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- عام تقديم 

- فكرة الدراسة 

 اإلهتمام الكبير فى علي مستوي الدولة المعاصر لفريضة الزكاة التطبيقلقد احتل موضوع 

رة، حيث أنشأت العديد من صناديق الدول العربية واإلسالمية فى اآلونة األخي كثير من

 والمؤسسات  تتولى تحصيل الزكاة من األفراد والشركات والهيئاتلالزكاة يوت و بمؤسسات و

,وصدر في هذا الشأن العديد من القوانين والمراسيم وصرفها فى مصارفها الشرعية ,وغيرها

  .وما في حكم ذلك

ة بتحصيل الزكاة وجوب قيام الدول مدى ولقد أثار هذا الموضوع العديد من التساؤالت حول

 , وضرورة إصدار القوانين والقرارات والتعليمات لتنفيذ ذلكوإلزام المزكين بدفع الزكاةوصرفها

 . علي مستوى األمة اإلسالمية في إطار متناسق

التوعية الشاملة بوجوب الفقهاء والعلماء بيان األحكام الفقهية والقيام ب مسئولية ومن

عتبار أن الزكاة من أعمال السيادة حسب الدولة بإ علي مستوى الدولةالتطبيق اإللزامى للزكاة 

 .ما ورد فى القرآن والسنة من أدلة ، وما قرره الفقهاء من مبادئ وأحكام فقهية 

والمشكالت العملية التى  فقهيةواجه التطبيق اإللزامى للزكاة العديد من التساؤالت اللكن و

هل ؟ وتطبيق اإللزامى للزكاةنطاق الما هو ، منها على سبيل المثال :  بحثتحتاج إلى دراسة و

وهل يمتد  ؟نطاق توزيع حصيلة الزكاةما هويشمل كل األموال أم األموال الظاهرة فقط، وكذلك 

وهل يعطى لولى األمر  ,؟ألة العالقة بين الزكاة والضرائب، ومس؟ذلك إلى خارج القطر اإلسالمى

وما هو وضع غير       ارية؟إختي؟ أم تترك المسألة رات لمانع الزكاةحق فرض العقوبات والتعزي

 المسلمين في ظل التطبيق اإللزامي للزكاة؟

حول المسائل المثارة فى الفقرات السابقة حيث يتم التركيز حول  هذه الدراسة فكرة دورت

, وبيان اآلراء أدلة مشروعية التطبيق اإللزامى للزكاة وأهميته وآثاره على تنمية المجتمع 
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م ومعايير الترجيح بينها حتى يمكن وضع إطار متكامل لفقه تطبيق الزكاة الفقهية في هذا المقا

 علي مستوى الدولة.  
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- .مقاصد الدراسة 

 المقاصد اآلتية: لتحقيق تهدف هذه الدراسة              

 األدلة الشرعية لوجوب تطبيق الزكاة علي مستوى الدولة وأنها من أعمال السيادة. بيان 

 راء الفقهاء حول طبيعة األموال الخاضعة للزكاة عليي مسيتوى الدولية: الظياهرة دراسة تحليلية آل

 أم الباطنة أوهما معا.

  دراسة وتحليل مقومات التطبيق المعاصر للزكاة على مستوي الدولة وأهيم المشيكالت وكيفيية

 تذليلها.

  القتصادية.أثر التطبيق المعاصر للزكاة على مستوي الدولة وعلى السياسات المالية ادراسة. 

  كيفية التوفيق والتنسيق بين الزكاة والضرائب فيي ظيل مجتميع معاصير يعيي  فييه المسيلمون

 وغير المسلمين.

- خطة الدراسة. 

مباحث نظمت  ثالثة قد خططت الدراسة بحيث تقع فيفتحقيق المقاصد السابقة , ل            

 علي النحوالتالي:

 حول التطبيق اإللزامي للزكاة علي مستوي الدولةاآلراء الفقهية   :    المبحث األول

 .مستوى الدولة في ظل التطبيق المعاصر للزكاة علي  فقه التعامل مع غير المسلمين  :   المبحث الثاني

 : مقومات ومعوقات ومناهج وآثار التطبيق اإللزامى للزكاة على مستوي الدولة . المبحث الثالث

 أهم النتائج العامة , وقائمة بالمراجع المختارة.ولقد أوردنا في نهاية الدراسة 
 

 الصالحات بدأ وتنتهي األعمالالحمد هلل الذي بنعمته تو
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 المبحث األول

 اآلراء الفقهية 
 التطبيق اإللزامي للزكاة علي مستوي الدولةحول 

 - تمهيد : 

ى يخييته هييذا المبحييث بدراسيية وتحليييل وتقييويم األدليية الشييرعية علييى تطبيييق الزكيياة عليي
مستوى الدولة ووالية ولى األمر على ذلك مع التركيز على أقوال الفقهاء والرأى المرجح بشأن 

 األموال الظاهرة والباطنة .

 - مفهوم اإللزام بتطبيق الزكاة : 

تعتبر الزكاة فريضة مالية ومن التكاليف المفروضة على مال المسلم متى توافرات فيه 
ْم َصدَقــ  ْذ مـ  خ : تبارك وتعالى شروط الخضوع ، ودليل ذلك قول هللا ه  ه مْ ـــَ ْن أَْمَوال  ر  َها ةً ت َطه   م ب  يه    َوت َزك  

 ( .103)سورة التوبة : 

ْعل وم   :والزكاة حق فى المال ، ودليل ذلك قول هللا تبارك وتعالى  ْم َحقٌّ مَّ ه  يَن ف ي أَْمَوال  *  َوالَّذ 

ائ ل   لسَّ وم   ل  ( ويفهم من هذه اآلية أن زكاة المال فرض واجب األداء 24المعارج :)سورة   َواْلَمْحر 
 حقاً مستحقاً على صاحب المال لمن يستحقه وليست هبة أو تبرعاً وال إعانة إجتماعية .

لى النحو الذى سوف نوضحه والزكاة فريضة وملزمة بأدلة من الكتاب والسنة واإلجماع ع
 :يةالتال ودفى البن

 - ممن القرآن الكري علي مستوي الدولةطبيق الزكاة اإللزام بت أدلة: 

دَق  من أدلـة فرضيـة الزكاة علىالمسلــم قول هللا تبارك وتعالى : قـَ إ نََّما الصَّ ف  ْل َ ات  ل   َراء  ــ

َؤلَّ  َهاــْـ يَن َعلَيــ  لـَواْلعَام   ين  ــ  َواْلَمَساك مْ ــَ فـَواْلم  ه  ل وب  قَاب   ة  ق  ينَ َواْلغَار   َوف ي الر   َن ّللاَّ   َوف ي َسب يل  ّللاَّ   م  يَضةً م   ب يل  فَر   َواْبن  السَّ

يم   يم  َحك  ( ، كما تعتبر الزكاة من أركان اإلسالم ومن شروط دخوله ، 60)سورة التوبة :  َوّللاَّ  َعل 
وا الصَّالةَ  فَإ ن تَاب وا ودليل ذلك قول هللا تبـارك وتعالى : ا الزَّ  َوأَقَام  مْ َوآتَو  يَله  )سورة التوبة:  َكاةَ فََخلُّوا َسب 

5.) 

وا  : بتطبيق الزكاة فقال  نبيه سيدنا محمد ولقد أمر هللا  ْم ف ي األَْرض  أَقَام  نَّاه  كَّ يَن إ ن مَّ الَّذ 

َكاةَ  الصَّالةَ  ا الزَّ وف   َوآتَو  وا ب اْلَمعْر  نكَر   َوأََمر  َبة   َوَنَهْوا َعن  الم  َّ  َعاق  ور   َوّلِل  ( ، وهذه اآليات 41)سورة الحج :  األ م 
 توضح مسئولية ولى األمر عن تحصيل الزكاة وصرفها فى مصارفها الشرعية .
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 - بتطبيق الزكاة علي مستوي الدولة  من السنة النبوية الشريفة: مأدلة اإللزا 

مسئولية ولي والسنة النبوية الشريفة حافلة بالعديد من األحاديث التى تؤكد فرضية الزكاة 
لمعاذ بن جبل حيث أرسله إلى  فلقد ورد فى الحديث الصحيح ، قال رسول هللا  األمر عنها,
)أخرجه  أعلمهم أن هللا افترض عليهم فى أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم :اليمـن

 الجماعة( .

إلسالم ، فعن ابن عمر رضى كما أشارت السنة النبوية الشريفة إلى أن الزكاة من أركان ا
بنى اإلسالم على خمس ، شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمد رسول هللا ، وإقام :قال  هللا عنهما أن رسول هللا 

 )أخرجه االبخارى ومسلم(. الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيالً وصوم رمضان

كذلك على إيتاء الزكاة فعن جرير بن عبد هللا   وكان من يدخل اإلسالم يبايع رسول هللا
)أخرجه  على إقام الصالة وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم رسول هللا  بايعت : رضى هللا عنه قال  
 االبخارى ومسلم(.

من أعطاها    :ومن مسئولية الحاكم تعزير )معاقبة( مانعى الزكاة ، فيقول رسول هللا 

)رواه  ه ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ال يحل آلل محمد منها شئ مؤتجراً فله أجر
)رواه  إن تمام إسالمكم أن تؤدوا زكاة أموالكم  :على فرضية الزكاة فقال  أحمد(، كما أكد رسول هللا 

 البزار(

 - الفقهاء فى تطبيق الزكاة علي مستوي الدولة آراء   : 

الفقهاء على فريضة الزكاة واإللتزام بتطبيقها ، حيث أوضحوا أنها فرض عين ، لقد أجمع 
ً ويجبر على أدائها ، وإذا منع فى جماعــة  تومن أقــر بفرضيتها ومنعها فإنها تؤخذ منه كرها

فإنهم يقاتلون عليها حتى تؤخذ منهم كما فعل الخليفة األول أبو بكر الصديق رضى هللا عنه الذى 
وهللا ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة  متنعين عن أداء الزكاة ، وقال قولته المشهــورة ... : قاتل الم

)رواه الجماعة   لقاتلتهم على منعها  ، فإن الزكاة حق المال ، وهللا لو منعونى عناقاً كانوا يؤدونها لرسول هللا 
 إالّ ابن ماجة( .

كاة فهو كافر ، ألنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة ،كما : من ينكر فريضة الز حكم جاحد الزكاة
 كذب صريح القرآن بفرضية الزكاة ،كما أنه لم يقر بأحاديث رسول هللا 

 إليها والتى تؤكد فرضية الزكاة. السابق اإلشارة

من يقر بفريضة الزكاة ولم يؤديها ، فإنه مسلم عاص ،على ولى األمر معاقبته :  حكم مانع الزكاة
ً فله أجره ، ومن منعها فإنا    :، ودليل ذلك قول الرسول  من أعطاها مؤتجرا

)رواه   آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ال يحـل آلل محمد منـها شئ
 أحمد( .

" يجب على اإلمام أن يبعث السعاه ألخذ ويرى الفقهاء أن الزكاة وظيفة دولة ، فقد قال النووى : 

والخلفاء كانوا يبعثون السعاه ، وألن فى الناس من يملك المال وال يعرف ما يجب عليه ، ومنهم  نبى الصدقة ألن ال

 )صحيح مسلم بشرح النووى(. من يبخل

:"والسابع جبايةالفئ والصدقات وجعل الماوردى جمع الزكاة وظيفة رئيسية لإلمام فذكر منها 
وال عسف ، والثامن تقدير العطايا وما يستحق فى بيت المال من على ما أوجبه الشرع نصاً وإجتهاداً من غير خوف 

 غير سرف وال تقتير ودفعه فى وقت ال تقديم فيه وال تأخير" .

إن ناساً من فقالوا :  وعن جرير بن عبد هللا قال : جاء ناس من العرب إلى رسول هللا 
 ً  )رواه مسلم( .  يكممصدق أرضوا   :، فقال رسول هللا  المصدقين يأتونا فيظلموننا
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 -  (1): رآى القرضاوى فى والية ولى األمر على الزكاة على مستوي الدولة 

الجزء الثاني  –لقد فَّصَل الشيخ الفقيه الدكتور/ يوسف القرضاوي فى كتابه فقه الزكاة 

 أراء الفقهاء فى مسألة والية ولى األمر على الزكاة على مستوي الدولة وخله إلى اآلتي :

ء نظام الزكاة ليكون من وظيفة الحكومة اإلسالمية, فوكل اإلسالم جبايتها وتوزيعها "جا

على مستحقيها إلى الدولة ال إلى ضمائر األفراد وحدها وذلك لجملة أسباب ال يْحُسن بشريعة 

 اإلسالم أن تهملها :

ال ضمان للفقير إذا ترك : إن كثيراً من األفرادقد تموت ضمائرهم أو يصيبها السقم والهزال ف     أوالً 

 حقه لمثل هؤالء.

فى أخذ الفقير حقه من الحكومة ال من الشخه الغني حفظ لكرامته وصيانه لماء وجهه  :ثانياً  

 أن يراق بالسؤال, ورعاية لمشاعره أن يجرحها المن أو األذي.

  ً ي إلعطاء فقير إن ترك هذا األمر لألفراد يجعل التوزيع فوضى, فقد ينتبه أكثر من غن :ثالثا

 واحد, على حين يغفل عن آخر , فال يفطن له أحد . وربما كان أشد فقراً .

إن صرف الزكاة ليس مقصوراً على األفراد من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل, فمن   :رابعاً  

الجهات التى تصرف فيها الزكاة مصالح عامة للمسلمين, ال يقدرها األفراد, وإنما 

و األمر وأهل الشورى فى الجماعة المسلمة, كإعطاء المؤلفة قلوبهم, يقدرها أول

وإعداد العدة والعدد للجهاد فى سبيل هللا وتجهيز الدعاة لتبليغ رسالة اإلسالم فى 

 العالمين.

إن اإلسالم دين ودولة, وقرآن وسلطان, وال بد لهذا السلطان وتلك الدولة من مال تقيم   :خامساً  

فذ به مشروعاتها, وال بد لهذا المال من موارد والزكاة مورد هام دائم به نظامها, وتن

 لبيت المال فى اإلسالم .

                                         
 .757 – 756ثاني , صفحة الجزء ال, " فقه الزكاة" , د . يوسف القرضاوي  1
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 من منظور مستوي الدولة  تقسيم األموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة  

 قسم الفقهاء األموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة على النحو التالى :

 ال التى يمكن للعاملين على الزكاة بيانها وحصرها : يقصد بها األمو مفهوم األموال الظاهرة
وقياسها وتحديد مقدار الزكاة المستحقة عليها , ومنها كما ذكر بعض الفقهاء : 

 الزروع والثمار واألنعام .

 يقصد بها األموال التى ال يمكن للعامين على الزكاة بيانها أو حصرها,  مفهوم األموال الباطنة :
 فقهاء: النقدين وعروض التجارة .ومنها كما ذكر بعض ال

وليس هناك معايير موضوعية ثابتة تساعد فى التفرقة بين األموال الظاهرة والباطنة  
ألن هذا يتوقف على عدة عوامل منها التغير فى طبيعة األنشطة وحجمها, فعلى سبيل المثال 

ر العديد من القوانين التى اعتبر الفقهاء أموال التجارة من الباطنة ولكن فى زماننا هذا بعد صدو
تلزم بالتوثيق والتدوين ووجود نظم محاسبية منتظمة, أصبحت ظاهرة ولذلك يري محاسبوا 
الزكاة أن أموال عروض التجارة والصناعة والمقاوالت وما فى حكم ذلك من األموال الظاهرة 

 التى يمكن رصدها وقياسها وحساب الزكاة عليها .

فى األوراق المالية المسجلة فى األسواق المالية من األموال كذلك تعتبر االستثمارات 
الظاهرة حيث أن كافة عمليات التملك والتنازل تتم من خالل السماسرة ويحكم ذلك مجموعة من 

 القوانين والقرارات واإلجراءات التى تنظم ذلك.

وجودة فى فى ضوء التغيرات الكبيرة فى طبيعة األموال المعاصرة وظهور أموال لم تكن م
الصدر األول من الدولة اإلسالمية يتطلب األمر إعادة النظر فى تقسيم األموال إلى ظاهرة وباطنة 

. 

, أنه بعد التطورات العميقة األثر 1ويرى الفقيه المحاسبي الدكتور/ شوقى إسماعيل شحاتة 
والمالية تغيرت التى طرأت على قطاعات الحياة التى نعيشها وتأثيراتها االقتصادية والتجارية 

 طبيعة األموال فعلى سبيل المثال : 

ظهرت النقود الورقية, وذاع استعمال الشيكات وأوامر الدفع والمقاصة كأدوات مالية للوفاء  –أ 
التى مازال  –البنكنوت  –والتمويل, وقلت كمية األموال النقدية السائلة من أوراق النقد 

 هم أو مصانعم أو مكاتبهم.يحتفظ بها أربابها فى بيوتهم أو متاجر

ظهرت البنوك والمؤسسات المالية القابضة, وظهرت البنوك اإلسالمية التى نجحت فى  –ب 
جذب شرائح كبيرة من المجتمع فى العالمين العربي واإلسالمي للتعامل مع الجهاز 

 المصرفى, بعد أن كانت تتورع عن التعامل معه تجنباً للربا وآثامه.

رنا اآللة , والكهربا, والميكنة, ونظام اإلنتاج الصناعى الكبير المتمثل فى مات عصمن س -جـ 
منتجاته مع نمو التجارة الداخلية والخارجية, وظهور الشركات المساهمة والشركات ذات 
المسئولية المحدودة,وشركات التوصية باألسهم وغيرها من شركات األموال, وأسواق 

 والبورصات. –المال 

نية, وحقق العالم تقدماً علمياً مذهالً فى مجاالت نظم ولكتراسب اآللى واألجهزة اإلظهور الح –د 
 المعلومات, وأدوات االتصاالت والتكنولوجيا الفنية.

وقد ترتب على ذلك كله أن النقود وعروض التجارة وما فى حكمها من األموال الباطنة, 
روضة بجوار الزكاة, من قبيل أصبحت فى عصرنا لغرض ربط تحصيل الزكاة والضرائب المف

 األموال الظاهرة لألسباب األتية:
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 –والزكاة جمعاً وصرفاً عمل من أعمال السيادة  –لبيت مال الزكاة فى إطار سيادة الدولة  (1)
معرفة وتتبع حركة النقود وأرصدة الحسابات الجارية والودائع والمدخرات باإلطالع على 

ربط وتحصيل الزكاة مع المحافظة بالطبع على  دفاتر البنوك وكشوف الحساب, فى سبيل
السرية الكاملة لهذه المعلومات واألرقام, التى تكفلهاجميع القوانين واللوائح, وال شك أن 
فى ذلك تسهيالً وتيسيراً لربط وتحصيل زكاة النقود وما فى حكمها, بعد أن خرجت محاسبياً 

 اهرة فى إطار والية بيت المال على زكاتها.من دائرة األموال الباطنة إلى دائرة األموال الظ

 -البورصة  –أصبحت األسهم والحصه من األوراق المالية التى تتداول فى أسواق المال  (2)
التى تنشر يومياً أسعارها عن الفتح واإلقفال, وحجم التداول فى نشرات يومية يسهل معها 

 المحاسبة عن زكاتها وتقويمها فى يسر .

لتزام كل تاجر بقيد ة فى األغلب األعم من األموال الظاهرة, نتيجة إلأصبحت أموال التجار (3)
عن نشاطه التجارى فى السجل التجارى, وتقديم إقرارات مالية عن  ةبيانات مالية وتجاري

 التغير فى رأسماله                 وجوانب نشاطه.

األرباح  كما تم تنظيم تداول ونشر القوائم المالية أعني الميزانيات وحسابات
ً بها تقارير مراقب الحسابات, وملخه واف لتقرير مجلس اإلدارة  والخسائر مرفقا

 السنوي مما جعل عروض التجارة وقيمتها من األموال الظاهرة .

وأخيراً وليس أخراً تنه المراسيم والقرارات والتشريعات المعاصرة, على أن والية ولى  (4)
 النقود وعروض التجارة وما فى حكمها.األمر لزكاة المال جمعاً وصرفاً, تشمل 

وفى الصفحة التالية جدول مقترح لتقسيم األموال إلى ظاهرةوباطنة فى ضوء التطبيق 
 المعاصر .
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 جدول مقترح لتقسيم األموال الزكوية المعاصرة إلى ظاهرة وباطنة 

توي الجدول التالى يتضمن تقسيم األموال الزكوية المعاصرة إلى ظاهرة وباطنة على مس

 . الدول

 جدول تقسيم األموال الزكوية المعاصرة
 إلى ظاهرة وباطنة

 

 أسماء األموال
أموال 
 ظاهرة

أموال 
 باطنه

 إيضاحات

  حسابات جارية واستثماريةالنقود لدي البنوك.  
 

 

  ليست لدي البنوك.نقدية    

  سبائك. –الذهب والفضة    

 .الذهب والفضة لالستثمار    

  الغير .الديون لدي    

 عروض التجارة والصناعة والمقاوالت فى صورة شركات أو منشأت 
 

  

 خفية -عروض التجارة والصناعة والمقاوالت فى صورة شركات أو منشأت   
غير مثبته لدي الجهات 

 الحكومية

 . االستثمار فى األوراق المالية األسهم وما فى حكمها    

 . المؤسسات المالية اإلسالمية 
 

  

 . الزروع والثمار    

 . األنعام    

  )المستغالت :إيرادات )العائد أو الكسب- 

 .والعيادات والمصحات  المستشفيات -

 الفنادق . -

 إيجارات العقارات . -

 . المغلة لإليراد إيجارات األصول الثابتة -

 

 

 

 

 

  

 . الصيدليات 
 

  

 .مشروعات المزارع السمكية والحيوانية والداجنية 
 

  

 . الرواتب والمكافأت والمعاشات 
 

  

 . كسب المهن الحرة 
 

  

 . زكاة الفطر  
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   آراء الفقهاء فى والية ولى األمر عن زكاة األموال الظاهرة والباطنة 

وللفقهاء آراء مختلفة حول مسئولية ولى األمر فى تحصيل الزكاة عن األموال الظاهرة 

ق المعاصر للزكاة على مستوى الدولة, فمنهم من يري مسئوليته واألموال الباطنة فى ظل التطبي

عن كالهما, ومنهم من يري أن يفوض المالك نيابة عنه فى توزيع زكاة األموال الباطنة, ومنهم 

من يري تفويض المالك نيابه عنه فى توزيع زكاة األموال الظاهرة والباطنة وهذا ما سوف 

الذى سوف نفصله على النحو التالى فى الصفحات التالية  نتناوله بشئ من التفصيل على النحو

 مع التركيز على أراء الفقهاء بشأنهم .

م فى كتابة األموال عن "حق اإلمام على 805 -هـ 224المتوفى  بن سالم (1)ورد عن أبو عبيد 

الرعية وحق الرعية على اإلمام وعن صنوف األموال التى تليها األئمة للرعية وأصولها فى 

لكتاب والسنة وإنها هى هذه الثالثة التى ذكرها عمر : الفئ , والخمس, والصدقة , ويقول فأما ا

الصدقة فزكاة المسلمين من الذهب, والورق, واإلبل, والبقر, والغنم, والحب, والثمار, فهى 

ر : لألصناف الثماني الذين سماهم هللا تعالى , ال حق ألحد من الناس فيها سواهم, ولهذا قال عم

 "هذه لهؤالء" .

: أن عبد هللا بن عمرو وابن العاص وعبد هللا بن عمر,  وجاء بالمدونة الكبري لإلمام مالك

وجابر بن عبد هللا, وسعد بن أبي وقاص وحذيفة ابن اليمان وأنس ابن مالك وأبا قتادة وأبا سعيد 

داً, وعطاء, والقاسم الخدري, وأبا هريرة, وعائشة, وأم سلمة, ومحمد بن كعب القرظى, ومجاه

وسالماً, ومحمد بن المنكدر, وعروة بن الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحوال والقعقاع بن 

 حكيم وغيرهم من أهل العلم, كلهم يأمر بدفع الزكاة إلى السلطان ويدفعونها إليهم".

حدثنا إسماعيل ولقد اختلف الفقهاء فى مسألة إعطاء الزكاة إلى األمراء : قال أبو عبيد : 

:  ()إلى النبي  -أو قال تدفع –بن ابراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال : كانت الصدقة ترفق 

أومن أمر به , وإلى أبي بكر , أو من أمر به وإلى عمر أو من أمر به ,وإلى عثمان أومن أمر به 

ها, وكان ممن يدفعها , فلما قتل عثمان اختلفوا , فكان منهم من يدفعها إليهم , ومنهم من يقسم

 إليهم ابن عمر.

وقال حدثنا عمرو بن طارق ابن األسود عن ابن لهيفة عن نكير بن عبد هللا عن األشبح, 

 أن عائشة كانت تدفع زكاتها إلى السلطان .عن أم علقمة : 

وقال : حدثنا عبد هللا بن صالح بن الليث عن يحيي بن سعيد عن على ابن عبد هللا بن 

لربيع بن معبد , سُأل ابن عمر فى الفتنة عن صدقة مال أيتام أيدفعها إلى بني عم لهم رفاعة عن ا

 محتاجين؟ فقال : ال أدفعها إلى الوالة.

وقال : حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ابن عمر قال : 
 "ما أقاموا الصالة فادفعوها إليهم".

ة تجب فى األموال المرصدة للنماء إما بأنفسها أو بالعمل فيها كما : يقول أبو عبيد : الزكا

 طهارة ألهلها ومعونة ألهل السهمين, واألموال المزكاة ضربان ظاهرة وباطنة .

فالظاهرة ما ال يمكن إخفاءه كالزرع والثمار والمواشى , والباطنة ما أمكن إخفاءه من 

قات نظر فى زكاة المال الباطن وأربابه الذهب والفضة من عروض التجارة , وليس لولى الصد

زكاته منه إال أن يبذلها أرباب األموال طوعاً, يتقلبها منهم ويكون فى تفريقها عوناً  أحق بإخراج
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لهم , ونظرة مخته بزكاة األموال الظاهرة يؤمر أرباب األموال بدفعها إليه, وفى هذا األمر إذا 

 كان عادالً فيها قوالن:

مول على اإليجاب وليس لهم التفرد بإخراجها وال تجزئهم إن أحدهما : أنه مح -1

 أخرجوها.

والقول الثاني : أنه محمول على االستحباب إظهاراً للطاعة وإن تفردوا بإخراجها  -2

ً أن يقاتلهم عليها إذا امتنعوا من دفعها قاتل أبو بكر  أجزأتهم, وله على قولين معا

يصيرون باالمتناع من طاعة والة األمر  الصديق رضى هللا عنه مانعي الزكاة ألنهم

إذا عدلوا بغاة, ورفع أبو حنيفة رضى هللا عنه من قتالهم إذا أجابوا إلى إخراجها 

 بأنفسهم.

ً بأحكام الزكاة, إن  ً عادالً عالما والشروط المعتبرة فى والية الزكاة : أن يكون حراً مسلما

مام على قدر يأخذه جاز أال يكون من أهل كان من عمال التفويض, وإن كان منفذاً قد عينه اإل

العلم بها, ويجوز أن يتقلدها من تحرم عليه الصدقات من ذوى القربي , لكن يكون رزقه من سهم 

ً فال بئس المصالح, سمعت ابن عباس يقول  : "إذا وضعتها أنت فى موضعها ولم تعطي منها أحداً تعوله شيئا

.!" 

ألزرق عن ابن عون عن مجاهد عن عبد هللا بن عبيد قال حدثنا معاذ واسحق ابن يوسف ا

 ".أقسمهابن عمير عن أبية عبيد بن عمير قال : "

"إن دفعها إلى السلطان اجزت عنه وإن لم يدفعها فليتق وقال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال : 

 هللا وليتوخ بها موضعها, وال يحاب بها أحداً " !.

إلى والة  –زكاة المال  –ألثار التى ذكرها من دفع الصدقة وانتهى أبو عبيد من كل هذه ا

األمر , ومن تفريقها هو معمول به , وذلك فى زكاة الذهب والورق خاصة, أى والة األمر فعلة 

ً للغرض الذى عليه , وأن هذا هو قول أهل السنة والعلم من أهل الحجاز  صاحبه كان مؤديا

نون عليه كما أئتمنوا على الصالة, وفى زكاة الماشية والعراق فى الصامت ألن المسلمين مؤتم

 مة.ئوالزروع والثمار ال يليها إال األ

يقول أبو عبيد : أما المواشى والحب والثمار فال يليها إال األئمة : وليس لربها أن يغيبها 

إعادتها إليهم , فرقت بين  ها مواضعها فليست كافية عنه وعليهعنهم, وإن هو فرقها ووضع

 ثر.السنة واألك ذل

ويقول : "أال ترى أن أبا بكر الصديق إنما قاتل أهل الردة فى المهاجرين واألنصار على 

منع صدقة المواشى , ولم يفعل ذلك فى الذهب والفضة , وكذلك إذا مر رجل مسلم بصدقته على 

 العاشر فقبضها منه فإنها عندنا جازية عنه ألنه من السلطان , كذلك أفتت العلماء.

: "فى الباب الحادي عشر , من كتابة األحكام السلطانية وله إذا قلدها  (1)ويقول الماوردى 

 ثالثة أحوال .

 أحدهما : أن يقلد أخذها وقسمها فله الجمع بين األمرين . -1

والثاني : أن يقلد أخذها وينهي عن قسمها فنظره مقصور على األخذ وهو ممنوع  -2

 من القسم .
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ليده فيكون بإطالقه محموالً على عموم األمرين من أخذها والثالث : أن يطلق تق -3

 وقسمها.

فى ضرورة جمع الزكاة اآلن فى جمهورية مصر العربية من كل األموال الظاهرة  (1)ويقول أبو زهرة 

 والباطنة :

, ويقرر أن أعتبار الزكاة  هإن زكاة المال تنظيم اجتماعى , وأن الضرورة تدعو اآلن إلي

ً اجتما ً ابتدعناها وال مسايرة لروح العصر وال اقتباساً من علوم الزمان , تنظيما ً ليس بدعا عيا

عندما كان  (إنما هو رجعة إلى الشريعة فى نبعها األول وموردها الصافى , فقد صرح النبي  )

يأمر أمراءه بجمع الزكاة, بأنهم يأخذوها من أغنياء الناس ليردوه على فقرائهم, وأى معني 

مي من هذه المشاطرة المالية.بين األغنياء والفقراء , وأن اإلمام وأعوانه هم الذين تعاوني أس

معونها وهم الذين يوزعونها, وال يتركون الناس يتولون الجمع والتوزيع, ألن الزكاة كانت جي

لحماية الجماعة من الفقر وأضرارة وحماية المدينة اإلسالمية الفاضلة من غارات األعداء من 

والخارج, فيتولى جمعها من يتولى هذه الحماية, ويصرح ابن عابدين بأن جمع الزكاة الداخل 

إن الجباية بالحماية فإذا لم تكن الحماية لم تكن "مناطه قدرة ولى األمر على حماية األمة, ويقول : 

 ."الجباية

تجب على أن األصل أن الزكاة ال يتولى توزيعها من  اأجمعووويقول : وقد اتفق الفقهاء 

عليهم, وكان ذلك نفياً لمعنى اإلحسان الفردي, ألن اإلحسان الفردي, يتحقق فيه الذل والهوان, 

 "اليد العليا خير من اليد السفلى".ويتحقق فيه معنى الحديث النبوي 

أما عطاء الدولة بمعاونتها الضعفاء وإجراءها أرزاق عليهم من غير سؤال وال نية فى 

وال استذالل إنما فيه معونه كريمة وسد للحاجة, ودفع للعوز, ورأب العطاء, فليس فيه صغار 

لصدع الجماعة, وحماية للضعفاء من غير استجداء,وهو توصيل الحق لصاحبة وإعطاءه 

 لذويه.

يجمع الزكاة من األموال الظاهرة وهى المواشى, والزروع  (ويقول : ولقد كان النبي )

النقود وعروض التجارة, بيد أن الزكاة فى السائمة كان والثمار , ومن األموال الباطنة وهى 

يجمعها أمراءه يذهبون إلى مرابطها, ويأخذون حق هللا فيها, وإلى الزروع يأخذون حقه يوم 

(, وال يخفون شيئاً منها حصاده, أما النقود فقد كان أربابها يذهبون بزكاتها ويعطونها للنبي )

( بعث فى : "لم يبلغنا أن النبي )بو منصور الماتريدي السمرقندي لتقواهم, ولقد قال فى ذلك الشيخ أ

مطالبة المسلمين بزكاة الورق )الفضة( وأموال التجارة, ولكن الناس كانوا يعطون ذلك, ومنهم من كان يحمل إلى 

إلى األطراف,  األئمة فيقبلون منه, وال يسألون أحداًعن مبلغ ماله إال من كان من توجيه عمر رضي هللا عنه العشار

 بمن بعدت داره , وشق عليه يحمل صدقته, وكان ذلك تخفيفاً على المسلمين". –وكان ذلك منه تشريفاً وهللا أعلم 

وعمر بن الخطاب كانا يطالبان الناس  ولكن ذكر المؤرخون والفقهاء مع ذلك أن أبا بكر

الزكاة ظاهرها وباطنها , والزروع والنقود وعروض التجارة, أى يجمعون  بالزكاة فى السوائم

ذوا من المسلم ربع العشر, ومن الذمى نصف العشر, "خوزاد عمر فأقام فى كل البالد عاشرين فقال لهم : 

بمحضر من الصحابة فقال بعض الفقهاء : إن ذلك كان اجماعاً  وفعل ذلك "الحربي العشر ومن

ً إال إذا حملت إلى بل تكون ماالً ظاهراً , ويأخذ منه  د , فإنهاوقالوا  : إن النقود تعد ماالً باطنا

العاشر الزكاة , وليس فى هذا تفتي  وال إرهاق للناس ألنهم يحملونها معهم فال يذهبون فى 

 بيتوهم.
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ويقول : "واستمرت الزكاة تجمع من كل األموال ظاهرها وباطنها كما ذكرنا , وتوزع 

فقد استمر على ما كان علية الشيخان قبله  بمعرفة اإلمام إلى عهد سيدنا عثمان رضى هللا عنه ,

زماناً, ثم رأى  األموال قد كثرت وأن فى تتبعها جرحاً على األمة , وفى تفتيشها ضرراً بأربابها. 

, وصارت األموال توزيعهافوكل الناس إلى دينهم, وتركهم إلى ذممهم , فكانوا هم يتولون 

إال إذا انتقل بها اصحابها من بلد إلى بلد, فإنها  الباطنة من ذلك الوقت خارجة عما يجمعه اإلمام

 تكون ظاهرة تؤخذ منها الزكاة.

ولعل الذى سهل لذى النورين قبول ذلك الرأى والسير على مقتضاه كثرة األموال فى بيت 

د, وذلك مما أفاء هللا عليهم من مال المسلمين ,وازدحامها حتى صار يكفى الفقراء وغيرهم ويزي

ات اإلسالمية وشعورهم بأن الفقراءسيجدون حاجتهم المحال من بيت مال نائم الفتوحغ

المسلمين, من غير أى تعسر أو تضييق, فسوغ للناس أن يوزعوا زكاة نقودهم بأنفسهم على 

 مايرون فيهم حاجة.

ويري الشيخ أبو زهرة "أن الفقهاء الذين أجمعوا على أن الزكاة فى أصل شرعتها عمل من 

تجمعها وتوزعها أرادوا أن يفسروا عمل اإلمام عثمان تفسيراً يتفق مع هذا األصل أعمال الدولة, 

المقرر الثابت, الذى ال مجال إلنكاره فقالوا : إن عثمان ومن جاء من بعده قد أناب أرباب األموال 

 عنه بالنسبة لألموال الباطنة فى أن يعطوها للفقراء.

فهو يقول فى الزكاة النقدين والتجارة : "كان  (1)فى بدائعه ليقرر  للكسائىولنترك الكلمة 

( وأبو بكر وعمر رضى هللا عنهما إلى زمن عثمان رضى هللا عنه, فلما )يأخذها رسول هللا 

كثرت األموال فى زمانه رأى المصلحة فى أن يفوض األداء إلى أربابها بإجماع الصحاب, فصار 

ه". ؤ"من كان عليه دين فليأنه قال أرباب األموال كالوكالء عن اإلمام . أال ترى  ده وليزك مابقى من مال

فهذا توكيل ألرباب األموال بإخراج الزكاة فال يبطل حق اإلمام، لهذا قال أصحابنا إن اإلمام إذا 

 علم من أهل بلدة أنهم يتركون أداء الزكاة فإنه يطالبهم".

ع الزكوات جميعها من األموال وهكذا يؤكد الشيخ أبو زهرة أن األصل أن اإلمام هو الذى يجم

الظاهرة والباطنة, وهو الذى يوزعها , وأنه أناب أرباب األموال الباطنة عنه فى توزيعها ووكلهم 

إلي دينهم, إال إذا تبين أنهم لم يؤدي حق أموالهم فيأخذ منه وأن هذه األحكام الثابتة تقرر فى جالء 

ً , وأن ا ً فرديا عتبارها كذلك خروج بها عن معانيها, وأن جمعها ووضوح أن الزكاة ليست إحسانا

األن من كل األموال أصبح ضرورة يحتمها الدين, ألن الناس تقاصرت هممهم عن أدائها أو القيام 

 بالتكليفات االجتماعية من تلقاء أنفسهم, وألن فيها وقاية للمجتمع من آفاته".

ب المختلفة فى كتابه فقه الزكاة الجزء الثاني خلص ولقد لخص األستاذ الدكتور/ يوسف القرضاوي أراء المذاه

 2إلى اآلتي:

أن اإلمام هو الذى يجمع الزكوات من األموال الظاهرة والباطنة, وأنه لماصعب جمعها من 

األموال الباطنة فى عهد عثمان, وكانت أموال بيت المال بكل أقسامه مكدسة فيه تركها ألربابها 

أخلوا بواجب النيابه ولم يؤدوا حق هللا فى ما لهم, تولى اإلمام الجمع يؤدونها بالنيابه عنه, فإذا 

 بنفسه, كما هو األصل .

 : الخالصة 
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لقدتناولنا فى هذا المبحث اآلراء الفقهية المختلفة حول والية ولى األمر على تحصيل الزكاة 

نة وما أثير حولها وتصريفها فى مصارفها الشرعية, وبيان طبيعة األموال الزكوية الظاهرة والباط

من آراء فقهية عديدة, وخلصنا إلى وجوب تطبيق الزكاة على مستوي الدولة, ومن مسئولية ولىَّ 

األمر )السلطان( تحصيل الزكاة وتوزيعها حسب مصارفها الشرعية على األموال الظاهرة والباطنة 

 معاً .
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 الثانيالمبحث 

 فقه التعامل مع غير المسلمين
 لمعاصر للزكاة علي مستوى الدولةفي ظل التطبيق ا

  تمهيـــد 

فى ظل التطورات المعاصرة فى المجتمعات اإلسالمية ، حيث يعي  المسلمون مع غير 
، فقد رأى جمهور " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " يحكمهم القاعدة :  والذيالمسلمين المعاهدين ، 

الزكاة والضرائب فى مجال  نظاميبين  الفقهاء وأساتذة االقتصاد اإلسالمى أنه يمكن التوفيق
 التطبيق فى إطار أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية . 

وفى هذا الخصوص تثار مجموعة من القضايا تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث من 
 بينها : 

 ـ ما هى مجاالت تطبيق نظام زكاة ؟  1

 ة ؟ـ ما هى مجاالت تطبيق نظام الضرائب بجانب نظام الزكا 2

لتحقيق العدالة وعدم التمييز  الضريبيـ كيفية التوفيق بين أسس التحاسب الزكوى والتحاسب  3
 ؟بين المسلم وغير المسلم المعاهد

 الزكاة والضرائب فى مجتمع معاصر ؟ نظاميـ ما مقومات تطبيق  4

علي مع التركيز علي تطبيق نظام الضرائب ويخته هذا المبحث بمناقشة القضايا السابقة 
 غير المسلمين .

 علي مستوى الدولة زكاة المال فى مجتمع معاصر نظام ـ مجاالت تطبيق . 

 :  يليما  علي مستوى الدولة من أهم مجاالت تطبيق نظام زكاة المال فى مجتمع معاصر

  يليإيرادات رؤوس األموال المنقولة : يطبق ما  : 

 مين . ـ زكاة الثروة النقدية ) النقدين ( بالنسبة للمسل
 لغير المسلمين . بالنسبة موال المنقولةوالضريبة على إيرادات رؤوس األ

  يلي: يطبق ما  والصناعي التجاريإيرادات النشاط  : 

 ـ زكاة عروض التجارة والصناعة بالنسبة للمسلمين . 
 لغير المسلمين .  بالنسبة والصناعيوالضريبة على إيرادات النشاط التجارى 

  يليالعمل : يطبق ما إيرادات كسب  : 

 ـ زكاة األعطيات بالنسبة للمسلمين ) زكاة كسب العمل ( . 
 وضريبة كسب العمل بالنسبة لغير المسلمين . 

  يليالزراعية : يطبق ما  األراضيإيرادات  : 

 ـ زكاة الزروع والثمار بالنسبة لألراضى المملوكة للمسلمين . 
 ية بالنسبة لألراضى المملوكة لغير المسلمين . والضريبة على إيرادات األراضى الزراع

  يليإيرادات العقارات المبنية : يطبق ما  : 

 ـ زكاة المستغالت : بالنسبة للمبانى ذات اإليراد المملوكة للمسلمين . 
 والضريبة على إيرادات المبانى : بالنسبة للمبانى ذات اإليراد المملوكة لغير المسلمين . 
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  يلي: يطبق ما التجارة الدولية  : 

 ـ زكاة عروض التجارة للمسلمين . 
 والعشور على تجارة غير المسلمين . 

  يليالمعادن وما فى حكمها: يطبق ما  : 

 ـ زكاة الركاز على المسلمين . 
 والرسوم والضرائب على غير المسلمين . 

  . ـ مجاالت تطبيق نظام الضرائب بجوار الزكاة فى مجتمع معاصر 

يقضى بأنه يجوز تطبيق نظام الضرائب بجوار الزكاة فى  الذي الفقهي الرأيى تأسيساً عل
مجتمع معاصر يعي  فيه المسلمون وغير المسلمين ، فإن يمكن فرض ضرائب فى الحاالت 

 اآلتية : 

جي  والبوليس ـ حالة غير المسلمين المعاهدين الذين ال يدفعون الزكاة ويشاركون فى ال 1

ً على نظير انتفاعهم بالخدمات العامة مساهمة م والوزارات ونحو ذلك نهم فى ذلك تأسيسا
فإذا كان المسلم يدفع الزكاة فعلى غير المسلم أن يدفع   " لهم ما لنا وعليهم ما علينا ":القاعدة 

 تفرقة . أليالضريبة ، وفى هذا الخصوص يخضع حساب الضريبة ألسس حساب الزكاة تجنباً 

صيلة الزكاة وفى حصيلة الضرائب لظروف استثنائية غير عادية ، ـ حالة وجود عجز فى ح 2

ففى هذه الحالة تفرض ضريبة على األغنياء من المسلمين وعلى غير المسلمين لسد هذا العجز 
 بضوابط شرعية.  

العديد من الدول اإلسالميــة المعاصــــرة منها على سبيل المثال ما  الرأيولقد أخذت بهذا 
 يلى : 

 .(. مملكة العربية السعودية .  ليبيا .  السودان . إيران ال)   
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  فى مجتمع معاصر .  الضريبيحاسب توال يحاسب الزكوتـ الحاجة إلى التوفيق بين أسس ال 

هناك اختالفات جوهرية بين أسس التحاسب الزكوى وأسس التحاسب الضريبى يجب 
اء التحاسب الضريبى ، من أهم هذه التوفيق بينهما واالستفادة من محاسبة الزكاة فى إثر

 االختالفات ما يلى : 

ـ يتمثل وعاء الضريبة على الدخل فى األرباح أو اإليرادات ، حيث يبدأ المحاسب الضريبى  1
بالربح أو الدخل المحاسبى ويجرى عليه تعديالت حتى يصل إلى الوعاء الضريبى وفقاً 

 للتشريع الضريبى . 

ض األنشطة على المال الزكوى ونمائه كما هو الحال لزكاة بينما تحسب الزكاة فى بع
النقدين وزكاة عروض التجارة والصناعة ، وزكاة األنعام ، كما تحسب على صافى النماء ) 
العائد أو الكسب ( كما هو الحال فى زكاة الزروع والثمار وزكاة المستغالت وزكاة كسب 

 العمل .  

واالستفادة من أسس تحديد وقياس وعاء الزكاة فى وهذا االختالف يحتاج إلى التوفيق 
 .  الضريبيعالج بعض مشكالت التحاسب 

اإليرادات الخبيثة للضريبة ومنها على سبيل المثال أرباح تجارة وـ تخضع اإليرادات الحرام  2
الخمور والمدمنات .. وما فى حكم ذلك ، وكذلك أرباح صاالت الميسر وأرباح اليانصيب ، 

 زيادة الحصيلة ، ويقود ذلك إلى تشجيع األنشطة المحرمة شرعاً . وعلة ذلك 

بينما تحسب الزكاة على األموال الحالل الطيبة ، وإن وجدت أمواالً مكتسبة من مصادر 
غير مشروعة وخبيثة بسبب الخطأ أو عند التوبة الصادقة فيجب مصادرتها كلها والتخله 

 ت واألعمال من الحرام الخبيث . بهدف تطهير المعامال في وجوه الخير منها

وهذا االختالف يحتاج إلى تطبيق منهج التحاسب الزكوى لتطهير األموال وحماية 
 المجتمع من الفساد . 

ـ هناك إعفاءات لألعباء العائلية بالنسبة لبعض أنواع الضرائب محسوبة على أساس أرقام  3
 نقدية مطلقة ال تتأثر بالتغير فى قيمة النقد . 

كذلك طرح الديون ما تحسب الزكاة على الوعاء بعد طرح نفقات الحاجات األصلية وبين
كميات ، وأن يصل الوعاء بعد ذلك النصاب والمحسوب على أساس أوزان / ةالحالّ المستحقة 

 ، وتتغير قيمة هذا النصاب بتغير القوة الشرائية للنقد . معايير / حسب نوع الزكاة /

اج إلى التوفيق بين الزكاة والضريبة ، كما يمكن االستفادة وهذا االختالف بدورة يحت
 من منهج الزكاة فى ربط اإلعفاء األعباء العائلية بالتغير فى القوة الشرائية . 

ـ من أسس التحاسب الضريبى اإلقليمية والنوعية حيث يمكن أن يوجد للممول الواجب أكثر  4
ملف ثانى لضريبة التمغة ، وملف ثالث من ملف ضريبى : ملف للضريبة على األرباح ، و

للضريبة العامة على المبيعات .. وهكذا وهذا يسبب العديد من المشكالت ويزيد من نفقات 
 الجباية . 

ذات النصاب والسعر والحول فى  المزكيبينما تقوم محاسبة الزكاة على حصر أموال 
أمام محاسب  المزكيوعاء واحد حتى ولو كان بعضها مستثمراً خارج الوطن ويحاسب 

 زكوى واحد وفى هذا تحقيقاً للتيسير وقلة نفقات الجباية . 

وبذلك يمكن االستفادة من أسس التحاسب الزكوى فى تطوير إجراءات التحاسب 
 .  الضريبي
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% من الدخل ، وهذا يسبب مشاكل 40ـ يعتبر سعر بعض الضرائب مرتفعاً إذ يصل إلى نسبة  5
 والسيما على الفقراء .  الضريبيوزيادة العبء  الضريبيتهرب شتى من بينهما مشكلة ال

فى إعادة % 20% و 2.5التي تتراوح بين وبذلك يمكن االستفادة من أسعار الزكاة 
 النظر فى تخفيض أسعار الضرائب . 

ـ تخضع األصول الرأسمالية للضريبة الجمركية ، كما تخضع األرباح الرأسمالية فى بعض  6
بة ، وفى هذا مساس للقوة اإلنتاجية للوحدة االقتصادية كما يسبب ارتفاعاً فى األحيان للضري
 التكاليف . 

بينما تعفى األصول الرأسمالية من الزكاة ويطلق عليها عروض القنية ، وفى هذا 
 .  الرأسماليتشجيعاً على التطوير والتوسع 

المشكالت الضريبية  ويمكن االستفادة من هذه المعالجة الزكوية فى عالج العديد من
 المتعلقة باألصول الرأسمالية . 

مبدأ التكلفة التاريخية أو التكلفة أو السوق أيهما أقل عند التحاسب  الضريبيـ يطبق التشريع  7
 الضريبى بالرغم من التغير فى قيمة النقد ، ويسبب ذلك مساساً بالقيمة الفعلية لرأس المال . 

دأ التكلفة االستبدالية أو السوقية وفى ذلك المحافظة على بينما يطبق التشريع الزكوى مب
رأس المال ، فعلى سبيل المثال تقوم عروض التجارة والصناعة واألنعام والزروع والثمار عند 

 قياس وعاء الزكاة على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة . 

قة فى زكاة المال فى ويمكن أن تساهم أسس التقويم على أساس القيمة السوقية المطب
 عالج العديد من مشكالت الضرائب المعاصرة . 

 تعقيب . 

يتضح من األمثلة السابقة وجود اختالفات جوهرية بين أسس التحاسب الزكوى وأسس  
التحاسب الضريبى  وعليه يوجب التوفيق بينهما لتحقيق المساواة بين المسلمين وغير 

اق نحو االستفادة من أسس الزكاة فى عالج العديد من المسلمين من ناحية ، كما تفتح  اآلف
 المشاكل الضريبية المعاصرة من ناحية أخرى . 
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 ـ منهج ومقومات تطبيق نظام الزكاة ونظام الضرائب فى مجتمع معاصر. 
نرى أن المنهج الذى يجب أن نطبقه عند االنتقال من نظام الضرائب البحت إلى نظام زكاة 

ً المال ونظام الضرائ من  الضريبيفى مجتمع  معاصر هو التدرج ، وأساس ذلك أن النظام  ب معا
ً طويالً من الزمان ويصعب فجأة تطبيق نظام  التيالنظم االجتماعية  اعتاد الناس عليه ردحا

أسوة ، فلقد تم االنتقال  الزكاة معه بدون تهيئة وإعداد ، ولنا فى منهج القرآن وهدى الرسول 
الربوى إلى نظام االستثمار اإلسالمى على أربعة مراحل ، كما تم تحريم  من نظام االستثمار

 شرب الخمر على أربعة مراحل كذلك .  

لذلك يلزم تطبيق منهج التدرج عند تطبيق نظام الزكاة ونظام الضرائب فى مجتمع معاصر 
 . 

 كما يجب أن يتم من اآلن العمل على تحقيق المقومات الثالثة اآلتية  : 

 عداد الئحة تنفيذية لتشريع زكاة المال بالتوفيق مع التشريع الضريبى . ـ إ 1

 ـ إعداد األجهزة التنفيذية التى سوف تتولى عملية تطبيق نظام زكاة المال مع نظام الضرائب  2

 ـ تهيئة أفراد المجتمع بكل األساليب المشروعة لتطبيق نظام زكاة المال مع نظام الضرائب .  3

لمناقشة هذه المقومات بشىء من التفصيل حيث تحتاج إلى دراسة مستقلة  ويضيق المقام
 ولكن فى هذا المقام يتطلب األمر اإلشارة إلى : 

ـ إيقاف إصدار أى تشريع ضريبى يتعارض مع فقه زكاة المال وأحكام ومبادئ الشريعة  1
 اإلسالمية بصفة عامة . 

دارس التجارة والحقوق واإلدارة واالقتصاد ـ إعادة النظر فيما يدرس فى كليات ومعاهد وم 2
بحيث يتواءم مع التطبيق المعاصر لزكاة المال والنظم المالية اإلسالمية األخرى ونظام 

 الضرائب . 

ـ إنشاء مراكز متخصصة لتطبيق الالئحة التنفيذية لزكاة المال والنظم المالية اإلسالمية  3
 األخرى ونظم الضرائب . 

 والنماذج الزكوية .. وغير ذلك مما يلزم لعملية التطبيق . ـ إعداد النظم  4

 ـ إعداد التنظيم اإلدارى على مستوى القرية والمدينة والمحافظة والدولة الالزمة للتطبيق .  5

ـ مسائل عامة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث عند تطبيق نظام الزكاة ونظام الضرائب فى  
 .مجتمع معاصر

من القضايا والمسائل العامة التى يلزم أن تدرس جيداً أو توضع لها الضوابط هناك العديد 
الشرعية واإلدارية والمالية عند تطبيق نظام الزكاة ونظام الضرائب فى مجتمع معاصر من 

 أهمها ما يلى : 

 ـ مسألة تقسيم الموازنة العامة للدولة إلى :  1

 ( . االجتماعية ( ) موازنة الضمان ـ موازنة زكاة المال ) إيرادات ومصارف الزكا
 الموازنة العامة ) اإليرادات والنفقات األخرى العامة ( . ـ 

ـ مسألة المساواة فى المعاملة بين المسلمين غير المسلمين بشرط عدم التمييز بين مسلم  2

 وغير مسلم . 

ى المسلمين وغير ـ مسألة وضع أسس لحساب الزكاة والفرائض المالية اإلسالمية األخرى عل 3

 المسلمين . 
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ـ مسألة ضبط المعامالت المالية المختلفة مع العالم الخارجى والسيما فيما يتعلق بالضرائب  4

 والرسوم الحكومية . 

ـ وضع أساليب تدبير العجز فى الموازنة العامة للدولة فى ظل تطبيق نظام زكاة المال ونظام  5

 الضرائب . 

الجة المشكالت الضرائبية المتراكمة من سنوات سابقة بين ـ وضع أسس وإجراءات مع 6

 الممولين ومصلحة الضرائب للتهيئة لإلطار الجديد المقترح .

 تعقيب 

يتضح من التحليل السابق أنه يمكن تطبيق أحكام وأسس حساب زكاة المال على المسلمين 
ن يحدث أى ظلم ب الضريبة مع غير المسلمين فى مجتمع معاصر دون أاوقوانين وأسس حس

 .على طرف على حساب الطرف اآلخر ، وبدون أى تمييز بينهما بسبب العقيدة

ولقد تناولت الندوة الثالثة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة مسألة فرض الزكاة على المسلمين 
وخلصت إلى مجموعة من الفتاوي والتوصيات  غير المسلمين,المسلمين وعلى والضرائب على
  (1)لي : من أهمها ما ي

 . وجوب فرض الزكاة على المسلمين والضريبة على غير المسلمين 

  الزكاة فريضة شرعية محكمة ومن مهام الدولة من حيث تنظيم جمعها وصرفها, وتظل
 واجباً دينياً يتحتم على األفراد القيام به فى حالة عدم صدور القوانين المنظمة لها .

 وانين الضرائب بما يسمح بخصم الزكاة من مبالغ على حكومات الدول اإلسالمية تعديل ق
الضريبة المفروضة على المسلمين تيسيراً على من يؤدون الزكاة وذلك لتحقيق العدالة 

 بين المسلمين وغير المسلمين.

ولقد تمكنت العديد من الدول العربية واإلسالمية المعاصرة فى تحقيق التنسيق والتكامل 
والضرائب معاً ولم يحدث أى مشكالت، بل ساهمت الزكاة فى عالج  والتوفيق بين نظامى الزكاة

 العديد من المشكالت الضريبية المعاصرة.

وهذه القضية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل والمناقشة فى ظل ظروف كل قطر 
 إسالمي فى إطار أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

                                         
 ملزيد من التفصيل : يرجع إىل 

 .203الكويت , صفحة  -لثالثة عشر, بيت الزكاةفتاوي وتوصيات ندوات قضااي الزكاة املعاصرة من الندوة األوىل إىل الندوة ا - 1
 م2004لقضااي الزكاة املعاصرة. إبريل  د. رفيق املصري , فرض الزكاة والضرائب على املسلمني وغري املسلمني ىف ظل العوملة وحترير التجارة" حبث مقدم إىل الندوة الثالثة عشر -2

 م2004ملسلمني وغري املسلمني ىف ظل العوملة وحترير التجارة" حبث مقدم إىل الندوة الثالثة عشر لقضااي الزكاة املعاصرة. إبريل فرض الزكاة والضرائب على ا د. عبد احلميد البعلى "
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 الخالصة :

ه التعامل مع غير المسلمين فى حالة تطبيق الزكاة على فق المبحثلقد ناقشنا فى هذا 
مستوي الدولة واآلراء الفقهية حول فرض الجزية والعشور والضريبة المعاصرة على غير 

منهجية وأسس التكامل والتوفيق بين نظامى الزكاة والضرائب فى مجتمع معاصر المسلمين و
 :  ييلولقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما 

 . تفرض الزكاة على المسلمين والضريبة على غير المسلمين 

  يرى بعض الفقهاء أن لولىَّ األمر أن يختار ما يشاء من تكاليف مالية على غير المسلمين سواء
 سميت جزية أو خراج أو ضريبة وعلية أن يستشير أهل الحل والعقد .

  لكن هناك فروقاً جوهرية تتركز حول ، ووالضريبةزكاة الهناك بعض أوجه التماثل بين نظامى
ست زكاة ، الجوانب اإليمانية واألخالقية والسلوكية والفقهية للزكاة ، والتى تؤكد أن الضريبة لي

، ولكن يمكن التكامل والتوفيق بينهما فى مجتمع معاصر حيث يوجد به وأن الزكاة ليست ضريبة
 مواطنون مسلمون وغير مسلمين.

 ى المسلمين وعلى غير المسلمين فى مجتمع معاصر يجب إعادة النظر فى حالة فرض ضريبة عل
فى حسابها على المسلمين بخصم ما دفع من زكاة من مقدار الضريبة المستحقة عليهم حتى نرفع 

 الظلم عنهم .

  "من القاعدة الشرعية المتعلقة بغير المسلمين وهى:" لهم ما لنا ، وعليهم ما علينا ً انبثاقا
ريبة وفقاً ألسس معينة تورد حصيلتها إلى الدولة لينفق منها على المصالح تفرض عليهم ض

 العامة ، وال يوجد فى فقه ومحاسبة الزكاة ما يمنع من أنها تحسب كما تحسب زكاة المال . 

  يعتبر منهج التدرج فى رأينا أفضل المناهج لالنتقال من نظام الضرائب المعاصر البحت ، إلى
اة والضرائب طبقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ، حيث تطبق الزكاة نظام يجمع بين الزك

على المسلمين ، وتطبق الضريبة على غير المسلمين ، وإذا كان هناك عجز فى ميزانية 
الدولة يمكن فرض ضريبة على األغنياء من المسلمين ومن غير المسلمين وفقاً ألحكام 

  ومبادئ الشريعة اإلسالمية .
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 الثالثث المبح

 التطبيق اإللزامى للزكاة وآثار مقومات ومعوقات ومناهج
 على مستوي الدولة

  تمهيد 

فرضت الزكاة وطبقت ووضعت لها القواعد الشرعية والنظم   فى عهد رسول هللا 
. ومن تبعهم من والة أمور المسلميناإلدارية والمالية، وسار على هذا المنهج الخلفاء الرشدون 

ع الخالفة اإلسالمية ودخل أعداء اإلسالم البالد اإلسالمية بدلوا الشريعة اإلسالمية ولكن بعد ضيا
بالقوانين الوضعية، فعلى سبيل المثال طبق نظام الضرائب والجمارك والرسوم ونحوها محل  
نظام الزكاة والنظم المالية اإلسالمية المختلفة ، وإنقسمت الدول اإلسالمية من منظور تطبيق 

 إلى : الزكاة

 وال تطبق نظم ضريبية .على مستوي الدولة * دول إسالمية تطبق نظام الزكاة 

 .ونظم الضرائب معاً على مستوي الدولة * دول إسالمية تطبق الزكاة 

 * دول إسالمية ال تطبق نظام الزكاة وتطبق نظم ضريبية فقط .

على مستوي الدولة زكاة والدول اإلسالمية التى ال توجد بها تشريع للتطبيق اإللزامى لل 
تترك أمر الزكاة إلى األفراد أنفسهم أو إلى الجمعيات والهيئات  والمؤسسات والمراكز الخيرية 
اإلجتماعية تحت إشراف غير مباشر من الدولة ، وهذا هو السائد فى معظم الدول اإلسالمية اآلن 

ً . ولقد اعتقد كثيرمن المسلمين خط هملت فريضة الزكاة ، وأصبح  أن الضريبة هى الزكاة ، وأأ
 الباعث على دفعها هو اإليمان والخشية من هللا سبحانه وتعالى  .

وبظهور الصحوة اإلسالمية ، بدأت العديد من الدول اإلسالمية تفكر فى إصدار تشريع  
عن التطبيق ، وظهرت مسائل هامة ولى األمر مسئوالً ، وإعتبار على مستوي الدولة للزكاة

 دراسة وهى :تحتاج إلى 

   ؟على مستوي الدولةما هى مقومات التطبيق اإللزامى للزكاة 

   ؟على مستوي الدولةما هى معوقات ومشكالت التطبيق اإللزامى للزكاة 

  ؟على مستوي الدولةما هى مناهج التطبيق اإللزامى للزكاة 

 والدولة  ما هي اآلثار المختلفة للتطبيق اإللزامي للزكاة على مستوي الفرد والمجتمع
 وعلى السياسات المالية واالقتصادية.

 . هذا المبحثسوف تتناول هذه المسائل بشئ من التفصيل فى 
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 - على مستوي الدولة مقومات التطبيق اإللزامى للزكاة : 

على ثالثة أركان أساسية تمثل الهيكل  على مستوي الدولةنظام زكاة المال تطبيق يقوم  
 (1)توافر معاً ليحقق غايته ويمكن تطبيقه وتتمثل فى اآلتى :األساسى له والتى يجب أن ت

 يقبل تطبيق أحكام ومبادئ الزكاة .وجود المجتمع اإلسالمى الذى  - (1)

التى تطبق أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية فى كل  الحاكم( -)ولى األمر وجود الحكومة – (2)
الحصيلة على مستحقيها نواحى الحياة وتطبق سيادتها فى مجال جباية الزكاة وتوزيع 

 .وفقاً لما تصدره من قوانين وتعليمات إللزام المسلمين بدفع الزكاةبالحق 

 وجود األجهزة )العاملون عليها( والتى تتولى أمور الزكاة التنفيذية . – (3)

 وفيما يلي دراسة تحليلية لكل ركن من هذه األركان على التوالى :

 :ومبادئ الزكاة أحكام لتزم بتطبيق ي وجود المجتمع اإلسالمى الذى:  أوالً 

يتطلب تطبق نظام زكاة المال وجود المجتمع اإلسالمى الطاهر الذى يتخذ من القرآن  
منهجاً ودليالً ، وال يرضى أن يحكم بشريعة الشرق  دستوراً شامالً للحياة ومن هدى رسول هللا 

زل هللا فهذا المجتمع  يمتثل أو الغرب ، ويرفض الخضوع للسالطين الذين يحكمون بغير ما أن
والخلقية واإلجتماعية والسياسية  اإليمانيةألوامر هللا ومنها إيتاء الزكاة ويستشعر آثارها 

جبات األخرى مثل الدعوة إلى ا، كما أنه ال يفرق بين الصالة والزكاة وال بين الوواالقتصادية
إلسالم ، وهذا نجده فى قول هللا الخير واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويؤمن بشمولية ا

ن ونَ : تبارك وتعالى ْؤم  وف   َواْلم  وَن ب اْلَمعْر  ر  يَاء  بَعٍْض يَأْم  ْم أَْول  ه  نَات  بَعْض  ْؤم  نكَر   َواْلم  ْنَهْوَن َعن  الم  وَن  َويَ يم  ق  َوي 

َكاةَ  الصَّالةَ  َ  َوي ْؤت وَن الزَّ يع وَن ّللاَّ وَله  أ ْولَئ َك سَ  َوي ط  يم  َوَرس  يز  َحك  َ عَز  م  ّللاَّ  إ نَّ ّللاَّ ه  هذا  (71)سورة التوبة :  يَْرَحم 
"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد  : بأنه كالبنيان المرصوص حيث قال المجتمع الذى وصفه رسول هللا 

 )متفق عليه(. بعضه بعضاً "

يعتبر القاعدة  بتكوين المجتمع  اإلسالمى فى المدينة والذى هتم رسول هللا اولقد  
لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ومنها أحكام الزكاة ، وكان الحال فى مكة من قبل  األساسية

يتمثل فى نظام الصدقات التى كان يعطيها األغنياء للفقراء أو كانت تنفق فى سبيل الدعوة 
 اإلسالمية وتاريخ الصحابة حافل باألمثلة على ذلك .

ون على منهج رسول هللا فى تطبيق أحكام وقواعد الشريعة كما سار الخلفاء الراشد 
أما بالنسبة لوضع غير المسلمين فى اإلسالمية اإلسالمية ومنها ما يتعلق بالزكاة فى األقطار 

"لهم ما عليهم القاعدة ضريبة التكافل ويطبق المجتمع اإلسالمى فقد  فرض عليهم اإلسالم نظام 
ا  ."لنا وعليهم ما علين

 ً  :  الحكومة التى تطبق أحكام ومبادئ الزكاةوجود  : ثانيا

وجود حكومة لها من السلطات والسيادة ما  على مستوي الدولةيتطلب تطبيق نظام زكاة 
يمكنها من القيام بتنفيذ  أحكام الشريعة اإلسالمية فى مجال جباية الزكاة وتوزيع حصيلتها على 

لحكومة اإلسالمية ، ولقد أشار هللا سبحانه مستحقيها بالحق وهذا يعتبر من أهم مسئوليات ا
وا الصَّالةَ  فى قوله: وتعالى ْم ف ي األَْرض  أَقَام  نَّاه  كَّ يَن إ ن مَّ َكاةَ  الَّذ  ا الزَّ وف   َوآتَو  وا ب اْلَمعْر  نكَر   َوأََمر  َّ   َوَنَهْوا َعن  الم  َوّلِل 

ور   َبة  األ م  لنا هذه المسألة بشئ من التفصيل فى المبحث ولقد سبق أن تناو, ( 41)سورة الحج : َعاق 

                                         

د / حسين حسين شحاتة ، " التطبيق المعاصر لنظام زكاة المال : المعوقات والصعوبات وسبل تذليلها" ، وبحث منشور  –( 1)
 هـ1403، شوال و ذو القعدة  24 – 23العدد  بمجلة االقتصاد اإلسالمى ،
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إلى أن تطبيق األول وبينا األدلة الشرعية على ذلك , كما عرضنا أراء الفقهاء والتى خلصت 
 , وملخه ما سبق ذكره فى المبحث األول ما يلي :ات الدولةمن أعمال ومسئوليالزكاة 

كاة ومحاسبتهم فقد روى أنه قال يقوم بنفسه بتعين العاملين على الز ((كان رسول هللا   – (1)
إنى أبعثك إلى أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال  هللا  :لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن : 

فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم 

يقوم  كما كان رسول هللا   ,)أخرجه الجماعة( فقرائهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على
بمحاسبة العاملين على الزكاة للتأكد من أنهم يلتزمون بقواعد وأحكام حساب وتحصيل 
 ((وتوزيع الزكاة ، ففى رواية البخارى عن أبى حميد الساعدى رضى هللا عنه أن النبى 

هذا لكم وحاسبه قال :  إلى رسول هللا  إستعمل ابن اللتبية على صدقات بنى سليم فلما جاء

فهال جلست فى بيت أبيك أو بيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت :"  ، فقال رسول هللا  وهذه أهديت لى

 ً أما بعد فانى استعمل فخطب الناس فحمد هللا  وأثنى عليه ثم قال :"  : ثم قام رسول هللا  صادقا
عز وجل فيأتى أحدكم فيقول : هذا الذى لكم وهذه هدية أهديت لى أال جلس  رجاالً منكم على أمور مما والنى هللا

ً فو هللا ال يأخذ أحدكم منها شيئاً إال جاء هللا  عز وجل  فى بيت أبيه أو بيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا

ثم )تصيح(  أو شاة تيعديحمله يوم القيامة ، إال فال عرض مما جاء هللا رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار 

" )رواه البخارى فى كتاب األحكام  باب محاسبة  رفع يديه حتى رأيت بياض أبطيه أال هل بلغت
 اإلمام عما له( .

ً بتوزيع حصيلة الزكاة على مستحقيها وكان    كما كان رسول هللا  يقوم بنفسه أحيانا
ذلك فقد كان يجبر من يمتنع عن أدائها  باإلضافة إلى "وال آلل محمد منها شئ ال يحق لمحمد"يقول 

" من أعطاها  ويعاقب المتهرب بأخذ نصف ماله فقد روى أحمد والنسائى وأبو داود قولــه 

 .. )رواه أحمد( .  ، ال يحل آلل محمد منها شئ "....  آخذوها وشطر ماله مؤتجراً فله أجره ، ومن منعها فأنا

فعلى سبيل المثال ، قام م من األمراء  بأمور الزكاة :كما قام الخلفاء الراشدون ومن واله – (2)
إلى الرفيق األعلى ،  أبو بكر الصديق رضى هللا عنه بتحصيل الزكاة بعد إنتقال الرسول 

كما قاتل المرتدين عن دفعها فعن أبى هريرة فى رواية الجماعة عدا ابن ماجة : لما توفى 
، فقال عمر بن الخطاب موجهاً الكالم العرب أبو بكر ، وكفر من كفر من وكان رسول هللا 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله  :" إلى أبى بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا 

وهللا قال أبو بكر :"  إال هللا ، فمن قالها عصم منى ماله ونفسه إال بحقها وحسابه على هللا تعالى ؟

 اة ، فإن الزكاة حق المال وهللا لو منعونى عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول هللا ألقاتلن من فرق بين الصالة والزك

 در أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق .صفو هللا ما هو أن شرح هللا  "لقاتلهم على منعها

هل عندك مال حلت فيه كما ورد فى األثر أن أبى بكر كان إذا أراد أن  يعطى الرجل عطاءه سأله : 

حلت  ، وأن أخبره أن ليس عنده مال قد "قاصه"فإن أخبره أن لديه ماالً قد حلت فيه الزكاة  الزكاة ؟
 .فيه الزكاة سلم إليه عطاءه

كما أهتم عمر بن الخطاب كذلك بأمر الزكاة ، فقد روى أنه كان يرسل الجباه لتحصيل 
ذ الزكاة من شاهد المال الزكاة وكان يجمع أموال التجار فيحسبها عليها ، شاهدها وغائبها ثم يأخ

أجد هذا المال  " وأنى الومن أقواله المشهورة فى هذا المجال  )رواه أبو عبيد(على الشاهد والغائب 
 يصلحه إال خالل ثالث : أن يؤخذ بالحق ويعطى فى الحق ويمنع من الباطل .

ولما زادت الفتوحات اإلسالمية فى عهد عثمان بن عفان وزادت الحصيلة رأى أنه 
لمصلحة ما أن يفوض أمر األداء أو يوكله إلى أربابها وكان رضى هللا عنه يقول للمسلمين : من 

 بقى من ماله .تكان عليه دين فليؤده وليزك ما 



 (27) 

كما روى أن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضى هللا عنه بعث يحى بن سعيد لجمع الزكاة ،  
ذها فقد أغنى هللا الناس ...ويروى أنه يحيى فجباها وطلب فقراء ليعطيها لهم فلم يجد من يأخ

 أشترى رقاباً فأعتقها .

يتبين من األدلة السابقة أن حكام المسلمين فى صدر اإلسالم قد أهتموا بأمر جباية للزكاة  
وتوزيعها على مستحقيها ألن ذلك من مسئولياتهم ....وما أحوجنا فى هذه األيام إلى حكام ينفذون 

 نها إيتاء الزكاةما أمر هللا به وم

وتعالى أمرها  ، ولم يترك هللا سبحانهلزكاة من مسئوليات  الحاكم: لماذا تكون اورب سائل
 ؟إلى ضمائر األفراد

 فى اآلتى :الشرعية من مسئولية ولى األمر عن تطبيق الزكاة على مستوي الدولة حكمة ال وتتمثل

يها بالحق فيه حفظ لكرامة الفقراء إن قيام الحكومة بتحصيل الزكاة وتوزيعها على مستحق - (1)
والمساكين والمؤلفة قلوبهم  والغارمين وتحرير الرقاب فيه وابن السبيل وفى هذا تكريم 

ً لقول هللا تبارك وتعالى :  ْم َحقٌّ  للعنصر البشرى بأعتبارها حقهم مصداقا ه  يَن ف ي أَْمَوال  ذ  َوالَّ

ْعل وم   ائ ل  *  مَّ لسَّ وم   ل   (. 2425)سورة المعارج:                     َواْلَمْحر 

،وضعف إيمانهم ، وتأثروا بسلوكيات اليهود الذين  ضمائرهمهناك بعض األفراد ماتت  – (2)
يعبدون المال ... هؤالء ال يقومون من تلقاء أنفسهم بإيتاء الزكاة ، فالبد من رادع لهم وذلك 

اإلسالمية ، وهذا الرادع يجب أن يكون  للمحافظة على الهيكل االجتماعى واالقتصادى للدولة
 لحكومة .لله سيادة وسلطان وال يكون إال 

مقدرة الحكومة على جباية الزكاة وتوزيعها بما لديها من أجهزة وهيئات ...أنها  – (3)
 تستطيع أن توازن بين المصارف المختلفة للزكاة من قدرة األفراد على ذلك .

كن ألحد القيام بها إالّ الدولة منها : مصرف هناك مصارف من مصارف الزكاة ال يم – (4)
المؤلفة قلوبهم ، ومصرف فى سبيل هللا ، كما أن الدولة لديها من األجهزة االجتماعية التى 

 تعرف الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقى الزكاة .

ابة على تساؤالت المسلمين فى لدى الدولة هيئات ومجامع الفتوى القادرة على اإلج – (5)
 الزكاة وغيرها وكذلك أصدار الفتاوى فى المسائل المعاصرة للزكاة . ورأم

إن قيام الحكومة بهذا الواجب تجسيد حقيقى لشمولية اإلسالم وأنه دين ودولة ،  – (6)
وحكومة وسياسة ، وعبادات ومعامالت ، ومما الشك فيه أن لزكاة المال جوانب اقتصادية 

 واجتماعية وسياسية .

 ً  جهزة التنفيذية التى تتولى مهام الزكاة  :وجود األ:  ثالثا

ال يمكن تطبيق نظام زكاة المال بدون وجود العنصر البشرى الذى يتولى المهام التنفيذية  
"أنهم بمثابة وفى هؤالء يقول الدكتور / القرضاوى  :" العاملين عليها"وهم الذين سماهم القرآن 

ه" القلب إذا صلح ، صلح الجسد كله وإذا فسد ، ف يركز على اختبار  وقد كان رسول هللا , سد الجسد كل
زيع حصيلتها بعد أن يتأكد من فقههم وأمانتهم وحسن والجباه الذين يقومون بجباية الزكاة وت

العامل على الزكاة )الصدقة( بالحق كالغازى فى سبيل هللا حتى يرجع :أنه قال  خلقهم ، ولقد ورد عنه 

ه الصالة والسالم عمر بن الخطاب وأبا موسى األشعرى وأبن اللتيبة ولقد بعث علي ,إلى بيته
ومعاذ بن جبل وغيرهم ألخذ الزكاة ودفعها إلى مستحقيها ، وقد كان يحاسبهم كما سبق اإلشارة 

 من قبل .

 على مستوي الدولة علي الزكاة العاملين مواصفات : 
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: القوة واألمانة ، وإلى هاتين ومن أهم الصفات الواجب توافرها فى العامل على الزكاة  
يُّ  :الصفتين أشار القرآن الكريم ، فقال هللا تبارك وتعالى  ْره  إ نَّ َخيَْر َمن  اْستَأَْجْرَت الَقو  َيا أَبَت  اْستَأْج 

ين   قَاَل اْجعَْلن ي َعلَى َخَزائ ن   ( ، ولقد قال يوسف عليه السالم للملك :26)سورة القصه: األَم 

يم  األَْرض   ( ، ويقصد بالقوة : الكفاءة والتقافة والخبرة أى يكون 55)سورة يوسف:  إ ن  ي َحف يظ  َعل 
لدى العامل على الزكاة معرفة بقواعد وأحكام زكاة المال وكفاءة وخبرة فى مجال الحساب 

ة فى والجباية والتوزيع ، ويقصد باألمانة : التحلى بالقيم والخلق والمثل اإلسالمية ، واألمان
 العمل والعفة فى السلوك فال تمتد يده وال تطلع عينه على مال الزكاة أو مال المسلمين .

 "وإنىولقد حدد عمر بن الخطاب المواصفات التى يجب أن تكون فى جامع الزكاة بقوله : 
 ن يؤخذ بالحق ويعطى فى الحق ويمنع من الباطل".أال أجد المال يصلحه إال ثالث : 

 على مستوي الدولة توافرها فى العاملين علي الزكاة الشروط الواجب : 

لقد وضع فقهاء المسلمين مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى العامل على الزكاة  
 (:1من أهمها ما يلى )

 أن يكون مسلماً حراً . – (1)

 أن يكون مكلفاً أى بالغاً عاقالً . – (2)
 مين .أن يكون أميناً ألنه سوف يؤتمن على أموال المسل – (3)
 أن يكون متفقهاً فى فقه الزكاة خاصة . – (4)
 أن يكون كفئاً للقيام بأعمال الزكاة . – (5)
ذكراً ألن عمله يعتبر من أعمال الواليات التى ال يجوز أن يقوم بها  أن يكون – (6)

 .امرأة

واليجوز للعامل على الزكاة أن يأخذ رشوة من أصحاب األموال وال يقبل هداياهم ، 
)رواه أحمد والبيهقى( وقال عليه الصالة  :" هدايا العمال غلول" ول هللا وأساس ذلك حيث رس

 ً ً فما فوقه كان غلوالً يأتى به يوم القيامه :" من استعملناهوالسالم أيضا " منكم على عمل فكتم مخيطا
 )رواه مسلم( .

يتبين مما سبق أنه ال يمكن أن يكون هناك نظام لزكاة المال بدون وجود المجتمع 
بدون وجود العنصر البشرى )العاملين وسالمى والحكومة اإلسالمية التى تحكم بما أنزل هللا اإل

 على الزكاة(  والذى يتوافر فيه عنصر القوة واألمانة .

وهذه الخالصة تنقلنا إلى سؤال هام وهو : هل تتوافر هذه المقومات  فى الوقت المعاصر 
قد يوجد من صعوبات ومعوقات تحول دون توافرها  ؟ وأن لم تتوافر فما هو السبيل لتذليل ما

 وهذا ما سوف نناقشه فى البند التالى من هذا الفصل إن شاء هللا وقدر .

 - على مستوي الدولة معوقات ومشكالت التطبيق اإللزامى للزكاة : 

يد إن إيجاد المقومات السابقة لتطبيق نظام زكاة المال ليس أمراً سهالً ، بل يقابل ذلك العد 
 ( :2من المعوقات والمشكالت من بينها ما يلى )

                                         
 ملزيد من التفصيل يرجع إىل :  -(1)

 م .1943األسعد بن مماتى الوزير األيوىب ،" كتاب قوانني الدواوين" ، االسكندرية ، مطبعة مصر ،  -
 . 192أليف والرتمجة والطباعة والنشر ، القاهرة اجلزء الثامن صفحة شهاب الدين أمحد عبد الوهاب النورى ، "هناية اإلرب ىف فنون األدب" املؤسسة املصرية العامة للت -
د / حسين حسين شحاتة ، " منهج وسبل التحول من نظام الضرائب الوضعية إلى نظام زكاة المال" بحث منشور فى مجلة االقتصاد  -(2)

 م1990هـ سبتمبر  1411ربيع األول  112اإلسالمى ، العدد 



 (29) 

 : تعانى المجتمعات اإلسالميــة مـــن العـديـــد مــن األزمات منها على سبيل المثال ما يلى:  أوالً 

 إنتشار االلحاد والعلمانية وضع الوازع الدينى .  (1)

 تسلط المادية وفساد األخالق وسوء السلوكيات . (2)

 الجتماعية نتيجة ضعف القيم واألخالق .ضعف الروابط األسرية وا (3)

الغزو االستعمارى لألقطار العربية واإلسالمية ودوره فى إبعاد المسلمين عن ثقافتهم  (4)
 اإلسالمية ونهب ثرواتهم والتسلط على مقدراتهم والتحكم فى سياستهم 

 التخلف الذى يعانى منه معظم األقطار العربية واإلسالمية . (5)

ى واالقتصادى وكثرة األنقالبات العسكرية وتفتيت األمة اإلسالمية عدم اإلستقرار السياس (6)
 إلى فرق وأحزاب ودويالت .

 طمس معالم التاريخ والحضارة اإلسالمية وإبراز الحضارات الوثنية والمادية. (7)

وهذه األزمات وغيرها تعتبر من معوقات تطبيق نظام زكاة المال ويتطلب األمر عالجها 
 فى بداية دعوته . ارها حتى يمكن التطبيق وهذا ما فعله الرسول المجتمع من أث وتطهير

 ً تخلى معظم حكومات األقطار اإلسالمية عن القيام بمسئولياتها فى تحصيل الزكاة وتصريفها  فى :  ثانيا
 : مصارفها الشرعية ، ونجم عن ذلك العديد من اآلثار السلبية منها على سبيل المثال ما يلى

 لضمائر المسلمين وأهوائهم فى بيئة فاسدة . ترك أمور الزكاة (1)

 تطبيق نظام الضرائب وتعود المسلمين عليها وطمس معالم زكاة المال . (2)

 إعتقاد الكثير من المسلمين أن الضرائب تغنى عن الزكاة . (3)

 . تطبيق عقوبة مانع الزكاةعدم اكتراث كثير من الحكام المسلمين ب (4)

 لمعاصر للزكاة .اعتقاد بعض الحكام بصعوبة التطبيق ا (5)

 القيود المفروضة على الدعاة فى تبصير الحاكم والمحكومين بفريضة زكاة المال. (6)

وهذه األثار وغيرها تعتبر حجر عثرة أمام الدعاة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية  
ونظام زكاة المال ، ويتطلب األمر تذليلها بكافة األساليب والوسائل المشروعة فى ضوء 

 طة .الظروف المحي

 ً نقص التأهيل العلمى والعملى للعنصر البشرى المسئول عن تنفيذ تطبق زكاة المال ، وهذا لعديد من : ثالثا
 األساليب من بينها ما يلى :

أن ما يدرس فى المراحل التعليمية يكاد يكون خالياً من كل ما يتعلق بزكاة المال  (1)
 وغيرها من العلوم اإلسالمية.

واليصلح  التعليمية يخرج أجياالً تصلح وتناسب النظم الوضعية أن ما يدرس فى المراحل  (2)
 .لتطبيق النظم اإلسالمية

أن معظم رجال التعليم فى الجامعات والمعاهد قد تلقوا تعليمهم ودراساتهم العليا  (3)
فى جامعات الشرق والغرب وتأثروا بما تعلموا ودرسوا وأنبهروا به ، وأصبحوا من 

 ى التراث اإلسالمى من ذخائر علمية .أنصارهم ولم يهتموا بما ف

مدرسة للتدريب العملى  عدم وجود المؤسسات التى تطبق نظام زكاة المال لتكون (4)
 وتخريج أجيال قادرة على تحمل مسئولية التطبيق .



 (30) 

ن مشكلة نقه العنصر البشرى تعتبر من أخطر معوقات التطبيق والتى يجب أن إ
 ها .الجهود لمعالجت              تتضافر 

 ً  : الجمود فى مجال اإلجتهاد فى المسائل الزكوية التى لم يرد بشأنها نصوص فى مصادر التشريع: ثالثا

المالية ظهرت بعض صور األموال التى لم تكن موجودة فى صدر ى مجال المعامالت فف
 :أسس حساب زكاة المال عليهاو أحكام يانوتحتاج إلى إجتهاد لبالدولة اإلسالمية 

 :قف اإلجتهادإلى مجموعة من األسباب من بينها ما يلى ويرجع تو

 عما كان مطبقاً فى صدر الدولة اإلسالمية .اختالف صيغ المعامالت  (1)

 األموال عما كان مطبقاً فى صدر الدولة اإلسالمية .اختالف طبيعة  (2)

 .تمسك بعض الفقهاء بالمذاهب الفقهية السائدة فى بالدهم  (3)

 بادات أكثر من فقه المعامالت .الفقهاء بفقه العبعض إهتمام  (4)

امع ومؤسسات تنفيذها مجيتولى إن تذليل هذه المعوقات والمشكالت يحتاج إلى خطة 
 .الزكاة على مستوي األمة اإلسالمية

 - على مستوي الدولة مناهج التطبيق اإللزامى للزكاة: 

ه وأنصاره ، ، لكل منهج أدلتعلى مستوي الدولةهناك منهجان للتطبيق اإللزامى للزكاة  
 المناسب فى ظل الظروف المحيطة .المنهج للتطبيق المعاصر نتعرض لكل منهما ، ثم نرجح 

 -  على مستوي الدولة منهج الفورية فى التطبيق اإللزامى للزكاة: 

عة من على مجمو على مستوي الدولةيقوم منهج الفورية فى التطبيق اإللزامى للزكاة 
 :المبررات من أهمها ما يلى

 فى ظل التطبيق إالّ م اإلسالمى ، وال يمكن أن يطبق أن نظام زكاة المال جزء من النظا -(1)
الشامل لإلسالم فى جميع جوانب الحياة ، ويصعب تطبيق الزكاة ونترك األمور الوضعية 
 األخرى ، لذلك يجب اإلنتظار حتى تطبق الشريعة اإلسالمية كاملة ويطبق معها الزكاة .

نظام زكاة المال فى ظل بيئة مختلطة سوف يؤدى إلى تشوية صورة هذا النظام أن تطبيق  -(2)
بسبب التعارض بين القوانين الوضعية وبين أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ومنها 

 الزكاة ، وفى هذا اساءة إلى نظام اإلسالم بصفة عامة ونظام الزكاة بصفة خاصة.

 لتطبيق اإللزامى للزكاة سوف يعوق عملية التنفيذ ، ولذلكإن عدم التهيئة الكاملة للمجتمع ل -(3)
من الفكر الوضعي السائد ثم بعد ذلك أوالً التركيز على تنقية الفكر وتطهير المجتمع  يجب

 التطلع إلى تطبيق نظام زكاة المال .

لذلك يرى أنصار هذا المنهج ، اإلنتظار حتى يوجد المجتمع المسلم والحكومة )الدولة( 
تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية كاملة واألجهزة التنفيذية القادرة ، ثم بعد ذلك يطبق نظام التى 

زكاة المال فوراً بدون تدرج ، فعلى سبيل المثال اليرون تطبيق نظام الزكاة بجوار نظام 
 الضرائب والرسوم الجمركية ونحوها ، على أن يتم التحول تدريجياً نحو الزكاة .

على مستوي ود عليه من أنصار منهج التدرج فى التطبيق اإللزامى للزكاة وهذا المنهج مرد
 :وهذا ما سوف نتناوله فى البند التالى الدولة

 - على مستوي الدولة  منهج التدرج فى التطبيق اإللزامى للزكاة: 

على مجموعة من  على مستوي الدولةيقوم منهج التدرج فى التطبيق اإللزامى للزكاة 
 :(1)أهمها ما يلى  المبررات من

                                         

اتة ، "منهج وسبل التحول من نظام الضرائب الوضعية إلى نظام زكاة المال " بحث منشور فى مجلة االقتصاد د / حسين حسين شح–( 1)
 م .1990هـ /  1411ربيع األول  112اإلسالمى ، العدد 
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وأن تغيير  –لقد اعتمد المجتمع على نظام الضرائب أو عدم قيام الدولة بأمور الزكاة  -(1)
العادات اإلجتماعية واالقتصادية يتطلب التدرج،وهذا هو المنهج الذى طبق فى القضاء 

 .على عادة شرب الخمر، ومنع التعامل بالربا فى عهد رسول هللا 

عوبة بمكان اإلنتقال الفورى من نظام الضرائب  أو نظام عدم تطبيق الزكاة أو أنه من الص -(2)
ً دون أن تعطى مهلة لألفراد والشركات والمؤسسات للتهيئة واإلستعداد لتطبيق  هما معا
نظام زكاة المال ، حيث أن اإلنتقال  الفورى قد يحدث  خلالً فى النظام المالى واالقتصادى 

 للدولة .

رتباطات وإتفاقيات وعهود فى ظل نظام الضرائب المطبق ، وهذه تحتاج إلى فترة هناك إ -(3)
زمنية طويلة لتعديلها لتتفق مع نظام زكاة المال ، ويعتبر الوفاء بالعهود والعقود من 

يَن آَمن وا أَْوف وا ب ا  األوامر التى أمرنا هللا بها وأساس ذلك قوله تبارك وتعالى : َها الَّذ  ق ود  يَا أَيُّ   ِْلع 
 ( .1)سورة المائدة : 

إن إصدار تشريع للتطبيق اإللزامى للزكاة يحتاج إلى لوائح تنفيذية ونماذج ونحوها ، كما  -(4)
يحتاج إعداد العنصر البشرى الذى سوف يتولى مسئولية التنفيذ ، وهذا كله يتطلب فترة 

مه على الوجه السليم ، كما أن من الزمن للتهيئة واإلعداد والتدريب حتى يمكن القيام بمها
 هناك مشكالت تظهر عند التطبيق تحتاج إلى التأنى والتدرج فى العالج .

يحتاج تطويع النظم المالية الوضعية مع نظام الزكاة إلى فترة زمنة لتجنب حدوث الخلل  -(5)
 فى التطبيق .
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 - دولةعلى مستوي ال موازنة وترجيح بين مناهج التطبيق اإللزامى للزكاة : 

نرى أن منهج التدرج فى التطبيق اإللزامى للزكاة فى الدول التى تطبق نظم وضعية مثل  
الضرائب ونحوها أو الدول العلمانية التى تفصل خطأ بين الدين والحياة ... وهو األكثر مالءمة ، 

 وذلك للمبررات السابقة ويضاف إليها ما يلى :

المسلمين ، ويتطلب األمر وضع النظم البديلة لنظام  يعي  فى بعض الدول اإلسالمية غير -(1)
الزكاة التى تناسبهم مثل : الضرائب أو رسم التكافل االجتماعى أو نحو ذلك ، وهذا يحتاج 
إلى وقت طويل للتهيئة على النظام المالى اإلسالمى الجديد لتجنب القلق واإلضطراب 

أوجبه اإلسالم علينا وفقاً والخلل ، وألجل المحافظة على مشاعرهم ، وهذا أمر 
ا" للقاعدة،  وهم فى ذمتناً ورعايتناً ."لهم مالنا وعليهم ما علين

إن تطبيق أى نظم اجتماعية أو اقتصادية جديدة يكتنفه بعض المعوقات والمشكالت  -(2)
 وتحدث األخطاء فى التطبيق وهذا يستلزم التدرج  والتأنى حتى ال ينفر الناس من اإلسالم.

جد فى كل مجتمع المؤيدون والمعارضون لتطبيق الشريعة اإلسالمية بصفة عامة ومنها يو -(3)
الزكاة ، ويتطلب ذلك اقناع المعارضين من خالل التوعية والحوار والنقاش والندوات 
والمؤتمرات ونحو ذلك ، ومبرر لهم المنافع والخبرات التى تعود على الفرد والمجتمع 

 من جراء تطبيق نظام الزكاة.والدولة واألمة اإلسالمية 

إن مسألة التنسيق والتكافل بين النظم المالية اإلسالمية ومنها نظام الزكاة وبين النظم -(4)
المالية الوضعية تحتاج إلى وقت إلجراء التجارب وبيان أفضل الوسائل واألساليب 

 واإلجراءات لتحقيق المقاصد .

مية التى تطبق للزكاة هو المرجح فى الدول اإلساللذلك فإن منهج البدء فى التطبيق اإللزامى 
 .نظم مالية وضعية

 بصفة عامة أهمية وآثار التطبيق اإللزامى للزكاة: 

الحكمة األساسية من تطبيق الزكاة هى تطهير نفس المزكى وكذلك نفس مستحقى الزكاة  
وتساعد الدولة فى  ،كما تطهر مال المزكى ، وتحقق التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع ،

تحقيق مقاصدها وهى تحقيق الحياة الكريمة الرغدة لرعاياها ، كما تساهم الزكاة فى تحقيق 
ْن   التضامن والتكافل بين أقطار األمة اإلسالمية ، وهذا مستنبط من قول هللا تبارك وتعالى : ذْ م  خ 

ه مْ  ر  ْم َصدََقةً ت َطه   ه  َها أَْمَوال  م ب  يه  مْ وَ  َوت َزك   ْم إ نَّ صاَلتََك سََكن  لَّه  يم    صَل   َعَلْيه  يع  َعل  )سورة التوبة :  َوّللاَّ  َسم 
إن هللا فرض على أغنياء المسلمين فى أموالهم بقدر الذى يسع فقراءهم ، :"  ( . ويقول الرسول 103

ً شديداً ويعذبهم عذاباً ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إال بما يصنع أغنيائهم ، أال وإن هللا ي حاسبهم حسابا

 )رواه الطبرانى فى األوسط والصغير( . أليمًا"

فالمسلمون واألمة اإلسالمية فى حاجة ملحة إلى التطبيق اإللزامى للزكاة حتى يتحقق 
النماء والبركة والطهارة والعزة للمسلمين فى األمة اإلسالمية ، كما يمتد إلى غير المسلمين فى 

 .(1)اإلسالمى كذلك وهذا ما خله إليه الفقهاء من السلف والخلف المجتمع 

أهمية وأثار التطبيق اإللزامى  للزكاة على الفرد وسوف نتاول فى الفقرات التالية  
والمجتمع والدولة واألمة اإلسالمية مع اإلستدالل باألدلة الشرعية وبالتطبيقات فى صدر الدولة 

ات التى تمت بواسطة أهل العلم والفقه فى موضوع التطبيق اإلسالمية ومن األبحاث والدراس
 اإللزامى للزكاة .

 األفراد  مستوى أهمية وآثار التطبيق اإللزامى للزكاة على. 

                                         

الشرعية العالمية  م تنظيم الهيئة1988هـ /  1409لمزيد من التفصيل يرجع إلى أبحاث وأعمال الندوة األولى لقضايا الزكاة المعاصرة  -(1)
 178-103بحوث عن الزامية الزكاة وتطبيقها من ولى األمر صفحة  –الجلسة الثالثة  –للزكاة الكويت 
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الزكاة ، وذلك تساهم الزكاة فى التربية الروحية والخلقية لنفس المزكى وكذلك لنفس مستحقى 
 :على النحو التالى

نسان المسلم على اإلمتثال والطاعة والشكر هلل عز وجل ، فهو : تربى الزكاة نفس اإل أوالً 
الذى أمر بالصالة وكذلك بالزكاة وهو الذى رزقنا هذا المال وأمرنا أن نشكره ولقد ورد 

وا الصَّالةَ   ذلك فى كثير من اآليات مثل قوله عز وجل: يم  ِ   َوأَق  َكاةَ )سورة َوآت وا الزَّ
مانية على أن المالكية هلل عز وجل والمال كله هلل، ودليل ( كما أنها تربية إي20المزمل:

ي آتَاك ْم   :قوله سبحانه وتعال ال  ّللاَّ  الَّذ  ن مَّ  (  ، وقوله عز وجل :33)سورة النور:َوآت وه م م  

   ِ يه  يَن ف  ْستَْخَلف  ا َجعَلَك م مُّ مَّ ق وا م   ( .  7)سورة الحديد :  َوأَنف 

 ً الزكاة من دالئل اإليمان باهلل فالمال محبوب بطبيعته ، فعندما يضحى المسلم  : يعتبر إيتاء ثانيا
بالمال الذى يحبه إمتثاالً هلل عز وجل وطمعاً فى رضائه وتقرباً إليه فهذا من دالئل اإليمان ، 

:" يمتحن هللا بالزكاة درجة المحب بمفارقته وفى هذا الخصوص يقول اإلمام أبو حامد الغزالى 
، واألموال محبوبة عند الخالئق ألنها أداة تمتعهم بالدنيا وبسببها يأنسون بهذا العالم  للمحبوب

وينفرون من الموت مع أن فيه لقاء المحبوب ، استنزلوا عن المال الذى هو مرموقهم ومعشوقهم " 
(1  . ) 

 ً ما يقوم : فى إيتاء الزكاة تطهير للنفس البشرية من الهوى الشديد لحب المال ، فعند ثالثا
المسلم بإيتاء الزكاة من الدافع اإليمانى مؤتجراً ذلك عند هللا فكأنه يكبح هوى نفسه ولقد 

بُّونَ   أشار هللا إلى ذلك فى قوله تبارك وتعالى : ا ت ح  مَّ وا م  ق  )سورة  ِ     لَن تََنال وا الب رَّ َحتَّى ت نف 
  ( .  92آل عمران : 

 ً لنفس على الخشية من هللا واإلخالص له وإسشعار المراقبة : فى إيتاء الزكاة تربية ل رابعا
الذاتية والمحاسبة األخروية ، واإليمان بأن هللا عز وجل مطلع ورقيب على كل شئ ، ولقد 

ِ   :أشار إلى ذلك القرآن الكريـم فى قــولــه تبــارك وتعالى  ِ ً َ َكاَن َعَلْيك ْم َرق يبا )سورة  إ نَّ ّللاَّ
يجب على اإلنسـان أن يعبــد هللا مؤمنـــا بمراقبتة له وتعتبر الزكاة عبادة ( ، و1النساء : 

)رواه البخارى  أن تعبد هللا كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك   :مالية ، يقول الرسول 
 ومسلم( وهذا التربية هامة فى اإلفصاح عن األموال الزكوية الظاهرة والباطنة .

 ً زكاة شافية للنفوس من الحقد والكراهية ومطهرة لها من الشح والبخل والطمع : يعتبر ال خامسا
، ومربية على الصدق واألمانة والبذل والتضحية والجود والعطاء ، ودافعة إلى اإليثار 

 . (2)والتراحم ، واألدلة على ذلك كثيرة من القرآن السنة ، يضيق المقام لسردها

ى الزكاة ، وتحرر من عبادة المال ، ويعي  الناس وبذلك تطيب نفوس المزكين ومستحق 
 فى حياة رغدة طيبة فى الدنيا إخوة فى هللا متحابين .

 - أهمية وآثار التطبيق اإللزامى للزكاة على مستوى المجتمع . 

تساهم الزكاة فى بناء المجتمع المتضامن المتكافل المتعاون حيث يحس كل فرد بأحاسيس  

ً لقو ن ونَ  ل هللا تبارك وتعالى :اآلخرين ، مصداقا ْؤم  َياء  بَعْض َواْلم  ْم أَْول  ه  َنات  بَعْض  ْؤم  )سورة  َواْلم 

ً   : ( وقول الرسول  71التوبة :  )رواه البخارى  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
 ومسلم( .

 ومن بن آثار التطبيق اإللزامى للزكاة على المجتمع المسلم ما يلى : 

                                         

 389أبو حامد الغزالى ، "إحياء علوم الدين" ، كتاب الشعب الجزء الثانى ، صفحة  -(1)
 م . 1987التوزيع والنشر اإلسالمية ، القاهرة مصر/ د / حسين حسين شحاتة ، "محاسبة الزكاة" ، فصل مصارف الزكاة ، دار -(2)
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: تحقيق التضامن االجتماعى ، فللفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقى الزكاة حقوقاً  أوالً 

  فى أموال األغنياء ،وليست منه أو تفضالً ، ولقد أكد على ذلك هللا عز وجل فى قوله :
ْعل وم   ْم َحقٌّ مَّ ه  يَن ف ي أَْمَوال  ذ  ائ ل  *   َوالَّ وم   لسَّ ( وال يقتصر 25-24 )سورة المعارج : ِ   ََواْلَمْحر 

هذا التضامن بين المسلمين فقط ، بل يمتد كذلك إلى غير المسلمين كما حدث فى عهد  
عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء وأمراء المسلمين حيث كانوا يعطوا من الزكاة لغير 

 .   (1)المسلمين من الفقراء والمساكين 

 ً اعى من خالل سهم الغارمين والذى ينفق منه : تساهم الزكاة فى تحقيق التأمين االجتم ثانيا
على من أصابتهم مصيبة أ جائحة أو كارثة ، فعن مجاهد رضى هللا عنه قال : ثالث من 
الغارمين : رجل ذهب السيل بما له ، ورجل أصابه حريق فذهب بماله ، ورجل له عيال 

 .  2وليس له يدان وينفق على عياله 

 ً الخلل بين األغنياء والفقراء ، حيث تساهم فى تقريب الفوارق  : تساهم الزكاة فى عالج ثالثا
بينهم ، ولقد تحقق ذلك فى عصر عمر بن الخطاب ،عثمان بن عفان ، وعمر بن عبد 
العزيز رضى هللا عنهم جميعاً ، حيث لم يجدوا فقيرا وال مسكيناً العطائه الزكاة ، وحولت 

 إلى مساعدة الراغبين فى النكاح  . 

 ً تساهم الزكاة فى عالج مشكلة البطالة التى تعتبر أشر شراً على وجه األرض ، حيث : رابعا
أجاز الفقهاء إستخدام جزء من الحصيلة لتوفير مستلزمات العمل من اآلالت والمعدات 
والخامات للقادرين على العمل من الفقراء والمساكين ، وإقاله بعض رجال األعمال الذين 

 ة أعمالهم .  أثقلتهم الديون عن مواصل

 - . أهمية وآثار التطبيق اإللزامى للزكاة على مستوى الدولة 

من مسئوليات ولى األمر فى الدولة اإلسالمية العمل على تحقيق حد الكفاية للرعية  
أى يوفر لهم الحاجات األصلية للحياة الكريمة ، وهذا بدوره  –مسلمين ، وغير مسلمين 

صادية ومصدر لتمويلها ، ولقد أكدت العديد من الدراسات يحتاج إلى تنمية إجتماعية واقت
 أن للزكاة دور هام فى تحقيق هذه التنمية ، ومن األمثل البارزة على ذلك مايلى:

: تساهم الزكاة فى إيجاد المجتمع المترابط القائم على العالقة الطيبة بين الفقير والغنى ،  أوالً 

مثل المؤمنين   : ط والذى أشار إليه الرسول وهذا من خصال المجتمع المتحضر المتراب
فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

 )رواه البخارى ومسلم( .   بالسهر والحم

 ً  : تساهم الزكاة فى عالج المشاكل االقتصادية ومن بينها :  ثانيا

 اة تحفز على اإلستثمار المشروع النافع .مشكلة اإلكتناز : فالزك -(1)

 مشكلة الفقــر   : فالزكاة ترفع مستوى الفقراء والمساكين المادى . -(2)
 مشكلة سوء عدالة التوزيع : فالزكاة عالج للتفاوت الكبير بين الفقراء والمساكين . -(3)
 مشكلة التضخم النقدى : فالزكاة تنمى اإلنتاج الضرورى النافع . -(4)
مشكلة العجز فى الموازنة : تغطى الزكاة جزء من النفقات العامة المتعلقة بالضمان  -(5)

 االجتماعى وبذلك توفر للدولة مصادر التمويل  .

                                         

 . 541-540أبو عبيد بن سالم ،"األموال" مرجع سابق ، صفحة  -(1)
 626/ 625د يوسف القرضاوى ، " فقه الزكاة " ، الجزء الثانى ، مرجع سابق صفحة  -(2)
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ء مشكلة البطالة :تساهم الزكاة فى توفير المال الالزم لتمويل أدوات اإلنتاج للفقرا -(6)
 والمساكين القادرين على العمل 

 ً الزكاة فى زيادة الدخل القومى ، ورفع مستوى دخول األفراد وتحقيق التوزان : تساهم  ثالثا
االقتصادى القومى ، وبناء المرافق العامة الضرورية للفقراء والمساكين ونحوهم وكذلك 

 تحقيق األمن والجهاد ضد المعتدين . 

 ً الشرعية يساعد :إن قيام الدولة بمسئولياتها تجاه تحصيل الزكاة وصرفها فى مصارفها  رابعا
بَا  : المجتمع ، وتحقيق البركة التى وعد هللا بها فى قولهفى إستقرار  َوي ْرب ي  َيْمَحق  ّللاَّ  الر  

دَقَات   فَّاٍر أَث يمٍ  َوّللاَّ  الَ  الصَّ بُّ ك لَّ ك   ( .  276)سورة البقرة: ي ح 

 - مية.أهمية وآثار التطبيق اإللزامى للزكاة على مستوى األمة اإلسال 

ال يقتصر دور الزكاة على المستوى المحلى واإلقليمى ، بل يمتد كذلك إلى تحقيق الترابط  
ةً   واإلتحاد بين األقطار اإلسالمية ، ويقول هللا عز وجل : ت ك ْم أ مَّ ه  أ مَّ َدةً  إ نَّ َهذ   َفاْعب د ون   َوأََنا َربُّك مْ  َواح 

  : هاء نقل الزكاة من دولة إلى أخرى إذا كان هناك فائض ( ، ولقد أجاز الفق92)سورة األنبياء
 والتاريخ اإلسالمى ملئ باآلثار التى تؤكد ذلك .

 ومن معالم آثار الزكاة على األمة اإلسالمية ما يلى : 

: معاونة الفقراء والمساكين فى الدول اإلسالمية الفقيرة من خالل المعونات الغذائية  أوالً 
 ة والمستوصفات والمالجئ . وبناء المدارس اإلسالمي

 ً : معاونة المجاهدين فى الدول اإلسالمية ضد االستعمار والعصبية كما هو الحال فى  ثانيا
 فلسطن وكشمير .

 ً  : تأسيس جي  للمسلمين على مستوى األمة اإلسالمية ليدافع عنها ضد األعداء . ثالثا

 ً  تحل بأحد األقطار اإلسالمية . : المساهمة فى تخفيف آثار الكوارث والمصائب التى رابعا

 - . آثار التطبيق اإللزامى للزكاة على مستوى  الدولة على السياسات المالية واالقتصادية 

 .تحقيق السيولة المالية والتنمية االقتصادية على مستوي الدولة   تساهم الزكاة بدور رئيسي فى

لى األموال الظياهرة والباطنية األمر ع ولى وال يمكن أن يتحقق ذلك من خالل تطبيق سيادة
 .وهذا يؤيد الرأى الفقهى المختارمعاً 

وتأسيساً على ما سبق, فسييكون لهيا آثيار عليى السياسيات الماليية واالقتصيادية عليى مسيتوي 
 الدولة, ومن أمثلة ذلك.

  :   ًعلى الموازنة العامةسياسة تخصيه موازنة مستقلة للزكاة توجه أوال . 
  ًميين خييالل فييرض الزكيياة علييى األمييوال النقدييية غييير ج مشييكلة االكتنيياز : سياسيية عييال ثانيييا

 .المتحركة 
  ً بعييض أمييوال الزكيياة لعييالج مشييكلة البطاليية ميين خييالل المشييروعات  ه: سياسيية توجييي  ثالثييا

 وهذا يساهم فى تحقيق التنمية االجتماعية . التنموية الصغيرة والمتناهية فى الصغر
  ًظام الزكاة على المسلمين ونظم الضرائب على غير المسلمين : سياسة التكامل بين ن رابعا

. 
  يغ االستثمار اإلسالمي التى تتوافق مع الزكاة ومنهيا المشياركات صخامساً: سياسة تطبيق

 والمضاربات والمرابحة والسلم .
  ً  : سياسة الدعم السلعي والنقدي للموعوزين . سادسا
  ًع نظام الزكاة .: السياسات المصرفية التى تتوائم م سابعا 

 وهذه السياسات تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث فى مناسبة أخرى إن شاء هللا .    

 - : الخالصة 
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ومعوقات ومناهج وأثار التطبيق اإللزامي للزكياة عليى لقد تناولنا فى هذا المبحث مقومات 
مجموعة مين النتيائج  مستوي الدولة وأثر ذلك على السياسات المالية واالقتصادية, وخلصنا إلى

 من أهمها :

  يقوم التطبيق المعاصر للزكاة على مستوي الدولة عليى وجيود الحكومية والتشيريعات التيى
تلزم بالزكاة وتهيئة المجتمع لها وإعداد وتدريب العاملين عليها والتنسيق مع النظم المالية 

 األخرى .

 السياسييات المالييية  سييوف يييؤثر تطبيييق الزكيياة علييى مسييتوي الدوليية علييى مجموعيية ميين
االقتصادية, مثل أسس إعداد موازنة الدولة وسياسية اليدعم, وسياسية تموييل المشيروعات 

 الصغير, والسياسات المصرفية والسياسات الضريبية.
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 النتائج العامة للدراسة

، وأدلته  علي مستوى الدولة موجبات التطبيق اإللزامى للزكاةه الدراسة لقد تناولنا فى هذ 
وأثره على الفرد والمجتمع والدولة واألمة  الشريعة اإلسالمية وإيضاح أهميتهصادر من م

األموال الظاهرة والباطنة,  زكاة ,كما تناولنا اآلراء الفقهية لوالية ولي األمر علياإلسالمية 
وأثر ذلك السياسات المالية  وفقه التعامل مع غير المسلمين في ظل تطبيق نظام الزكاة

 .ة علي مستوى الدولةواألقتصادي

 ولقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلى : 

على ولى األمر من المسلمين مسئولية يرى جمهور الفقهاء من السلف والخلف أن :  أوالً 
على مصارفها الشرعية ، وهذا يعطيه حق السيادة فى اجبار وتوزيعها تجميع زكاة المال

تطبيق الت تساعد فى الديه من إمكانيات وقدروما  طانسلله من  من يمتنع عنها، لما
 المنضبط وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية .

 ً إن تقسيم األموال الزكوية إلي ظاهرة وباطنة يختلف من زمان إلي زمان ومن مكان إلي :  ثانيا
ار طبيعة تلك األموال وكيفية توثيقها وتدوينها ومعيذلك يتوقف علي  مكان حيث أن

 يتأثر بالتغيرات اإلقتصادية والمالية والقانونية. وهذا كله معرفتها وقياس الزكاة عليها

 ً األموال الباطنة والظاهرة,  زكاة هناك إختالف بين الفقهاء حول والية ولي األمر علي:  ثالثا
األموال  بعض والرأي األرجح هو واليته عليهما معاً, ويجوز له أن ينيب المالك عن

 نه إن تطلب األمر ذلك.الباط

 ً  : علي مستوى الدولة : من أهم مقومات التطبيق اإللزامى للزكاة رابعا

 . ومبادئ الشريعة اإلسالميةوجود المجتمع اإلسالمى  الذى يمتثل وينقاد ألحكام  -)أ(  
بصفة عامة  اإلسالميةالحكومة التى تطبق مبادئ وأحكام الشريعة وجود -)ب(

 . عليمات الملزمة لتطبيق الزكاة علي مستوى الدولةوتصدرالقوانين والت
  لوائح قواعد و وجود األجهزة التنفيذية )العاملون على الزكاة( وما تحتاجه من-)ج(

 . لتتولى التطبيق الفعلي ونحوها عملونظم 
 .التنسيق والتكامل بين نظام الزكاة ونظام الضرائب في الدول التي بها غير المسلمين-(د)         

 ً : هناك معوقات ومشكال ت تقف حجر عثرة فى سبيل التطبيق اإللزامى للزكاة علي مستوى  خامسا
  : الدولة من بينها

 األزمات اإليمانية واألخالقية السائدة فى بعض األقطار اإلسالمية . -
 إنتشار األفكار المعادية لإلسالم والتى تشوه صورته أمام الناس وتعوق تطبيق شريعته . -
والمحافظين على إستمرار النظم المالية الوضعية وقوة المؤيدين لها رسوخ  -

 .تطبيقها
 ة فى المدارس والجامعات وال سيما فقه الزكاة .يعدم تعليم العلوم الشرع -
 جراءات الالزمة للتطبيق.إلعدم وجود القوانين والتعليمات والنماذج والنظم وا -

 . ضع استراتيجية وخطط وبرامجووهذ الصعوبات يمكن التغلب عليها وتحتاج إلى 

 ً  ما يلي : وغير المسلمين  المسلمونيعي  فيه معاصر يري الفقهاءأنه فى مجتمع : سادسا

  كان ً تفرض الزكاة على المسلمين, وتفرض تكاليف مالية على غير المسلمين أيا
اوفقاً للقاعدة:                        أسمها   .""لهم ما لنا وعليهم ما علين

 ى األمر أن يختار ما يشاء من تكاليف مالية على غير المسلمين تحت إسم: لول
, حتى تتحقق ذلك حسب ظروف كل قطر إسالمي أو نحوأو العشر.... ,الضريبة

 . العدالة بين المسلم وغير المسلم



 (38) 

 غير المسلمين, يجب خصم ما ُدفع من على فى حالة فرض ضريبة على المسلمين و
لتحقيق العدالة والمساواه فى األعباء  المسلمعلى  زكاة عند حساب الضريبة

 المالية.

 ً منهج الفورية ومنهج :علي مستوى الدولة :من أهم مناهج التطبيق اإللزامى للزكاة سابعا
 أن المنهج األخير هو المالئم لمعظم الدول اإلسالمية . خلصنا إليولقد  ,التدرج

 ً كما  ةالعديد من المنافع المختلف توى الدولةعلي مس: يحقق التطبيق اإللزامى للزكاة ثامنا
مثل : البطالة  والسياسية فى عالج العديد من المشكالت االجتماعية واالقتصاديةيساهم 

والفوارق بين الطبقات ، والفقر ، والعجز فى موازنة الدولة وحماية المسلمين من 
لترابط بين أقطار     , وتقوية اأعداء المسلمين ، وإيجاد المجتمع المترابط المتكافل

 . األمة اإلسالمية

يؤثر التطبيق اإللزامي للزكاة علي مستوى الدولة علي بعض السياسات المالية : اً تاسع
 واإلقتصادية العامة من أهمها ما يلي:

 . سياسة إعداد ميزانية الدولة 

  .سياسة الدعم النقدي والعيني 

 المشروعات الممولة من الزكاة . سياسة التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية من خالل 

 . سياسة التنسيق والتكامل بين نظام الزكاة ونظم الضرائب 

 . سياسة تحفيز اإلستثمارات بالصيغ اإلسالمية 

 . سياسة التكامل والتعاون والتكافل بين الدول اإلسالمية الغنية والفقيرة 

 .سياسة عالج أسباب الفساد المالي واإلقتصادي 

ه مواردها ين يكون للزكاة موازنة مستقلة عن موازنة الدولة العامة نظراً لتخص:يجب أ   اً عاشر
وأن تعيد الحكومة النظر في السياسات المالية واإلقتصادية بما  على مصارف معينه

 . يتواءم مع تطبيق الزكاة

هناك حاجة شرعية لوضع إطار عام ألحكام وأسس حساب الزكاة علي مستوى :   حادي عشر ً 
 اإلسالمية ليساهم في عملية التطبيق المعاصر. األمة
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 قائمة المراجع المختارة 
 (بخالف المراجع المذكورة فى متن الدراسة)

  :  وزارة األوقاف.. الكويت " فتاوى ندوات الزكاة "الهيئة الشرعية العالمية , 

  : م 1985هـ / 14113، الطبعة الثالثة ،  " فتاوى الزكاة "بيت الزكاة الكويت . 

  : فتاوى مؤتمرات الزكاة ، قضايا الزكاة المعاصرةبيت الزكاة بالكويت "  . 

  : هـ / 1421، دار النشر للجامعات ، مصر ،  " التطبيق المعاصر للزكاة "د . حسين شحاتة
 م . 2000

  .وتطبيقاً "شحاتة:  حسيند ً  دار التوزيع والنشر اإلسالمية، طبعة " محاسبة الزكاة فكراً وتنظيما
 م. 1987

  . فرض الزكاة والضرائب على المسلمين وغير المسلمين فى ظل العولمة " :  رفيق يونس المصريد

 م2004الكويت,  –بيت الزكاة ، الندوة الثالثة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة،  " وتحرير التجارة
 . 

  : م 1991هرة ، مصر ، المكتبة العالمية ، القا " المحاسبة عن الزكاة "،د . سامى نجدى رفاعى
 . 

  : دار الزهراء لإلعالم  " تنظيم محاسبة الزكاة فى التطبيق المعاصر "د . شوقي إسماعيل شحاتة ،
 هـ . 1408العربى ، القاهرة ، 

  فرض الزكاة والضرائب على المسلمين وغير المسلمين فى ظل العولمة وتحرير " : الحميد البعلىد . عبد

 .  م2004 الكويت  –ة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة, بيت الزكاة الندوة الثالث ،"التجارة

  : من مطبوعات دلة " فقه ومحاسبة الزكاة "د . عبد الستار أبو غدة ود. حسين حسين شحاتة ،
 م . 1995هـ / 1415البركة الطبعة األولى 

  : سبة الزكاة "" حاالت تطبيقية على فقه ومحاد . عبد الستار أبو غدة ود. حسين حسين شحاتة  ،
 هـ . 1417بيت الزكاة الكويت ، الدورات التدريبية للشركات والهيئات والمؤسسات ، 

  : دار المريخ ، الرياض ،  " الزكاة تطبيق محاسبي معاصر "د . عثمان سلطان السلطان ،
 هـ . 1406

  : هـ .  1409اء ، ، دار الوف " الزكاة : الضمان االجتماعي اإلسالمى "د . عثمان حسن عبد هللا 

  : دار النشر للجامعات, ،  " اإلطار الفقهي والمحاسبي للزكاة "د . عصام عبد الهادى أبو النصر
 .  م1999

  . م ، بدون ناشر . 1999،  "فقه المعامالت المالية مع أهل الذمة" : عطية فياضد 

  

  : م . 1998ة األزهر ، ، جامع " مؤتمر التطبيق المعاصر للزكاة "مركز صالح عبد هللا كامل 

  : م . 1999،  " ندوة التطبيق المعاصر للزكاة "مركز صالح عبد هللا كامل 

  : بيروت ، مؤسسة الرسالة ، طبعات مختلفة .  " فقه الزكاة "د . يوسف القرضاوى 

  : م . 1990هـ / 1410، بدون ناشر ،  " فقه االقتصاد العام "يوسف كمال 
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 لألفراد والشركات كاةالزفقه ومحاسبة  موسوعة

   (البحوث –الدراسات  –الكتب )

 حسين حسين شحاتة/لدكتور ل

 األستاذ بجامعة األزهر

 خبير استشارى فى المعامالت المالية الشرعية

 لقد صدر للمؤلف فى مجال الزكاة الكتب والدراسات واألبحاث اآلتية :

 ـ أواًل : كتب فى فقه ومحاسبة الزكاة : ♦

 م .1987،دار النشر والتوزيع اإلسالمية ، القاهرة ، بة الزكاة فكراً وتنظيماً وتطبيقاً (( محاس[ ـ ))1]

م )بالمشـــاركة مـــع أ.د عبـــد 1995، مكتبـــة التقـــوى ، مدينـــة نصـــر ، القـــاهرة ،  دليلللل المحاسلللبين للزكلللاة(([ ـ ))2]
 الستار أبو غدة ، ترجم إلى اإلنجليزية والفرنسية ( .

هـــ ) 1415، مــن مطبوعــات مجموعــة دلــة البركــة ، جــدة ،  الزكللاة لألفللراد والشللركات(( ))فقلله ومحاسللبة[ ـ 3]
 بالمشاركة مع أ.د عبد الستار أبو غدة ( .

 هـ .1421، دار النشر للجامعات ، القاهرة ،  ))التطبيق المعاصر للزكاة(([ ـ 4]

 رجم إلى اإلنجليزية .هـ ، ت1421، دار الكلمة بالمنصورة ،  ))فقه وحساب زكاة الفطر(([ ـ 5]

 هـ .1423، دار المنار الحديثة ،  ))كيف تحسب زكاة مالك ؟(([ ـ 6]

 .هـ1425، من مطبوعات كلية التجارة جامعة األزهر, ))تساؤالت وتطبيقات معاصرة على الزكاة(([ ـ 7]

كتبــة التقــوى ، مدينــة ، سلســلة التطبيــق المعاصــر للزكــاة ، م ))دليللل حسللاب زكللاة االسللتثمارات العقاريللة(([ ـ 8]
 م .2005نصر ، القاهرة 

 م .2005, مكتبة التقوى , مدينة نصر , القاهرة  ((دليل حساب زكاة المهن الطبية)) [ ـ9]

 م.2005مكتبة التقوى , مدينة نصر , القاهرة  ((الرسالة الميسرة فى زكاة المال وصدقة الفطر)) [ ـ10]
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 :  والبحوثـ ثانياً : الدراسات  ♦

، مجـــــــلة االقتصــــــاد اإلســــــالمى ،  ))التطبيللللللق المعاصللللللر لزكللللللاة المللللللال ، الصللللللعوبات والمعوقللللللات(([ ـ 1]
 م .1984هـ/1413

، بحـث مقـدم إلـى نـدوة ))أصول القواعلد المحاسلبية والتنظليم المحاسلبى لزكلاة الملال بلين الفكلر والتطبيلق(( [ ـ 2]
 م .1987إبريل  مالية الدولة فى صدر اإلسالم ، جامعة اليرموك ـ األردن ،

بحث مقـدم إلـى المـرتمر الضـريبى   ))المنهج اإلسالمى لمعالجة المشكالت الضريبية فى ضوء زكاة المال(([ ـ 3]
 م .1990الرابع ، كلية الحقوق جامعة الزقازيق ـ مصر ، فبراير 

بمجلـة االقتصـاد  ، بحـث منشـور))منهج وسبل التحول من نظام الضرائب الوضعية إلى نظام زكلاة الملال(( [ ـ 4]
 م.1990هـ / 1411اإلسالمى ، 

، دراســة منشـورة فــى حوليـة البركــة ، مجموعــة  ))حسللاب الزكللاة للمصللارف اإلسللالمية : التنظلليم والتطبيللق(([ ـ 5]
 م .1997دلة البركة ، جدة ، يونيو 

الشــرعية العالميــة ، دراســة مقدمــة إلــى الهيئــة  ))األصللول المحاسللبية المعاصللرة لتقللويم عللروض التجللارة(([ ـ 6]
 م .1997للزكاة ـ دولة الكويت ، الندوة السابعة ، 

، بحــث مقــدم إلــى مركــز صــال  عبــد    ))زكللاة االسللتثمارات فللى األوراق الماليللة وصللناديق االسللتثمار(([ ـ 7]
 .م1997كامل ، جامعة األزهر ، عن صناديق االستثمار فى مصر : الواقع والمستقبل ، مارس 

، دراسـة مقدمـة إلـى دورة الزكـاة وتطبيقاتهـا المعاصـرة  بات التطبيق اإللزامى للزكلاة : أهميتله وآثلاره(())موج[ ـ 8]
، المعهــد اإلســالمى للبحــوث والتــدريب ، البنـــت اإلســالمى للتنميــة بجــدة ـ المنعقــدة فــى لبنــان ، جمـــادى 

 م .1997هـ ، أكتوبر 1418اآلخر 

 ، نفس المصدر السابق . ت التقديرية لصناديق الزكاة(())التخطيط المالى وإعداد الموازنا[ ـ 9]

، ربيـع  196، دراسة منشـورة بمجلـة االقتصـاد اإلسـالمى ، العـدد  ))موجبات وضوابط إنشاء بيت الزكاة(([ ـ 10]
 م .1997هـ / يوليو 1417

، المعهـد  عاصلرة((التطبيق المعاصر لمحاسبة الزكلاة : كيلف تحسلب الزكلاة عللى األملوال واألنشلطة الم))[ ـ 11]
 م .1999اإلسالمى للبحوث والتدريب للتنمية جدة ، دورة اليمن ، 
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، بحــث مقــدم دورة تدريبيبـة ، البنــت اإلســالمى للتنميــة ،  الزكللاة فللى إطللار النظللام االقتصللادى اإلسللالمى(())[ ـ 12]
 م .1999اليمن ، 

، اللدول والمجتمعلات اإلسلالمية المعاصلرة(( الزكاة ودورها فى النظلامين االقتصلادى واالجتملاعى فلى ))[ ـ 13]
دراسة مقدمة إلى ندوة الزكاة والـنظم االقتصـادية المعاصـرة ، نواكشـوم ـ موريتانيـا ، تنظـيم البنـت اإلسـالمى 

 للتنمية.

 ، نفس المصدر السابق . نماذج واقعية للمشكالت الفقهية والمحاسبية للتطبيق المعاصر للزكاة(([ ـ ))14]

، بحـث مقـدم إلـى النـدوة  ألحكام الفقهية واألسس المحاسبية لزكلاة األسلهم والسلندات وأذونلات الخزانلة((ا[ ـ ))15]
 م .2001الحادية عشر لقضايا الزكاة المعاصرة ، الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ، إبريل 

ر الضــريبى الثالــث ، بحــث مقــدم إلــى المــرتمدور الزكللاة فللى إثللراء نظللم الضللرائب فللى مجتمللع معاصللر(())[ ـ 16]
 م.2001عشر، كلية التجارة جامعة عين شمس 

 ، نفس المصدر السابق . التوفيق والتكامل بين الزكاة والضرائب فى مجتمع معاصر(())[ ـ 17]

، بحـث منشـور بمجلـة االقتصـاد اإلسـالمى   أصول المراجعة والرقابة على مؤسسلات الزكلاة المعاصلرة(())[ ـ 18]
 م.2005هـ ، مارس 1426المحرم  286العدد 

، مجلـة منبـر التجـارين          نقابـة  الضوابط الشرعية الستثمار أموال الزكاة فى مشروعات تنمويلة(())[ ـ 19]
 هـ .1426التجاريين بالجيزة رمضان 

))دور الهيئلللات الشلللرعية فلللى حسلللاب الزكلللاة وكيفيلللة إخراجهلللا ملللع التطبيقلللات فلللى المؤسسلللات الماليلللة  [ ـ20]

بحـــث هيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمرسســـات الماليـــة واإلســـالمية المـــرتمر ال ـــامس للهيئـــات  ية((اإلسلللالم
 الشرعية للمرسسات المالية اإلسالمية , بدولة البحرين .
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 فقه التطبيق اإللزامي للزكاة علي مستوى الدولة

 فهرست المحتويات

 

 رقم الصفحة الدراسةعناصر 
- 4  تقديم عام 
   6 .علي مستوي الدولة لزامي للزكاةاإلالتطبيق  اآلراء الفقهية حول :ث األولالمبحــ 

   تمهيد. 

   مفهوم اإللزام بتطبيق الزكاة.                               

  ي مستوي الدولة من القرآن الكريمأدلة اإللزام بتطبيق الزكاة عل. 

  لسنة النبوية الشريفةلدولة  من ابتطبيق الزكاة علي مستوي ا مأدلة اإللزا. 

  طبيق الزكاة علي مستوي الدولة آراء الفقهاء فى ت. 

  على الزكاة على مستوي الدولة   فى والية ولى األمر يالقرضاو يرأ. 

 تقسيم األموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة من منظور مستوي الدولة .   

 طنةجدول مقترح لتقسيم األموال الزكوية المعاصرة إلى ظاهرة وبا . 

 آراء الفقهاء فى والية ولى األمر عن زكاة األموال الظاهرة والباطنة .  

 .الخالصة 
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6 
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7 
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11 
 

12  
16   

   فلي ظلل التطبيلق المعاصلر للزكلاة  فقله التعاملل ملع غيلر المسللمين:  الثياني المبحيثــ

 مستوى الدولة علي 

 تمهيـــد.  

  علي مستوى الدولة ل فى مجتمع معاصرزكاة الما نظام مجاالت تطبيق . 

   . مجاالت تطبيق نظام الضرائب بجوار الزكاة فى مجتمع معاصر 

  فللى  الضللريبيحاسللب توال يحاسللب الزكللوتالحاجللة إلللى التوفيللق بللين أسللس ال

 مجتمع معاصر . 

   .منهج ومقومات تطبيق نظام الزكاة ونظام الضرائب فى مجتمع معاصر 

  مزيلد ملن الدراسلة والبحلث عنلد تطبيلق نظلام الزكلاة  مسائل عامة تحتلاج إللى

 .ونظام الضرائب فى مجتمع معاصر

 الخالصة . 
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17 
17 
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   علللى  مقومللات ومعوقللات ومنللاهج وآثللار التطبيللق اإللزامللى للزكللاة: المبحييث الثالييثـييـ
 . مستوي الدولة

  تمهيد. 

   الدولةمقومات التطبيق اإللزامى للزكاة على مستوي . 

  معوقات ومشكالت التطبيق اإللزامى للزكاة على مستوي الدولة . 

  إللزامى للزكاة على مستوي الدولةمناهج التطبيق ا. 

 بصفة عامة أهمية وآثار التطبيق اإللزامى للزكاة . 

 . أهمية وآثار التطبيق اإللزامى للزكاة على مستوى األفراد 

  ة على مستوى المجتمع .أهمية وآثار التطبيق اإللزامى للزكا 

  . أهمية وآثار التطبيق اإللزامى للزكاة على مستوى الدولة 

  .أهمية وآثار التطبيق اإللزامى للزكاة على مستوى األمة اإلسالمية 

  آثار التطبيق اإللزامى للزكاة على مستوى  الدولة على السياسات المالية واالقتصادية 
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  النتائج العامة للدراسة.ــ 

 تارةالمخ راجعمقائمة ال ــ . 

  للباحث. فقه ومحاسبة الزكاة لألفراد والشركات موسوعة ــ 

   فهرست المحتويات.  ــ 
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  بنعمته تتم الصالحات الذيالحمد هلل 
 


