرض).
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وعنــد التأمل يف النصــوص الرشعية الــواردة فيهام؛ نجد
اآليات الكريمة اآلمــرة بالزكاة والبذل والعطاء ،جاءت لتحث
ولتؤكد ولتعزز يف النفوس جانب العرض من جهة ،ولتحارب
شــح النفوس وبخلها وطمعها من جهة أخرى ،ولتعمل كذلك
عىل اســتئصال الربا مــن جذوره يف النفوس ،وهــذا ما تطلب
وقت ًا طويــاً ،األمر الذي جعــل حتريم الربا يتأخــر كثريا عن
صــدى يف النفوس وتفاع ً
ال
ترشيــع الزكاة؛ ليجد هذا التحريم
ً
إجيابي ًا حقيقيــ ًا ،وهذا املثال عينة للرتابــط الترشيعي بني دقائق
وتفصيــات جوانب النظام اإلســامي املرتابطــة االقتصادية
واالجتامعية وغريها.
ومن خالل النظر يف واقعنا املعــارص نجد الرتكيز والتأكيد
اليوم ينصب عىل مؤسسات التمويل اإلسالمي الربحية بمختلف
أشكاهلا ،بل تكاد متثل هذه املؤسسات املالية املعارصة االقتصاد
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اإلســامي يف يومنا حرصا((( ،مقابل إمهال كبري للمؤسســات
املالية اإلســامية غري الربحية ،ويف مقدمتها مؤسســات الزكاة
التــي ينبغي أن تعمــل جنبا إىل جنــب مع املؤسســات املالية
اإلســامية الربحية ،ويعلل سبب ذلك الدكتور سامي السويلم
بــأن «حماولة إزالة الربــا من دون تفعيل مؤسســة الزكاة يؤدي
إىل خلل جوهري يف مســرة التمويل اإلســامي ،عىل مستوى
الفهم والتنظري ،وعىل مستوى املامرسة والتطبيق»(((؛ إذ تتسبب
املؤسســات املالية اإلسالمية بشــكل أو بآخر من خالل تأمني
التمويــل الربحي الرشعي إىل تعظيم حصول التفاوت الفاحش
((( وهذا ما نلمســه من خالل الواقع؛ فإذا ما أطلقنا مصطلح االقتصاد
اإلســامي اليوم مثال؛ تبادر إىل الذهن املرصفية اإلسالمية حرصا.

يف الوقت الذي متثل فيه أغلب التطبيقات العملية املالية اإلســامية
املعارصة جانب االســتثامر يف االقتصاد اإلســامي حرصا ،ما يعني

إمهال مقومات االقتصاد األخرى املتمثلة باإلنتاج والتوزيع والتبادل

وغريها التي أصبح من الغالب عدم االلتفات إليها.

((( تفعيل مؤسسة الزكاة ،د .سامي السويلم ،مركز أبحاث فقه املعامالت
اإلسالميةhttp://www.kantakji.com/fiqh/Zakat.htm .
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بني األفراد ،ألن هذا التمويل ال ُيســهم يف عالج مشكلة الفقر،

وإنام يصب يف زيادة اهلوة بني األغنياء والفقراء باعتبار أن أغلب
هذه التمويالت ستتجه تلقائيا لسد الفجوة بني الفقراء واألغنياء،

ثم سد احلاجات االستهالكية عىل حســاب النشاط اإلنتاجي،
وبام أن التمويل االســتهالكي يتم عن طريق املداينات ،ما يعني

حتول فئات كبرية من املجتمع إىل فئات عليها ديون ،وبسبب أن

معظم أموال التمويل تتجه إىل أغراض االستهالك ،فإن مسامهته
يف رفع مستوى التوظيف ستكون ضعيفة ،وهو ما جيعل التمويل

يف النهاية مبادلة صفرية ملصلحــة الدائنني .وبام أن هذا التمويل
ربحي وليس جماني ًا ،فإنه سيزيد الفجوة بني طريف الدّ ين ،ما يعني
اتساع مستوى املديونية.

إن املتتبــع لواقع األزمات املاليــة وحصول املجاعات التي

تعاين منها بعض املجتمعات عىل مســتوى العامل؛ جيد أن أسباهبا
الرئيســة تكمــن يف القفز عــى األولويات وغيــاب التخطيط

اإلســراتيجي الذي حيدد املقدمات لتــأيت النتائج وفق منظور
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التوقعــات أو قريبا منهــا ،ومن هذا املنطلق فــإن غياب الدور
الرئيس ملؤسسة الزكاة جيعل كفة االقتصاد اإلسالمي غري متزنة
لوجود املؤسسات الربحية وغياب املؤسسات غري الربحية التي
تقدم الدعم واإلســناد لفئات حمتاجة إليــه حاجة حقيقية ،وال
يملكون املقدرة التي تؤهلهم لولوج عامل املؤسسات الربحية.
املطلب الثالث :نظرة تقييمية ملؤسسات الزكاة املعارصة.
ختتلف بعض مؤسســات الــزكاة املعــارصة يف مرجعيتها
وتبعيتها اإلدارية من مؤسسة ألخرى ،ففي الوقت الذي ترتبط
فيه بعض املؤسســات الزكوية يف العامل برئيس الدولة أو رئيس
الوزراء ،فإن منهــا ما ترتبط بوزارة األوقــاف وهيئاهتا ،ومنها
مــا ترتبط بوزارة املالية ،ومنها مــا ال ترتبط بأي جهة حكومية،
وتأخذ صفة االستقاللية وعاد ًة ما يرشف عليها وزير األوقاف.

وال تكمن املســألة اجلوهرية يف املوضوع بتبعية املؤسســة إداري ًا
ملســؤول دون مســؤول ،أو جهة دون جهة ،بقدر ما حتتاج إىل
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هيبة الدولــة لتضمن إلزامية التحصيل من جهة ،ولتحوز بذلك
عىل ثقة املزكي بعدالة التوزيع وضامن وصوله إىل مســتحقيه من
جهة أخرى.
ومن خالل التتبع لبعض مؤسســات الزكاة املعارصة ذات
الطابع املؤســي ،نلمح بعض القواســم املشــركة فيام بينها،
الســيام يف األهداف واملقاصد ،إال أهنا ال ختلــو من اختالفات
يف آليــة العمل والتنفيذ بني مؤسســة وأخــرى ،بام يضفي عىل
بعضها نوع ًا من اخلصوصية إىل حد التألق ،بســبب استيعاهبا إىل
التفاصيل العملية الدقيقة من جهة ،املتمثل بتطوير ســر العمل
من خالل رفع كفاءة العاملني؛ عرب التطوير والتدريب املســتمر
ملوظفي املؤسسة.
ومن جهــة أخرى  -وهــي األهم  -ما ينعكــس من هذا
التطوير يف دقة عمل مؤسســات الزكاة املعارصة عىل املتعاملني
الذين هم بحاجــة إىل الدعم املعنوي الــذي يبعث فيهم جد َّية
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ومصداق َّية عمل هذه املؤسسات ،وهذا ما يتأكد من خالل اتباع

معايري الشــفافية واإلفصاح التي تضمن للجميع  -سواء كانوا
من املتعاملني أو من غريهم  -ســهولة متابعة ومراقبة سري عمل
هذه املؤسسات خطوة بخطوة عىل مستوى اجلباية واإلنفاق ،بام
يبعث يف ذواهتم شــعور ًا باالرتياح من خالل وصول زكاهتم إىل
مســتحقيها ،وهو ما يمكن أن يتم من خــال اتباع عدة طرق،
ولعل من أمههــا تفعيل موقع إلكرتوين خاص بكل مؤسســة،
بحيث ُيعنى بنرش تفاصيل الــواردات والنفقات املخصصة من
أموال الزكاة وبيان آلية عمل املؤسسة بشكل واضح شفاف ،مع
حتديثه بشكل مستمر.
ومن خــال االطالع عــى عدد مــن اهليــاكل التنظيمية
لبعض املؤسســات الزكوية يف العامل عــر مواقعها اإللكرتونية
نالحظ القواســم واملشــركات يف عدد من اإلدارات واألقسام
والتشكيالت األخرى التي جتمع بني هذه املؤسسات ،يف الوقت
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ٍ
بإدارات وأقسام تنفرد هبا عن غريها ،وهذا
الذي متتاز فيه بعضها
يرجع إىل طبيعة نوع العمل املؤسســايت وتطوره يف تلك البلدان
بصــورة عامة من جهة ،وإىل طبيعة الترشيــع القانوين وقوته يف
موضوع اجلباية من حيث اإللزام والطواعية من جهة أخرى.
وباالطــاع عــى طبيعة عمــل بعض مؤسســات الزكاة
املعارصة املنترشة يف بعــض دول العامل ،يمكن التمييز بني بعض
هذه النامذج ،حسب النامذج اآلتية:
النموذج األول :مؤسســات زكوية قائمة عىل أساس قانون
للزكاة واجلبايــة اإللزامية ،مع وجود جهة حكومية تتوىل عملية
اجلمع والتوزيع ،إما بنفســها أو بمشــاركة شعبية بواسطة جلان
حمليــة ،وهذا مــا جيري العمل بــه يف كل من :اململكــة العربية
السعودية والسودان وباكستان وماليزيا.
النموذج الثاين :مؤسســات زكوية قائمة عىل أساس وجود
قانون ينظم عملية جباية الزكاة وإنفاقها من غري إلزام وبإرشاف
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حكومي وشــعبي ،وهذه املؤسســات يتم العمل هبا يف كل من:
األردن والبحرين والكويت.
النموذج الثالث :مؤسسات زكوية قائمة تعمل يف إطار العمل
اخلريي العام بــا يف ذلك الزكاة ،مثل اجلمعيات واملؤسســات
اخلريية املنترشة يف دول كثرية ،ينظم عمل هذه املؤسسات قانون
أو ترشيع عام بمهام عملها اخلريي املؤســي ،بام يف ذلك جباية
الزكاة وتوزيعهــا ،ولكن من غري أن يفرد هبــا ترشيع أو قانون
خاص بالزكاة ،ولألفراد املشاركة يف هذه املؤسسات طواعية من
غري إلزام ،وهلم توزيع زكاة ماهلم بأنفسهم من دون الرجوع إىل
هذه املؤسســات ،وهذا ما يتم العمل به يف كثري من الدول ومنها
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ومن خالل املقارنة بني النامذج الثالثة التي تم عرضها ،فال
شك بأن النموذج األول يمثل أفضل املوجود من النامذج الثالثة
باعتبــاره قد حظي بوجود ترشيع ملزم يف البلدان التي أنشــئت
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هبا هذه املؤسسات ،إذ متثل هذه النامذج وجود مؤسسات قائمة
فعال تعمل عــى أرض الواقع ،بحيث تم تنزيل اجلانب النظري
إىل واقــع التطبيق العميل ،وإن كان هــذا النموذج يمثل جهود ًا
مشكورة بام مثله من املبادرة يف التأسيس والتنفيذ ،إال أنه ال يلبي
الطموح املنشــود ،إذ ما زال هذا النمــوذج بحاجة إىل مزيد من

ٍ
ٍ
خاصة
ترشيعات
التفعيــل والتطوير ،ففي الوقت الذي نجد فيه
بجباية الزكاة وتوزيعها مع وجود مؤسســات معنية هبذا الشأن،
فإن املراقبني يلمحون هتاونــ ًا يف إلزامية تنفيذ فريضة الزكاة عىل
املســتوى املؤســي ،الســيام إذا ما متت املقارنة بني مؤسسات
الزكاة القائمــة التي رشع هلا قانون عىل وفــق النموذج األول،
وبني الرضيبة التــي تلزم األفراد الذين حيوزن نســبة معينة من
األموال واملمتلكات بدفع نســبة رضيبية سنوية منها وفق نظام
حمكم ،من خالل آليات ووســائل إدارية ملزمة ،بحيث يعاقب
من يتجاوزها أو يتحايل عليها ،ويف بيان مؤرش ما تتم جبايته من

74

حنـو صنـاديق زكـاة فـاعلـة ( تأصيال وتطبيقا )

واردات الزكاة فقد أعلنت  -عىل سبيل املثال « -مصلحة الزكاة
والدخل» يف إحــدى الدول أن عوائد الزكاة يف ســنة 2008م
بلغت ستة مليارات ونصف املليار ،وكان هذا رق ًام صادم ًا ومثري ًا
لالســتغراب ،مقارنة باملتوقع من اقتصاد حجــم تلك الدولة،
الذي حتســن الرقم قلي ً
ال يف الســنوات الالحقة ولكنه ما يزال
يثري حفيظة الكثري من املتابعني الذين خرجوا بانطباع عن وجود
خلل واضح يف نظــام جباية الزكاة((( .وهذا مــا يؤكده الواقع
الذي عليه أغلب مؤسسات الزكاة احلالية ،واملقدار الذي حتتاج
إليه للنهوض بواقعها التي هي عليه ،وعدم االعتامد عىل الوازع
املحرك الرئيس الذي حيث ويدفع املكلف
الديني وحده؛ باعتباره ّ

لتأدية زكاتــه ،وال بد من رضورة البحث عن طرق وأشــكال
جديدة تصب يف تفعيل قانون اإللزام بإخراج الزكاة ،من خالل
((( حتصيل الزكاة بني سياســة العصا واجلزرة ،أمــل عبد العزيز اهلزاين،
مقــال بجريدة الرشق األوســط ،العــدد (20 ،)11923شــعبان
1432هـ  21 -يوليو 2011م.
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االستئناس بنظام حتصيل الرضائب التي ال تتساهل مع املتهربني
واملتالعبني بحســاباهتم ،خاصة بوجود علوم اإلحصاء وانتشار
مراكزها التي تســتطيع عمل املســوحات اإلحصائية يف قياس
نسبة السكان وقياس مستوى معدل دخل الفرد واألرسة حسب
طبيعة املجتمع الواحد ،وغريها مــن الضوابط األخرى ،والتي
يمكن من خالل هــذه البيانات وغريها من الوســائل احلديثة
معرفة الغنــي اخلاضع للزكاة والفقري املســتحق هلا ،يضاف إىل
علم اإلحصاء علوم املحاسبة التي سهلت واخترصت الكثري من
الوقت واجلهد يف الوصــول إىل أدق النتائج التي من املمكن أن
تعتمد عليها مؤسسات الزكاة أيضا يف آلية عملها؛ ولكن بضوابط
الزكاة الدقيقة .كام ال خيفى دور احلاسب اإللكرتوين الذي دخل
شتى جماالت احلياة ،بل مل يتوقف األمر عليه فحسب وإنام تطور
واقع احلياة بدخول األجهزة اإللكرتونية والتطبيقات الذكية يف
اهلواتف واألجهزة املحمولة التي سهلت واخترصت الكثري من
التعقيدات التي كانت سائدة قبل مدة وجيزة من الزمن.
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إن مؤسسات الزكاة اليوم بحاجة ماسة إىل جتديد وإحياء دور

املحتسب ،ولكن هبيئة جديدة تنسجم مع الدور املؤسيس املعارص،

بحيث حتظى بنــوع من القوة واإللزام اجلامهــري التي تراقب

وتفعل هذا الدور املنشود من خالل إرشاكهم وهم يف بيوهتم أو
يف أماكن عملهم ،من خالل استغالل التطور التقني الذي شمل
أغلب مرافق احلياة ،وإذ نســوق هــذا التقويم ألداء بعض هذه
املؤسسات ونستشهد هبيكل بعضها الوظيفي ،فإننا نشيد بالدور
الذي أحدثته هذه املؤسســات إذ قطعت أشــواط ًا يف مشوارها

الشاق ،مقارنة بغريها من الدول التي انعدمت فيها هذه املؤسسات
أصالً ،أو الدول التي أنشئت فيها مؤسسات الزكاة لكنها مل تفعل

بالصورة الكاملة.

أمهية املواقع اإللكرتونية ملؤسســات الزكاة املعارصة وأمهية

حتديثها باستمرار:

ومن خالل تتبع وتصفح بعض املواقع اإللكرتونية ملؤسسات

الزكاة املعارصة يف دول املنطقة نستطيع أن نحكم عىل واقع هذه
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املؤسســات العميل بداية من وجود موقع إلكرتوين يفصح عن

نشــاطات وفعاليات املؤسســة من عدمه؛ إذ يمثل غياب موقع
إلكرتوين خاص بكل مؤسســة من مؤسســات الزكاة املعارصة

هدر ًا لعمل يمكن أن يثمــر أضعاف املنجز منه غري املعلن ،إذ مل
يعد خيفى عىل أحد انتشار وسائل االتصال املختلفة والدور الذي

يمكن أن تؤديه ســلبا وإجيابا عىل واقع وتفاعل املتعاملني معها؛
ال ســيام عىل مستوى املؤسسات املالية بشــكل عام ،يضاف إىل

ذلك احلث املرشوع يف إظهــار الصدقات وإعالهنا والتنافس يف

ذلك خاصة عىل مســتوى املؤسسات العامة ،بل وحتى األفراد،

وحتديدا يف مســألة الزكاة قال تعــاىل﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾
[البقرة.]271 :

وبالرغم من تأشري اإلجيابيات املهمة يف عمل هذه املؤسسات

ونرشه وتوثيقه ،فإن هناك من املؤسســات إىل يومنا هذا ما تفتقر
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إىل وجــود موقع إلكــروين خاص هبا ،أو موجــود ولكنه غري

مفعل! وبذلك تكون هذه املؤسســات فاقدة ملعايري الشــفافية
واإلفصاح واجلودة ،والتي يســتطيع املزكي  -كام بينا  -التعامل

مع هذه املؤسســات من خالل الدخــول إىل املوقع اإللكرتوين
اخلاص باملؤسسة واالطالع عىل التفاصيل الدقيقة لعملية التربع

وأداء زكاته؛ أو يف أقل تقدير حثه وتشجيعه مستقبال.

أما عىل مســتوى املؤسســات التي تتمتع بوجــود مواقع

إلكرتونيــة وتطبيقات ذكية تفاعلية وخاصة عىل مســتوى دول
جملس التعاون اخلليجي؛ فقد مثلت طفرة نوعية يف ترسيخ العمل

الزكوي املؤســي ،الذي أخذ يتضاعف بشكل واضح سنة عن
سنة من خالل جدول اإلنجازات التي تشري باألرقام إىل تفاعل
كبري ملموس مــن قبل املزكني من خالل توســيع وتطوير هذه

املواقع وحتديثها املستمر؛ بســبب تنوع اخلدمات ودخول فئات
مستحقة أخرى ،وهذا ما نلمســه من خالل تصفح مواقع هذه
املؤسسات والدخول يف خدماهتا.
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 -1فقد قامت بعض هذه املؤسســات  -عىل ســبيل املثال
ال احلرص  -بالتعريف باملؤسســة من خالل عرض اجلديد من
األخبــار املوثقة باألرقام واملشــاريع ،فضال عــن وجود أرقام
احلســابات املرصفية التي يمكن اإليداع عن طريقها ،مع وجود
أرقام هواتف وعناوين املؤسسة ومكاتبها وفروعها.
 -2ركزت بعض هذه املؤسسات عىل اخلدمات اإللكرتونية
وخاصــة يف الدول التي بدأت تشــق طريقهــا يف تعميم جتربة
احلكومة اإللكرتونية من خــال تفعيل اخلدمات الذكية كام هو
احلال يف دولة اإلمارات العربيــة املتحدة ،فقد تنوعت خدمات
صندوق الزكاة اإللكرتونية يف أبو ظبي إىل ما ييل:
أ -إشعار بدفع الزكاة :من خالل تقديم طلب بتذكري املزكي
بموعد زكاته كل حول.
ب -توجيه الزكاة :بتخصيص جزء منها أو كلها ملشــاريع
حمددة /داخل الدولة وخارجها.
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ت -دفع الزكاة إلكرتونيا من خالل احلسم من رقم احلساب

املرصيف للمزكي.

ث -خدمة حتويــل التاريخ امليــادي إىل التاريخ اهلجري

املتوافق مع احلول الرشعي.

جـ -أحسب مقدار زكاتك
حـ -اسرتجع مقدار زكاتك
 -3تصدرت بعض مواقع هذه املؤسسات اإللكرتونية آخر
اإلحصائيــات املهمة التي تغطيها أمــوال الزكاة من خالل ذكر
األرقام الدقيقة بكل فئة ومنها:
أ -العاطلون عن العمل.
ب -املطلقات.
ت -األرامل .
ث -ذوو الدخول الضعيفة من األرس.
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جـ -أرس السجناء.
حـ -كفالة األيتام.
 -4تصــدرت بعض مواقع هذه املؤسســات اإلعالن عن
احلمالت العاجلة يف إغاثة املنكوبني واملترضرين.
 -5تصدرت بعضها بيان اإلصدارات اخلاصة املعنية بالزكاة
من كتب وأحكام وفتاوى.
 -6بينت بعض هذه املواقع الرشكاء اإلسرتاتيجيني املمثلة
بوزارات التنمية االجتامعية ومؤسسات املجتمع املدين والدوائر
احلكومية مــن مراكز اإلحصــاء ورجال األعــال واملصارف
وغريها.
 -7عرفت بعض هذه املواقع اإللكرتونية برباجمها اإلعالمية
املرئية واملســموعة واملقروءة من خالل مــا يقدمه أعضاء جلاهنا
الرشعية من محالت وبرامج أسبوعية.
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 -8بينــت بعض هــذه املواقع اإللكرتونيــة أماكن أجهزة
التحصيــل والتــرع «اآليل» التــي بــدأت تنتــر يف بعــض
الدول مؤخرا.
إن مســألة تفعيل املواقــع اإللكرتونية ملؤسســات الزكاة
املعارصة من شــأنه أن حيدث أثر ًا إجيابي ًا ملموســ ًا يف واقع هذه
املؤسسات ويؤيد الواقع هذا من خالل إجراء مسح للمؤسسات
املشار إليها قبل وبعد تأســيس املواقع اإللكرتونية اخلاصة هبا،
وقياس مدى التفاعل املجتمعي معها ،بعكس املؤسســات التي
تفتقر إىل وجود مواقع إلكرتونية خاصــة هبا أو متتلكها ولكنها
ال تفعلها بشكل مستمر.
•

•

•
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يف ختــام هذه الدراســة يمكن لنا أن نجمــع أهم املالمح
الرئيســة واخلطوط العريضة التي تلخصت يف بيان أوجه تطبيق
فريضة الزكاة باعتبارها أحد أهم صور التكافل االجتامعي الذي
رشعه اإلسالم يف احلفاظ عىل فئات املجتمع وطبقاته االجتامعية
املختلفة بصفتها املؤسسية ملا يرتتب عىل ذلك من إلزامية يف تنفيذ
القرارات والتوصيات الصادرة من هيئة الزكاة باعتبارها مؤسسة
رســمية حكومية ،شــأهنا يف ذلك شأن املؤسســات الرضيبية
التي تلزم األفراد بالتحاســب الرضيبي السنوي ،والتي ال جمال
فيها لألخذ والرد ،بحيث ترتتب عــى املخالفني واملتالعبني يف
حساباهتم عقوبات صارمة.
وقد اســتندت الدراســة يف تبني فكرة الزكاة املؤسســية

إىل األصــل الثابت يف مرشوعية الــزكاة باعتبارهــا واجب ًا من
واجبــات ويل األمر أو مــن يمثله؛ وهي الدولة عىل مســتوى
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تبي هذا األمر
اجلباية واإلنفــاق؛ ملا ورد من نصوص رشعيــة ّ

وتؤكد عليه ،ومنها قول اهلل عز وجل ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ﴾ [التوبــة ،]103 :وقول النبــي ﷺ ملعاذ بن جبل
ريض اهلل عنه حينام أرسله إىل اليمن« :ادعهم إىل شهادة أن ال إله
إال اهلل وأين رسول اهلل ،فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل قد
افــرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا
لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهــم صدقة يف أمواهلم تؤخذ
من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم»((( ،إذ تب ّيـن من خالل الوقوف
عىل كل من كلمة (خــذ) و(تؤخذ) ونحومها الواردة يف النصني
الكريمني وغريمها من النصوص األخرى أن قضية جباية الزكاة
وإنفاقها قضية مؤسسية يتوالها ويل األمر أو من يمثله -وهذا هو
األصل الذي كان سائد ًا يف عرص الرسالة وما أعقبه -ما يتطلب
((( سبق ختريج احلديث ،ص (.)15
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توسيع املوضوع يف واقعنا املعارص بالشكل املؤسيس العام الذي
يتامشى مع التوسع والتطور الذي حصل باألمة ليستوعب أكرب
قدر ممكن من املســتحقني لفريضة الزكاة ،وهــذا ما جتىل واقع ًا
بإنشــاء وتأسيس مؤسسات الزكاة يف العديد من البلدان العربية
واإلسالمية بمسميات وعناوين متقاربة أشهرها اليوم (صندوق
الزكاة) مع استمرارية تأدية فريضة زكاة املال بشكلها الفردي من
قبل أصحاهبا ،كام هو الواقع الغالب.
وقد تطرقت الدراســة إىل إخراج بعض أموال الزكاة التي
تؤدى من قبل بعض األفراد األغنياء  -بحسن نية منهم  -بشكل
غري مدروس من غري قصد ،يف بعض األحيان إىل املتســولني يف
الطرقات وأبواب املســاجد أو الطوافني عىل البيوت واألسواق
وغريهــم ،مبتعدين بذلك عــن هدي حتقيق أهــداف التكافل
االجتامعي الذي رســمه اإلسالم وخطط له يف املسامهة بإنعاش
االقتصاد وحتريكه من خالل تنزيل واقع الزكاة إىل عمل مؤسيس
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يشــمل عموم طبقات املجتمع بحيث جتبى من األغنياء وتعود
إىل املستحقني.
كام أكدت الدراســة عىل رضورة تفعيل املواقع اإللكرتونية
اخلاصة بمؤسســات الزكاة املعارصة ملا متثله من ترسيخ ملعايري
الشــفافية واإلفصاح من جهة ،وما تنعكس عىل تشجيع املزكني
والتفاعل معهم باستمرار.
إن إعادة الدور املؤســي إىل الزكاة اليــوم كفيل بإحداث
بعض التوازن املفقود اليوم بني ترف األغنياء وخصاصة الفقراء،
بام حيقق التكافل االجتامعي املنشود بني طبقات املجتمع ،وحيقق
املقصد الرئيس لترشيع هذا الركن العظيم.
واهلل املوفق واهلادي إىل الصواب وآخر دعوانا أن احلمد هلل
رب العاملني.
•

•

•
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 األحــكام الســلطانية ،أبو احلســن عيل بــن حممد بنحممد بــن حبيب البرصي البغدادي ،الشــهري باملــاوردي ،دار
احلديث ،القاهرة.
 أحكام القــرآن ،أبو بكر حممد بن عبــد اهلل ابن العريب،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،النارش دار الفكر ،لبنان.
 أحــكام القرآن ،أمحد بن عيل الرازي اجلصاص أبو بكر،حتقيق حممد الصــادق قمحــاوي ،دار إحياء الــراث العريب،
بريوت1405 ،هـ.
 أســاس البالغة ،أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بنعمر اخلوارزمي الزخمرشي ،دار الفكر1399 ،هـ 1979م.
 -بيت الزكاة الكويتي www.zakathouse.org.kw
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 بيت الزكاة والصدقات املرصي،				

http://baitzakat.org.eg

 تاريخ اخللفاء ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،حتقيقحممد حميي الدين عبد احلميد ،مطبعة الســعادة ،مرص1371،هـ
1952م. حتصيل الزكاة بني سياسة العصا واجلزرة ،أمل عبد العزيزاهلــزاين ،مقال بجريــدة الرشق األوســط ،العــدد ،11923
20شعبان 1432هـ 21يوليو 2011م.
 التطور التارخيي لفريضة الزكاة والتحديات التي واجهتهامنذ عرص الرســول إىل العرص األموي ،الدكتــور فؤاد عبد اهلل
العمر ،بحث منشــور بمجلة كلية الرشيعــة بجامعة الكويت،
املجلد  ،13العدد  ،36السنة 1998م.
 تفعيــل دور ديوان الــزكاة يف املجتمعات اإلســاميةاملعــارصة ،د .عبــد احلــق محيــش ،بحــث منشــور يف جملة
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الرشيعــة ،جامعــة الكويت ،املجلــد  ،23العدد  ،73الســنة
2008م.

 -تفعيل مؤسســة الزكاة ،د .سامي سويلم ،مركز أبحاث

فقه املعامالت اإلسالمية،

http://www.kantakji.com/fiqh/Zakat.htm

 -التلخيــص احلبري يف أحاديث الرافعــي الكبري ،أمحد بن

عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين ،حتقيق السيد عبد اهلل هاشم
اليامين املدين ،املدينة املنورة1384 ،هـ 1964-م.

 الدر املنثور ،جالل الدين السيوطي ،دار الفكر ،بريوت. -دور األعــال اخلريية يف تنمية االقتصاد اإلســامي ،د.

أمحد عبد العزيز احلداد ،جريدة اإلمارات اليوم،

www.emaratalyoum.com/opinion

 ديوان الزكاة  /السودان،www.zakat-sudan.org
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 زاد املعــاد يف هدي خري العبــاد ،حممد بن أيب بكر أيوبالزرعي أبو عبد اهلل ،حتقيق شــعيب وعبد القــادر األرناؤوط،
مؤسســة الرسالة -مكتبة املنار اإلســامية ،بريوت-الكويت،
1407هـ 1986-م.
 سنن أيب داود ،سليامن بن األشعث أبو داود السجستايناألزدي ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر ،بريوت.
 سنن البيهقي الكربى ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موسىأبو بكر البيهقي ،حتقيق حممــد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز،
مكة املكرمة 1414 ،هـ 1994 -م.
 رشح فتــح القدير ،كــال الدين حممد بــن عبد الواحدالسيوايس681 ،هـ ،دار الفكر ،بريوت.
 صحيــح البخــاري ،حممد بن إســاعيل أبــو عبد اهللالبخاري ،حتقيق حممــد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة
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(مصورة عن الســلطانية بإضافة ترقيم حممــد فؤاد عبد الباقي)
الطبعة األوىل1422 ،هـ.

 -صحيح مسلم ،مســلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي

النيســابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقــي ،دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت.

 صندوق الزكاة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،أبو ظبيwww.zakatfund.ae/zkat_fund

 -صنــدوق الــزكاة والصدقات ،مملكــة البحرين ،وزارة

العدل والشؤون اإلسالمية ،إدارة الشؤون الدينية،

http://zakafund.bh

 صندوق الزكاة يف لبنان ،دار الفتوى،www.zakat.org.lb/about

 -الطبقات الكربى ،حممد بن ســعد بــن منيع أبو عبد اهلل

البرصي الزهري ،دار صادر ،بريوت.
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 عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري ،بــدرالديــن حممــود بــن أمحــد العينــي ،دار إحيــاء الــراث
العريب ،بريوت.
 عــون املعبود رشح ســنن أيب داود ،حممد شــمس احلقالعظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت1995 ،م.
 فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،البن حجرالعسقالين ،دار املعرفة ،بريوت.
 القوانــن والترشيعــات العراقيــة ،نصــوص القواننيوالترشيعــات العراقية منــذ 1960م 2011 -م كام نرشت يف
الوقائع الرسمية العراقية http:// iraqilaws.dorar-alir

 الكامل يف التاريخ ،أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بنحممد بن عبد الكريم الشيباين ،حتقيق عبد اهلل القايض ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
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 كتاب اخلراج ،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ،حتقيق طهعبد الرؤوف وسعد حسن حممد ،املكتبة األزهرية للرتاث ،مرص.
 كتاب األموال ،أبو عبيد القاســم بن سالم ،حتقيق خليلحممد هراس ،دار الفكر ،بريوت1408 ،هـ 1988-م.
 كنز العامل يف ســنن األقوال واألفعال ،عالء الدين عيلاملتقي بن حسام الدين اهلندي ،حتقيق حممود عمر الدمياطي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت1419 ،هـ1998-م.
 لســان العرب ،ابن منظور ،دار صــادر ،بريوت ،ط،3 1414هـ.
 املجموع ،حييى بن رشف النــووي ،دار الفكر ،بريوت،1997م.
 مصلحة الزكاة والدخل /اململكة العربية السعودية،				

www.dzit.gov.sa
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 اململكة األردنية اهلاشــمية ،وزارة األوقاف والشــؤونواملقدسات اإلسالمية ،صندوق الزكاة،
www.zakatfund.org

 نظــام احلكومــة النبوية املســمى بالرتاتيــب اإلدارية،عبد احلي الكتاين ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
•

•

•
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