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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصهحب ومهن اتبه
هداه ،وبعد(:)1
فمن فضل هللا تعالى على المسهلمين ن سهرف فهييم ةقعهة عامهة ،بعهد يها
طوةهههل هههام بههه مجهههد و نصهههال ،،و عهههاة صههها و  ،و يههه

بههه حركهههاف

و ماعههاف ههنرف سههيا للدمههة اإسههالم وتجليههة صصاوص ه ور ايمههة لي ه ،
و م كلمتيا علي .
ورغم ما نصاب هؤال ،الر ال وتله الحركهاف مهن محهن ودهداود ،تق هعر
من هوليا ايبدا  ،دا ،هللا نال تضي
زرعت حتى ةؤتي بع

يو هها سهد  ،ون ةرعهى النبهاف الهن

نكل بإذ رب .

ومن ثمراف هنه الجيو والجيا  :التنا

القو الجييهر فهي كهل مكها مهن

عهههالم اإسهههالم بو هههوب الر عهههة لهههى ال هههرةعة اإسهههالمية ،واتلاذهههها نسههها
الدستور والقوا ين.
وفههي مقدمهههة مهها اتجيهههظ ليهه اي عهههار تطييههر اال تصههها القههاوم مهههن آثهههار
االستعمار الت رةعي ،والعمل على ةجها ا تصها سهالمي سهليم ،وةتملهل ذله
في نمرةن نساسيين:
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )1نلقيظ هنه المحاضرة في مقر «البن اإسالمي للتنمية» بمدةنهة هدة بمناسهبة حصهول المؤله
على اوزة البن في «اال تصا اإسالمي» لسنة 1411هـ.
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 -1امههة البنههوس اإسههالمية وتحرةههر اال تصهها مههن ر ههل الربهها ،الههن لعههن
رسول هللا آكل ومؤكل وكاتب وداهده.
 -2فرض الزكاة؛ إ امة التكافل ،واإسيام في تحقيق العهدل اال تمهاعي وحهل
م كالف المجتم .
ولكن ثمة ضية ةنبغي نال يرب منيا ،حين تحدث عن الزكاة في اإسهالم
ونثرها في حل الم كالف اال تماعية ،وتقوةة الجماعة اإسالمية.
هههنه القضههية هههي :ارتيههاب بع ه

المعاصههرةن فههي جههات الزكههاة وتحقيههق

نهدافيا اال تماعية واإ سا ية واإسالمية في هنا العصر ،وذل لعهدة نسهباب،
نهميا:
 -1تو ه اال تيهها الههالزم للحكههم فيمهها ههد مههن نمههوال اميههة لههم تعههر فههي
عصور المجتيدةن ،وةنبغي ن تدصل في نوعية الزكاة.
 -2غلبة العصبية المنهبية ،وروت التقليهد ،علهى العلمها ،الهنةن ةلتهارو عها ة
لتقنين نحكام الزكاة ،بحيه ةحكهم المهنهل السهاود ،ال المهنهل الهرا ح فهي
المسألة.
 -3ضههع الضههمير الههدةني والههوعي اإسههالمي لههد ال ههر المسههلم اليههوم،
تركنا الزكاة لألفرا  ،واللو من التعقيد واإسرا

واالضهطراب ،الهن

ةههالزم اي يههزة اإ ارةههة فههي كليههر مههن بال هها ،ذا كا ههظ الدولههة هههي التههي
ستجبي الزكاة وتصرفيا.
و د نثبتظ التجربة فهي بعه
ن يا لم تحقق ما كا مر وا منيا.

الهبال التهي تقهوم حكوماتيها علهى نمهر الزكهاة
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وفي ظني ن هنا االرتياب ل ما ةسوغ من الوا
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ذا لم وا ي بصهراحة

وحسههم ،وتههوفير المنههاا اإةجههابي الههالزم ،لكههي تحقههق الزكههاة نهههدافيا فههي هههنا
العصهههر ،وصاصهههة ذا تولهههظ دهههأو يا مؤسسهههة نو ارة ملولهههة مهههن السهههلطة
الت رةعية ،وهو ما ال بد من اليوم؛ لضع الوازع ال ر  ،وغلبهة حهل الهد يا
على النا .
ومن هنا ةجل ن علن ن جات «مؤسسة الزكاة» في تحقيهق نههدافيا وآثارهها
في حياة المجتم المسلم -من مطار ة ال قهر والعهوز ،و امهة ضهما ا تمهاعي
دامل ،وتأمين ذو الحا اف الطاروة ،وتطييهر الجماعهة مهن نسهباب التحاسهد
والتبههاغ

 ،و عا ههة ايصيههار علههى ص هالت ذاف البههين ،وتعزةههز الههدعوة لههى

اإسالم ،وتلبيهظ عقيدته  ،وتهألي

القلهوب عليه وغيهر ذله ممها تحققه الزكهاة

لدةن اإسالم و ولت ونهل  -هنا النجهات مرههو بحسهن فيمنها للزكهاة ،وحسهن
تطبيقنا ليا.
وبعبارة نصر :

الزكاة ال تؤتي نكليا ،وال ةجتني ثمرهها ،ال ب هروط ةجهل

توافرها .وبإهمال هنه ال هروط نر ن صهدار ن

ها و للزكهاة ال ةحقهق مها

ةن ده المللصو من وراو .
ال قير لى ع و رب
ةوس

***

القرضاو
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ال صل ايول
توسي اعدة ةجاب الزكاة
هنههاس دههروط ضههرورةة لضههما جهههات الزكههاة فههي التطبيههق المعاصهههر،
وصصوصا ذا امظ علييا مؤسسة.
ونول دههرط -لكههي تههنجح الزكههاة فههي تحقيههق نهههدافيا وآثارههها -هههو ايصههن
بنعرةة الموسعين في ةجاب الزكاة .ومضمو ههنه النعرةهة :ن كهل مهال هام
ةصح ن ةكو «وعا »،نو «مصدرا» للزكهاة ،ولهو لهم ةهنن النبهي صصهن
على و وب ايصن من بنات  ،فيك ينا ن ةدصل في العموماف القرآ ية والنبوةة.
وهنا ةلال ما ذهل لي بع

ال قيا ،المضيقين في ةجهاب الزكهاة ،كهابن

حههزم وغيههره مههن و ههوب اال تصههار علههى ايصههنا التههي نصههن منيهها النبههي
صصن وحصرها في «المحلي» في ثما ية :اإبل ،والبقر ،والغهنم ،والقمهح،
وال عير ،والتمر ،وال ضهة ،والهنهل( .)2حتهى الزبيهل لهم ةلبهظ عنهد ابهن حهزم
فيه حههدة صههحيح ،فلههم ةقههل به  .فههال زكههاة عنههده فههي اللههروة الزراعيههة ال فههي
الحنطة وال عير والتمر ...وال في المعا

ال فهي الهنهل وال ضهة ...وال زكهاة

عنده في عروض التجارة.
ومن ال قيا ،من ةضيق حتى ةقترب من هنا الرن  ،ومنيم مهن ةوسه حتهى
ة مل كل مال ام في عصره .ونوس ال قيا ،في ةجاب الزكاة ههو نبهو حني هة،
فيو ةو بيا في كل ما نصر ظ ايرض ممها ةقصهد بزراعته النمها ،،حتهى ه
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )2ا عر« :المحلي» (.)240 -233/6
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ال ة ترط في ذل
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صابا .وةو بيها فهي الليهل والحيوا هاف ،المسهتولدة للنمها،،

وةو بيهها فههي الحلههي ،ولكن ه لههم ةو بيهها ال علههى مكل ه  ،فههأصر مههال الصههبي
والمجنههو مههن و ههوب الزكههاة فيهه  ،كمهها ن هه لههم ةو ههل الع ههر فههي ايرض
اللرا ية ،فأصر بنل كليرا من نراضي المسلمين من وعا ،الزكاة.
و عرةة ابن حزم ومهن وافقه نصيهرا كال هوكا ي ،وصهدةق حسهن صها (،)3
في تضييق «وعا »،الزكاة ،تقوم على نصلين:
ايول :حرمة مال المسلم التي تلبظ بالنصوص ،فال ةجهوز ن ةؤصهن دهي،
من مال ال بنن.
اللا ي :ن الزكاة تكلي درعي ،وايصل بهرا،ة الهنمم مهن التكهالي
ا ،ب ن ،حتى ال رع في الدةن ما لم ةأذ ب هللا .نما القيها

ال مها

فكله باطهل

فال ةجوز عند ابن حزم عمال وصصوصا في باب الزكاة.
هنا هو منطلق ابهن حهزم ومهن تبعه  ،ونسها

ت كيهرهم وا تيها هم فهي ههنا

الباب.
نمهها عرةتنهها فيههي مغههاةرة لههنل تمام ها ،وهههي تعتمههد علههى نصههول نصههر
تعارض هنةن ايصلين ،وسنوضحيا بإةجاز فيما ةلي:
-1

عموماف القهرآ والسهنة تلبهظ ن فهي كهل مهال حقها نو صهد ة نو زكهاة،
كما في وله

حذ  ّٞفوَُّۡوذل ف} [المعهار
تعهالىَ { :وٱلَّذ يِنََ فِيذ أ فمَو ه َذل يل يفمف َ

 .]24 :و وله

َذةَ َ ف} [التوبهة .]103 :و وله صصهن« :معُم ذمف
فوذَفمَو ه َذل يل ي مف َ
تعالى { :وخذِ ي
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )3ا عههر« :الههدرر البييههة» لل ههوكا ي ودههرحيا لصههدةق حسههن صهها  ،المسههمى «الروضههة الندةههة»
(.)194 -192/1
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منفهللافاِتذ عفعُذذف مفِ ذ فموذذلال مفَذذة أفنيخذذِفوذذَفم ف ذ مفِت ذ ف
عُىفِق ا م» .و وله « :م وافزكذ فموذلال م» .مهن غيهر فصهل بهين مهال
ومال ،في ذل كله  .وعرفنها مهن السهنة ن المقصهو مهن كلمهة «ايمهوال»
فههي ههههنه النصهههوص ونملاليههها هههو «ايمهههوال الناميهههة» ال ايدهههيا ،المعهههدة
لال ت اع ال لصي .فلم ةجز استلنا ،بع

ايموال من هنا الحق نو الزكهاة

نو الصههد ة ال بههدليل .و ههد ر القاضههي ابههن العربههي علههى العاهرةههة الههنةن
هوا و هوب الزكهاة فهي عهروض التجهارة؛ لعهدم ثبهوف هن صهاص فييهها،
فقال -وما نحسن ما ال:
َذةَ َ ف} [التوبهة ،]103 :عهام فهي كهل مهال،
فوَفمَو ه َل يل ي مف َ
ول هللا عز و ل { :وخِ ي
على اصتال

نصناف وتباةن نسماو  ،واصتال نغراض  ،فمن نرا ن ةلصه

في دي ،فعلي الدليل(.)4
-2

كههل غنههي فههي حا ههة لههى ن ةتزكههى وةتطيههر :ةتزكههى بالبههنل واإ هها ،
َذةَ َ فف
فوَفمَو ه َذل يل ي مف َ
وةتطير من رذةلة ال ح واي ا ية ،ولينا ال تعالى { :وخِ ي

فون و َز ي ّٞكف ي مفبي َ } [التوبة.]103 :
ن و َط ي  ّٞو وهم َ
وال ةعقهههل ن ةكهههو ههههنا التزكهههي والتطيهههر وا بههها علهههى زارع الحنطهههة
وال ههعير ،و صههاحل البسههاتين ال سههيحة مههن الت ههات ،والمهها جو ،والمههوالح،
وال ا  ،نو مال المصا المنتجة والعماراف الضلمة التي تهدر مهن ايربهات
واإةرا اف نضعا

نضعا ما تدره ايرض الزراعيهة التهي كليهرا مها ةكهو

زارعيا مستأ را ليا ،وليل مالكا لر بتيا.
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )4درت الترمن » (.)104/3
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و د ال العالمة الكاسا ي الحن ي في اللة العقل -بجوار النقهل طبعها -علهى
فرضية الع ر فيما صهر مهن ايرض:

صهرا الع هر لهى ال قيهر مهن بهاب

دكر النعمة ،و دار العا ز وتقوةت علهى القيهام بهال راو

 ،ومهن بهاب تطييهر

الن ل من ال ح ومن الن وب ،وتزكيتيا بالبنل واإ ها  ،وكهل ذله الزم عقهال
ودرعا( .)5وصد فيما ال ،ولهزوم ذله لكهل غنهي كلزومه لصهاحل الهزرع
واللمر وال فر .
-3

كل مال في حا هة لهى ن ةتطيهر؛ لمها هد ة هوب مهن دهبياف فهي نثنها،
كسههب وتنميت ه  ،وطيههارة المههال مهها تكههو بههإصرا زكات ه  ،كمهها هها ،فههي
الصحيح عن ابن عمر« :إنفهللافِ عفالزك فط ذ فلموذلا »( .)6وكمها
رو فههي بعهه

ايحا ةهه « :إذافم نذذزفزكذذ فو لذذأفِقذذةفمذه ذذزفع ذذأف

ش ه»(.)7
وال ةعقل ن ةكو هنا التطيير مقصورا على اي واع اللما يهة التهي ذكرهها
ابن حزم ،و غيرها من ايموال على التي نصبحظ ههي ان عمها اللهروة،
فكل ايموال في حا ة لى ن تتطير وةنهل درها بالزكاة.
-4

الزكههاة مهها دههرعظ لسههد حا ههة ال قههرا ،والمسههاكين والغههارمين وابههن

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )5بداو الصناو » ( ـ.)2
( )6رواه البلار في كتاب «الزكاة» من «صحيح ».
( )7رواه ابهن صزةمهة فهي «صهحيح » ،والحهاكم عهن هابر ( ،)390/1و هال :صهحيح علهى دههرط
مسههلم ،ووافقهه الههنهبي ،و ههال الحههاف فههي «ال ههتح» ( :)175/3ر ههح نبههو زرعههة والبييقههي
وغيرهما و كما عند البزار.
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السبيل ،وإ امة المصالح العامة للمسهلمين كالجيها فهي سهبيل هللا ،وتهألي
القلههوب علههى اإسههالم ،والههوال ،يهل ه  ،و عا ههة كههل غههارم إصههالت ذاف
البين ،و حو ذل مما ةعز ب ةن اإسالم و ولت .
وسههد هههنه الحا ههاف وتحقيههق المصههالح وا ههل علههى كههل ذ مههال .ومههن
المستبعد ن ةكو ال ارع د صد لقا ،هنا العهل ،علهى مهن ةمله صمسها مهن
اإبهههل نو نربعهههين مهههن الغهههنم نو صمسهههة نوسهههق مهههن ال هههعير ،ثهههم ةع هههي كبهههار
الرنسههماليين ،الههنةن ةملكههو نععههم المصهها  ،ونضههلم العمههاراف ،نو ايطبهها،
والميندسين ،وكبهار المهوظ ين ور هال الميهن الحهرة الهنةن ةكسهبو فهي اليهوم
الواحد ما ةكسب صاحل اللمسة من اإبل ،نو اللمسة مهن نوسهق ال هعير فهي
سنواف!.
وفكهرة اإسههالم فهي المههال ن ه فههي الحقيقهة مههال هللا ،ون اإ سها مسههتلل
فيه  ،نو اوههل عههن مالكه ايصههلي ،ون إصوا ه مههن ال قههرا ،وذو الحا ههاف
حقا في هنا المال باعتبارهم عيال هللا ،وكنل المصالح العامة للملهة باعتبارهها
«في سبيل هللا» وههنه ال كهرة ت همل كهل مهال ،وتنطبهق علهى كهل غنهي ،سهوا،
كا مال من الزراعة نو الصناعة نو التجارة نو غيرها من ايعمال الحرة.
 -5ن القيا

نصهل مهن نصهول ال هرةعة عنهد ميهور ايمهة ،و صهال فهي

ذل ابن حزم و صوا من العاهرةة ،وليهنا هر

يها

كهل مهال هام علهى

ايموال التي نصن منيا الرسول ونصحاب الزكاة.
فنحن قط بأ ال رةعة ال ت ر بين متمهاثلين ،كمها ال تجمه بهين ملتل هين
فهي الحكهم .فهنحن حهين حكهم -بوسهاطة القيها  -بو هوب الزكهاة فهي مهال مهها
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حكم ال رع س  ،وال رع في الدةن ما لم ةأذ به هللا ،وصاصهة ذا عرفنها:
ن الزكاة ليسهظ مهن نمهور العبها ة المحضهة ،بهل ههي هز ،مهن النعهام المهالي
واال تماعي في اإسالم ،و صال القيا

في بهاب الزكهاة لهيل دهيأا دةهدا وال

نمرا كرا ،فقد عر ذل منن عيد الصحابة رضي هللا عنيم ،ومن ذل :
 -1ن عمر نمر بأصن الزكاة من الليل؛ لما تبين ل ن فييا ما تبله يمته مبلغها
ععيمها مههن المههال ،وتبعه فههي ذله نبههو حني ههة ،مهها امههظ سههاومة ،واتلههنف
للنما ،واالستيال .
 -2ن نحمههد نو ههل الزكههاة فههي العسههل ،لمهها ور في ه مههن ايثههر ،و ياس ها علههى
الزرع واللمر ،ونو ل الزكاة في كل معد  ،ياسا على النهل وال ضة.
 -3ن الزهر والحسن ونبا ةوس نو بوا فيما ةستلر مهن البحهر مهن لؤلهؤ
وعنبر و حوهما :اللمل ،ياسا على الركاز والمعد .
-4

كههل مههنهل مههن المههناهل المتبوعههة ن صههل القيهها
عدة ،كقيا

فههي الزكههاة فههي نحكههام

ال افعية غالهل هوف البلهد ،نو غالهل هوف ال هلن علهى مها

هها ،ب ه الحههدة فههي زكههاة ال طههر ،مههن التمههر نو الزبيههل نو الحنطههة ،نو
ال عير ،وكقياسيم كل ما ةقتاف على اي واف ايربعة المنكورة ،التي ها،
بيا النن في ع ر الزرع واللمر.
 -6نا ال عارض فهي حرمهة مهال المسهلم ،وحقه فهي ملكيته اللاصهة ،ولكننها
ههر ن حههق هللا -وبعبههارة نصههر  :حههق الجماعههة -فههي ماله  ،وكههنل حههق
ذو الحا ة من ال قرا ،والمساكين ،ثابظ نةضا بنصوص .
و د نةد ابن حزم س ذل  ،فأو ل فهي المهال حقو ها سهو الزكهاة ،و عهل
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من حق نولي ايمر بار ايغنيا ،على ن اويا لل قهرا ،،و عهل مهن حهق ال قيهر
ن ةقاتل من ن ل ذل  ،وال ةعرض س لليلكة وعا وعرةا(.)8
ولكن ايولى من ةجاب حقو سو الزكهاة :ن ةسهتوفى نوال مهن كهل مهال
حق الزكاة ،حتى ةستو

مي ايغنيا ،في ههنا التكليه  ،ثهم  -ذا بقيهظ حا هة

لم تسد -ر عنا لى ايغنيا ،كافة فقلنا ليم :في نموالكم حق سو الزكاة.
دبية ور ها:
بقيههظ دههبية عههدم نصههنه صصههن الزكههاة مههن بع ه

ايمههوال الناميههة فههي

عصره ،ملل :الليل من الحيوا اف ،واللضراواف من المزروعاف.
ور يفعُف فوَفن حفتفَ :ف
ايولى :ن ما،ها كها ضهعي ا فع ها عنيها تل ي ها عهن نصهحابيا ،وت هجيعا
ليههم .و ههد ةؤةههد ذلهه

ول ه صصههن « :ذذةفعتذذل فل ذذمفعذذَفَذذة فال فذذ ف

وال ف »(.)9
اللا ية :ن تركيا إةما نصهحابيا وضهماورهم ،فعهدم نصهنه ال ةسهتلزم ن يهم
ال ةلر و هم منيا ما ةطيرها وةطيهرهم وةهزكييم و هد علمهوا مهن ةهنيم ن
في ايموال حقا ،ون ال صير في مال ال ةزكى.
ومن هنا ر ن التزام منهل معين -وربما القهول الم هيور فيه فقه  -فهي
صدار ا و الزكاة ،و غال الباب و المناهل المعتمدة ايصهر  ،ورفه
كل ا تيا

دةد مبني على اعتباراف درعية سليمة ،كما رنةنا ذل فهي بعه

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )8المحلي» (.)159/6
( )9رواه نحمد ونبو او من حدة علي.
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القوا ين التي صدرف ب أ الزكهاة فهي نكلهر مهن بلهد سهالمي ،سهيكو تيجته
تقليل حصيلة الزكاة لى حد تعجز معه عهن الوفها ،بأغراضهيا المن هو ة ،كمها
هههو وا هه بال عههل فههي تلهه اي طههار التههي تلتههزم بأصههن الزكههاة مههن مواطنييهها
المسلمين.
كما ن ل تيجهة سهلبية نصهر  ،وههي :الت ر هة الواضهحة بهين ايغنيها ،مهن
نصههحاب ايمههوال الناميههة بعضههيم بههبع

 ،فتجههل الزكههاة علههى ذ مههال ،وال

تجل على آصر ،بل د تجهل علهى ذ المهال القليهل علهى حهين ةع هى ذو المهال
الكلير.
ونذكر ن ي منن سنواف كنظ بزةارة لهبال ال هر اي صهى ،ومنيها :ماليزةها
ون دو يسهههيا ،وكههها مهههن ايسهههألة اليامهههة المتكهههررة التهههي و يهههظ لهههي هنهههاس
وصصوصا فهي ماليزةها ،وفهي امعهة المالةهو مهن مهدةرها ونسهاتنتيا وطالبيها
هو :هل صحيح ن من سياسهة اإسهالم اال تصها ةة ن ةع هي مهن الزكهاة كبهار
الزراع النةن ةملكو مأاف اليكتاراف نو آالفيا من مزارع المطاط نو ال ها ،
نو وز اليند نو الما جو نو غيرهها مهن ال واكه  ،فهي حهين ةو هل الزكهاة علهى
صغار الزراع ،النةن ةزرعو مسهاحاف صهغيرة مهن القمهح نو ايرز ،وربمها
لم ةكو وا مالكا لألرض المزروعة ،بل مستأ رةن ليا؟
ههههنا السهههؤال بيهههنه الصهههيغة ،وههههنه الصهههورة ،لهههيل مهههن بهههاب الليهههال نو
االصتال  ،ولكن ةعبر عن وا

اوم بال عل هناس.

وا استغل ال يوعيو وندباهيم؛ لي وهوا به و ه الزكهاة وحقيقتيها لهد
الملق ين من نبنا ،المسلمين.
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هنا الوا ههو مها تجهر عليه -بال عهل -المجهالل اإسهالمية فهي الوالةهاف
الماليزةههة الملتل ههة ،حيه تأصههن الزكههاة مههن اي ههواف والحبههوب كههالقمح وايرز
وال هههعير -وههههنه نكلهههر مهههن ةزرعيههها صهههغار ال الحهههين ،وكليهههرا مههها ةكو هههو
مسهههتأ رةن لهههألرض ،ال مهههالكين ليههها -ولكنيههها ال تأصهههن الزكهههاة مهههن ال واكههه
واللضرواف وال ا وغيرها ،ممها ةمله نكلهره وةسهتغل كبهار المهالس ،وههو
ما نثار هنا التساؤل.
والسههبل فههي هههنا هههو التههزام المجههالل اإسههالمية بالمههنهل السههاود عنههدهم،
وهو منهل ال افعي رضي هللا عن  ،وهو نضيق المناهل ايربعة فهي ةجهاب
الزكههاة ممهها نصر ههظ ايرض ،فيههو ال ةو بيهها ال فيمهها ةقتات ه النهها

فههي حالههة

االصتيار ،وما عدا ذله فهال زكهاة فيه  .وال مجهال هنها لمنا هة ههنا الهرن  ،فقهد
ا ت وغيره في كتابي «فق الزكاة»( ،)10فلير
ولكن الن نرةد ن ن ول هنها:

لي .

هول اإمهام ال هافعي نو غيهره مهن ايومهة

رضي هللا عنيم ما ههو ا تيها ةهؤ ر صهاحب عليه  ،نصهاب نو نصطهأ ،ومهن
حقنا ن دع لى غيره ذا تبين لنا ضع مأصنه ،و وة مأصن غيره.
و د ن از القاولو بالتقليد والتزام المناهل ن سيم للمقلهد الملتهزم بمهنهل ن
ةلال

مام في بع

المساول وةأصهن بقهول غيهره :مها مطلقها نو ب هرط .كمها

ذا ظن ن منهل غير مام في تل المسهألة ن هو مهن مهنهل مامه  ،وكهنل
ذا ا رت ل صدره ولم ةكن اصدا للتالعل(.)11
و ههد رنةنهها مههن كبههار علمهها ،المههناهل مههن ةلههر عههن منهبه فههي نكلههر مههن

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )10ا عر« :فق الزكاة» ( )351/1وما بعدها .ط 25 .مكتبة وهبة بالقاهرة.
( )11ا عر « :ردا ال حول لى تحقيق الحق من علم ايصول» لل وكا ي (ص.)272
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مسألة ذا ا تضاه الدليل لنل .
وفي مسألتنا هنه جد القاضي نبا بكر ابن العربهي رن

علمها ،المالكيهة فهي

عصههره ،ةلههر عههن مههنهل مام ه مال ه  ،مر ح ها مههنهل اإمههام نبههى حني ههة
رضي هللا عنيم ميعا.
فتجههده فههي كتاب ه «نحكههام القههرآ » عنههد ت سههير انةههة الكرةمههة مههن سههورة
ه
َفوٱلذ َّذزر َف
فو َف ذ َ ف َوۡ و و ه َ
ييفمَن َ ذ َف َ َّذذزففوَّۡ و و ه َ
فوٱل َّ ذ َ
شذذز َ
شذذزف َ
«اي عههام»َ { :و وهذ َذلفٱلَّذِ أ
وفو َّ
فوذذَفر َ َم ذ ي يأَهفإيذَاأفمَر َم ذ َ ف
فو َف ذ َ ف ووت َ ه َ ذ يۥف وكُوذذلام ي
فوٱل ن َّو ذ نَ ف ووت َ ه َ ذ ي ف َ
ٱلزنتوذذلنَ َ
وو ت َ يُتً ذ ففم و وكُو ذۥو َ

َو َءانوذذلامف َحقَّذذۥووفنَذذل َف َح َ ذذ ي يفه} [اي عههام .]141 :ةههنكر مههناهل ايومههة فههي زكههاة مهها
نصر ظ ايرض ،وةنكر مآصنها من النصوص واالعتباراف ،ثم ةقول:
«نما نبو حني ة فجعل انةة مرآته فأبصهر الحهق ،فأو به فهي المهأكول وتها
كا نو غيره ،وبين النبي صصن ذل في عموم ول ِ« :فم فسذقزفالمذم ءف
الۡ

»(.»)12
وفهي دهرح لحهدة ِ« :فمذ فسذقزفالمذم ءفالۡ ذ » مهن كتابه «عارضههة

ايحوذ في درت الترمن » ةعرض للمسألة مرة نصر فيقول:
«ون و المناهل في المسألة منهل نبهي حني هة لهيال ،ونحوطيها للمسهاكين
ونوالها ياما ب كر النعمة .وعلي ةدل عموم انةة والحدة »(.)13
وهنا من صا هنا ال قي المالكي الكبير رضي هللا عن  ،رغم ددت علهى
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )12ا عر :كتابنا «فق الزكاة» ( ) 351/1وما بعدها .ط 25 .مكتبة وهبة بالقاهرة.
()13ا عر :كتابنا «فق الزكاة» ( )351/1وما بعدها .ط25 .مكتبة وهبة بالقاهرة.
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الحن ية في بع

المساول .ولكن الحق نحق ن ةتبه  ،وكهل مهن عهدا المعصهوم

ةؤصن من كالم وةترس.
وهنا مها ةنبغهي ن ةعيه صوا نها المت هد و فهي التهزام مهناهبيم ،ولهو تملهل
ذل في صدار وا ين عامة.
ومها ةههدر ههؤال ،اإصههوة ايفاضهل الملتزمههو بمهنهل ال ههافعي فهي زكههاة
الزروع واللمار ن رضي هللا عنه لهو هدر له ن ة هيد عصهر ا ومها فيه مهن
تيههاراف ،وةههر مهها رنةنهها مههن م ار ههاف ،لعله ةعيههد النعههر فههي ا تيهها ه وغيههره
با تيا

دةد!.

وليل هنا بغرةل علي  ،فكم من مساول عر

ل فييا وال ملتل ها  :هدةم

في العرا  ،و دةد في مصر ،ونصبح من المعرو في منهبه  :هال ال هافعي
في القهدةم ،و هال فهي الجدةهد! ومها ذله

ال ي ه رن فهي مصهر مها لهم ةكهن هد

رن  ،وسم فييا ما لم ةكن د سم  ،فال غرو ن ةتغير ا تيا ه.
واللالصههة :ن االلتههزام الصههارم بمههنهل واحههد فههي كههل القضههاةا والمسههاول
و غ ال ما عهداه ،هد ة ضهي بنها لهى ندهيا ،لهم ةقصهد لييها ايومهة ن سهيم ،ممها
ةمكههن ن ة ههو

به الم ودههو علههى عدالههة اإسههالم ،والوا ههل عنههد صههدار

ا و عام في عصر ا ن أصهن مهن ا تيها اف المهناهل مها هراه نر هح لهيال،
ون و مأصنا ،فنل نليق بتحقيق مقاصد ال رع ،ومصالح الللق.
ولهههو هههاز لا سههها المسهههلم ن ةلتهههزم بمهههنهل واحهههد ةأصهههن بأ والههه كليههها -
وبعزاوم ورصص  ،وما دد في وما سهيل ،ومها هو فيه ليله ومها ضهع -
لم ةجز ذل في ايمور التي تتصل بعموم النا  ،وبقضاةا المجتم .
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ولمههاذا ضههيق علههى ن سههنا ،و ههد وس ه هللا تعههالى علينهها؟! ولمههاذا رضههى
بههالتقتير ،وعنههد ا مههن ا تيهها اف المههناهل ونومههة السههل ثههروة فقييههة طاولههة،
اعتر

بقيمتيا العلميهة والت هرةعية الدارسهو المتلصصهو  ،حتهى مهن غيهر

المسلمين؟!

***
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ال صل اللا ي
تحصيل زكاة ايموال ظاهرة وباطنة
ةهتمم ال ههرط ايول دهرط ثهها ال بههد منه  ،لكههي تههأتي الزكهاة بحصههيلة كافيههة
تناسل ايهدا

الكبيرة التي ةر ي ن تحققيا ،والم هكالف العدةهدة التهي ةنهاط

بيا عال يا ،فقد ةل ى المللصو ن تن أ مؤسسة للزكاة ،ةعلق النها

علييها

آمههاال عراضها ،فههإذا هههي ال ةصههل لييهها ال مبههال ضههأيلة ال تغنههي ،ال سههيما ذا
نصههن ا بههالرن السههاود الههن ةجعههل زكههاة ايمههوال الباطنههة موكههوال لههى نفههرا ،
وليل لمؤسسة الزكاة عال ة بيا .وةنبغي لنا ن لقهي بعه

الضهو ،علهى ههنه

المسألة ...فقد سم ال قيا ،ايموال التي تجل فييا الزكاة لى ظاهرة وباطنة:
فالعهههاهرة ههههي التهههي ةمكهههن لغيهههر مالكيههها معرفتيههها و حصهههاؤها ،وت هههمل
الحاصههالف الزراعيههة مههن حبههوب وثمههار ،واللههروة الحيوا يههة مههن بههل وبقههر
وغنم.
وايموال الباطنة هي النقو وما في حكميا ،وعروض التجارة.
واصتل وا في زكاة ال طر ،فألحقيا بعضيم بالعاهرة ،وبعضيم بالباطنة.
فأمهها القسههم ايول ،وهههو المههال العههاهر :فقههد ات قههوا -تقرةبها -علههى ن والةههة
باةت ه وت رةق ه علههى مسههتحقي لههولى ايمههر فههي المسههلمين ،ولههيل مههن دههأ
ايفهههرا  ،وال ةتهههرس لهههنمميم وضهههماورهم وتقهههدةرهم ال لصهههي .وههههو الهههن
تههواترف الرواةههاف ن النبههي صصههن كهها ةبعهه رسههل وعمالهه لتحصههيل
الوا ل علييم في  ،وهو الهن ةجبهر المسهلمو علهى ن اوه للدولهة ،وةجاههدو
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على منع ( ،)14ولينا ال نبو بكر في دأ باول العرب التي نبهظ ن تهدف ليه
الزكههاة التههي كهها وا ةههدفعو يا لرسههول هللا صصههن« :وهللافلذذلفو ۡذذلن فعقذ ًفف
ك نلافني ونۥفل سل فهللافلق نُت مفعُفذۥ» .وههنا كها فهي ايمهوال العهاهرة،
وبلاصة اي عام.
نما القسم اللها ي :وههو ايمهوال الباطنهة مهن النقهو وعهروض التجهارة ،فقهد
ات قوا على ن لامام ن ةتولى نصنها ،وةقهوم بتوزةعيها علهى نهليها ،ولكهن ههل
ةجل علي ذل ؟ وهل ل ن ةجبهر النها

علهى فعيها ليه و لهى موظ يه  ،ون

ةقاتليم على ذل  ،كما فعل نبو بكر؟
هنا ما اصتل في ال قيا.،
والهن نراه ن النصهوص واي لههة ال هرعية التههي علهظ الزكههاة مهن دههأو
اإمام نو الحكومة المسلمة لم ت ر بين مال ظهاهر ومهال بهاطن ،ون الوا هل
على الحكومة المسلمة متى و دف -ن تتولى نمر الزكاة تحصيال وتوزةعا.
هنا هو ايصل في تل ال رةضة ،كما ةتبين ذل فيما ةلي:
ز} [التوبهة « :]60 :لهظ ههنه
 -1ال اإمام الراز في ت سيره نةة { :يإنَّ َم فٱل َّذةَ ه َ وف
انةة على ن هنه الزكاة ةتولى نصنها وت ر تيها اإمهام ومهن ةلهي مهن بله ،
والدليل علي  :ن هللا تعالى عل للعاملين سيما في  ،وذل ةهدل علهى ن ه ال
بد في ن ا ،هنه الزكواف من عامل ،والعامهل ههو الهن

صهب اإمهام يصهن

الزكههواف ،فههدل هههنا الههنن علههى ن اإمههام هههو الههن ةأصههن هههنه الزكههواف،
َذةَ َ ف} [التوبهة .]103 :فهالقول
فوَفمَو ه َذل يل ي مف َ
وتأكد هنا النن بقول تعالى { :وخِ ي
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )14ا عر« :ايموال» (ص.)531
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بأ المال ةجوز ل صرا زكاة ايموال الباطنهة بن سه

مها ةعهر

بهدليل

آصر .وةمكن ن ةتمسه فهي ثباته بقوله تعهالىَ { :وِيذ أ فمَو ه َذل يل ي مف َحذ  ّٞيفلُّٞمَّذ أ ي ي ف

َوٱل َمح ذ و و يف} [الههنارةاف ،]19 :فههإذا كهها ذل ه الحههق حق ها للسههاول والمحههروم،
و ل ن ةجوز فع لي ابتدا.)15(،
على ن هنه انةة التي ذكرهها الهراز ال تصهلح متمسهكا؛ ي حهق السهاول
والمحروم ثابظ نةضا فهي ايمهوال العهاهرة بالتمسه  ،ومه ذله

لهظ الهدالول

على ن يا من دأ اإمام ،ال من دأو ايفرا  ،كما بين هو س .
 -2و ال المحقق الحن ي ال يير كمال الدةن ابن اليمام:

ظهاهر وله تعهالى:

َذةَ َ ف} [التوبهة ]103 :انةهة ،ةو هل حهق نصهن الزكهاة مطلقها
فوَفمَو ه َذل يل ي مف َ
{ وخِ ي
لامام -ةعني :فهي ايمهوال العهاهرة والباطنهة -وعلهى ههنا كها رسهول هللا
صصن والللي تا من بعده .فلما ولي علمها  ،وظيهر تغيهر النها  ،كهره
ن ة تش السعاة على النا

مستور نمواليم ،ف وض الدف لى المالس يابهة

عن ه  ،ولههم ةلتل ه الصههحابة علي ه فههي ذل ه  ،وهههنا ال ةسههق طلههل اإمههام
نصال .ولنا لو علم ن نهل البلد ال ةؤ و زكاتيم طالبيم بيا(.)16
 -3وممهها ةههدل علههى ن النبههي صصههن كهها ةأصههن الزكههاة مههن ايمههوال كليهها
ظههاهرة نو باطنهههة :مههها رواه نبهههو عبيههد والترمهههن والهههدار طني :ن النبهههي
صصن بع عمر ساعيا على الصد ة ،فأتى العبا

ةسهأل صهد ة ماله .

فقال :د عجلظ لرسول هللا صصن صد ة سنتين ،فرفع عمر لى النبهي
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )15الت سير الكبير» للراز (.)114/16
(« )16فتح القدةر» البن اليمام ( ،)487/2ط .بوال .
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صصههن فقههالَ« :ذذةعفعم ذ أف ذذةفنۡنُ ذ فو ذذۥفَذذة فسذذ تفَ»(.)17
والمعرو

ن العبا

كا تا را ،ولم ةكن مال زرعا ومادية.

 -4و د ور حدة م اب لنل  :ن النبي صصن بع سهعات لجمه الزكهاة،
فقال بع

الالمزةن :من ابن ميهل ،وصالهد بهن الوليهد ،والعبها

بهن عبهد

المطلههل ،فلطههل رسههول هللا صصههن فكههنب عههن اثنههين :عههن العبهها
وصالههد ،وصههد علههى ابههن ميههل .وممهها اله « :إن ذذمفنمُمذذلنفخ لذ فةًاأفإنف
خ ل فةًافاحت سفم راعۥفومعت هفِذ فسذ ف فهللاوفوموذ فالۡ ذ
هللافَ صفِ

فعُفۥفووثُ فوۡ » ،وفي رواةةِ« :

فعذمفرسذل ف
فعُ فووثُ ذ ف

وۡ »(.)18
 -5ةؤةد ذل ما رواه نبو او وغيره من حدة علي ن النبهي صصهن هال:
«ه نلافربعفالۡ لرأفوَفك فمربۡفَف ره ًفم ف رهم» الحهدة ( .)19فقوله :
«هاتوا» ةدل على طلل الزكاة من النقو  ،و عطاويا لامام.
 -6و ههد ور ف الرواةههاف الكليههرة :ن نبهها بكههر وعمههر وعلمهها وابههن مسههعو
ومعاوةههة وعمهههر بهههن عبههد العزةهههز وغيهههرهم ،كهها وا ةأصهههنو الزكهههاة مهههن
العطا ،،وهي رواتل الجنو ومن في حكميم من المرتبين في الدةوا .
كا نبو بكر رضي هللا عن ذا نعطى سها ا العطها ،،سهأل  :ههل له مهال؟
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )17ايموال» (ص ،)598والحدة د ور من عهدة طهر لهم تلهل مهن ضهعي  ،ولكهن ةقهو
بعضههيا بعضهها .ا عههر« :فههتح البههار » ( .)413/3و ههد اسههتدل ال قيهها ،بالحههدة علههى ههواز
تعجيل الزكاة.
(« )18ايموال» (ص ،)593 ،592والحدة رواه نحمد وال يلا  « .يل ايوطار» (.)149/4
( )19ا عههر« :معههالم السههنن» ( ،)189 ،188/2وتعليههق ابههن القههيم علههى هههنا الحههدة فههي «تيههنةل
سنن نبي او » م المصدر س .
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فإ ال :عم ،زكى مال من عطاو  ،و ال سلم ل عطا،ه.
وكا ابن مسعو ةزكي نعطياتيم من كل نله صمسهة وع هرةن -مهن بهاب
الحجز من المنب ؛ ذ كا منهب عدم ادتراط الحول في المال المست ا .
وكا عمر ذا صر العطا ،مه نمهوال التجهارة ،فحسهل عا ليها وآ ليها،
ثم ةأصن الزكاة من ال اهد والغاول(.)20
وعههن دامههة ههال :كنههظ ذا أههظ علمهها بههن ع هها رضههي هللا عن ه ن ههب
عطههاوي سههألني :هههل عنههدس مههال و بههظ فيه الزكههاة؟ فههإ لههظ :عههم ،نصههن مههن
عطاوي زكاة ذل المال ،و

لظ :ال ،ف لي عطاوي(.)21

 -7كما ن ال تاو التي روةظ عن ابن عمهر وغيهره مهن الصهحابة رضهي هللا
عنيم في و هوب فه الزكهاة لهى ايمهرا ،و ظلمهوا -لهم ت هر بهين مهال
ظاهر ،ومال باطن.
و د ذكر بع

العلما ،ليال فر ب بين المهالين :وذله ههو السهنة العمليهة؛

ذ لم ةصلنا قل متواتر نو م يور ةدل على ن الرسول صصن بعه عماله
ليأصنوا حصهة بيهظ المهال مهن ههنه ايمهوال ،قهو ا كا هظ نو عهروض تجهارة،
وةرسلوا بيا لييا ،نو ةوزعوها على المستحقين بت هوة

منه  ،كمها صهن فهي

ايموال العاهرة ايصر .
ولينا ذهل من ذهل من ايومة لى واز ف صد ة هنا المال البهاطن لهى
السههلطا  ،نو ت رةقيهها بن سههه  ،ب ههرط ن ةتقهههي هللا ،وةضههعيا مواضهههعيا ،وال
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )20مصن ابن نبي ديبة» (.)44/4
(« )21ايم» لل افعي ( ،)14/2ط .بوال ايولى.
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ةحابي بيا نحدا ،ن ايمرةن فعل صاحب كا مؤ ةا لل رض الن علي .
علههى ن ه ذا صههحظ الت ر ههة بههين المههالين فههي السههنة النبوةههة ،ون الرسههول
صصن لم ةكن ةرسل سعات يصن الزكاة من المال الباطن نو الصهامظ -كمها
ةسمى -فإ ذل كا لسببين:
 -1ن النا

كا وا ةأتو بيا طاوعين لى رسهول هللا صصهن بهداف اإةمها ،

والرغبة في ن ا ،الوا ل؛ رضا ،هلل تعالى.
 -2ون حصههر هههنا النههوع مههن المههال كهها غيههر ممكههن ال يصههحاب  ،فتركههظ
زكات و صرا يا لنمميم وضماورهم التي نحياها اإسالم.
و ههد اسههتمرف الزكههاة تجم ه بواسههطة اإم هام و واب ه مههن ايمههوال العههاهرة
والباطنة ،و اصتل ظ طرةقة عمهر عهن طرةقهة النبهي صصهن وصلي ته نبهي
بكههر بههالنعر لألمههوال الباطنههة؛ التسههاع ر عههة الدولههة ،فقههد وض ه عمههر عههام
«العادرةن» النةن ةأصنو من التجار زكاة سلعيم ذا مروا بيا على العادر.
فلما ا ،عيد علما بن ع ا رضي هللا عن كا هظ مهوار بيهظ المهال مهن
ال ههي ،والغنههاوم ،واللههرا والجزةههة ،والع ههور والصههد اف ،ههد بلغههظ نر ام ها
هاولهة ،بعههدما نفهها ،هللا علههييم مههن ال تههوت ،ونفههاض علههييم مههن اللههرواف ،فههرن
علمهها ن ةجمه الزكههاة مههن ايمههوال العههاهرة فحسههل ،ونمهها ايمههوال الباطنههة
فيههدع نمرههها لههى نربابيهها ةههؤ و -تحههظ مسههأوليتيم -زكههاتيم بأ سههيم؛ ثقههة منه
بأما ههة النهها

و ةههنيم ،و ده ا ا علههييم مههن عنههظ التحصههيل والت تههيش ،وتههوفيرا

لن قاف الجباةة والتوزةه  ،وكها ذله ا تيها ا منه -رضهي هللا عليه  -و ن
ذل -فيما بعد -لى همال كلير من النا

الزكهاة فهي نمهواليم الباطنهة ،لمها ر
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ةنيم ،و ل ةقينيم.
و د فسر بع

ال قيا ،ذل بأ نميهر المهؤمنين علمها ن هاب عنه نصهحاب

ايموال الباطنة في ن ا ،زكاتيا .وفهي ههنا ةقهول الكاسها ي فهي «البهداو » :كها
ةأصههنها رسههول هللا صصههن ونبههو بكههر وعمههر رضههي هللا عنيمهها لههى زمههن
علما رضي هللا عن  ،فلما كلرف ايمهوال فهي زما ه  ،رن المصهلحة فهي ن
ة وض اي ا ،لى نربابيا ،بإ ماع الصحابة ،فصهار نربهاب ايمهوال كهالوكال،
عن اإمام ،نال تر ن

ال« :مهن كها عليه ةهن فليهؤ ه ،وليهزس مها بقهى مهن

مال » .فينا توكيل يرباب ايموال بإصرا الزكاة ،فال ةبطل حهق اإمهام؛ ليهنا
ههال نصههحابنا:

اإمههام ذا علههم مههن نهههل بلههدة ن يههم ةتركههو ن ا ،الزكههاة فههي

نمواليم الباطنة فإ ةطالبيم بيا»(.)22
ومن هنا ةتبين ن ايصل العام هو :ن اإمام هو الن ةجمه الزكهواف مهن
ايمههوال العههاهرة وايمههوال الباطنههة ،ون هه لمهها صههعل معيهها مههن ايمههوال
الباطنههة فههي عيههد علمهها  ،وكا ههظ نمههوال بيههظ المههال بكههل ن سههام مكدسههة فيه ،
تركيا يربابيا ةؤ و يا بالنيابة عن  ،فإذا نصلوا بوا ل النيابهة ،ولهم ةهؤ وا حهق
هللا في مال  ،تولى اإمام الجم بن س  ،كما هو ايصل.
و ذا كهها ايصههل ن والةههة ايمههوال كليهها مههن حههق الدولههة ،فمهها حكههم زكههاة
ايموال الباطنة في عصر ا؟ ومن ةتولى نصنها في عصر ا؟
تعرض لينه المسألة ديوصنا اي هال :،عبهد الوههاب صهال

وعبهد الهرحمن

حسن ومحمد نبو زهرة رحميم هللا ،وذل فهي بحهليم عهن «الزكهاة» الهن
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )22بداو الصناو » (.)7/2

هدم

لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر

23

لحلقههة الدراسههاف اال تماعيههة المنعقههدة بدم ههق سههنة 1952م ،والتههي عمتيهها
الجامعة العربية ،الوا:
« د تعين ان ن ةتولى ولي ايمهر مه الزكهاة مهن كهل ايمهوال العهاهرة
والباطنة لسببين:
نوليما :ن النا

تركوا ن ا ،الزكاة في كهل ايمهوال ظاهرهها وباطنيها ،فلهم

ةقوموا بحق الوكالة التي نعطاها ليم اإمهام علمها ابهن ع ها ومهن ها ،بعهده
من ايمرا ،والهوالة ،و هد هرر ال قيها ،ن ولهي ايمهر

علهم ن نههل يهة ال

ةؤ و الزكاة ،نصنها منيم يرا ،ال فر في ذل بين مال بهاطن ومهال ظهاهر.
وعلى ذله فقهد زالهظ الوكالهة وو هل ايصهن بايصهل ،والسهير علهى مها هرره
ال قيا.،
ثا ييمهها :ن ايمههوال صههارف كليهها ظههاهرة تقرةبهها ،فههالمنقوالف التجارةههة
تحصى كل عام ةرا اتيا ،ولكل تها ر صهغير نو كبيهر سهجل تجهار تحصهى
في نموال  ،وتعر في اللسارة وايربهات ،فهالطر التهي تعهر بيها ايربهات
لت ههرض علييهها ضههراول الحكومههة تعههر نةضهها لت ههرض علههى رن

المههال

وعلييا فرةضة الزكاة ،التهي ههي حهق هللا وحهق السهاول والمحهروم .نمها النقهو
فأكلرها مو ع بالمصار

وما ة بييا ،وعلميا بيهنه الطرةقهة سهيل وميسهور،

والههنةن ةو عههو قههو هم بطههو ايرض ليسههوا فههي الحقيقههة مههن نهههل اليسههار
ال احش ،وعد هم ةقل ان ديأا ف يأا .فليترس نمر هؤال ،لى ةنيم.
ولقد رر ال قيا ،في حالة اللضوع لقرار اإمام علما رضي هللا عنه ن ه
في حالة ظيور ايموال الباطنهة ،ةأصهن منيها الزكهاة بعمهال اإمهام .ولهنل كها
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عمل العادرةن اوما م ايصن بقرار علما ؛ ي يهم كها وا ةأصهنو الزكهاة عنهد
ا تقال النقو وعروض التجارة من بلد لى بلد ،ذ بنل كا هظ تعتبهر ظهاهرة ال
باطنههة ،فكهها وا ةأصههنو يا عنههد اال تقههال ،ال ذا ن ههام الممههول الههدليل علههى ن هه
نعطاها لل قرا ،،نو نعطاها لعادر آصر في هنا العام»(.)23
وهنا الكالم من الوضوت و وة الدليل بحي ال ةحتها لهى تعليهق و هد نةدته
في كتابي «فق الزكاة».
ومن هنا نر ن كل ا و ةصدر للزكهاة فهي عصهر ا ةنبغهي ن ةسهتوعل
ايموال الباطنة والعاهرة معها ،فهإ الباطنهة ههي هل ايمهوال الناميهة فهي ههنا
الزمن كما ال ةل ى.
ولو تركنها ايصهن مهن ايمهوال الباطنهة -النقهو والتجهاراف -فهي ول كهدول
اللليج ،ملل :المملكة العربية السعو ةة ،نو اإماراف العربية المتحدة ،نو ولهة
الكوةظ ،نو ولة طر ،نو البحرةن ،ملال .فماذا ةبقى بعدها وعا ،للزكاة؟
ستبقى اي عام -اإبل والبقر والغنم -والزروع واللمار ،وهنه ال تكو ثهروة
تنكر ،وال ةتأتى من وراويا حصيلة تحقق ايههدا

الكبيهرة المنوطهة ب رةضهة

الزكاة.
ولعمههر  ،مههاذا تأصههن مؤسسههة الزكههاة مههن مدةنههة ملههل :ههدة نو بههي نو نب هي
ظبههي -مه مهها نفهها ،هللا علييهها مههن صيههر و عمههة -لههو صههر ا وعهها ،الزكههاة علههى
ايموال العاهرة وحدها؟!
نا لن جد هناس بقرا وال غنما ،ولن جد زرعا وال ثمرا ،و ما جهد مأهاف
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )23حلقة الدراساف اال تماعية للجامعة العربية ،الدورة اللاللة .بح «الزكاة».
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المالةين بل آال

25

المالةين مهن الرةهاالف والهدراهم المسهتوفية ل هروط الزكهاة،

عاملة في التجهارة و حوهها ،نو مهدصرة فهي البنهوس .فكيه

هدعيا وال سهتوفي

منيا حق هللا المعلوم ،المطير للن ل والمال؟
وملل ذل ةقال في المد التجارةة الغنية ملهل :الرةهاض والكوةهظ والدوحهة
والمنامة ومسق  ،وكنل القاهرة واإسكندرةة وغيرهما.
ولكنههي ال نر بأس ها ن تههرس سههبة معينههة مههن الزكههاة الوا بههة -كههالرب نو
اللل  -لضماور نرباب المال ةوزعو يا بمعرفتيم واصتيهارهم علهى المسهتورةن
من ن اربيم و يرا يم؛ ياسا على نمر الرسول صصن لللارصين ن ةهدعو
اللل نو الرب يرباب المال ،فقد فسره بعضيم بأ ةتهرس ليهم ذله ؛ ليصهرفوا
زكاتيم بأ سيم(.)24
و د صهدر مرسهوم بالمملكهة العربيهة السهعو ةة ةو هل علهى بيهظ المهال ن
ةسهههتوفي مهههن الرعاةههها السهههعو ةين صههه الزكهههاة الم روضهههة علهههى النقهههو
وعروض التجارة ،وةترس البا ي ليم ةن قو يا بمعرفتيم على المسهتحقين الهنةن
فرض هللا ليم الزكاة ،وحسابيم على هللا.
وكا ذل بنا ،على رغبة الممولين في ن ةتولوا بأ سيم توزةه

هز ،مهن

الزكاة على ن اربيم و يرا يم.

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )24هنا الت سير مرو عن اإمهام ال هافعي رضهي هللا عنه  ،وللحهدة ت سهير آصهر -وههو ندهير
ونر ح -وهو ن ةترس ليم المقدار المنكور؛ ليتصهرفوا فيه بايكهل واإههدا ،و حهو ذله  ،وال
ةطلل منيم زكاة ما نكلوه وتصرفوا في .
ا عر« :فق الزكاة» ( )389/1وما بعدها .ط 25 .مكتبة وهبة بالقاهرة.
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ورمن فِ فهِافالمق :ف ف
 -1نال ةزا على اللل فيما ةترس لألفرا  ،واللل كلير كما في الحدة .
 -2ن ةعين لنل حد نعلى ،كأ ةقال :من زا ثله زكاته عهن ماوهة نله
نو رهم نو عن ع رة آال  ،ملال -فالبا ي كل ةعطى لمؤسسة الزكاة.
 -3ن ةكههو للمؤسسههة الحههق فههي نصههن مقههدار الوا ههل كلهه  ،ذا تبههين ليهها ن
المكل

ال ةدف ما ترس ل من الزكاة لمستحقييا.

***
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ال صل اللال
حسن اإ ارة
وال رط اللال لنجات الزكاة ههو :حسهن اإ ارة التهي ت هر

علهى باةتيها

وتوزةعيا .فإ نفضل اي عمة ذا ن ارت نةد غيهر نمينهة ،نو عقهول غيهر فاهمهة
لعمليا ،ا قلل الحسن في نك يها لهى سهي ،،والطيهل لهى صبيه  ،فينهاس عال هة
وثيقة بهين النعهام نو القها و وبهين مهن ةقهوم علهى تن يهنه ،حتهى يهل:

العهدل

ليل في ن القا و  ،بل في ضمير القاضي.
وحسن اإ ارة الن

رةده ةتملل في عدة عناصر ،نهميا نمرا :

 -1حسن اصتيار العاملين في مؤسسة الزكاة.
 -2مراعاة التبسي واال تصا في الن قاف اإ ارةة.
وسنلن كل عنصر منيا بكلمة:
نوال :حسن اصتيار العاملين على الزكاة:
و عني بحسن اصتيار العاملين على الزكاة :مراعهاة مها ادهترط ال قيها ،فهي
العامل :ن ةكو مسلما ،كافيا لعمل  ،عالما ب  ،نمينا في  ،و د اهتم فق السياسهة
ال رعية ببيا ال روط العامة لكل من ةلهي عمهال عامها .و مهاع ههنه ال هروط
اثنا  ،وهما :القوة وايما ة ،و لييمها اإدهارة بمها ها ،فهي القهرآ الكهرةم{ :إي َّنف

فَ} [القصهن .]26 :و هد ةعبهر عهن ايما هة بهالح ،
يفٱۡل َ يو وف
َخف َ ف َو يَفٱستف َ َن َ فٱلقَ يل ن
عَُ هذىف َخ َذزاأ ي يَف
وعن القوة بالعلم ،كما في ول تعالى على لسا ةوسه { :ٱ َُۡ يذ ف َ
ٱۡلَر ي ِۖ
ع يُفمف} [ةوس
عف يإ ين ّٞف َح يتفظفف َ

.]55 :
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وعنههد الم اضههلة بههين القههوة وايما ههة فههي الوظههاو وايعمههال ،ةههر ح نهههل
القوة في دأو الجيا و حوه ،وةر ح نهل ايما ة في دأو المال.
العمههل فههي ال ههأو الماليههة مزلههة ههدم ،ال ةلبههظ فييهها ضههع ا ،ايصههال ،
وميازةههل اإةمهها  ،الههنةن تزة ه نبصههارهم عنههد نول بار ههة مههن الههد يا ،والههنةن
ةتبعو اليو فيما ةجمعو وفيما ةصرفو .
وهؤال ،ةعطو صورة سيأة عن عام الزكاة وعن اإسالم كل  ،وةؤةسهو
الجميور -بسو ،سلوكيم -من دو تطبيق نحكام اإسالم.
ليههنا ةنبغهي التههد يق والتحههر فههي كههل مههن ةتههولى نمههر الزكههاة تحصههيال ،نو
توزةعها ،نو دههرافا ،وصصوصها فههي الجيههاز المركههز لمؤسسههة الزكههاة؛ ي ه
بملابة القلل الن

ذا صلح صلح الجسد كل  ،و ذا فسد فسد الجسد كل .

و د ةساعد على تحقيق هنه الغاةة بهول سهبة معينهة فهي ن يهزة الزكهاة مهن
المتطوعين المعروفين بقوة ةنيم وحسن نصال يهم ،ممهن ةقومهو بيهنا العمهل؛
احتسابا وطلبا لما عند هللا.
الزكاة فرةضة ةنية ،وةنبغي لمن ةعمل في يازهها ن ةعتبهر سه فهي
عب ها ة نو فههي يهها  .و ههد هها ،عههن النبههي صصههن« :الۡ و ذ فعُذذىفال ذذة ف
ب لح فك لغ زيفِ فس ف فهللافحتىفن عفإلىفبفتۥ»(.)25
ةجل ن ةتص

بالعدل ،فال ةحابي مهن ةحهل ،وال ةحيه

علهى مهن ةكهره،

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )25رواه نحمههد ،ونبههو او ( ،)2936والترمههن وحسههن ( ،)645وابههن ما ه ( ،)1809وابههن
صزةمههة فههي «صههحيح » ،ونصر هه الحههاكم نةض ها ( ،)604/1وصههحح علههى دههرط مسههلم،
ووافق النهبي.
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ال ةدصل ه الرضهها فههي باطههل ،وال ةلر ه الغضههل عههن حههق ،وال ةكههو هم ه
محاباة ايغنيا ،،نو رضا ،ال قرا ،،بل ةجعل كل هم رضا ،هللا تتظ.
ومهههن ايمللهههة الرفيعهههة علهههى ههههنه الصههه ة الكرةمهههة ،مههها رواه المحهههدثو
والمؤرصهو عههن عبههد هللا بههن رواحههة اي صههار رضههي هللا عنه  ،حههين بعله
النبههي صصههن صارصها للمههار صيبههر ،وكهها النبههي صصههن زارعيههم علييهها
بنص

ثمرها .فلما نتاهم معوا ل حليا من حلهي سهاويم ،فأههدوها ليه  ،علهى

طرةقة الييو في دهرا ،الهنمم بالمهال حينها ،وبال هيواف حينها آصهر .ولكهن ابهن
رواحههة وا ييههم بمهها لههم ةكو ههوا ةتو عههو و ههال ليههم فههي ةمهها القههو و ههوة
المؤمن :ةا مع ر الييو  ،وهللا كم يبغ
نحي

صلق هللا لي ،ومها ذاس بحهاملي ن

عليكم .ونما ما عرضتم علي من ردوة ،فإ يا سحظ ،و ها ال أكليها .ثهم

صههرص علههييم ،ثههم صيههرهم ن ةأصههنوها نو ةأصههنها هههو ،فقههالوا :بيههنا امههظ
السمواف وايرض.
وفي رواةة ن

ال ليم :وهللا ما نعلم في صلق هللا نحدا نععم مرةة ،ونعهد

لرسول هللا صصهن مهنكم .وهللا مها صلهق هللا نحهدا نبغه
ةحملني ذل على ن نحي

لهي مهنكم ،وهللا مها

عليكم در ملقال ذرة ،ون ا نعلميا!.

وبعهههد ههههنه الكلمهههاف المضهههيأة صهههرص ابهههن رواحهههة اللمهههار ميعههها :الهههن
للمسهلمين والههن للييهو  ،ثمهها ين نله وسهق .فقههال الييهو  :حربتنهها -نو نكلههرف
علينا -فقال ابن رواحة:

دأتم فأعطو ا نربعهين نله

وسهق ،و لهر عهنكم،

و دههأتم نعطينههاكم نربعههين نل ه وسههق وتلر ههو عنهها .فنعههر بعضههيم لههى
بع

 ،فقالوا :بينا امظ السمواف وايرض! وبينا ةغلبو كم.
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وةجل على موظ

الزكاة ن ةكو ع ي ا ،ال تمتد ةده وال عينه لهى دهي،

من مال الزكاة ،فإ يا حق ال قرا ،والمساكين وساور المستحقين ،وليل ل منيها
ال مقدار ما رصد ل  ،زا ،على عمل  ،فمن سال لعاب بعد ذل لهى دهي ،مها
مههن مههال الزكههاة فأصههنه ،فقههد نكههل حههق ال قههرا ،والمحتهها ين ،بههل نكههل فههي بطنه
ارا.
و د دد النبي صصن غاةة الت دةد في الحرص علهى مهال الزكهاة ون هنر
العههاملين علييهها بأدههد العههناب ذا هههم تيههاو وا فههي ذل ه فاسههتحلوا ي سههيم نصههن
دي ،مما معوه.
فعههن عههد بههن عميههرة ههال :سههمعظ رسههول هللا صصههن ةقههول« :وذذَف
فط ف-إب فوخفط-فِم فِل ۥفك نف ُل ًفف
استۡمُ هفو مفعُىفعم فِ تم فو ًف
خف ن -فن ن فبۥفنل فالقف و »(.)26وعن عبا ة بن الصامظ :ن صصهن بعله علهى الصهد ة ،فقهال« :نذ فمبذ ف
الللفةأفان فهللاأف فن ن فنل فالقف وذ فب ۡفذ فنحمُذۥفلذۥفر ذ ءأفموفبقذ فل ذ ف
خلارأفموفش فل ذ فرغذ ء»!! هال :ةها رسهول هللا،

ذله لكهنل ؟! هال« :إيف

والِيفنتم فبفةه» .ال :فوالن بعل بالحق ،ال نعمل ل ديأا نبدا(.)27
نعلن ذل عبا ة ص ية على س و ةن ن ةمس دهرر ههنا الوعيهد وههو ال
ة عر ،وهو من هو في المسلمين.
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )26رواه مسلم ونبو او وغيرهما «-الترغيل» للمنهنر كتهاب «الصهد اف» -بهاب «الترغيهل
في العمل على الصد ة بالتقو ».
( )27رواه الطبرا ي في «الكبير» ،و سنا ه صحيح كما ال المننر -المصدر السابق.
و ال الييلمي في «مجم الزواود» ( :)86/3ر ال ر ال الصحيح.
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حتى اليدةة لم ةجزها النبي صصن للعاملين على الزكهاة؛ ي يها كليهرا مها
تكو ردوة مقنعة ،ولينا ن كر النبهي صصهن كهارا دهدةدا علهى نحهد عمهال
الزكاة حين احتجز بع

ما ا ،ب و ال :هنا هدةة نهدةظ لي.

فلطل صصن في ذل  ،وكا مما ال « :مِالف ُسفِ فبفزفمبفۥفوموذۥف
حتىفن نفۥفهةنتۥفإنفك نفَ فً ؟!فوهللاف فن خذِفمحذةفوذ مفشذفف ً فبغفذ فحقذۥف
إ فلق فهللافنحمُۥفنل فالقف و ووو»(.)28
ومن هنا صح اإمام نبو ةوسه

نميهر المهؤمنين ههارو الردهيد ن ةجتيهد

في حسن اصتيار العاملين على الصد اف ،فقال في كتاب «اللهرا »« :ومهر ةها
نمير المؤمنين باصتيار ر ل نمين ع ي
فول

اصهح مهأمو عليه وعلهى رعيته ،

مي الصهد اف فهي البلهدا  ،ومهره فليو ه فييها ن وامها ةرتضهييم وةسهأل

عهن مههناهبيم وطههراوقيم ونمهها تيم ةجمعههو ليه صههد اف البلههدا  ،فههإذا معههظ
لي نمرت فييا بما نمر هللا  -ل ثناؤه -ب فأ نه ،وال توليا عمهال اللهرا  .فهإ
مال الصد ة ال ةنبغي ن ةدصل في مهال اللهرا  .و هد بلغنهي ن عمهال اللهرا
ةبعلو ر اال مهن هبليم فهي الصهد اف ةعلمهو وةعسه و وةهأتو مها ال ةحهل
وال ةسي  ،و ما ةنبغهي ن ةتليهر للصهد ة نههل الع ها
ر ال وو

والصهالت .فهإذا وليتيها

من بل من ةوثق بدةن ونما ته  ،ن رةهظ علهييم مهن الهرز بقهدر

ما تر  ،وال تجر علييم ما ةستغر نكلر الصد ة.
وال ةنبغي ن ةجم مال اللرا لى مال الصهد اف والع هور؛ ي اللهرا
في ،لجمي المسلمين ،والصد اف لمن سمى هللا -عز و ل -في كتاب »(.)29
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( )28ال يلا ونبو او .
(« )29اللرا » يبي ةوس (ص ،)80ط .السل ية.
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وممهها الهه نةضهها« :فمههر ةهها نميههر المههؤمنين العههاملين علييهها بأصههن الحههق،
و عطاو من و ل ل وعلي  ،والعمل في ذله بمها سهن رسهول هللا صصهن،
ثم اللل ا ،من بعده .واعلم ن من سن سنة حسنة كا ل ن رها وملل ن هر مهن
عمل بيا ،مهن غيهر ن ةنهتقن مهن ن هورهم دهي ،،ومهن سهن سهنة سهيأة كها
عليههه وزرهههها ووزر مهههن عمهههل بيههها ،مهههن غيهههر ن ةنهههتقن مهههن نوزارههههم
دي.)30(»،
ثا يا« :التبسي » واال تصا في الن قاف:
ومن حسن اإ ارة الن

رةده و ترط هنا :التيسير -التبسي  -واال تصها

في الن قاف اإ ارةة ما نمكن ذل .
وهنا ةعني ن البعد عن التعقيد والتكليه واإغهرا فهي المعهاهر ال هكلية،
والتل ي من كل ما ةزةد الن قاف ،فإ ههنا كله ةوصهل لهى المقصهو بأ صهر
الطر  ،ون ل التكالي .
نۡففَفولظتفَفوحُففَ :ف
ومما ةقلل مهن الن قهاف :تعيهين مهوظ ين مهن هل نههل القهر والهبال التهي
تجم منيا الزكواف ،بدال من المغتربين الهنةن ةكل هو مؤسسهة الزكهاة رواتهل
نكبههر .نمهها نهههل القههر فيههم ةسههكنو فههي بيههوتيم وةعي ههو م ه نسههرهم ،ممهها
ةجعليههم ةعي ههو وةرضههو بمرتههل ن ههل مههن غيههرهم ،كمهها ةمكههن االسههتعا ة
ببع

الموظ ين المحليين كالمعلمين والكتبة والمحاسبين وغيرهم ،للعمهل فهي

مؤسسة الزكاة -مسا -،بأ ور ضافية بسيطة ،تعطى بدال من الت رغ الكامل.
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( )30س (ص.)76
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ل فالمتطلعفَ :ف
ومن تقليل الن قاف :بول من ةرغل في العمل محتسهبا ممهن عهر بالتهدةن
واالستقامة ،فضهال عمها فهي و هو ههنا العنصهر مهن فواوهد ومزاةها؛ عهرا لمها
ةحمههل بههين نبي ه مههن غيههرة وحمهها

للعمههل ،ورغبههة صهها ة فههي جاح ه ،

ومقاومهههة كهههل مههها ةعو ههه  ،ومهههن ةعو ههه نو ةنحهههر بههه  ،نو ةسهههتغل لمصهههالح
دلصية.
فيههنا الصههن الههن ةقههدم يههو ه مللصهها هلل تعههالى ،وال ةرةههد ههزا ،وال
دكورا ،ةعتبر صمام نما للمؤسسة التي ةعمل بيها ،مهن احيهة ،و هوة محركهة
افعههة لحسههن تا يهها مههن احيههة نصههر  .فضههال عههن ن ه ال ةكل ه المؤسسههة
ديأا(.)31
مخِفالقفم فبة ًففوَفالۡفَ :ف
ومن التبسي الهالزم فهي التحصهيل :هواز نصهن القيمهة فهي الزكهاة بهدال عهن
العين .و د اصتل في ذل ال قيا ،على ن وال :فمنيم من ةمن ذله  ،ومهنيم مهن
ةجيزه بال كراهية ،ومنيم من ةجيزه م الكراهية ،ومنيم من ةجيزه فهي بعه
الصههور و بع ه

 .ونكلههر المت ههد ةن فههي من ه صههرا القيمههة هههم ال ههافعية

والعاهرةههة .وةقههابليم الحن يههة ،فيههم ةجيههزو صرا يهها فههي كههل حههال ،وعنههد
المالكية والحنابلة رواةاف ون وال.
ف ي ملتصر «صليل» :ن

ف القيمة ال ةجز  ،،و د تب فيه ابهن الحا هل

وابن ب ير .و د اعترض في التوضيح بأ صهال مها فهي «المدو هة» .و صه
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( )31ا عر« :الموار المالية في اإسالم» (ص.)397
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الم يور في عطا ،القيمة :ن مكروه ال محرم(.)32
()33

وفي «درت الرسالة» البن ا ي

ول يديل وابهن القاسهم بهأ صهرا

القيمة مطلقا اوز .و يل عكس .
وفههي «المدو ههة» :م هن بههره المصههد علههى نصههن ثمههن الصههد ة ر ههوف ن
تجزو  .ال ال يوا :ي حاكم ،وحكم الحاكم ةرف اللال (.)34
ونمهها عنههد الحنابلههة فههنكر فههي «المغنههي» ن ظههاهر مههنهل نحمههد :ن هه ال
ةجز  ،صرا القيمة في دي ،،من الزكواف ،ال زكاة فطر ،وال زكهاة المهال؛
ي صال

السنة.

ورو عن نحمد القول بالجواز فيما عدا ال طرة(.)35
والسههبل ايول ليههنا النههزاع ةر ه لههى اصههتال زواةهها النعههر لههى حقيقههة
الزكههاة :هههل هههي عبهها ة و ربههة هلل تعههالى ،نو حههق مرتههل فههي مههال ايغنيهها،
لل قرا ،،وبتعبير ا :ضرةبة مالية م روضة على مال النصاب!.
والحق ن الزكاة تحمهل المعنيهين ،ولكهن بعه
فههي الم ههيور عنه  -وبعه

ال قيها ،كال هافعي ونحمهد -

المالكيههة ،وكههنل العاهرةههة ،غلبههوا معنههى العبهها ة

والقربة في الزكاة ،فحتموا على المال صرا العين التي ا ،بيها الهنن ،ولهم
ةجوزوا ل صرا القيمة.
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( )32ا عر« :ال رت الكبير» لدر ةر وحادية الدسو ي علي (.)502/1
(.)340/1( )33
( )34ا عر« :درت الرسالة» لزرو (.)340/1
(« )35المغني» ( ،)65/3ط .المنار اللا ية.
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وغلل نبو حني هة ونصهحاب وآصهرو مهن ايومهة الجا هل انصهر :ن يها حهق
مالي صد ب سد صلة ال قرا ،،فجوزوا صرا القيمة.
ولكل من ال رةقين ن لة ال ةتس المقام لبسطيا( ،)36وحسبنا ن

ير لييا.

ِمَفم ل فالم نۡفَ :ف
 -1ن الزكههاة ربههة هلل تعههالى ،وكههل مهها كهها كههنل فسههبيل ن ةتب ه في ه نمههره
تعالى .وكما ال ةجوز في الصهالة امهة السهجو علهى اللهد والهن ن ،ومقهام
السجو على الجبية واي  .كنل ال ةجوز فهي الزكهاة صهرا

يمهة ال هاة

نو البعير.
 -2ومعنى ثا  :هو ن الزكاة و بظ لدف حا هة ال قيهر ،ودهكرا هلل علهى عمهة
المال ،والحا اف متنوعة ،فينبغي ن ةتنوع الوا ل.
 -3وبعد ذل

د رو نبو او وابن ما  :ن النبي صصن ال لمعهاذ حهين

بعل لى اليمن« :خِفالحذ فوذَفالحذ أفوال ذ فوذَفالغذ مأفوال ۡفذ فوذَف
اإلب أفوال ق فوَفال ق » )37(.وهو هن ةجهل الو هو

عنهده ،فهال ةجهوز

تجاوزه لى نصن القيمة.
نما النةن ن ازوا صرا القيمة بدال من العين ،من الحن يهة ومهن وافقيهم مهن
ال قيا ،،فاستندوا لى ما ةلي:
َ ذةَ َ ف} [التوبههة .]103 :فيههو تنصههين
فوذذَفمَوذ ه َذل يل ي مف َ
 -1ن هللا تعههالى ةقههول { :وخذذِ ي
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )36را في ذل كتابنا «فق الزكاة» ( )810/2وما بعدها .ط 25 .مكتبة وهبة بالقاهرة.
( )37ذكره في «المنتقى» و ال ال وكا ي :صحح الحاكم على درطيما ،وفهي سهنا ه عطها ،عهن
معاذ ،ولم ةسم من ؛ ي ولد بعد موت  ،نو في سنة موت  ،نو بعد موت بسهنة « .يهل ايوطهار»
( ،)152/4ط .العلما ية.
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على ن المأصوذ مال ،والقيمة مال ،فأدبيظ المنصوص علي .
نمهها بيها النبههي صصههن لمهها ن مله القههرآ بملههلِ« :ذ فكذ فمربۡذذفَفشذ ف
شذ » فيههو للتيسههير علههى نربههاب الموادههي ،ال لتقييههد الوا ههل به  ،فههإ نربههاب
الموادي تعز فييم النقو  ،واي ا ،مما عندهم نةسر علييم(.)38
 -2و ههد رو البييقههي بسههنده ،والبلههار معلق ها عههن طههاوو

ههال :ههال معههاذ

بههاليمن :اوتههو ي بلمههين نو لبههيل آصههنه مههنكم مكهها الصههد ة؛فإ نهههو
عليكم وصير للميا رةن بالمدةنة.
وفي رواةة :اوتو ي بعرض ثياب آصنه منكم مكا النرة وال عير.)39(...
 -3ورو نحمههد والبييقهي :ن عههامال ارتجه ا ههة مسههنة ببعيههرةن مههن موادههي
الصد ة .ونصن النا ة ببعيرةن ما ةكو باعتبار القيمة.
 -4ن المقصو من الزكاة غنا ،ال قير وسد صلة المحتا  ،وههنا ةحصهل بهأ ا،
القيمة كما ةحصل بأ ا ،ال اة ،وربما ةكو تحقيق ذله بهأ ا ،القيمهة نظيهر
ونةسر .وميما تتنوع الحا اف فالقيمة ا رة على فعيا.
-5رو سعيد بن منصور في «سنن » عن عطا ،ال :كا عمهر بهن اللطهاب
ةأصن العروض في الصد ة من الدراهم(.)40
واعتقد ن نا بعد التأمل فيما ندر ا لي من ن لة ال رةقين ةتبين لنها ر حها مها
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(« )38المبسوط» للسرصسي في «فق الحن ية» (.)157/2
(« )39السههنن الكبههر » للبييقههي ( ،)113/4ورواه البلههار فهي كتههاب «الزكههاة» مههن «صههحيح »
معلقا.
(« )40المغني» (.)65/3
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ذهل لي الحن ية في هنا المقام ،تسندهم في ذل ايصبار وانثهار ،كمها ةسهندهم
النعر واالعتبار.
والحقيقة ن تغليل ا ل العبا ة في الزكاة و ياسيا علهى الصهالة فهي التقيهد
بما ور من ن فيما ةؤصن ال ةت ق م طبيعهة الزكهاة التهي ر هح فييها ملهال و
الحن ية ن سيم الجا ل انصر :ن يها حهق مهالي ،وعبها ة متميهزة ،فأو بوهها فهي
مال الصبي والمجنو  ،حي تسق عنيم الصالة .وكها نولهى بيهم ن ةهنكروا
هنهها مهها ههالوه هنههاس ،ور وا ب ه علههى الحن يههة الههنةن نسههقطوا الزكههاة عههن غيههر
المكل ين ياسا على الصالة.
والوا ه ن رن الحن يههة نليههق بعصههر ا ونهههو علههى النهها  ،ونةسههر فههي
الحسهههاب ،وصاصهههة ذا كا هههظ هنهههاس ارة نو مؤسسهههة تتهههولى مههه الزكهههاة
وت رةقيا .فإ نصن العين ةؤ

لى زةا ة قاف الجباةة ،بسبل مها ةحتا ه قهل

ايديا ،العينية من مواطنيا لى ارة التحصيل ،وحراستيا ،والمحافعة علييها
مههن التل ه  ،وتييأههة طعاميهها ودههرابيا وحعاورههها  -ذا كا ههظ مههن اي عههام -مههن
مؤ ة وكل كليرة ,مما ةنافي مبدن اال تصا في الن قاف اإ ارةة.
و د رو هنا الهرن عهن عمهر بهن عبهد العزةهز ,والحسهن البصهر  ,و ليه
ذهل س يا اللور  .ورو عن نحمد ملل وليم في غير زكاة ال طر(.)41
و ال النوو  :وهو العاهر من منهل البلار في «صحيح »(.)42
و ال ابن رديد :وافق البلار في ههنه المسهألة الحن يهة ,مه كلهرة ملال تهة
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(« )41المغني» (.)56/3
( «)42المجموع» (.)429/5
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ليم ,لكن ا ه لى ذل التدليل(.)43
و د ذهل اإمام ابن تيمية منهبا وسطا بهين ال هرةقين المتنهازعين ,هال فيه :
«ايظير فهي ههنا :ن صهرا القيمهة لغيهر حا هة وال مصهلحة را حهة ممنهوع
من  ,ولينا در النبهي صصهن ايو هاص( )44ب هاتين نو ع هرةن رهمها ,ولهم
ةعدل لهى القيمة,وي ه متهى هوز صهرا القيمهة مطلقها ,فقهد ةعهدل الماله

لهى

ن ههواع ر ةأههة ,و ههد ةق ه فههي التقههوةم ضههرر؛ ي الزكههاة مبناههها علههى المواسههاة,
وهنا معتبر في هدر المهال و نسه .ونما صهرا القيمهة للحا هة نو المصهلحة نو
العدل ,فال بأ

به  ،ملهل :ن ةبيه ثمهر بسهتا نو زرعه بهدراهم ,فينها صهرا

ع ر الدراهم ةجزو ,وال ةكله

ن ة هتر ثمهرا نو حنطهة ,ذا كها

هد سهاو

ال قرا ،بن س  .و د ن نحمد على واز ذل .
وملل :ن ةجل علي داة في صمهل مهن اإبهل ولهيل عنهده مهن ةبيعه دهاة,
فإصرا القيمة هنا كا  ,وال ةكل

الس ر لى مدةنة نصر ؛ لي تر داة.

وملههل :ن ةكههو المسههتحقو للزكههاة طلبههوا منه عطهها ،القيمههة لكو يهها ن ه
لل قرا ,،كما قل عن معاذ بن بل:

كا ةقول يهل اليمن :اوتو ي بلمهين

نو لبيل ,نةسر عليكم ,وصير لمن في المدةنهة مهن الميها رةن واي صهار .وههنا
د يل ن

ال في الزكاة ،و يل :في الجزةة» .اهـ(.)45

وهنا رةل مما اصتر هاه ،والحا هة والمصهلحة فهي عصهر ا تقتضهي هواز
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )43فتح البار » ( ,)200/3ط .الحلبي.
( )44ةرا ب فر ما بين يمة اي لى و يمة النكر في اإبل ,ملل ما بهين بنهظ اللبهو وابهن اللبهو ,
وما بين يمة سن معينة والسن التي تلي  ,كال ر بين بنظ الملاض وبنظ اللبو .
(« )45مجموع فتاو ابن تيمية» ( ،)83 -82/25ط .السعو ةة.
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نصن القيمة ما لم ةكن في ذل ضرر بال قرا ،نو نرباب المال.

***
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ال صل الراب
حسن التوزة ف
وال ههرط الراب ه لنجههات الزكههاة فههي تحقيههق نهههدافيا اإ سهها ية واال تماعيههة
هو :حسن التوزة و يامه علهى نسهل سهليمة ،بحيه ال ةحهرم مهن الزكهاة مهن
ةسههتحقيا ،وةأصههنها مههن ال ةسههتحقيا ،نو ةأصههن المسههتحق مهها ال ةغنههي ،نو ةأصههن
ايحسن حاال ،وةترس ايدد حا هة .ونضهرب هنها بعه
التي هد

ايمللهة ليهنه ايسهل

لييا اإسالم:

نوال :التوزة المحلي:
ونعني بهالتوزة المحلهي ن ةكهو المسهتحقو فهي كهل يهة نولهى بزكاتيها
من غيرهم من المستحقين في يهاف نصهر  ،علهى مها ههو معهرو فهي عهام
«الالمركزةة» نو الييأاف المحلية .فكل رةة نو مجموعة ر متجهاورة نولهى
بما ةجم من زكاة نغنياويا عن طرةق فرع مؤسسة الزكاة في هنه القر .
فما فضل منيا كا ن رب القر

لييا نولى ب من غيرهها عهن طرةهق فهرع

المؤسسة في «المركهز» اإ ار للمنطقهة ،فمها فضهل عهن حا هة المركهز قهل
لى مؤسسة الزكاة في «المحافعهة» «حسهل التقسهيم اإ ار لجيورةهة مصهر
العربيهههة» .وفهههي كهههل بلهههد سهههالمي تتبههه

هههل الطرةقهههة فهههي البهههدا،ة بالوحهههدة

الصغر  ،ثم اال تقال لى ما هو نكبر منيا.
ومهها فضههل عههن حا ههة مؤسسههة اإ لههيم كل ه قههل لههى المؤسسههة المركزةههة
للزكهاة؛ لتسههاعد منه اي ههاليم التهي تقههل حصهيلة زكاتيهها ،نو ةكلهر ال قههرا ،وذوو
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الحا ههة فييهها نكلههر مههن غيرههها ،ولتقههيم منه الم ههروعاف -لصههالح المسههتحقين-
التي ةعجز ليم واحد عن امتيا من حصيلة الزكاة.
هنا هو هد اإسالم في ا حصيلة الزكهاة ،وههنه ههي سياسهت الحكيمهة
العا لة التي تت ق هي ونحدث ما ارتقى ليه تطهور ايفكهار واي عمهة اإ ارةهة
والسياسية والمالية في عصر ا.
وال عر
بال ال ر

يمة ما ها ،به اإسهالم هنها ،حتهى واز ه بمها كها ةحهدث فهي
والروم وغيرها من بهال المد يهة ،بهل اإسهالم .فقهد عهر

النها

في عصور الجاهلية وفي عيو العالم في نوروبا وغيرهها كيه كا هظ تجبهى
الضهههراول والمكهههو

مهههن ال الحهههين والصهههناع المحتهههرفين وصهههغار التجهههار

وغيهرهم ممهن ةكسههل رز ه بكهد اليمههين ،وعهر الجبهين ،وسههير الليهل وتعههل
النيههههار؛ لتههههنهل هههههنه ايمههههوال -الممزو ههههة بههههالعر والههههدم والههههدم  -لههههى
اإمبراطور نو المل نو ايمير نو السلطا  ،في عاصمت الزاهيهة ،فين قيها فهي
توطيههد عردهه  ،ومعههاهر نبيمتهه  ،واإغههدا علههى مههن حولهه مههن الحههرا
واي صار وايتبهاع ،فهإ بقهي فضهل فلتوسهي العاصهمة وتجميليها واسترضها،
نهليها ،فهإ فضههل دهي ،فأل ههرب المهد لههى نابه العههالي .وههو فههي ذله كله
غافل عن تل القر الكا حة المتعبة ،والدةار العاملة الناوية ،التهي منيها بيهظ
هنه المكو  ،ونصنف هنه ايموال.
فلما ا ،اإسالم ونمر المسلمين بإةتا ،الزكاة كما نمهر ولهي ايمهر بأصهنها،
عل من سياست  :ن توزع فهي اإ لهيم الهن تجبهى منه  .وههنا مت هق عليه فهي
دأ الموادي والزروع واللمار ،فإ الزكهاة ت هر حيه ةو هد المهال .وات قهوا
نةض ها علههى ن زكههاة ال طههر تههوزع حي ه ةقههيم ال ههلن الههن و بههظ علي ه .
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واصتل ههوا فههي النقههو و حوههها :هههل تههوزع حي ه ةو ههد المههال نو حي ه ةو ههد
المال (.)46
وايدير الن علي ايكلرو  :ن يا تتب المال ال المال (.)47
والدليل على ههنه السياسهة ههو سهنة الرسهول صصهن وصل اوه الرادهدةن،
فحين و

صصن سعات ووالت لى اي هاليم والبلهدا لجمه الزكهاة ،نمهرهم

ن ةأصنوها من نغنيا ،البلد ،ثم ةر وها على فقراو .
ولقد ا ،في حهدة معهاذ -المت هق علهى صهحت ن النبهي صصهن نرسهل
لى اليمن ،ونمره ن ةأصن الزكاة من نغنياويم وةر ها على فقراويم.
هال البغهو فهي «دهرت السهنة»« :فيه ليهل علهى ن قهل الصهد ة عهن بلهد
الو هههوب ال تجهههوز مههه و هههو المسهههتحقين فيههه  ،بهههل صهههد ة نههههل كهههل احيهههة
لمستحقي تل الناحية»(.)48
وكههنل

ههن معههاذ وصههية النبههي صصههن ،ف ههر زكههاة نهههل الههيمن فهههي

المستحقين من نهل اليمن ،بل فر زكاة كل لهيم فهي المحتها ين منه صاصهة،
وكتل بنل نهم كتابا كها فيه « :مهن ا تقهل مهن ملهال ( )49ع هيرت فصهد ت

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )46ا عر« :حادية الدسو ي» (.)500/1
( )47فههي عصههر ا ةكههو المال ه فههي رةههة نو لههيم هها ،،و قههو ه فههي مصههر بالعاصههمة نو بدولههة
نصر نحيا ا ،فايولى في ملل هنه الحالة ن تتب الزكاة المال ال المال.
( ،)474/5( )48ط .المكتل اإسالمي.
( )49ال ابن ايثير في «النياةة» :الملال في اليمن كالرستا في العرا  ،ةعني :ن ه اسهم إ لهيم
ار كالمحافعة نو القضا.،
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وع ره في ملال
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ع يرت »(.)50

وعن نبي حي ة ال :دم علينا مصد رسول هللا صصهن فأصهن الصهد ة
مهن نغنياونهها فجعليها فههي فقراونهها ،فكنهظ غالمها ةتيمها ،فأعطها ي منيهها لوصها -
ا ة(.)51
وفي الصحيح :ن نعرابيا سأل رسول هللا صصهن عهدة نسهألة منيها :بهاهلل
الههن نرسههل  :آهلل نمههرس ن تأصههن الصههد ة مههن نغنياونهها فتقسههميا علههى فقراونهها؟
ال« :نۡم».
ورو نبو عبيد عن عمهر رضهي هللا عنه  ،ن ه هال فهي وصهيت « :نوصهي
الللي ة من بعد بكنا ،ونوصي بكهنا ،ونوصهي بهايعراب صيهرا؛ فهإ يم نصهل
العرب وما ة اإسالم :ن ةأصن من حوادي نمواليم فير ها في فقراويم»(.)52
وكنل كا العمل في حياة عمر :ن ة ر المال حي

مه  ،وةعهو السهعاة

لى المدةنة ال ةحملو ديأا غير نحالسيم التهي ةتل عهو بيها ،نو عصهييم التهي
ةتوكأو علييا.
وسأل عمر عما ةأصن من صد اف ايعراب :كي
«وهللا ير

صهن بيها؟ فقهال عمهر:

علهههييم الصهههد ة ،حتهههى تهههروت علهههى نحهههدهم مأهههة ا هههة نو مأهههة

بعير»(.)53
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

سهعيد بهن منصهور ،ونصهر حهوه ايثهرم كمها فهي

( )50رواه عن طاوو بإسنا صحيح نصر
« يل ايوطار» (.)161/2
( )51رواه الترمن و ال :حدة حسن ...المصدر س .
(« )52ايموال» (.)595
(« )53المصن » البن نبي ديبة ( ،)205/3ط .حيدر آبا .

لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر

44

هنا لى ن قل الزكاة من بلد م حا ة فقراويم ملل بالحكمة التي فرضهظ
ي ليا .ولهنا هال فهي «المغنهي»« :وي المقصهو بالزكهاة غنها ،ال قهرا ،بيها،
فإذا نبحنا قليا نفضى لى بقا ،فقرا ،ذل البلد محتا ين»(.)54
وعلى هنا المنيج الن اصتط الرسهول صصهن وصل هاؤه الرادهدو سهار
نومة العدل من الحكام ،ونومة ال تو من فقيا ،الصحابة والتابعين.
فعن عمرا بن حصين رضي هللا عن ن ه ولهى عهامال علهى الصهد ة -مهن
بل زةا ابن نبي نو بع

ايمرا ،في عيد بني نميهة -فلمها ر ه هال له  :نةهن

المال؟ ال :وللمال نرسلتني؟! نصن ا من حي كنا أصهنه علهى عيهد رسهول هللا
صصن ،ووضعناه حي كنا ضع (.)55
وولى محمد بهن ةوسه اللق هي طاووسها -فقيه الهيمن -عهامال للصهد ة علهى
ملال

 -ليم -فكا ةأصن الصد ة من ايغنيا ،فيضعيا في ال قهرا ،،فلمها فهرغ

ههال ل ه  :ارف ه حسههاب  .فقههال :مهها لههي حسههاب ،كنههظ آصههن مههن الغنههي فأعطي ه
المسكين(.)56
وعن فر د السبلي ال :حملظ زكاة مهالي ي سهميا بمكهة ،فلقيهظ سهعيد بهن
بير ،فقال :ار ها فا سميا في بلدس(.)57
وعن س يا اللور  :ن زكاة حملظ من الر

لى الكوفة ،فر ها عمهر بهن

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )54المغني» (.)672/2
( )55رواه نبو او وابن ما  .ا عر « :يل ايوطار» (.)161/4
(« )56ايموال» (ص.)595
(« )57ايموال» (ص.)595
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عبد العزةز لى الر (.)58
ال نبو عبيد :والعلما ،اليوم مجمعو علي هنه انثار كليا :ن نهل كهل بلهد
من البلدا نو مها ،مهن الميهاه -بهالنعر للبا ةهة -نحهق بصهد تيم مها ام فهييم مهن
ذو الحا ههة واحههد فمهها فههو ذله  ،و نتههى ذله علههى ميه صههد تيم ،حتههى
الساعي وال دي ،مع منيا.

ةر

واستدل بلبر معاذ الن عا بحلس الن صر ب على ر بت  ،وصبر سهعيد
ال« :كنا لر لنأصن الصد ة فمها ر ه ال بسهياطنا» .وبلبهر مرا عهة

الن

عمر ومعاذ حين نرسل لي بع

ما فضل من صد اف نهل اليمن.

ال نبو عبيد« :فكل ههنه ايحا ةه ثبتهظ ن كهل هوم نولهى بصهد تيم حتهى
ةستغنوا عنيا ،و ر استحقا يم ذل

و غيرهم ما ها،ف به السهنة لحرمهة

الجوار ،و رب ارهم من ار ايغنيا.)59(»،
فإ

يل المصد فحمل الصد ة من بلهد لهى آصهر سهواه وبإهليها فقر لييها،

ر ههها اإمههام لههييم ،كمهها فعههل عمههر بههن عبههد العزةههز ،وكمهها نفتههى به سههعيد بههن
بير( ،)60ال ن براهيم «النلعي» والحسهن «البصهر » رصصها فهي الر هل
ةؤثر بيا رابت .
ال نبو عبيد« :و ما ةجوز لا سا في صاصت ومال  :فأما صد اف العهوام
 ميور ايمة -التي تلييا ايومة -نولو ايمر -فال(.)61ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )58ايموال» (ص.)595
(« )59ايموال» (ص.)595
(« )60ايموال» (ص.)595
( )61س (ص.)598
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و ذا كا ايصل المت ق علي ن الزكاة ت ر في بلد المال الن و بهظ فيه
الزكاة ،فإ من المت ق علي كنل ن نهل البلهد ذا اسهتغنوا عهن الزكهاة كليها نو
بعضيا ،ال عدام ايصنا

المستحقة ،نو لقلهة عهد ها وكلهرة مهال الزكهاة  -هاز

قليا لى غيرهم :ما لى اإمام -وبعبهارة نصهر  :المؤسسهة المركزةهة للزكهاة؛
لتتصر فييا حسل الحا ة -نو لى ن رب البال لييم.
فايصل في الزكاة ن ت ر حي

معظ؛ رعاةة لحرمة الجهوار ،وتنعيمها

لمحاربههة ال قههر ومصهها رت  ،وتههدرةبا لكههل لههيم علههى االكت هها ،الههناتي ،وعههال
م هاكل فههي اصله  .وي فقههرا ،البلههد ههد تعلقههظ ن عههارهم و لههوبيم بيههنا المههال،
فكهها حقيههم في ه مقههدما علههى حههق غيههرهم .وهههنا مهها عههل النهها

فههي عصههر ا

ةقبلو على عام اإ ارة المحلية ،وةنت عو بمزاةاه.
وم ذل كل ال نر ما عا مهن اللهرو علهى ههنا ايصهل ،ذا رن اإمهام
العا ل -بم ورة نهل ال ور  -في ذل مصلحة للمسلمين وصيهرا لاسهالم .بهل
د ةجل ذل  ،كما ذا ا تات الك ار بلهدا ،واحتها نهله لهى مسهاعدة عا لهة ،نو
ا تاحتهه فيضهها اف ،نو نصههاب زالزل نو كهههوارث كبيههرة ،نو مجاعههة عامهههة.
فالمؤمنو صوة ،والمسلمو نمة واحدة.
وةعجبني ما ال اإمام مال في هنا« :ال ةجوز قل الزكاة ال ن ةقه بأههل
بلد حا ة ،فينقليا اإمام لييم على سبيل النعر واال تيا »(.)62
و ههههال ابههههن القاسههههم مههههن نصههههحاب « :

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )62ت سير القرطبي» (.)175/8

قههههل بعضههههيا لضههههرورة رنةتهههه
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صوابا»(.)63
ورو عن سحنو  ،ن ه هال« :ولهو بله اإمهام ن فهي بعه
ددةدة ،از ل قل بع

الهبال حا هة

الصد ة المستحقة لغيهره ليه  ،فهإ الحا هة ذا زلهظ

و ههل تقههدةميا علههى مههن لههيل بمحتهها  ،والمسههلم نصههو المسههلم ال ةسههلم وال
ةعلم (.)64
وذكر في «المدو ة» عن مال  :ن عمهر بهن اللطهاب كتهل لهى عمهرو بهن
العهاص وهههو بمصههر ،عههام الرمهها ة -وهههو عهام المجاعههة« :ةهها غوثههاه ةهها غوثههاه
للعرب!! يز لي عيرا ةكو نوليا عنهد وآصرهها عنهدس ،تحمهل الهد يق فهي
العبا- ،اللياب» ،فكا عمر ةقسم ذله بيهنيم علهى مها ةهر  ،وةوكهل علهى ذله
ر اال ،وةأمرهم بحضور حر اإبل ،وةقول:

العهرب تحهل اإبهل ،فأصها

ن ةستحيوها ،فلينحروها ،وليأتدموا بلحوميها ودهحوميا وليلبسهوا العبها ،الهن
نتى في الد يق(.)65
وهكهههنا تتكافهههل اي هههاليم واي طهههار اإسهههالمية فهههي سهههاعة العسهههرة ،وةكمهههل
بعضهيا بعضها .وههنا دهأ ايمهة الواحهدة ،وههو مها ةنها

النعهراف اإ ليميههة

المتعصبة المغلقة.
ثا يا :العدل بين ايصنا

وايفرا :

ومهههن حسهههن التوزةههه المطلهههوب :العهههدل بهههين ايصهههنا الهههنةن عليهههم هللا
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(«)63ت سير القرطبي» (.)175/8
»()64ت سير القرطبي» (.)175/8
(« )65المدو ههة الكبههر » ( ،)246/1وهههنا ايثههر رواه الحههاكم فههي «المسههتدرس» بههأطول ممهها فههي
«المدو ة» ،و ال :صحيح على درط مسلم ،ووافق النهبي (.)406 ،405/1
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ورسول مصار

للزكاة ،والعدل بين نفرا كل صن مهن المسهتحقين ،ولسهنا

عن هي بالعههدل التسههوةة بههين نصههنا المصههار نو ندههلاص ايصههنا  ،كمهها
ةقول اإمام ال افعي رضي هللا عن  .و ما عني بالعهدل مراعهاة ايهليهة ودهدة
الحا ة ،ومصلحة اإسالم العليا .وهنه بع
ير ح اي وال في التوزة على ايصنا

القواعد التي ةنبغهي اتباعيها وفقها
وايدلاص:

 -1ةنبغهههي تعمهههيم ايصهههنا المسهههتحقين ذا كلهههر المهههال ،وو هههدف ايصهههنا
وتسههاوف حا اتيهها نو تقاربههظ ،وال ةجههوز حرمهها صههن مههنيم م ه يههام
سههبل اسههتحقا وو ههو حا ت ه  .وهههنا ةتعههين فههي حههق اإمههام نو السههلطة
ال رعية التي تجم الزكواف وت ر يا على المستحقين.
 -2تعميم ايصنا المو هو ةن بال عهل مهن اللما يهة ،ولهيل بوا هل ن سهو
بين كل صن

وآصر في در ما ة رض ل  ،و مها ةكهو ذله حسهل العهد

والحا ة .فقد ةو د في ليم نل فقير وال ةو د من الغارمين وابهن السهبيل
ال ع رة فكي ةعطى ع رة ما ةعطهاه نله ؟!! ليهنا هر ايوفهق هنها مها
ذهل ليه ماله ومهن بله ابهن دهياب ،مهن ةلهار الصهن الهن فيه العهد
والحا ة بالنصيل ايكبر( )66صالفا لمنهل ال افعي.
 -3ةجههوز صههر الزكههاة كليهها لههبع

ايصههنا صاصههة؛ لتحقيههق مصههلحة

معتبهههرة دهههرعا تقتضهههي التلصهههين .كمههها ن ههه عنهههد عطههها ،صهههن مهههن
ايصنا

اللما ية ال ةلزم التسوةة بين مي نفرا ه في در ما ةعطو ه  .بهل

ةجوز الم اضلة بينيم حسل حا اتيم ،فهإ الحا هاف تلتله مهن فهر لهى
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )66ال الدر ةر في «درح الصغير»  :ةندب ةلار المحتها علهى غيهره بهأ ةلهن باإعطها،،
نو ةز ا ل في على غيره ،على حسل ما ةقتضي الحال؛ ذ المقصو سد الحا ة.)234/1( .
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آصر.
الميههم ن ةكههو الت ضههيل  -و ههد -لسههبل ومصههلحة ال ليههو ودههيوة،
وو

حا

بانصرةن من ايصنا

نو ايفرا (.)67

 -4ةنبغهي ن ةكههو ال قهرا ،والمسههاكين ههم نول ايصههنا الهنةن تصههر ليههم
الزكاة ،فإ ك هاةتيم و غنها،هم ههو اليهد

ايول للزكهاة .حتهى

الرسهول

صصن لم ةنكر في حدة معاذ وغيهره ال ههنا المصهر « :نيخذِفوذَف
م ف ذ مأفِت ذ فعُذذىفِق ذ ا م» .وذل ه لمهها ليههنا المصههر مههن نهميههة
صاصة.
فهال ةجههوز للحههاكم ن ةأصهن نمههوال الزكههاة لين قيها علههى المتطههوعين بههالجيش
ملال ،وةدع ال أهاف المحتا هة مهن نههل ال قهر والمسهكنة ةأكليها الجهوع والعهر
والضياع ،وةحر يا الحقد والحسد والبغضا.،
وكههل هههنا مهها لههم تطههرن ظههرو صاصههة مؤ تههة تجعههل عال يهها مقههدما علههى
عال ال قر والمسكنة ،ملل :غزو اي نبي الكافر لبلد مسهلم ،فيقهدم صهد الغهزو
على غيره.

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )67من ن و ما هرنف فهي ذله مها فهي «دهرت ايزههار» مهن كتهل «الزةدةهة» ( ،)518/1هال:
«وال ةجههوز لامههام ذل ه التقضههيل ال ذا كهها غيههر مجح ه بايصههنا البا يههة ،فأمهها ذا كهها
مجح هها لههم ةجههز؛ ي ذل ه حي ه وميههل عههن الحههق .ومعنههى اإ حهها هنهها :ن ةعطههى نحههد
الغارمين فو مها ةقضهي ةنه وانصهر و مها ة هي بدةنه  ،نو ةعطهى نحهد ابهن سهبيل مها ةبلغه
وطن ه  ،وانصههر و ذل ه  .نو ةعطههى فقيههر مهها ةك ي ه وعول ه «عيال ه » وانصههر و مهها ةك ي ه
وعول  ،من غير سبل مقت لنل كأ ةكو الم ضل مؤل ها نو حهو ذله  ،وةجهوز لامهام ن
ة ضل بع ايدلاص فيعطي نكلر مما نعطى غيره لتعهد السهبل فيه  ،المو هل السهتحقا
الزكاة ،وذل حو ن ةكو ههنا ال هلن فقيهرا مجاههدا عهامال غارمها ،فإ ه ةعطهى نكلهر مهن
غيره ال تماع هنه الو وه في » .اهـ.
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 -5ةنبغههي ايصههن بمههنهل ال ههافعي فههي تعيههين الحههد اي صههى الههن ةصههر
للعههاملين علههى الزكههاة باةههة وتوزةعهها .و ههد حههد ه بمقههدار «الههلمن» مههن
حصهههيلة الزكهههاة ،فهههال ةجهههوز الزةههها ة عليههه  .فهههإ ممههها ةعهههاب علهههى نكلهههر
الضراول الوضعية :ن مقدارا كبيرا ممها ةجبهى منيها ةن هق علهى اإ اراف
واي يزة المكل ة بالجباةهة ،فهال تصهل المبهال المحصهلة مهن الممهولين لهى
اللزا ة ،ال بعد ن تكو د قصهظ قصها ملحوظها ،بسهبل اإسهرا فهي
قاف الجباةة والتحصيل ،وما تستلزم فلامة المناصل ،ون ا هة المكاتهل،
والعناةة بالمعهاهر ،والميهل لهى التعقيهد ،مهن تكهالي

مهة ونمهوال طاولهة.

وهنا فهي الحقيقهة مها ةؤصهن مهن صهيل الجيهاف المسهتحقة التهي تصهر
فييهها حصههيلة مهها بههي مههن المههال .وهههنا بينهها علي ه بالت صههيل فههي ال صههل
السابق.
ثاللا :االستيلا من نهلية االستحقا للزكاة:
و عنههي بيههنا نال تصههر الزكههاة لكههل مههن طلبيهها ،نو كههل مههن تعههاهر بههال قر
والمسكنة ،نو ا عى ن غارم نو ابن سبيل ،نو زعم ن ةجاهد في سبيل هللا.
بل ال بد مهن التلبهظ واالسهتيلا مهن اسهتحقا ال هلن للزكهاة عهن طرةهق
من ةعرف من عدول نهل محلت ممن ليم راس ومعرفة بملل حال .
ومما ةعين على هنا :ما لناه من ضرورة توزة الزكاة في كهل محلهة علهى
المستحقين مهن نهليها ،وال رةهل ن نههل كهل رةهة نو بلهد ن ر بهنو الحا هة
والعهوز بيههنيم ،ونعههر بمههدعى ال قههر ،والمتعههاهرةن بالمسههكنة كههنبا واحتيههاال
على النا .
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و ههد صههح عههن النبههي صصههن حههدة ةنبغههي ن ةعههد نصههال فههي التلبههظ
واالستيلا من نهلية كل من تصهر

له الزكهاة .وذله ههو حهدة

بيصهة بهن

الملار الن رواه نحمد ومسلم في «صحيح » .وفي  :ن المسهألة ال تحهل ال
يحد ثالثة:
أفِحَُّزفلذۥفالممذ ل فحتذىفن ذف فرذمفنممذأف-ن ذ ف
ف
« -1ر فنح َّمف فحم ل
عَفالميا و ف
-2فور فمَ بتۥف

ح فا ت حذزفو لذۥأفِحُذزفلذۥفالممذ ل أفحتذىفن ذف ف

لا ًفو فوَفعفشو ف
-3فور فمَ بتۥفِ أفحتىفنقذل فرالرذ فوذَفذويفالحنذ فوذَف لوذۥ:فلقذةف
أفِحَُّزفلۥفالمم ل أفحتىفن ف ف لا ًفو فوَفعفش».
ف
مَ بزفِالفنً فِ
ال اإمام اللطابي« :في هنا الحهدة علهم كليهر وفواوهد مهة ،وةهدصل فهي
نبههواب مههن العلههم والحكههم .وذله ن ه ههد عههل مههن تحههل له المسههألة مههن النهها
ن ساما ثالثة :غنيها وفقيهرةن ،و عهل ال قهر علهى ضهربين :فقهرا ظهاهرا ،وفقهرا
باطنا.
فالغني الن تحل له المسهألة ههو صهاحل الحمالهة ،وههي الك الهة ،والحميهل
هو :الك يل والضمين -وت سير الحمالهة :ن ةقه بهين القهوم الت ها ر فهي الهدما،
وايمههوال ،وةحههدث بسههببيا العههداوة وال ههحنا ،،وةلهها منيهها ال تههق الععههيم،
فيتوس الر هل فيمها بيهنيم ،وةسهعى فهي صهالت ذاف البهين ،وةتضهمن مها تهال
يصحاب الطواوهل ةترضهاهم بهنل  ،حتهى تسهكن اللهاورة ،وتعهو بيهنيم ايل هة.
فينا الر ل صهن معروفها ،وابتغهى بمها نتهاه صهالحا ،فلهيل مهن المعهرو ن
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تورس( )68الغرامة علي في مال  ،ولكن ةعا على ن ا ،ما تحمله منه  ،وةعطهى
من الصد ة در ما تبرن ب ذمت وةلر من عيدة ما تضهمن منه  ،ونمها النهوع
ايول مههن ههوعي نهههل الحا ههة -وهههو ذو ال قههر العههاهر -فيههو ر ههل نصههابت
اوحة في مال فأهلكت .
والجاوحة في غالل العر  :ههي مها ظيهر نمهره مهن انفهاف كالسهيل ةغهر
متاع  ،والنار تحر  ،والبهر ة سهد زرعه وثمهاره ،فهي حهو ذله مهن ايمهر،
وههنه ندهيا ،ال تل ههى آثارهها عنهد كو يها وو وعيهها ،فهإ نصههاب الر هل دههي،
منيهها فأصههاب مالهه وافتقههر ،حلههظ المسههألة ،وو ههل علههى النهها
الصد ة من غير بينة ةطالبو بيا على ثبوف فقره ،واستحقا

ن ةعطههوه

ةاها.

ونما النوع انصهر «ذو ال قهر البهاطن» :فإ مها ههو فهيمن كها له مله ثابهظ،
وعههر ل ه ةسههار ظههاهر ،فهها عى تل ه مال ه مههن ههن طر ه  ،نو صيا ههة ممههن
نو ع ه  ،نو حههو ذل ه مههن ايمههور التههي ال ةبههين ليهها نثههر ظههاهر فههي الم ههاهدة
والعيا  ،فإذا كا ذل وو عهظ فهي نمهره الرةبهة فهي الن هو
الصد ة ال بعد استبرا ،حال  ،والك

لهم ةعه دهيأا مهن

عن بالمسألة من نهل االصتصاص به ،

والمعرفة ب هأ  .وذله معنهي فهي وله « :حتذىفنقذل فرالرذ فوذَفذويفالحنذ ف
وَف لوۥ:ف ةفمَ بزفِالفنً فِ » ،وادتراط الحجها تأكيهد ليهنا المعنهى ،ن :
ال ةكو وا من نهل الغباوة والغ لة ،ممن ةل ي علييم بهواطن ايمهور ومعا ييها،
ولههيل هههنا مههن بههاب ال ههيا ة ،ولكههن مههن بههاب التبههين والتعههر  ،وذل ه ن ه ال
مدصل لعد اللالثة في دي ،من ال يا اف ...فإذا ال هر مهن ومه نو يرا ه
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )68في «تا العرو »« :من المجهاز :ورس الهن ل عليه ذا حمله ونضهاف ليه و ر ه به كأ ه
ةلزم ةاه ...ون لمورس في هنا ايمر ،ن  :ليل ل في ذ ل».
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فيما ةدعي نعطي من الصد ة» .اهـ(.)69

ومما ةؤكد ادتراط الحجا فيمن ةزكو طلهل ال قيهر مهن الزكهاة :ن الجاههل
كليرا ما ةغتر بالعاهر والسطح ،وال ةن ن لى ايعمها ؛ ليتبهين حقيقهة مها فييها.
فقد ةحسل المتع

غنيا ،كما ةحسل كل ساول فقيرا ،ولهيل ايمهر كهنل  .فقهد

وص ه القههرآ فقههرا ،المسههلمين فههي المدةنههة ،ممههن هههم نولههى النهها

بالزكههاة

سذ يف ي فٱ َّ يف َ ف
وغيرههها مههن الصههد اف ،فقههال تعههالى { :يلُتوقَذ َ اأ يءفٱلَّذ يِنََ فموح ي ذ و وامفِيذ ف َ
نَمت َ يطف فۡولنَ ف َ
فوََ فٱلتََّۡتن يف} [البقرة.]273 :
م و و ومفٱل َن يه وفم َ يفَ أ َء ي
عفنَح َ
ض بف فِي فٱۡلَر ي

وةنبغي ن ةكو هنا الحدة ال رة

نساسا في تزكية من ال ةعهر عهنيم

ال قهههر والحا هههة نو ممهههن ةكهههو ظهههاهرهم االسهههتغنا ،،فيحتههها و لهههى «لجنهههة
ثالثية» تزكييم ،وةمكن ن ةكو ذل في صهورة غيهر علنيهة ،حتهى ال تجهرت
كرامتيم نمام النا .

***

ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )69معههالم السههنن» المطبههوع م ه «ملتصههر المنههنر » و «تيههنةل ابههن القههيم» ( ،)237/2ط.
السنة المحمدةة.
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ال صل اللامل
تكامل العمل باإسالم
و بههل هههنه ال ههروط كليهها ةجههل ن ةتههوفر دههرط ضههرور لنجههات الزكههاة.
ولأن نصر اه في الترتيل والمكا  ،فإ لسابق في الرتبة والمكا ة.
هنا ال هرط ههو ضهرورة تكامهل العمهل باإسهالم .وبعبهارة نصهر  :التحهول
الحقيقههي لههى اإسههالم ،بإةجهها المجتمه المسههلم الههن ةنقهها يحكههام هللا ،وةعمههل
ب راوض  ،وةتجنل محارم  ،فالزكاة ال تحقق نهدافيا وتهؤتي نكليها فهي مجتمه
مضي ل راو

هللا ،منتي لمحارم هللا ،معطهل يحكهام هللا ،ال ةتقيهد بال هرةعة

اإسالمية وال بتربية اإسالم.
و ليلنهها علههى ذله  :ن هللا تعههالى لههم ةأمر هها بالزكههاة من ههر ة ه ؛ ي الزكههاة
وحههدها ال تقههيم المجتم ه المسههلم .مهها نمر هها بالزكههاة مقرو ههة بالصههالة حين ها،
وبغيرها من ال راو

والوا باف حينا آصر.

وليهههنا ال ةتصهههور ن تهههنجح الزكهههاة فهههي مجتمههه ةضهههي الصهههالة وةتبههه
فو َءانوذذلام َّ
فٱلز َكذ هذل فَ} [البقههرة.]43 :
ال هيواف ،و ههد ههال هللا تعههالىَ { :وم َ يف ومذذلامفٱل َّ ذَُ هل َ َ

و ههال نبههو بكههر« :وهللا ي ههاتلن م هن ة ههر بههين الصههالة والزكههاة» .ولههنا ر ههظ
الزكاة بالصالة في نكلر من ع رةن موضعا من كتاب هللا.
وال تنجح الزكهاة فهي مجتمه سهكظ عهن ال ح ها ،والمنكهر ،ونغمه
على ال سا والباطهل ،وعطهل فرةضهة ايمهر بهالمعرو

عينه

والنيهي عهن المنكهر،

و ههد ههر هللا بينيمهها وبههين الزكههاة والصههالة فههي نكلههر مههن موض ه فههي كتاب ه :
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ذزفبَۡ و
فوٱل ومي يو ه َذ و
ذَف
فونَ َ ذذلنَ ف َ
م ذ ومفمَو يلفَ ذ أءوفبَۡ ذ ففنَ ذ وو و ونَ فبيذذَل َمۡ و ي
وَ َ
{ َوٱل ومي يو وذذلنَ َ
عذ ي
فونوينولنَ َّ
فو َرسوللَ فۥو} [التوبة .]71 :ف
فون يوطفۡولنَ فٱ َّ َ َ
فٱلزك هَل َ َ
ٱل وم َ ي ف َونو يقف وملنَ فٱل َّ َُ هل َ َ
ه
عف
{ َولَ َف و َ َّنفٱ َّ وف َوَف َن و و أهووف يإ َّنفٱ َّ َفلَقَذ يليفع يَزنذزف40فٱلَّذ يِنََ ف يإنف َّو َّذ َّ ومف يِذ فٱۡلَر ي
فو َءانَذلوففامف َّ
َذَفٱل وم َذ يف} [الحههج،40 :
فوم َ َوذ و وامفبيذَل َمۡ و ي
وَ َ
ٱلزك هَذل َ َ
م َ َذ وولامفٱل َّذَُ هل َ َ
فونَ َ ذلامفع ي

 .]41وال تهههنجح الزكهههاة فهههي مجتمههه نضهههاع ال هههور واسهههتبد بهههأمره الطغهههاة،
والقههرآ الكههرةم ههد عليهها واسههطة العقههد بههين الصههالة واإ هها الههن كليههرا مهها
فوم َ َذ وولامف
ةعبهر به عههن الزكههاة ،وذله فههي وله تعههالىَ { :وٱلَّذ يِنََ فٱسذت َ َن بولامف يلذ َ يب ّٞي م َ
فومَو و وهمف و
فر َز ه َ ومفنو يتقولنَف} [ال ور .]38 :
لر هىفبَف َ وم َ
ٱل َّ َُ هل َ َ
فو يو َّم َ
ش َ

وال تنجح الزكاة في مجتم سا،ف صالت  ،وضاعظ في اللغو نو ات ،
وداعظ في ال واحش ،وضيعظ في ايما اف ،و كلظ العيو  ،و د وص

هللا

َ َالني ي م ف ه َخ ي ۡولنَف2ف
مجتم المؤمنين بقول َ { :ة فمََُِ َح فٱل ومي يو ولنَف 1فٱلَّ يِنََ ف وهم فِي ف َ
ضلنَف 3ف َوٱلَّ يِنََ ف وهم ف يل َّ
َوٱلَّ يِنََ ف وهم فع يََ فٱلَُّغ يل ف ووۡ ي و
ُزك هَل ي ف هَِ يُۡولنَف 4ف َوٱلَّ يِنََ ف وهم ف يلتو و و ي ي مف
ه َح يت و
لوفََف 6فَِ َم يَ فٱبتَغَ هىف
ملنَف 5فإي َّ ف َ
عَُ ه أى ففم َز ه َو ي ي م فمَو ف َو ف َو َُ َز فمَن ه َم و وم ف َِ يإنَّ وم ف َف و ف َوُو ي
أ
ه
فر و
علنَف 8ف َوٱلَّ يِنََ ف وهمف
فو َ
َو َراأ َء فذَ يلأَ ف َِ ووم هلَ يأَ ف وه وم فٱل َۡ وونَف 7ف َوٱلَّ يِنََ ف وهم يفۡل َ ه َو ه َتي ي م َ
ع ية يهم ه َ
َ َُ ه َلني ي مفنو َح ِي وملنَف} [المؤمنو .]9 -1 :
َ
ع َُ هىف َ

فراو
بع

اإسالم ونحكام مترابطة متكاملة ،ال ةغني بعضيا عن

 ،ولكل منيا وره ،وتأثيره في حياة ال ر والمجتم  ،و همال بعضيا

ةؤثر في وة مجموعيا .ولينا ن كر القرآ على بني سراويل بلنا ،نصنهم
ببع

الدةن و بع

 ،و ةما يم ببع

الكتاب و بع

 ،فقال تعالى في

فو ومف
فون َ تو و ونَ فبي َۡ ففَِ َم ف َ َزاأءوف َوَفنَتَۡ وف هذَ يلأَ ي
صطابيم{ :مََِتوي يو ولنَ فبي َۡ ي فٱل ي هت َ ي َ
ع َّم ف
فو َو فٱ َّ وف يب هغَ يت ٍ ف َف
فو َنل َ فٱل يق هفَ َم ي فنو َ نونَ ف يإلَ ه أى فمَ َ
إي َّ ي
ب َ
فخزيف فِي فٱل َحفَ هل ي فٱلةنن َف ِۖ َ
ش ية ّٞفٱلََِۡا ِۗ ي
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أ
فو َ ف
نَۡ َمُولنَف 85فمووم هلَ يأَ فٱلَّ يِنََ فٱشت َ َ وو فام فٱل َح َف هل َ فٱلةنن َف ف يبَۡلأ يخ َ ِۖ ي فَِ َال فنو َ تَّ و ف َ
ع و وم فٱلََِۡابو َ

وهمفنو َ و ونَف} [البقرة.]86 ،85 :
و د نمر هللا رسول ن ةحكم بكل ما ن زل هللا ،وحنره من ساول نهل
الكتاب وصدعيم ن ة تنوه عن بع

ما ن زل هللا لي  .وهو نمر لكل حاكم

مسلم من بعده ،ال تعالىَ { :ومَ ين فٱح وم فبَف َ وم ف يب َم أ فم َ َ
فو َ فنَت َّ يع فمَه َلاأ َء وهمف
نز َ فٱ َّ و َ
َوٱحَِر وهمفمَنفنَتتي ولكَ فع ََۢف َبۡ ي ف َو أفم َ َ
نز َفٱ َّ وف يإ َلفأَف} [الماودة.]49 :

عام اإسالم كل ال ةتجزن:
ها ،مؤسسهة للزكهاة نو صهدار ها و ةهنعم تحصهيليا

ومن هنا ن هول:
وتوزةعيا ،ةجل ن ةكو

ز،ا مهن صطهة متكاملهة لتطبيهق النعهام اإسهالمي،

والعو ة الصحيحة لى الحياة اإسالمية.
عام اإسالم للحياة عام متماس متكامل ،ال تصلح تجزوت  ،وال نصن
بعض

و بع

ةصبح البع

 ،فقد ةكو الن ترس مكمال نو درطا للن نصن ،وهنا

المأصوذ عدةم القيمة ،نو ضأيل الن على اي ل ،ولينا نمر هللا

المؤمنين بالدصول في اإسالم كل  ،والعمل بتعاليم ودراوع كافة ،وذل في
فو َ فنَت َّ يۡولامف وخ و
ول تعالى { :ه َنأ َنن َ فٱلَّ يِنََ ف َءا َو ولامفٱ وخُولامفِي فٱل ّٞ
ط ه َل يفٱل َّف ه َط يَف
ميُ يمف َك أَِّ ف َ
عةووّٞفف نو يفَف} [البقرة .]208 :ف
إينَّۥووفلَ ومف َ

والسلم هنا هو اإسالم؛ ي ه مصهدر السهالم للهن ل وللمجتمه  ،ن  :ن صلهوا
في دراو اإسالم ملة ،ال كما نرا بع
االحت هههاظ بهههبع

الييو ن ةدصلوا فهي اإسهالم ،مه

دهههراوعيم وتقاليهههدهم القدةمهههة ،فهههرف

القهههرآ ذلههه  ،ال ن

ةدصلوا في السلم كافة ،وةأصنوا بجمي عر اإسهالم ودهراوع والعمهل بجميه
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نوامره وترس مي زوا ره(.)70
ولينا كا ايصن بجز ،من عام اإسهالم و سهاوره ،صرو ها علهى منطهق
اإسالم س  ،الن ةرف

التجزوة يحكام وتعاليم .

ثم هو -في الو هظ سه  -نصهن ال ةجهد كليهرا فهي عهال نمهراض المجتمه
عال ا حاسما ،وحل م كالت من الجنور.
هل ن نحد المجتمعاف التي ةعيش اإسالم فييا غرةبها اليهوم ،نرا ن ةأصهن
عاما كنعام الزكاة وحده وةطبق  ،فماذا تكو النتيجة؟
في رنةي كما ةلي:
 -1مهههه حصههههيلة ضههههأيلة ال تك ههههي لموا يههههة ال قههههر المنت ههههر والم ههههكالف
اال تماعيههة الجمههة النادههأة مههن وراوهه  ،وضههآلة الحصههيلة ر عيهها لعههدة
نسباب ،نهميا:
نوال :ضع

الوازع الدةني والوعي اإسالمي لد كلير من النها  ،تيجهة

للغزو ال كر اي نبي الكافر .نض

لهى ذله  ،تيهرب النها

مهن ن ا ،الزكهاة

للحكومة؛ لكلرة ما ةرهقيم من ضراول نصر  ،ولعهدم ثقهتيم بالحكومهاف التهي
تجبهي الزكههاة ،وهههي ال تحكههم بمهها ن ههزل هللا .والعتقهها هم ن يهها لههن تصههر فههي
الو وه الم روعة كأكلر الضراول التي تعب السياسة بمصارفيا.
ثا يها:

ميههور ال ههعل فههي تله الههبال ال ةمله ثههروة وال صههال ذا يمههة،

بحي ةكو مور ا للزكاة ،وذل نثر لطرةقة الحياة التي ةحياهها المسهلمو فهي
هنا العصهر ،وههي طرةقهة الك هار اي ا هل الهنةن ةتهبعيم المسهلمو -لألسه -
ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )70ا عر« :ت سير ابن كلير» (ص ،)247طبعة الحلبي.
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دبرا ب بر ،وذراعا بنراع ،حتى لو صلوا حهر ضهل لهدصلوه ،وههي طرةقهة
تقهوم علهى اإسهرا فهي الكماليههاف والمعهاهر ونلهوا التهر والليهو الحههرام،
التي تستور موا ها مهن بهال ن نبيهة تسهتنز موار ها وطا اتنها فيمها ال ةعهو
على ةننا وال يا ا بن .
 -2هههههنه الحصههههيلة الضههههأيلة سههههين ق ههههز ،منيهههها علههههى المكاتههههل واي واف
والمههوظ ين الههنةن سيلصصههو ليههنا العمههل ،تيجههة للتعقيههداف اإ ارةههة
والوظي ية ،والعناةة بايبية والسطحياف التهي تبتله ايمهوال بهل ن تصهل
لى ال قرا.،
 -3عند التوزة ةحدث االضطراب وال وضهى ،وةحهرم كليهر مهن المسهتحقين،
وةأصههن كليههر ممههن ال ةسههتحق الزكههاة ،وذلهه لضههع التربيههة ،وضههمور
اإةما وسقم الضمير ،سوا ،عند القاومين بأمر الزكاة نم عند الجميور.
 -4ونصيههرا تكههو النتيجههة عجههز الزكههاة -وحههدها -ن تحقههق الك اةههة لل قههرا،،
وسلطا عامها علهى الزكهاة ،وعهدم هدواها ،وههنا ةهؤ

لهى الت هكي فهي

عام اإسالم كل .
وبينا الملال ةتضح لنا ن تر ي اي عمة اي نبية الحاضهرة بهبع

ن هزا،

نو « ط غيار» من تعاليم اإسالم ونحكام  ،ال ةحل الم كلة ،وال ةعهالج الهدا،
عال ا دافيا.
النعام اإسالمي ةزةد اإ تا وةقلل عد ال قرا:،
طبيعة النعام اإسالمي تو ل زةا ة اإ تا في ايمة ،وصيا ة ثرواتيها
مههن التبههد والضههياع فيمهها ال ةن ه  .فاإسههالم ةح ه طا اتيهها وثرواتيهها و يههو
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نبناويهها ،ن تسههتيل فههي دههرب اللمههور والمسههكراف ،وفههي الليههو والمجههو ،
والسير العاب الحرام ،وفي ال واحش ما ظير منيا وما بطن،
الطا اف وايموال في ذل العبه وال سها لهد بعه

ما ةتبهد مهن

ايمهم ،ةصهو اإسهالم

بقوا ين الملزمة ،ووصاةاه اليا ةة ،وتربيت العميقة ،وةوفره سليما وةا؛ ليتجه
لى العمل والتنمية واإ تا .
ال عل الن ةسهتقبل ةومه مهن الصهبات البهاكر متوضهأا ،مصهليا ،طيهل
الن ل ،ي الجسم ،مسهتقيم الللهق ،سهي و
الن ةقضي ص

تا ه -ال محالهة -تها ال هعل

ليل نو نكلهره فهي اللالعهة وال جهور ،نو العبه والمجهو ،

فههإذا ن ركه الصههبات لههم ةقهم مههن ومه ال مكرهها ،و ذا تو ه لههى عمله تو ه
صبي الن ل ،كسال  ،ميدو القو .
طبيعة النعام اإسالمي  -ذا طبق بحنافيره -تزةد من ثروة المجتم  ،وتقلهل
سههبة البطالههة ،وعههد ال قههرا ،في ه  ،وكلمهها ههل عههد ال قههرا ،فههي نمههة ،وزا ف
ثروتيهها بههاطرا  ،والتههزم نغنياؤههها الطرةههق المسههتقيم فههي اإ هها واالسههتيالس،
كا ظ م كلة ال قر وال قرا ،فييا سيلة الحل ،ميسورة العال  ،بل ال تكها تبهرز
ههههنه الم هههكلة ههه  ،وال ت هههكل صطهههرا ةيهههد المجتمههه  ،كمههها بهههرز ذلههه فهههي
المجتمعههاف اإ طاعيههة والرنسههمالية ،التههي امههظ فييهها اللههوراف تسههحق وتههدمر
بحق وبغير حق ،فولدف تل اي عمة العالمهة ،ن عمهة نظلهم منيها وندهد فسها ا:
هي اي عمة ال يوعية السافرة والمقنعة ،التي عالجظ ال قهر القهدةم ب قهر دةهد،
كل ما نحدثت من تجدةد ن يا فرضظ ال قر علهى الجميه  ،مها عهدا فأهة ليلهة مهن
المحعوظين.
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لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر
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