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I 

حدث أمٌر الفٌت قبل شهرين، عندما أقرَّ جملس النواب الكوييت قانوانً للزكاة على مداخيل  
ن حبجة أنه يزيُد من الشركات. وقتها أعلنت بعُض اجلماعات الشيعية عن معارضتها لذلك القانو 

األعباء على تلك الفئة من املواطنني اليت يكوُن من املفروض عليها مذهبياً دْفع اخلُْمس آلل 
البيت؛ وبذلك تزداُد مسؤولياُُتا املالية. وُُيتمُل أّن يكون ذلك أحد أسباب االعرتاض. بيد أّن 

بشرعية الدولة أو السلطة القائمة  هناك سبباً آَخَر يَرُِد يف هذا املعرض أو السياق، وهو يتصل
واملوقف منها إذ املعروُف أّن اخلُْمس الذي ترى بعُض املذاهب الفقهية استمرار سراينه ، ال يُعفي 
من أداء فريضة الزكاة. فالزكاُة فريضٌة دينيٌة، وهي أحد أركان اإلسالم مثل الصالة والصوم واحلّج، 

َرضية عرب التاريخ، وإّّنا حدث النزاُع ابلنْسبة للزكاة يف وما شّكك مذهٌب وال شّككت فئٌة يف الفَ 
األداء، أو ما هو األداُء الذي يُعترُب جُمْزائً، أو ما هي الطريقُة اليت يطمئنُّ عندها املسلُم أنه أدَّى 

 عليه؟  -سبحانه–تلك الفريضة اليت أوجبها هللا 
صلى هللا   صالة أو الصوم أو احلّج أن النبَّ إّن الذي أحدث هذا االشتباه بشأن الزكاة دون ال     

وخليفتيه األولني كانوا يبعثون" مصّدقني" أو عماالً لتلّقي الزكاة من املسلمني،وابملدينة   عليه وسلم
املنوَّرة وخارجها. واملشهور أنَّ أاب بكٍر الصّديق إّنا قاتل " أهل الردَّة " ألهنم رفضوا دفع الزكاة 

 ذلك َقولٌة مشهورٌة هي: وهللا لو منعوين عقاالً كانوا يؤدونه إىل رسول هللا صلى ملصدِّقيه، وله يف
لقاتلُتهم عليه. وجاءت خالفة أمري املؤمنني عثمان بن عّفان مبستجٍد هلذه    هللا عليه وسلم

شاء أي ما عدا زكاة اإلبل وال –الناحية. فقد توقََّف عن مطالبة املزّكني أبداء "األموال الباطنة" 
إىل اإلمام أو مصدِّقيه. وقد اختلفت تعليالُت الفقهاء لتصرف عثمان.  -ورمبا عروض التجارة



ومن أيب بكٍر وعمر ال   صلى هللا عليه وسلم  فكان هناك َمْن قال: إّن حكماً ثبت من جهة النب
التجارة" على جيوُز ألحٍد إبطالُه. وكان هناك من قال إّن عثمان ما أوقف " زكاَة األمثان وعروض 

سبيل اإلبطال، بل " جعل أرابَب األموال كالوكالء عن نفسه، أي أنه أبطل عن نفسه حقَّ األخذ 
ملصلحٍة رآها يف ذلك..". وهذا يعين أنه كان من حقِّ السلطات بعد عثمان أن تعوَد فُتلزَم الناَس 

التارخيية أنَّ اإلمام علياً ما طالَب أبداء الزكاة مبختلف أنواعها إىل عّماهلا. لكننا نعرُف من الناحية 
الناَس ابلعودة إىل ما كان أبو بكر وعمر يفعالنه. أّما األُمويون والعباسيون األوائل فتابعوا اقتضاء 

 املزّكني نوعني من أنواع الزكاة فقط: الزكاة على احليواانت، والعشور على التجارة.
قبُة عدة تطوراٍت لقضية الزكاة أخرجْتها ابلتدريج من لكْن، ومن الناحية التارخيية أيضاً ميكن مرا 

جمال عمل الدولة. واملشهور أّن آِخر َمْن طالب الرعية أبداء الزكاة عن " األموال الظاهرة" ) وهي 
املواشي وعروض التجارة( كان هارون الرشيد. ولنستعرْض التطورات والقضااي اليت أحاطت خبروج 

  الزكاة من جمال عمل الدولة:
أوالً : ّنلُك من العصر األُموي أخباراً وأشعاراً يتذمَُّر فيها البدُو من ظُلم املصّدقني وعمال      

الزكاة هلم. إذ املفروض حبسب وجهة نظرهم) وهذا هو رأُي الفقهاء( أّن املزّكي مؤمتٌن على ما يقولُُه 
القْدر الذي تُريُده. وقد زعم ابلنسبة لزكاته، وليس من حّق السلطة أو عّماهلا أن تفرَض عليه 

األعراُب أّن املصّدقني ما كانوا يصّدقوهنم، بل أيخذون من إبلهم وشائهم أكثر بكثري مما جيُب 
 عليهم. مث إهنم كانوا يسيئون إليهم ابلضرب والعقوبة بدون داٍع وال رادع) الراعي النمريي(:

 يالحنفاُء نسجُد بكرًة وأص  مهالً أمري املؤمنني فإننا  
 حقَّ الزكاة منزَّالً تنزيال  عرٌب نرى هلل يف أموالنا 
 وأَتوا دواهَي لو علمَت وغوال إّن السعاة عَصوك حيث أمرَُتم 
 ابأَلصبحية قائماً مغلوال أخذوا العريَف فقّطعوا حيزوَمهُ  
 عّنا وأنقْذ ِشْلوان املأكوال فارفع بعدلك إن أردَت صالحنا 

الً حىت أايم هارون الرشيد. إذ يبدو أّن السلطات توّقفت أايَمُه عن وقد استمرت تلك الشكوى فع
إرسال املصّدقني والُسعاة إىل البوادي. أّما الزكوات عن احليواانت الداجنة واليت تُرَّبَّ يف األمصار 

والقرى فليست لدينا معلومات عن تصرف الدولة إزاءها بني عصر الصحابة، وعصر هارون 
 الرشيد.

أو عشور التجارة ؛ فقد كانت السلطات تُقيُم مراكز على الطرق التجارية فيها   أّما زكواتُ اثنياً:  



رون القتضاء الزكاة . لكْن ومنذ عصر الصحابة شاعت أسوأُ القصص عن عّمال الُعْشر  معشِّ
ر. وُسرعان ما انفصل اأَلْمُر يف وعي ا لناس بني هؤالء، بل وُرويت آاثٌر نبويٌة يف ذّم العاشر واملعشِّ

الزكاة وعّمال الُعْشر هؤالء، وصاروا يسمُّوهنا مكوساً. وكانت احلجة يف البداية أّن عّماَل العشور ال 
يتبعون الضوابط الشرعية يف اقتضاء الزكاة عن عروض التجارة. إذ من واجبهم تصديق كالم 

م أن يصّدقوا قوَل صاحب السلعة يف قيمة سلعته. كما أنه ليس من حقِّهم تفتيش التجار. وعليه
صاحب السلعة إْن زعم أنّه دفع الزكاة لعاشٍر آَخر. وقد حاولت الدولُة تنظيم األمر إبعطاء " 

إيصاالت" للمزّكني حىت ال يدفعوا أكثر من مرة. لكْن حىت هذا اإلجراء ما أنقذ عّمال الُعْشر من 
الثالث اهلجري، سّلم التجار  تنقيصاً أو زايدة. مث وبعد القرن  سوء الُسمعة،ومن أخذ الُرشى

 ابلتعشري ابعتباره مْكساً أو ضريبة ال عالقَة له ابلزكاة، وإّنا بضرورة تسهيل األعمال.
اثلثاً: منذ أايم عمر بن عبد العزيز انفصل" اخلراُج"، أي الضريبة على األرض الزراعية، يف  

عربية، ويف األراضي املفتوحة، ما ممارسات السلطة، ويف وعي الناس عن الزكاة. فخارج اجلزيرة ال
جرى االلتزاُم مبسأليت العشر ونصف العشر، حسب الُسْقيا، واألرض البعل واأُلخرى املرويّة. 

اّلك
ُ
ما كانوا من املسلمني، وأّن الفاحتني إّنا أبَقوا  -خارج اجلزيرة -وكانت احلجة يف ذلك أّن امل

و املسيحيني أو الزرادشتيني ) اجملوس( يف مقابل األرض يف أيدي الفاّلحني واملزارعني اليهود أ
ضريبٍة عليها من احملصول قد تِصُل أحياانً إىل نصفه عيناً أو نقداً. وقد كان ذلك مسلك عمر بن 

اخلطّاب يف أرض سواد العراق )وهناك خالفات يف أتويل مسلك النب مع يهود خيرب(. وقد منعت 
ك يف األرض املفتوحة. لكْن يف أايم األُمويني أقبل الفاّلحون الدولُة العرَب واملسلمني من التملُّ 

على اإلسالم، كما اقتىن الفاحتون وأبناؤهم وأحفادهم وحبيٍل خمتلفة أراضي شاسعة، أو أهنم 
استصلحوا أراضي كانت بوراً أو خراابً، وأراد هؤالء على اختالف فئاُتم، أن يؤدوا الُعْشر أو 

قد   ك مداخيل الدولة. إذ يف العصر األُموي كانت مداخيل الدولةنصف الُعشر، وقد ُتّدد ذل
% من عشور التجارة، 20% من الضريبة على األرض )اخلراج( و70صارت أتيت بنسبة 

% من الزكاة وجزية الرؤوس على أهل الذمة. ولذلك فقد رأى عمر بن عبد العزيز أن اخلراَج 10و
فراد، ولذلك يتساوى فيه املسلُم وغرُي املسلم يف دار إّنا هو ضريبٌة على األرض، وليس على األ

اإلسالم. وسرى هذا التنظيُم منذ ذلك احلني وحىت صدور قانون ملكية األراضي يف الدولة 
مالكٌة لرقبة  -ودائماً خارج اجلزيرة العربية -العثمانية أواسط القرن التاسع عشر امليالدي. فالدولةُ 

اإلسالم، وكلُّ املزارعني إّنا هم مستأجرون أو ُمقطعون. واإلجارة أو  األرض الزراعية، يف سائر داير



 اإلقطاع إّنا مها مبثابة العقد بني الدولة ومستغّل األرض، والعقد شريعُة املتعاقدين.
رابعاً: وظهر عامٌل آخر وليس أخرياً زهَّد الدولَة عادلًة كانت أو ظاملة يف أموال الزكاة. فباإلضافة  

رها الضئيلة ابملقارنة مع خراج األرض ورسوم إقطاعها أو التزامها، وعشور التجارة إىل مقادي
يشّككون اترًة يف صرف الدولة  –أايم حكم احلجاج بن يوسف ابلعراق  -ومكوسها، بدأ فقهاءُ 

 للزكاة يف مصارفها الثمانية املعروفة يف اآلية القرآنية؛ وطوراً يف شرعية السلطة نفِسها وابلتايل يف
أقامت ديوانً للصدقات، ال  -ومنذ أايم األمويني –مدى حّل إعطائها الزكاة. صحيٌح أّن الدولَة 

توَضُع فيه إالّ أمواُل الزكاة. بيد أّن الشاعر جرير بن عبد هللا اخَلطفي مثاًل يقول يف إحدى 
عاء بسبب مدحه قصائده: إّن عبد امللك بن مروان أعطاه مائة انقة من إبل الصدقة ومعها مثانيُة ر 

 له: 
 ما يف عطائهُم َمنٌّ وال َسَرفُ   أعطى ُهنيدة تتلوها مثانيةٌ  

فهل كان جرير من الفقراء أو املساكني أو أبناء السبيل، الذين يستحقون الزكاة، حىت أيخذ مائة 
انقة من ديوان الصدقات؟! مث إن كان من أهل احلاجة، فهل من حّقه أن أيخذ مائة انقة؟ ُقصارى 

ألمر أن يُعطى انقًة أو انقتني، كما فعل معه عمر بن عبد العزيز، مؤّكداً له أنه أعطاه إايها من ا
ماله اخلاّص، وليس من صدقات املسلمني! مث ما لبث األمر أن جتاوَز ذلك بسرعٍة إىل التشكيك 

كان يف شرعية السلطة، حبيث ال ميكن مقارنُتها بسلطة النب)ص( وأيب بكٍر وعمر، والذين  
املسلمون يؤدون زكواُتم إليهم عن طيب خاطر. وهذا ما ذهب إليه عدٌد من علماء التابعني مثل 
سعيد بن املسّيب أو احلسن البصري أو جابر بن زيد. فكان هناك من قال إّن على املسلم الورِع 

سلم إىل دفع أن خيّبئ أمواله حبيث ال يصُل املصّدقون إليها. وكان هناك من قال إنه إذا اضطّر امل
زكاته إىل سلطٍة ظاملٍة أو غري شرعية ، أو ال يثُق أهنا ستصرفُها يف مصارفها الشرعية؛ فإّن ذلك ال 

أن يؤديها مرًة ُأخرى حبسب علمه وتقديره يف أحد مصارفها  -وأمرُه هلل -جُيزئه. ولذلك يكوُن عليه
لطات أاّيم األُمويني املتأخرين، الشرعية أو يف كلِّها . وجُتاه هذا التحدي اجلديد سلكت الس

والعباسيني األوائل، أحد مسلكني: اإلقدام على العْسف واإلرغام) رغم عدم حاجتها ألموال الزكاة 
الضئيلة( ابعتبار أّن املتهربني من الزكاة إّنا ال يقولون بشرعية أمري املؤمنني. ويعّلل ذلك ُتجُّم 

حيان، ليس رغبًة يف أمواهلم أو زكواُتم ) من التجارة( السلطات على أهل احلرمني يف كثرٍي من األ
أو جتاُهل األمر كّله أو الغفلة عنه مثلما فعل هارون الرشيد وَمْن بعده.  -بل للشّك يف والئهم هلا

ويْؤثَر عن اخلليفة املهتدي ) أواسط القرن الثالث اهلجري( قوَلُه إّن الزكاة فريضةٌ دينيٌة خالصٌة على 



مني ويف ذمتهم مثل الصالة والزكاة واحلج ، ولذلك ينبغي أن تظلَّ موكولًة إىل إميان رؤوس املسل
املسلم والتزامه. وهكذا ظلَّ ديواُن الصدقات قائماً، وظلَّ من خيتار من املسلمني يؤدي زكاته أو 

زكاة يف جزًءا منها إليه دوّنا متابعٍة وال إلزام، وصارت الدولة ابلتدريج أكثر التزاماً بصرف ال
مصارفها املعروفة والشرعية. والطريف أن هذه القناعة اليت بدأْت أمائُرها أايم اخلليفة الثالث، ما 

أهْنت كلَّ أثٍر لتدخل الدولة يف الزكاة؛ لكْن ودائماً ليس رغبًة يف زايدة مدخوهلا؛ بل إلرغام 
ُر عن السلطان اململوكي الناصر املتمردين أحياانً على العودة للطاعة واالعرتاف ابلسلطة، كما يْؤثَـ 

حممد بن قالوون أنه عندما مترد عليه أعراُب طيء وربيعة يف فلسطني، انتقم منهم ابملطالبة أبداء 
زكوات إبلهم إليه. واستمرَّ ذلك ثالث سنوات، فلّما اطمأّن إىل عودُتم للهدوء تناسى فـََرضية 

 الزكاة وإمهاهلم هلا.
أشكال استمرار املشكلة حول الزكاة يف اهلوامش واحلواشي. فالدول ) لكْن هناك شكٌل آَخُر من  

احمللية واإلقليمية( اليت قامت يف بعض أجزاء اجلزيرة والغرب اإلسالمي، وكانت متلُك دعوى دينية، 
أصّرت ) لكْن بدعوى إثبات الشرعية وليس دائماً بسبب احلاجة للمال( حىت مشارف العصور 

رعااي على دفع الزكاة إليها، ابعتبار ذلك دليالً على شرعيتها . ذلك أّن احلديثة على إرغام ال
الشرعية ال تستنُد لديها إىل اجلماعة؛ بل إىل تطبيق أحكام الشريعة ابلطريقة اليت فهموها من 

 تصرف النب)ص( وصاحبيه.

II 

 األزمنة هـ( وجهيت النظر املتعارضتني يف808-هـ( وبن خلدون)450-ميثل اختالف املاوردي) 
الكالسيكية بشأن العالقة بني الدين والدولة. املاوردي يف كتابه" األحكام السلطانية والوالايت 
الدينية" عرَّف " اإلمامة" أبهنا: موضوعٌة حلراسة الدين وسياسة الدنيا. فالديُن قائٌم، وأحكاُمُه 

واألعراَف دون أن تتدخََّل فيها. وأعرافُُه سائدٌة يف اجملتمع ، وعلى الدولة أن ترعى تلك األحكام 
ذلك أّن التدخُّل يعين ُنصرة مذهٍب على مذهب أو اجتاٍه كالمٍي على آخر، مع ما يوّلده ذلك 

من انقساماٍت يف اجملتمع . مث إّن املؤسَّسة الدينية ) املكوَّنة من الفقهاء واملتكلمني والُقضاة والقرّاء 
ها أايم املاوردي قد اكتملت، وتوّلت هي بنفسها الشأن واملدّرسني .. والصوفية( كانت توليفتُ 

الديينَّ، وشّكلت سلطًة اشرتاعيًة ، ووسيطاً بني اجملتمع واملراتب السياسية. وبذلك فقد استقّر 
التمييُز بني الشأنني الديين والسياسي وليس الفصل بينهما، ألّن املرجعية العليا يف الدولة لإلسالم، 

 هي اليت متثل تلك املرجعية. وهكذا فالتمييُز إّنا هو تقسيٌم للعمل بني الفئات والسلطُة السياسيةُ 



الدينية واأُلخرى السياسية، ابعتبار أّن اجملالني حمدَّدان وبقي التجاُذب على حواشيهما يف بعض 
ال االختصاصات اليت ظلَّ كلٌّ من أرابب السيف وأرابب القلم يّدعيهما. الدولُة إذن حارسٌة يف اجمل
الديين، وسائسٌة أو ُمنشئٌة يف اجملال السياسي ، وهلا اإلشراُف العامُّ يف النظام ُكلِّه. ويف حني ال 

تستطيُع الدولُة اإلنشاَء واالشرتاع يف اجملال الديين الستقرار األحكام واألعراف، ووجود الفقهاء؛ 
ّن ذاك اجملال يتعلُق ابملصاحل فإّن عملها أو صالحيتها يف اجملال السياسي شبه مطلقة. وذلك أل

وهي مكلَّفٌة بَصون تلك املصاحل وتنميتها وحتسينها، وهذا معىن السياسة، فهي يف تعريف الفقهاء 
القدامى: القياُم على الشأن العاّم مبا ُيْصِلُحُه، وهذا هو فهُم املاوردي لإلمامة أو السلطة، وعالئق 

تابه: األحكام السلطانية والوالايت الدينية. والوالايت الديين والسياسي يف ظّلها . فقد مسَّى ك
الدينية عنده هي القضاء، ) واألوقاف حتت سلطة القضاء(، واإلمامة يف الصلوات، وديوان الزكاة 
والصدقات، ووالية احلج، وشؤون الفتوى والتعليم واملدارس. أما الوالايُت السلطانية فتشمل ديوان 

نهم من يسميه اجلهاد أو احلرب(، وديوان اخلراج والفيء واجلزية، والوزارة اإلنشاء، وديوان اجلند)وم
بنوعيها ) التفويض والتنفيذ(، واإلمارة على البالد )كبار املوظفني(. وخيتلُف الفقهاء بشأن 

احلْسبة؛ فمنهم من جيعُلها من اختصاصات أرابب السيف، ومنهم من يرتكها حتت سلطة القضاة. 
ن التمييز الذي استقرت عليه األوضاع يف عصر املاوردي ) ا التقسيم والناجَم عوال شكَّ أّن هذ

القرن اخلامس اهلجري(، والذي يتناوُل تنظيم العالقة بني املؤسستني الدينية والسياسية داخل دار 
اإلسالم، هو الذي ساد من ضمن املفهوم املتطور للشرعية واملشروعية؛ وحىت مشارف األزمنة 

ها. ويف هذا التنظيم خرجت الزكاُة من نطاق عمل الدولة وبقيت يف احلديثة ابستثناءاٍت سبق ذْكرُ 
 نطاق إشرافها أو حراستها مثل سائر الشؤون.

أّما ابن خلدون فيملُك مفهوماً خمتلفاً للدولة اإلسالمية ووظائفها وجماالت عملها. فهو يف  
الدينية ؛ لكنه قدم أتويالً مقّدمته استعار فصوالً من املاوردي بشأن األحكام السلطانية والوالايت 

خبالف النظامني السائدين خارج دار اإلسالم:  -خمتلفاً متاماً. إذ مهمُة الدولة اإلسالمية عنده
هي " ََحُْل الكافة على مقتضى النظر الشرعي"؛ ولذلك فقد  -الدولة الطبيعية،والدولة السياسية

أهنا موضوعٌة حلراسة الدين وسياسية الدنيا أضاف أمراً حّساساً إىل تعريف املاوردي لإلمامة فذكر 
به؛ أي ابلدين. ولذلك آاثٌر هائلٌة يف الداخل ) داخل دار اإلسالم( ويف العالقة ابخلارج. يف 

يندمج الديُن ابلدولة يف ظّل أمر اإلمام وهنيه، وحبسب فهمه لإلسالم. ويف اخلارج تكوُن   الداخل
ىن وابحلرب أو اجلهاد. وابُن ُخلدون يعرتف ابملتغريات اليت مهمُة الدولة الدعوَة لإلسالم ابحُلسْ 



حدثت بعد اهنيار اخلالفة؛ حبيث فقد النظاُم اإلسالمُي استثنائيَتُه؛ لكنه ما فقد صالحياته أو 
ْلك اإلسالميَّ كان عليه أن يتوىلَّ جزًءا كبرياً من الصالحيات واملؤسسات ذات 

ُ
وظائفه، ألّن امل

 كانت لدى اخلالفة من وجهة نظره. واحلقُّ أّن مفهوَم ابن خلدون هذا هو رؤيٌة الطابع الديين اليت
وليس واقعاً. وهو حريٌّ أن ُُيدَث صراعاً بني الدين والدولة مل يقع حُلْسن احلّظ يف األزمنة 

أدى إىل افرتاقاٍت  -حبسب ابن خلدون -الكالسيكية. فالوازُع الديينُّ الذي غلب يف حقبة اخلالفة
للقول ابلتميز بني  -الفقيه الدستوري –ضطراابٍت وحروٍب أهلية )ِفََت(، دفعت املاروديَّ وا

الشأنني الديين والسياسي، ملصلحة الطرفني، واملصاحل العامة لإلسالم واملسلمني . فكيف وقد 
ْلك ) القهر(، وتتحكم به " العصبية" ، وهي 

ُ
تتخذ من انقلبت اخلالفُة ُمْلكاً قائماً على طبائع امل

"الدعوة الدينية" أداًة للسطوة والسيطرة ابسم الدين. إهنا بذلك تُوازُِن َضْعَف شرعيتها ابالستعانة 
ْلك ابلذات. والالفُت أخرياً أنه 

ُ
بشرعيٍة دينيٍة تكوُن فئويًة ابلطبع، ألّن املقصوَد هبا ُنصرة عصبية امل

ة البحتة إىل جانب اإلمامة يف الصلوات ، يف حني يضُع املاورديُّ الزكاَة ضمن الوالايت الديني
ووالية احلج؛ أي أنه خُيرُجها من نطاق عمل الدولة، وليس من نطاق إشراِفها؛ فإّن ابن خلدون 

يتجاهل والية احلج ووالية الصدقات أو ديوانيهما متاماً فال يذُكرمُُها بني املؤسسات الدينية أو 
)حيث كتب   ان هناك اهتماٌم من جانب سائر دول املغربالسلطانية؛ بينما نعرُف يف الواقع أنه ك

ابن خلدون املقدمة والتاريخ( ببعثة احلج وإمارُتا من بالدهم، ملا يف ذلك من دعايٍة للسلطة 
ابعتبارها مهتمًة ابلشأن الديين. أّما الصدقات أو الزكاة فقد كانت دوُل العصبية القائمة أو املقرتنة 

حترُص على استيداء الزكاة من الرعااي الداخلني يف طاعتها أو الذين تريدُهم   بدعوٍة دينيٍة إحيائيةٍ 
كذلك لإلشعار ابلشرعية أو فـَْرضها. وهكذا فقد جتاهل ابن خلدون نظريتُه هو، كما جتاهل 

الواقع؛ لكنه اتفق مع املاوردي عملياً يف إحلاق الزكاة واحلج والصوم ابجملال اخلاص ابعتبارها مجيعًا 
ْلك وال يف قوته.وهكذا رأى املاوردي أّن الدولة ال متلُك فرائ

ُ
ض فرديًة حبتًة ال ُتْسِهُم يف طبيعة امل

وظائف دينية ؛ بينما رأى ابن خلدون أّن الدولة اإلسالمية ابلذات ملكت مهمات دينية، لكنها 
ْلك عليها مثل سائر الدول. 

ُ
 فقدُتا الستيالء طبيعة امل

ُه يف التجربة التارخيية للدولة اإلسالمية يقيم متييزاً بني الشأنني الديين املاوردي الذي ساد رأيُ  
والسياسي الختالف طبيعتيهما ؛ فاألوُل عَقديٌّ ، والثاين مصلحي. والدولة اإلسالميُة املرجعيُة 

يسوُد تقسيٌم   لإلسالم ؛ لكْن على األرض -ابملعىن القيمي واألخالقي واملقاصدي –العليا فيها 
عمل، فيتوىل العلماُء الشأَن الديينَّ، ويتوىل األمراُء والرؤساُء الشأَن السياسي. وهناك جماالٌت أو لل



مساحاٌت مشرتكٌة بني الديين والسياسي ظلَّ التجاُذب بني الطرفني بشأهنما قائماً. لكّن اإلمرة أو 
حفظاً للوحدة، ومنعاً القبضة الناظمة كانت من نصيب اإلمام أو األمري أو السلطان أو امللك، 

للسيطرة العقدية الفئوية أو املذهبية. وهكذا ساد سالٌم يف العالقة بني الدين والدولة يف اإلسالم 
الوسيط بشكٍل عام؛ وخباصٍة أّن املقاصد األخالقية الكربى للدين يف نظر الفقهاء تتمثل بَصون 

عقل، وحق الدين، وحق النْسل ، مصاحل العباد أو الضرورايت اخلمس وهي: حق النفس ، وحق ال
 ومن الواضح أّن هذه املصاحل يعمُل النظاُم السياسيُّ على حتقيقها. -وحق املِْلك 

أّما الشأن الديينُّ والذي يتكون من أركاٍن وفرائَض وواجبات وحمرَّماٍت ومنهيات؛ فغرُضُه ُأخرويٌّ ،  
وت. ومن ضمن الواجبات ذات املنحى واملقصوُد به حبسب املاوردي وابن خلدون النجاة بعد امل

اأُلخروي الزكاة، واليت هي فريضٌة فرديٌة مثل الصالة واحلج والصوم. لكّن املشكلَة اليت ظهرت 
بشأهنا أهنا متلُك وجهاً مالياً أغرى ابلتناُحر حوهلا. وصحيٌح أّن النبَّ)ص( كان يطلُب أداءها إليه 

ابعتباره نبياً ولتعويد الناس على دفع الزكاة والصدقات. أو إىل عّماله؛ لكنه قد يكون فعَل ذلك 
أما الصحابُة من بعده فاختلف سلوُكُهم: أبو بكر وعمر ألزما هبا، وعثمان وعلّي ختّليا عن اإلصرار 

على أدائها للدولة من جانب املزّكني. واستمر التنازُع اجلزئي أو الكلي لقرنني من الزمان مث 
 الدولة بشكٍل شبه كلي.  انفصلت الزكاُة عن عمل

III 

.. بيد أّن العقود األربعة األخرية شهدت رغباٍت مجاهرييًة جارفًة هدفُها إقامة الدولة اإلسالمية  
اليت تطّبق الشريعة. ومعىن ذلك أنه يُراُد من جديٍد إعطاُء الدولة مهامَّ دينية انتزعها منها اجملتمُع 

تطبيَق واجٍب   أحد اجتاهني: الفرض على السلطة القائمةمنذ عصوٍر وعصور. وهذه الرغبُة تتخذ 
ديين مثلما حدث ابلكويت بشأن قانون الزكاة. أو تغيري السلطة القائمة ألهنا ال تلتزم أحكام 

الشريعة، واجمليء بسلطٍة تدمج الشأنني أو تعمُل لصاحل الدين حبسب مفهوم اإلسالميني لذلك. 
: تغري مهاّم الدولة ووظائفها يف األزمنة احلديثة، وتطورات ويرجُع ذلك يف نظري لثالثة أسباب

جتربة العرب واملسلمني مع الدولة احلديثة ومع العامل، والضعف الذي نزل ابملؤسسة الدينية، اليت 
 تتوىل يف العادة إدارة الشأن الديين. 

ة أو شبه القومية. وما عاد يف السبب األول، يتبنّيُ أّن اإلطار العامليَّ للدولة صار الوحدات القومي 
لألساس الديين أيُّ اعتباٍر يف قيام الدولة أو تنظيماُتا. وقد أحدث ذلك يف اجملال الثقايف 

والسياسي العريب واإلسالمي خماوَف ووجوه قلٍق على اهلوية. وخباصٍة مع سواد فكرة املواطنة، واليت 



ديدة بني الفئات. وحنن نعرُف أّن التنظيمات تفرُض ُمساواًة شبه مطلقٍة بني األفراد، وتواُزانت ج
م، واليت تقيم دولًة متعددة الشعوب واألداين على قدم املساواة، 1857العثمانية الصادرة عام 

أي على مبدأ املواطنة، أاثرت قلقاً عميقاً لدى املسلمني واملسيحيني واليهود. أّما لدى املسلمني 
م يف احلقوق والواجبات وقد اعتاد عصوراً متطاولًة على غري فألهّنا تسّوي بني املسلم وغري املسل

ذلك. وأّما لدى غري املسلمني؛ فألهّنا تفرُض التزاماٍت يف مقابل امليزات واحلقوق اليت تُعطيها 
للمواطن؛ ومن ضمن ذلك اخلضوع للتجنيد اإلجباري، واخلضوع لقوانني الدولة اليت كان الذميون 

قفون أمام حماكم خمتلطة عندما يتعلق األمر خبصومٍة بني أطراف ال خيضعون ألحكامها أو ي
متعددي الدايانت أو التابعيات. وما استمرت الرحابُة اليت أحدثها الدستور العثماين الصادر عام 

م. إذ ساد االستبداُد والطابع 1908م وحىت عام 1878م واملعطَّل منذ عام 1876
د، وُنصرة مذهب على مذهب داخل اإلسالم. فالتقليد االندماجي لسياسات السلطان عبد احلمي

تغري، دون أن يستتبَّ اجلديد. وعندما زالت الدولة العثمانية وظهرت الدوُل الوطنية كان بعُضها 
حيادايً جُتاه اإلسالم ، وبعُضها اآلخر عدائياً جُتاهه. وقد أدَّت احلرية وعدم التأكُّد ، وبقاء 

إاّبن ظهور الدولة الوطنية، إىل ظهور حركات إحيائية إسالمية تعمل االستعمار يف داير اإلسالم 
على َصون اهلوية الثقافية والدينية. وهذه احلركات هي اليت تطورت لديها فيما بعد أُطروحة " 

 احلاكمية" واليت تعين احلكم ابسم هللا يف سائر الشؤون.
ْلقاة على  والسبب الثاين : أّن التجربة السياسية العربية ما لقيت 

ُ
جناحاً كبرياً يف القيام ابملهاّم امل

عاتق الدولة احلديثة: صون املصاحل الوطنية، وتطوير حياة الناس وحتسينها، وإشراكهم يف إدارة 
شؤوهنم العامة. وقد فرض عليها ضياُع فلسطني استنزافاً قيمياً وسياسياً ومادايً لعقوٍد وعقود. وقد 

لفساد يف وعي الشباب املتدينني، الذين انضووا يف احلركات الدينية أثّر العجز وسوء اإلدارة وا
على إسقاط الدولة بدالً من إصالحها وإنقاذها. واعتقدوا أّن الدولة   اإلحيائية؛ فانصرفوا للعمل

الدينية أو اليت تطبق اإلسالم هي وحدها اليت تستعيُد اإلسالم إىل املسلمني واملسلمني إىل 
 اإلسالم.

الثالث : ضعُف املؤسسة الدينية حبيث ما عاد الشباُن واثقني أهنا تستطيع َحاية الدين  والسبب 
ومصاحله ووجوده االجتماعي . ويرجُع ذلك الضعف إىل القصور يف التطور والتطوير، وإىل سلوك 

ما الدول إزاءها. فاملؤسسة التقليديُة ما عادت تستطيع اإلجابَة على أسئلة العصر بطرائق مقنعة. ك
أّن اإلصالحيني ما جنحوا يف حتديثها أو احللول حملَّها. أما سلوك الدول جتاه املؤسسة الدينية 



التقليدية فاّتسم إبحدى ثالث مِسات: اإللغاء أو حماولته، أو االستتباع، أو احلياد النسب. ويف كّل 
بات التعليم الديين والفتوى احلاالت نعى املواطنون على الُنَخب الدينية عدم القدرة على القيام بواج

وَحاية مصاحل الناس يف مواجهة احلّكام، والدفاع عن اإلسالم يف وجه منتقديه ، واالستتباع لإلدارة 
السياسية بدالً من العمل على تقوميها وإصالحها. ولذلك فقد أّملوا من وراء الوصول للسلطة 

 وتطبيق أحكامه. القيام مبا عجز هؤالء عن القيام به جلهة خدمة اإلسالم
بيد أّن الدولة احلديثة دولٌة مدنيٌة ، وهي غري مؤهَّلٍة للقيام مبهام دينية حىت لو كانت ديكتاتورية  

أو يتزعمها رجال الدين. والنزاُع الناشُب بني اإلسالميني والدولة منذ أكثر من أربعني عاماً أكرب 
احلرايت الدينية حبيث يستطيع اجلميع ممارسة  دليٍل على ذلك. وشأُن الدولة املدنية احلديثة ضمانُ 

شعائرهم وعقائدهم، وليس اتّباع هذا املذهب أو ذاك والذي ُُيدُث انقساماٍت وشرذماٍت وُيسيُء 
ٍ يتناىف مع مبدأ املواطنة حىت لو كان مجيع املواطنني  إىل الدين . مث إّن فرض أحكام ديٍن معنيَّ

اً، وهناك اختالفاٌت كثريٌة يف وجهات النظر بداخل اإلسالم مسلمني. فاإلسالم كان تعددايً دائم
ٍ ُحْكٌم مبقتضى عقيدة فئٍة ، وهو يعين إحداث متييٍز يتناىف مع مبدأ  ومذاهبه. وفرض اجتاٍه معنيَّ
املواطنة، ويشرّع األبواب على االنقسام؛ فكيف ال خيلو جمتمٌع واحٌد من التعدد الديين واإلثين 

 والسياسي؟!
صلت التجربة التارخيية اإلسالمية بني الدين والدولة، بل قّسمت العمل حبيث تقوُم كلُّ جهٍة وما ف 

أبداء الواجب املنوط هبا، وممارسة حرايُتا يف اعتقاداُتا أفراداً وفئات ومذاهب وأدايانً. لكْن حىت 
استعادُُتا لتغري الزمان  التجربة القدمية، واليت جنحت يف البقاء طويالً دوّنا صراع ابرز، ما عاد ميكنُ 

واملكان والرؤى. وال شكَّ أّن هناك مشكلًة بني الدين والدولة يف الوطن العريب على اخلصوص. 
لكّن دمج الديين ابلسياسي أو حتكم الديين ابلسياسي أو السياسي ابلديين لن ُيلَّ املشكلة بل 

 سُيفاقُمها ابألحرى. 
الزكاة من جانب الدولة ما دام األفراد املسلمون هم امللزمون وال أرى مربراً وال عذراً لفرض      

أبدائها ، وهم يزّكون ابلتأكيد كما يصلُّون ألنَّ الصالة فريضة. أّما املتجمع من أداء الزكاة للدولة 
فلن يكوَن كبرياً حبيث ُيلُّ املشكلة االجتماعية. علماً انه من حّق الدولة أن تزيد الضرائب من 

ج التنموية أو السياسات واخلطط التنموية. ومن حّق النواب أن يفرضوا قانوانً يف ذلك. أجل الربام
لكْن ليس من حقهم فرض أداء واجٍب دييٍن فردي ولو كانت له أبعاٌد اجتماعيٌة أو مالية. وما 
 أمهل املسلمون دينهم وال توقفوا عن أداء فرائضه وتطوعاته. والزكاة ذات طبيعة إغاثية ولذلك ال



تبدو آاثرها االجتماعية بوضوح. لكْن لننظر يف األوقاف ذات الصبغة التطوعية واملنحى 
آالف املؤسسات، وأدخلت عليها يف  -االسرتاتيجي. فقد أوجدت هلا اجملتمعات اإلسالمية 

مطلع القرن العشرين" بنك األوقاف" لالستثمار يف اسطنبول. وهكذا فليس صحيحاً أّن املسلمني 
 أحكام دينهم، وال يعيشون حبسبه إالّ إذا قادهم لذلك اإلسالميون اجلدد! ال يطبقون

إّن قانوانً يفرض الزكاة على املوطنني يشّكل عبئاً على مبدأ املواطنة، كما يشّكل عبئاً على ضمري  
 املكلَّفني وحرايُتم، وعلى عالقة الدولة مبواطنيها. فهناك من املواطنني املتدينني من ال يرى أداء

الزكاة إىل الدولة، وال يعتقد أّن ذلك جُيزئه، وسيضطر إىل دفع الزكاة مرًة ُأخرى. وهناك من 
املواطنني من ال يرى شرعية النظام السياسي وابلتايل ال يرى أداء الزكاة إليه. وسيضطر بعد القانون 

وصيات مذهبية إلعالن مترده شأن املتشددين الذين نعرفـُُهم. وهناك من املواطنني من لديهم خص
حتوُل دون أدائهم الزكوات هبذه الطريقة) اجلعفرية مثالً الذين أعلنوا ابلكويت عن اعرتاضهم( . 
وأخرياً هناك أانٌس غري متدينني أو غري مسلمني، وليسوا مستعدين ألداء فريضٍة دينيٍة إسالمية. 

أو بقوة القانون، وال يُقاَرُن هذا  وهذه كلُّها أعباء على الدولة اليت تريد فرض أداء الفرائض ابلسيف
 العبُء الباهظ ابلفوائد املتحققة مما ُيستجمع من أموال الزكاة.

فاألبلَغ من ذلك كّله ، ما يدلُّ عليه هذا القانون من خضوٍع جلدول أعمال اإلسالميني، بل  
حكام دينهم، وأنه لفكرُتم األصلية املخطئة. فليس صحيحاً أّن املسلمني ال يطبقون شريعة رهّبم وأ

ينبغي فرُضها اآلن ابلقانون أو ابلسيف. وإذا قيل إّن ذلك حريٌّ أن يساعد الدولة على حّل 
املشكالت االجتماعية، فاجلواُب أّن السلطة احلديثة لديها مسؤولياٌت اجتماعيٌة وتنموية ال عالقَة 

سهاَم طوعاً ووعياً واختياراً يف حّل هلا ابلواجبات الدينية. وتستطيع املؤسساُت املدنيُة اخلاصُة اإل
املشكالت االجتماعية من طريق الزكاة وغريها. وقد قامت يف سائر أحناء داير اإلسالم صناديُق 

  للزكاة ومؤسسات لألوقاف لألغراض االجتماعية.

 


