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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتصدر 
مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- انجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  عرب  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. 	
املتسمة  	 العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  	 الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمي  التمويل  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  	 سجاًل  املجلة  تكون  بحيث  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

 info@mashurajournal.comhttp://www.mashurajournal.com
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توطئــة:
وتعد  م،   2007 عام  تأسست  قطرية  مسامهة  رشكة  هي  املالية  لالستشارات  املشورة  بيت 
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية 

اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
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رؤيتنا:
واإلدارية  والرشعية  املالية واالستشارية  االستشارات  تقديم  عامليًا يف  رائدة  نكون رشكة  أن 

والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:
نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية، ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة 

والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها. 	
استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عمومًا واإلسالمية عىل  	

وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال االستشارات  	 االستثامر يف 

املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. 	
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. 	





قواعد النشر
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: شروط النشر العامة
ً

أوال
1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلنجليزية، سواء أكانت بحوًثا أصيلة، أم 

تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروضًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
مت للنرّش يف جملة أخرى،  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ

ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش .

4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس 
التحرير .

العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل  الباحث باألمانة  5ـ يف حال ثبوت إخالل 
املجالت املتعاونة.

6 - تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

: شروط النشر الخاصة
ً
ثانيا

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ- اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علميًا وفكريًا .

ب- الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج- معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د- مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل :

أ- سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب- مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .

ج- الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
العريب  امللخصان:  ذلك  يف  العادي )A4( بام  القطع  من  صفحة   )30( عن  البحث  صفحات  عدد  تزيد  ال  أن  3ـ 

واالنجليزي، وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :

أ- البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12(، ونوع اخلط.
)Traditional Arabic(

ب- أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10( ونوع اخلط.
)Times New Roman(

بلغة  يتجاوز كل واحد منهام )300( كلمة  أن ال  العربية واالنجليزية؛ عىل  باللغتني:  البحث بملخصني  يرفق  5ـ 
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني: توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .

6ـ ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 
عىل النحو اآليت :

السابقة )إن  البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات  املقدمة وتشمل: موضوع  أ- 
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وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية .
ب- متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .

ج- احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د- اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(.

هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
7 ـ يتم اتباع منهج )MLA( يف توثيق البحوث كاآليت:

أ- ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف،االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

ب- ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه،اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن 
آخر من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج- إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

ـ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .

هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و- الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل :

ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم 
ترقياًم متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .

ـ تدرج اجلداول يف املتن وترقم ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها، أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل 
اجلدول .

 Roman( ز- يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية
.)Script

ا: سير البحوث
ً
ثالث

.)info@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه .
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل . ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
النرش  بأّي وسيلة من وسائل  النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه  فإّن كافة حقوق  للنرش،  البحث  إذا تم قبول  ـ 

الورقية أو اإللكرتونية، إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
العلم  ربط  رضورة  إىل  توجه  أهنا  جيد  وقواعدها  اإلسالمية  الرشيعة  نصوص  يف  الناظر  إن 
بالعمل، وتعترب أن اخلروج عن هذا اإلطار يشكل انحراًفا مؤثًرا عىل الفرد واملجتمع؛ ومن 
جانب آخر فإن البيئة وتفاعالهتا متثل عاماًل مهاًم يف تشكيل العلوم واملعارف وفهم احلقائق، 
العلوم  بني  امتزاج  إال  ماهي  املعرفة  فصناعة  الناقد،  للتفكري  املثايل  املرسح  تعترب  أهنا  كام 
مؤسساته  أوىل  بظهور  اإلسالمي  االقتصاد  علوم  تطور  ارتباط  ندرك  هنا  ومن  وتطبيقاهتا؛ 
البحوث  منطلق  النواة  هذه  شكلت  حيث  اإلسالمية،  املصارف  وهي  احلديثة  التطبيقية 
علوم  تزامحت  حتى  التطبيقات،  وتقييم  النظريات  واقرتاح  الفرضيات  لوضع  والدراسات 
االقتصاد اإلسالمي عىل هذه املؤسسة مما يستدعي توسيع البيئة التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي 
لتشمل مؤسسات الوقف والزكاة وغريها من التطبيقات املتعلقة بنظام االقتصاد اإلسالمي. 
لقد حرصت »جملة بيت املشورة« عىل املسامهة يف تطوير علوم االقتصاد والتمويل اإلسالمي 
املتعلقة  بالدراسات  واهتاممها  املهم،  املجال  هبذا  املتعلقة  البحوث  عىل  تركيزها  خالل  من 
باجلوانب التطبيقية ملؤسساته، مع االلتزام بالتطوير املوضوعي واملهني بسعيها لتوسيع دائرة 
النرش ضمن أهم قواعد البيانات العاملية، وإتاحة حمتواها للباحثني والقّراء، واالرتقاء بمعايري 
التحرير  اهليئة االستشارية وأعضاء هيئة  السادة أعضاء  بإرشاف كوكبة من  العلمي  الضبط 

الذين رشفت هبم املجلة.
املشورة«، والذي تضمن بحًثا حول  الثاين عرش من »جملة بيت  العدد  نقدم لكم  ويرسنا أن 
األسس الرشعية واألمهية االقتصادية لتنظيم الدولة للزكاة، ودراسًة لتجربة ماليزيا يف تطوير 
مؤسسة الوقف، باإلضافة إىل دراسٍة ملعوقات التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية يف 
االقتصاد  حول  وبحًثا  اليابان،  يف  اإلسالمي  التمويل  لواقع  دراسًة  العدد  ضم  كام  اجلزائر، 

الرقمي ودوره يف حتقيق النمو الشامل.
نرش  يف  رسالتنا  لتحقيق  املثمرة  وآرائكم  اقرتاحاتكم  نثمن  فإننا  جملتكم  تطوير  والستمرار 
املعرفة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، سائلني اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

ير المجلة هيئة تحر





الدراسات والبحوث
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تنظيم الدولة للزكاة : األسس الشرعية

واألهمية االقتصادية في الموازنة العامة

ختام بن جديدية

محاضرة في المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات -تونس

م البحث للنشر في 25/ 2019/3م، واعتمد للنشر في 8/29 /2019م(
ّ
)سل

الملخص 

يؤهلها  مما  األداء،  ووجوب  والدوام  االستمرارية  مثل  بخصائص  الزكاة  تتميز 
توفرها  التي  املوارد  جهة  من  الدولة  ميزانّية  عىل  إجيايب  تأثري  له  مورًدا  لتكون 
جبايتها  شأن  الدولة  لتويّل  ويكون  تغطيتها،  يف  تسهم  أن  يمكن  التي  والنفقات 

وتوزيعها عّدة آثار اقتصادية خاصة بالنسبة  مليزانّية الدولة.

هيتّم البحث بتنظيم الّدولة للزكاة وأسسها الرشعية،  ويطرح إشكالية اجلدوى  
االقتصادية هلذا التنظيم بالنسبة للموازنة العامة اعتامًدا عىل املنهج التحلييل. بعد 
العناية  مع  الزكاة،  تنظيم  الدولة  بتويّل  اخلاصة  الرشعية  األدلة  دراسة  وحتليل 
بالرأي الراجح بشأن األموال الظاهرة واألموال الباطنة واملسائل الفقهّية املرتتبة 
للدولة  العامة  املوازنة  يف  للزكاة  موازنة مندجمة  اعتامد  إىل  خلص البحث  عنها، 
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قد  التجربة  بدايته.لكن عندما تكون  تنظيم الزكاة يف  الدولة  تويّل  تطبيق  إذا كان 
ا اعتامد موازنة مستقلة للزكاة. مترست فمن األجدى رشعيًّا واقتصاديًّ

الكلمات المفتاحية: الزكاة، الدولة، املوازنة العامة
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Zakat Regulation by State: Shari’ah Bases and Economic 
Significance in Budget

Khitam Bin Jadidiah
 Lecturer at Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises ISCAE - Tunisia

Abstract
Zakat is a religious obligation characterized by the continuity and the annual 

periodicity. This enables it to be an important resource of the State budget 

and also to contribute to finance some of its social expenditures. Thereby, the 

State intervention to collect and distribute Zakat has several economic effects. 

This research focuses on the legal basis of the State regulation of zakat and 

investigates its economic efficiency for the State budget using an analytical 

approach.

After analyzing the Shari’ah requirement rules of the State’s intervention 

in organizing the Zakat notably for the apparent and internal funds and 

the Shari’ah issues arising from this intervention, we highlight that at the 

beginning, it is better to adopt an integrated Zakat budget in the State one. 

However, with more experience, it becomes more rationale to establish an 

independent budget for Zakat for both Shari’ah and economic view.

Keywords: Zakat, State, Budget
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مقدمة

ونّظم  العبادات،  طريق  عن  برّبه  اإلنسان  عالقة  نّظم  شامل،  دين  اإلسالم  إن 
الذي  االقتصادي  النظام  ضمنها  ومن  املعامالت  طريق  عن  باآلخرين  عالقته 

يمثل عاماًل من عوامل نجاح الدولة وهنضتها.
من هذا املنطلق تبدو أمهية الزكاة، التي فضاًل عن أمّهيتها املتمثلة يف كوهنا شعرية 
األهداف  حتقيق  يف  تسهم  اقتصادّية  أداة  تعد  اإلسالم،  أركان  من  وركنًا  دينّية 
والعدالة  واالستقرار  الفقر  من  واحلّد  النّمو  مثل  واالجتامعّية  االقتصادّية 
التوزيعية، وذلك من خالل دورها يف عالج املشكالت االقتصادّية، وتوفري موارد 

مالّية تطّور اقتصادّيات الدول املسلمة.
األهداف  أن حتقق مقصودها من  يمكن  أهّنا ال  للزكاة  املتأّمل  يدرك  املقابل  ويف 
االقتصادّية واالجتامعّية إالّ من خالل تفعيل سلطة الّدولة التي أّصلتها الرشيعة 
اإلسالمّية)1( وهبذا تصبح الزكاة مورًدا ماليًّا متجّدًدا، متكّفاًل بتغطية بعض النفقات 

االجتامعية املناطة بالدولة ومسامًها يف إرساء نظام فّعال للّضامن االجتامعي.

أهمية البحث

تربز أمّهية البحث من خالل العنارص التالية :
تعطيل دور الّدولة يف شؤون الزكاة يف عّدة بلدان عربّية إسالمّية، الذي  -

أّدى إىل ضعف حصيلة الزكاة، مما يربز احلاجة إىل البحث يف تأصيل 
السلطة الرشعّية للدولة يف شؤون الزكاة يف العرص احلايل.

كأداة  - الزكاة  الستعامل  الرشعّية  األسس  يف  البحث  إعادة  إىل  احلاجة 
حتقيق  يف  الزكاة  كفاءة  تربز  الدراسات  معظم  أن  بام  املالية،  للسياسة 

أهداف السياسة املالّية االقتصادّية واالجتامعية)2(.
الّسياسة  - بني  العالقة  بدراسة  تعنى  التي  املعارصة  الدراسات  ندرة 

)1( قحف، منذر، النامذج املؤسسية التطبيقية لتحصيل الزكاة وتوزيعها يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية،البنك اإلسالمي للتنمية، 1995، ص 215.
)2( الزحييل، حممد، تقويم التطبيقات املعارصة للزكاة، جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية واإلنسانية، عدد2، 2007، ص8.
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الرّشعية املالّية للدولة املسلمة وواقعها االقتصادي.

مشكلة البحث

بام أن تدّخل الدولة يف تطبيق فريضة الزكاة حيدث أثًرا ماليًّا ينعكس عىل املوازنة 
العامة للدولة ويتيح هلا معاجلة مشكالت اقتصادية فإن اإلشكالية التي يطرحها 
هذا البحث: كيف يكون هذا التدّخل يف تطبيق فريضة الزكاة حمّقًقا ألكرب جدوى 

اقتصادية مع االلتزام بالضوابط الرشعية؟
ويمكن إبراز معامل اإلشكالّية من خالل األسئلة الفرعّية التالية:

ماهي الّدوافع االقتصادية لتويّل الدولة تنظيم الزكاة؟ -
ماهي األسس والضوابط الرشعّية لتنظيم الدولة للزكاة؟ -
من  - هل  ممكنة،  اقتصادّية  جدوى  ألعىل  حمقًقا  الّتدخل  هذا  يكون  كيف 

خالل  موازنة مستقلة أو مندجمة الزكاة يف املوازنة العامة للدولة؟

أهداف البحث

هيدف هذا البحث إىل :
إبراز اجلوانب الّتأصيلية لسلطة الدولة يف تطبيق الزكاة من خالل دراسة  -

الزكاة  تنظيم  الدولة  تويل  بخصوص  الرشعية  األدلة  وتقويم  وحتليل 
املرجح  والرأي  املعارصين  واجتهادات  الفقهاء  آراء  عىل  الرتكيز  مع 
أثناء  التعامل مع املسائل املستجّدة  من ناحية، والّضوابط الرشعية يف 

ممارسة الدولة لسلطة اجلباية والتوزيع من ناحية أخرى.
دراسة األثر االقتصادي لتويّل الدولة تنظيم الزكاة عىل املوازنة العامة،  -

الزكاة يف  الدولة، من حيث مسامهة  ونفقات  موارد  لذلك عىل  وتبًعا 
توفري وحترير جزء من املوارد، ومتويل نفقات معّينة، وتقويم دورها يف 
معاجلة الواقع االقتصادي للدول اإلسالمية عن طريق السياسة املالية.

دراسة العالقة بني موازنة الزكاة واملوازنة العامة للدولة لتحقيق أعىل  -
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جدوى اقتصادية ممكنة، وهنا تكمن اإلضافة العلمية هلذا البحث.

حدود البحث

من أبرز حدود هذا البحث:
تنظيم  - الدولة  لتويّل  االقتصادي  النّظرية لألثر  الدراسة  عىل  االقتصار 

الزكاة عىل املوازنة العامة.
عرض األسس والضوابط الرشعية دون الرتكيز عىل نقاش زكاة كل  -

األموال التي جتب فيها الزكاة.

منهج البحث

يعتمد هذا البحث عىل املنهج التحلييل من أجل استخراج الضوابط لتنظيم الدولة 
للزكاة،كام يعتمد عىل املنهج االستقرائي الستخالص القواعد الفنية ملوازنة الزكاة 

واألثر االقتصادي لتويل الدولة تنظيم الزكاة عىل مواردها ونفقاهتا.

الدراسات السابقة

غطت دراسات سابقة جوانب خمتلفة من املوضوع منها: 
- ورقة بحثية للدكتور منذر قحف »Effect of zakat on government budget« قدمها 
يف املؤمتر العاملي الرابع للزكاة املنعقد بالسنيغال سنة 1995، وقد تناولت آثار الزكاة 
وقد أشار  املبارشة،  الغري  اآلثار  و  املبارشة  اآلثار  بني  مميزًة  العاّمة  املوازنة  عىل 
الكاتب إىل أثر اإلحالل املبارش حيث متول حصيلة الزكاة بنوًدا معينة من امليزانية، 
مما يقلل من نفقات الدولة بمبلغ معادل ويوفر إيرادات إضافية للدولة. أما اآلثار 
واالستثامر  االستهالك  الرضائب،  وفرض  اإلنتاجية  عرب  متر  فهي  املبارشة  الغري 
االقتصادية  السياسة  لتنفيذ  أداة  الزكاة  واستخدام  التشغيل،  مستوى  الكيل، 
للدولة. خالًفا لورقة الدكتور منذر قحف فإن هذا البحث يتناول اآلثار املبارشة 
عىل  املوازنة العاّمة فقط، ويركز عىل العالقة بني املوزانة العامة وموازنة الزكاة من 



33

عية
رش

س ال
ألس

 : ا
كاة

للز
لة 

دو
م ال

ظي
تن

امة
الع

نة 
واز

يف امل
ية 

صاد
القت

ية ا
ألمه

وا

يل 2020 م ـ  دولة قطــرالعدد )12( أبر

وجهة نظر اجلدوى  االقتصادية مع مراعاة الرشيعة اإلسالمية.
- كتاب »اإلطار املؤسيس للزكاة أبعاده ومضامينه«)3( الذي نرشه البنك اإلسالمي 
النامذج  بالدرس والتقويم  تناولت  للتنمية، والذي تضمن يف طياته عّدة بحوث 
التطبيقية املعارصة للزكاة، وقد أفادنا منه خاصًة دراسات عبد اهلل عمر، وحممد 
أكرم خان، ومنذر قحف، ففي إطار نموذج توزيع الزكاة يف حالة اإللزام بدفعها 
للدولة، مّيز عبد اهلل عمر بني توزيع من خالل امليزانية العامة والتوزيع من خالل 
هيتم  بل  التوزيع  عىل  يقترص  ال   البحث  هذا  أن  غري  املتخصصة،  الزكاة  هيئات 
أكرم  حممد  الزكاة…أما   من  الدولة  نفقات  متويل  الزكاة،  مجع  باجلباية أي   أيًضا 
خان فقد بنّي الضوابط الرشعية الشاملة والضوابط الرشعية يف التوزيع مالحًظا 
توجد ضوابط  إلزامية ال  بصفة  الزكاة  ينّص عىل حتصيل  القانون ال  كان  إذا  أنه 
رشعية لتقدير أو فرض الزكاة وينحرص  جمال الضوابط الرشعية يف توزيع الزكاة. 
كام  ناقش  منذر قحف خمتلف جتارب التوزيع من خالل ميزانية الدولة، أو من 
االهتامم  الدول االسالمية، لكن دون  املختصة يف عدد من  الزكاة  خالل هيئات 

بالكفاءة االقتصادية لكل نموذج. 
- بحث الدكتور عبد العزيز بن سعيد بن عبد اهلل الكثريي بعنوان »والية الدولة 
االقتصاد  فقه  ملنتدى  املقدم  اإلسالمي«  االقتصاد  تنمية  يف  وأثرها  الزكاة  عىل 
اإلسالمي لسنة 2017، الذي اهتم باجلوانب التأصيلية لسلطة الدولة يف نوازل 
الزكاة يف جانب اجلباية ويف جانب اإلنفاق مع ذكر أثرها عىل التنمية االقتصادية 

عموًما دون التعرض إىل بيان أثر ذلك عىل املوازنة العامة للدولة.

هيكلة البحث التفصيلية

املبحث األول : أسس تنظيم الدولة للزكاة وضوابطه. 
املبحث الثاين: مسائل فقهية مرتتبة عن تويل الدولة تنظيم الزكاة.

املبحث الثالث: تنظيم موازنة الزكاة واملوازنة العامة للدولة واجلدوى االقتصادية.

)3( بن جاليل، بو عالم و العلمي حممد، االطار املؤسيس للزكاة: أبعاده ومضامينه، البنك االسالمي للتنمية،ط2001/2م.
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المبحث األول:أسس تنظيم الدولة للزكاة وضوابطه

خيتّص هذا املبحث بدراسة وحتليل وتقويم األدلة الرشعية اخلاصة بتويل الدولة 
تنظيم الزكاة مع العناية بآراء الفقهاء واجتهادات املعارصين والرأي الّراجح بشأن 
األموال الظاهرة واألموال الباطنة ملا هلا من آثار عىل حصيلة الزكاة، وتبًعا لذلك 
عىل موارد ونفقات الدولة، ونظًرا أيًضا لتطور مفهوم األموال الظاهرة واألموال 
الباطنة. لكن يف البداية نعرف الزكاة ونعرض أمهيتها بالنسبة إىل الدولة وخاصًة 

ميزانية الدولة.

 :الزكاة وأهميتها المالية بالنسبة إلى الدولة
ً

أوال

يف: خيتلف تعريف الزكاة اصطالًحا باختالف وجهة نظر الفقهاء إليها  أ- التعر

فمنهم من نظر إليها من وجهة املال الذي خترج منه الزكاة، ومنهم من نظر إليها 
التي  املال  من  املقدرة  احلصة  عىل  تطلق  فالزكاة  نفسه)4(.  املزكي  فعل  وجهة  من 

فرضها اهلل للمستحقني،كام تطلق عىل نفس إخراج هذه احلصة)5(.
يرصف  خمصوص،  مال  من  خمصوص،  مقّدر  واجب،  حق  الزكاة بأهنا  وُتعرف 

ألصناف خمصوصة برشائط خمصوصة.
والسنة  بالقرآن  واجبة  وهي  اإلسالم،  أركان  من  الثالث  الركن  الزكاة  متّثل 
مالك  حر  مسلم  كّل  عىل  الّزكاة  وجوب  عىل  الفقهاء  أمجع  والعقل.  واإلمجاع 
ا  أيًّ ثابت  املسلم  الزكاة عىل  تاًما، وحال عليه احلول)6(. ووجوب  ملًكا  للنصاب 
كان حمل إقامته، وهي َديٌن يف عنقه حتى وإن كان يف بلد غري إسالمي، كام أمجع 
الفقهاء عىل أّن الزكاة ال تسقط بموت رب املال، فهي َديٌن متعّلق باملال، إذا مات 
صاحبه يقوم ورثته بسداد ذلك املال، ويكون متقّدًما عىل سائر الديون حتى إن مل 

)4( ابن نجيم، البحر الرائق، )2016/2(، ابن عابدين، رّد املحتار عىل الدر املختار، ) 256/2(، الدسوقي:حاشية الدسوقي، ) 430/1(.
)5( الزخمرشي، الفائق يف غريب احلديث، مصطفى البايب احللبي، ط 2،ج1،ص536.

)6( احلريري، عبد الرمحن، كتاب الفقه عىل املذاهب االربعة، اهليئة العامة لشؤون املطابع االمريية، القاهرة، 1387 هـ /1967 م، ط6، 561.
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يوِص بذلك)7(.
النصاب،  بولوغ  والنامء،  التام،  امللك  الزكاة:  فيه  جتب  الذي  املال  رشوط  من 

والفضل عن احلوائج األصلية، وحوالن احلول.)8(

يضة الزكاة : تربز هذه األمهّية يف دعم الدولة يف سياستها  ب -األهمّية المالّية لفر

االقتصادية من حيث املوارد والتمويالت من عدة جوانب نذكر منها:
- وجوب أداء الزكاة: تعّد الزكاة فرًضا من فروض األعيان يتعّلق وجوهبا بأموال 
األشخاص التي بلغت نصاًبا يف عّدة أنواع من األموال)9(، فنطاقها يتسع ليشمل 
األفراد واألرس والرشكات. فال حيّق ألي دولة أن تعّطلها أو تلغيها أو تعفي بعض 

املواطنني من إخراجها، فهي مورد مستمر دائم.
- وفرة حصيلة الزكاة: تتميز الزكاة مقارنة ببقية الفرائض املالية بوفرة احلصيلة 
الصبغة  إىل  راجع  وهذا  معني،  بلد  يف  مرتفًعا  العيش  مستوى  كان  إذا  خاصة 
التعّبدية للزكاة التي يفرتض أن تؤدي إىل ضعف نسبة التهّرب األدائي، وقلة عدد 
حماوالت الغش والتدليس التي تعاين منها اجلباية املعارصة. وتفرس الوفرة أيًضا 
بضعف نسبة الضغط اخلاص هبذه الفريضة، فالنصاب املطلوب يف مجيع األموال 
التي جتب فيها الزكاة مقّدر بنسبة معّينة ترتاوح بني %2.5 و5 % و10 % ويشرتك يف 

إخراجها مجيع املالكني للنصاب من أفراد الشعب)10(.
تتكّرر جبايتها  التي  الدورية  اإليرادات  الّزكاة من  الدورية واالستمرارية تعّد   -
فتتميز  أو عند حصادها.  فيها  الفقهاء حوالن احلول  ا أوموسميًّا الشرتاط  سنويًّ
باالستمرارية والدوام مما يؤهلها لتكون مورًدا له تأثري إجيايب عىل ميزانّية الدولة 
من جهة املوارد التي توفرها والنفقات التي يمكن أن تسهم يف تغطيتها)11(. عند 
دراسته لباكستان،  قدر منذر قحف)12( أن 87.5 ٪ من الزكاة التي يتم مجعها يمكن 

)7( الشافعي، األم، دار الشعب، القاهرة، 1388 هـ، 1968م، املجّلد الثاين، ص13.
)8( القرضاوي يوسف، فقه الزكاة، مكتبة رحاب، اجلزائر، ط2، 1988م، ج 1، ص161-128.

)9(الكاساين، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج 2، ص 15.
)10( أبو الفتوح، سعيد، احلرية االقتصادية، ص133.

)11( املجدوب، أمحد، السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي دراسة مقابلة مع االقتصاد الرأساميل، دار الفكر العريب، ص 183.
(12)-Kahf-Monzer :Effect of zakat on government budget ,IIUM Journal of Economics & management 5,No.1 (1997):6785-
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وحيسن  املقدمة للفقراء  واخلدمات  السلع  جودة  حيسن  مما  الفقراء  عىل  إنفاقها 
نوعية حياهتم.

يف  الدولة  تدخل  أمهية  مؤيدات   بني  من  الزكاة:  تنظيم  الدولة  تولي  أهمية   - ت 

تنظيم الزكاة:
الدولة،  الزكاة من طرف  بتنظيم  الفردي للزكاة : مقارنًة  - إشكاليات اإلخراج 
قلة اجلدوى يف حتقيق  للزكاة- من  الفردي  اإلخراج  الفردية -أي  الزكاة  تشكو 
أهداف الزكاة بسبب حمدودّية األثر التنموي للزكاة، حيث إن الصدقات الفردية 
يف  وحمدوًدا  الزمن  يف  قصرًيا  الّتنموي  أمدها  جيعل  ممّا  األفراد،  عديد  عىل  توّزع 
الزكاة  مصارف  تنزيل  يمكن  ال  املنظم)13(.كام  املؤسسايت  للعمل   خالفًا  الكفاية 
وذات  والتنظيم،  الكفاية  من  عالية  قدرة  ذات  منظمة  بمؤّسسات  إالّ  واقعها  يف 

وسائل علمّية متّكن من اإلحصاء والتدقيق وتوفري املعلومات.
اإللزامّية، و يف ظّل غياب  الصفة  بأدائها عند غياب  املطالبني  امتناع عدد من   -
القائمة عىل  الزكاة واجلهة  دافعي  بني  العالقة  أيًضا حيّدد  متكامل  نظام ترشيعي 
جبايتها من ناحية، وحيّدد مصارفها من جهة ثانية، مما يتسبب يف انعدام الثقة يف 

الّسياسة العاّمة لإلنفاق، واخلوف من إنفاقها يف غري مصارفها)14(.
- دمج الزكاة يف املوازنة العامة يمّكن الدولة من احلّد من الفقر)15(.

ثانًيا: األسس والضوابط الشرعية لتولي الدولة زكاة األموال الظاهرة

قّسم الفقهاء األموال التي جتب فيها الزكاة إىل ظاهرة و باطنة)16(، فالظاهرة تشمل 
ما ال يمكن إخفاؤه كالزرع والثامر واملوايش، أما الباطنة فهي ما أمكن إخفاؤه من 
الذهب والفضة وعروض التجارة)17(، وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء يف تعريف 

)13( اخلويل، الباهي، الثروة يف ظّل اإلسالم، دار بو سالمة، تونس، ط1، 1980، ص112.
)14( الكثريي عبد العزيز »والية الدولة عىل الزكاة وأثرها يف تنمية االقتصاد اإلسالمي« منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي لسنة 2017، ص27.

(15)-Kahf, Monzer :Effect of zakat on government budget ,IIUM Journal of Economics & management 5,No.1 (1997):6785-
)16( الكثريي، والية الدولة عىل الزكاة وأثرها يف تنمية االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص44.

)17( املاوردي، عيل بن حممد حبيب البرصي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1983، ص99.
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إذا كانت يف مواضعها فهي  التجارة  أّما عند احلنفية فعروض  الظاهرة،  األموال 
عىل  اخلطاب  بن  عمر  جعله  الذي  املوظف  -أي  العارش  عىل  مرت  وإذا  باطنة 
األموال  املعارصون  الفقهاء  عّرف  وقد  ظاهرة)18(.  فهي  وبلد-  بلد  بني  املعابر 
تفتيشها  للحكومة  يمكن  التي  األموال  بأهنا  الزكاة،  أموال  تقسيم  عند  الظاهرة 

وإحصاؤها)19(، وهي التي يمكن لغري مالكها معرفتها وإحصاؤها)20(.
حال  يف  الظاهرة  األموال  زكاة  شؤون  الدولة  تويل  مرشوعية  عىل  الفقهاء  اتفق 
قيام املكلفني بدفعها إىل الدولة باختيارهم، وقد نقل ابن منذر هذا االمجاع بقوله: 
»أمجع أهل العلم عىل أن الزكاة كانت تدفع إىل رسول اهلل عليه وسّلم وعامله وإىل 
من أمر بدفعها إليه«)21(. ويف املقابل اختلف الفقهاء يف وجوب تويل الدولة حتصيل 
األموال الظاهرة، حيث ذهب مجهور الفقهاء وأكثر العلامء وهم احلنفية)22(واملالك
ية)23(والزيدية)24(والشعبي واألوزاعي)25( إىل أن زكاة األموال الظاهرة من شؤون 
الدولة ومهامها، وخالف اإلمام الشافعي اجلمهور حيث يسجل له قوالن يف زكاة 

األموال الظاهرة:
قول الشافعي القديم: جيب دفع الزكاة إىل احلاكم، فإن فّرقها املزكي بنفسه لزمه 
هِبَا ﴾)26(.  يِهم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  ْم  َأْمَواهِلِ ِمْن  ﴿ُخْذ  تعاىل  اهلل  لقول  الضامن 
وقد استدّل اإلمام الشافعي بام روي عن عثامن ريض اهلل عنه أنه قال: »هذا شهر 
زكاتكم فمن كان عنده دين فليقض دينه وليزّك بقية ماله«)27(. كام استدّل بالقياس 
عىل اخلراج واجلزية عىل اعتبار أن مال الزكاة حيق للحاكم املطالبة بدفعه، ومتى 

طالب بذلك وجب الدفع.
)18( الكاساين: مرجع سابق، ج 2، ص 35.

)19( املودودي، أبو األعىل، فتاوى الزكاة ترمجة رضوان أمحد الفالحي، جدة املركز العاملي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، 
1405 هـ / 1985 م، ص 51.

)20( القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج 2، ص 765.
)21( ابن املنذر، اإلمجاع، ص 46.

)22(ابن عابدين، رد املحتار، ج2، ص5.
)23(الدسوقي، الرشح الكبري بحاشية الدسوقي، ج1، ص503.

)24( املرتىض، أمحد بن حييى،رشح األزهار وحواشيه،ج1، ص527.
)25( يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 727.

-26)26( سورة التوبة، اآلية 103. 
)27(- ابن قدامة، املغني، باب زكاة الدين، دار عامل الكتب للطباعة، الرياض، ج4، ص263 – 264.  
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قول الشافعي اجلديد: أجاز الشافعي يف جديد رأيه أن يفّرق املزّكي الزكاة بنفسه، 
كام أجاز دفعها للحاكم، وذكر أن األفضلية أن تدفع للحاكم مطلقا.)28(

وذهب احلنابلة إىل أنه جيب عىل املزّكي أن يتوىل بنفسه تفرقة زكاة األموال الظاهرة 
ليتحقق من وصوهلا إىل مستحّقيها، وهذا ال يعني عدم جواز دفعها للّسلطان بل 

جّوزوا ذلك، فالواجب يتمثل يف اإلخراج وليس الدفع إىل اإلمام.)29(
واملستخلص حول وجوب تويّل الدولة شؤون زكاة املال الظاهر أن »الفقهاء اتفقوا 
املسلمني،  األمر يف  لويل  مستحقيه  تفريقه عىل  و  جبايته  والية  أن  -تقريًبا- عىل 
وليس من شأن األفراد، وال يرتك لذممهم وضامئرهم وتقديرهم الشخيص »)30(، 

ويقوم هذا الرأي عىل أدلة من القرآن والسنّة القولّية والسنة العملية واإلمجاع.
نَّاُهْم يِف األَْرِض َأَقاُموا  كَّ ِذيَن إِن مَّ * من األدّلة القرآنية نذكر قوله جّل يف عاله:﴿الَّ
األُُموِر﴾)31(،  َعاِقَبُة  َوهللَِِّ  امْلُنَكِر  َعِن  َوهَنَْوا  بِامْلَْعُروِف  َوَأَمُروا  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  الَة  الصَّ
ويف هذه اآلية داللة عىل مسؤولية الدولة يف مجع الزكاة وتفريقها عىل مصارفها 

الرشعية.
* من السنة القولية نذكر احلديث الوارد عن بريدة بن عامر بن احلصيب ريض 
اهلل عنه قال صىل اهلل عليه وسلم: »ما منع قوم الزكاة إالّ ابتالهم اهلل بالسنني«)32(. 
ويف هذا داللة عىل أن منع الزكاة يرتتب عليه عقوبة عاّمة عىل األمة ممّا جيعل لويل 
األمر سلطة أخذها قهًرا بسلطان الرشع وقوة الدولة تفادًيا لوقوع العقوبة العامة 

عىل األمة.
*من السنة الفعلية )العملية( نذكر ما رواه جرير بن عبد اهلل قال: جاء ناس من 
األعراب إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقالوا: إن أناًسا من املصدقني يأتوننا 
قال  مصدقيكم)33(«،  »أرضوا  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فقال  فيظلموننا 

)28( النووي، حميي الدين أبو زكريا حييى بن رشف، املجموع رشح املهذب، املطبعة االمريية، دون تاريخ، ج5، ص 104.
)29( ابن قدامة، املصدر نفسه، ج2، ص 641.

)30( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج2، ص 758.
)31( سورة احلج، اآلية 41.

)32( رواه الطرياين يف املعجم األوسط، حديث رقم 6966..
)33( مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم،كتاب الزكاة، باب إرضاء السعاة، حديث رقم 989.
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اإلمام النووي رمحه اهلل: »املصدقون هم السعاة العاملون عىل الصدقات«، ويدّل 
احلديث عىل بعثه صىل اهلل عليه وسلم السعاة واجلباة جلباية الزكاة وتوزيعها)34(. 
وهذا أبرز دليل عىل والية الدولة يف تنظيم شؤون الزكاة، ومن أمثلة ذلك ما ييل: 
مصدًقا«)35(،  وسلم  عليه  اهلل  صىل  »بعثني  قال:  كعب  بن  أيب  عن  البيهقي  روى 
وروي عن رجل من أشجع أن حممد بن مسلمة األنصاري كان يأتيهم مصدًقا)36(، 
وروي عن قيس بن سعد بن عبادة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم بعثه ساعًيا)37(، 
وذكر ابن إسحاق مجاعة آخرين بعثهم النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل قبائل وأقاليم 

أخرى)38(.
كام استدّل الفقهاء باإلمجاع عىل مرشوعّية والية الدولة عىل زكاة األموال الظاهرة 
منعها ولو  الزكاة ممن  الدولة يف أخذ  أهّنم أمجعوا عىل سلطة  يف حال طلبها، كام 
العلم  أهل  »أمجع  بقوله:  االمجاع  هذا  منذر  ابن  نقل  وقد  تعزيره)39(،  وهلا  قرًسا 
عىل أّن الزكاة كانت تدفع إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسّلم وعامله وإىل من أمر 

بدفعها إليه«)40(.

 : األسس والضوابط الشرعية لتولي الدولة زكاة األموال الباطنة
ً
ثالثا

الدولة  إىل  الباطنة  أمواهلم  زكاة  بدفع  املكلفني  قيام  جواز  عىل  الفقهاء  اتفق 
باختيارهم، وعىل وجوب جباية زكاة األموال الباطنة إذا اتسم املكلفون بالتهاون 
يف أدائها، وعىل وجوب دفع زكاة األموال الباطنة إىل الدولة يف حال طلبتها منهم؛ 
كام اتفق الفقهاء عىل أن الدولة إذا مل تطلب زكاة األموال الباطنة مل يسقط أداؤها 

)34( النووي، أبو زكرياء حيي بن رشف، رشح النووي عيل صحيح مسلم، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1392 ه، ج7، ص73.
)35( البيهقي، أمحد ابن احلسني، سنن البيهقي الكربى، دار الكتب العلمية، بريوت،ط3، 2003، باب ال يأخذ الساعي فوق ما جيب وال ماخضًا إال 

أن يتطوع، رقم 7279، ج4، ص162.
)36( البيهقي، سنن البيهقي الكربى، رقم7309، ج4، ص171.
)37( البيهقي، سنن البيهقي الكربى، رقم 7659، ج4، ص265.

)38( ابن القيم، زاد املعاد، 472/2.
)39( املاوردي، األحكام السلطانية، ص277.

)40( ابن املنذر، اإلمجاع، ص46.
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اختلف  املقابل  ويف  عليهم)41(.  وجتب  أعناقهم  يف  تبقى  بل  بأدائها  املكلفني  عن 
الباطنة عىل مذهبني: مذهب  الدولة يف حتصيل األموال  الفقهاء يف حكم تدخل 
القائلني بمسؤولية املزّكي عىل زكاة أمواله الباطنة، ومذهب القائلني بوالية الدولة 

عىل مجع األموال الباطنة.

ي على زكاة أمواله الباطنة
ّ
أ- المذهب األّول: مذهب القائلين بمسؤولية المزك

ذهب احلنفية)42( والشافعية)43( واحلنابلة)44( وغريهم إىل اإلقرار بمسؤولية صاحب 
الزكاة عن إخراج زكاة األموال الباطنة بنفسه إىل املستحقني مبارشة وتفصيل هذا 

املذهب يربز من خالل األقوال التالية:
*احلنفية: قال أبو يوسف يف اخلراج: »وأمّا املال الباطن الذي يكون يف املرص، فقد 
قال عاّمة مشاخينا أّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم طالب بزكاته، وأبا بكر وعمر 
طالبا، وعثامن طالب زماًنا، وملا كثرت أموال الناس ورأى أن يف تتبعها حرًجا عىل 

األمة، ويف تفتيشها رضًرا بأرباب األموال، فّوض األداء إىل أرباهبا«)45(.
*الشافعية: قال املاوردي يف األحكام السلطانية: »ليس لوايل الصدقات نظر يف 
األموال  أرباب  يبذهلا  أن  إالّ  منه،  بإخراج زكاته  أحق  وأربابه  الباطن  املال  زكاة 
فيقبلها منهم، ويكون يف تفريقها عوًنا هلم، ونظره خمتص بزكاة األموال  طوًعا، 

الظاهرة، يؤمر أرباب األموال بدفعها إليه)46(.
*احلنابلة:قال ابن قدامة يف املغني » يستحب لإلنسان أن ييل تفرقة الزكاة بنفسه 
الظاهرة  األموال  من  أكانت  سواء  مستحقها،  إىل  وصوهلا  من  يقني  عىل  ليكون 
أو الباطنة.« قال اإلمام أمحد:« أحب إىّل أن خيرجها وإن دفعها إىل السلطان فهو 

جائز«)47(.
)41( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج2، ص772.

)42( أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم، اخلراج، دار احلداثة، بريوت، 1990، ص197.
)43( 43 املاوردي، األحكام السلطانية، ص99.

)44( قدامة، املغني، مرجع سابق، ج2، ص260.
)45( أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم، اخلراج، الكتاب األول من جمّلد الرتاث االقتصادي اإلسالمي، دار احلداثة، بريوت، 1990، ص197.

)46( املاوردي: األحكام السلطانية، ص99.
)47( ابن قدامة: املغني،مرجع سابق، ج2، ص 260.
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رشعية  وبأدلة  العملية(،   ( الفعلية  السنة  من  بدليل  املذهب  هذا  أنصار  استدل 
خمتلف يف اعتامدها عىل غرار فعل الصحايب و املقاصد الرشعية، نذكر منها:

* الدليل من السنة الفعلية ) العملية(: بعث السعاة واجلباة الثابت بالسنة املتواترة 
عن النبي صىل اهلل عليه وسلم حمله زكاة الزروع والثامر وهبيمة األنعام، ومل يرد 

نقل متواتر أنه بعث عامله ألخذ زكاة النقدين وعروض التجارة)48(.
*الدليل من فعل الصحايب: نظًرا التساع رقعة اخلالفة اإلسالمية وتنامي املوارد 
وترك  الظاهرة  األموال  بجباية  عهده  يف  عفان  بن  عثامن  اكتفى  للدولة،  املالية 
الناس  بأمانة  ثقته  اجتهاده  بأنفسهم ومرجع  يؤدوهنا  الباطنة ألصحاهبا  األموال 
ودينهم من ناحية وتوفرًيا لنفقات اجلباية والتوزيع التي ترتفع عندما تتوىل الدولة 

جباية األموال الباطنة بام أهنا صعبة التحصيل والتفتيش)49(.
*الدليل من مقاصد الرشيعة: إّن الدولة نائبة بحكم الوالية العاّمة عن صاحب 
الزكاة فتربأ ذمة املزكي بدفعها إليها، إالّ أّن رصفها بنفسه إىل مستحقيها فيه فوائد 
املزكي بني  للزكاة يسد حاجة األقارب اجلريان فيجمع  الفردي  التوزيع  أن  منها 

أجر الزكاة والصلة)50(.

ب- المذهب الثاني: مذهب القائلين بوالية الدولة على جمع زكاة األموال 

الباطنة

أقّر املالكية واإلمام األوزاعي وهو قول اإلمامية والزيدية بوالية الدولة يف مجع 
زكاة األموال الباطنة والظاهرة عىل حّد السواء)51(.

وحمّل اخلالف بني االموال الظاهرة والباطنة عند املالكية طريقة التحصيل، ففي 
املال  من  زكاهتا  وأخذ  مالكيها  عىل  إلحصائها  العامل  يبعث  واحلرث  األنعام 
مبارشة، أّما بالنسبة لألموال النقدية فال يبعث أحًدا حييص ويقبض، ولكن ينتظر 

)48(الكاساين، بدائع الصنائع،ج 2، ص44.
)49(املصدر نفسه، ج2، ص7.

)50( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج 2، ص 774.
)51( الزحييل، وهبة، الفقه االسالمي وأدلته، 1972/3.



42

العدد )12( يل 2020 م ـ  دولة قطــر أبر

جميء أرباب املال إليه بزكاة أمواهلم، ويرتك إحصاء تلك األموال، وحتديد مقدار 
الزكاة للمطالبني بأدائها)52(.

يِهم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  ْم  َأْمَواهِلِ ِمْن  ﴿ُخْذ  تعاىل:  قوله  القرآن:  من  -الدليل 
هِبَا ﴾)53(، ووجه الداللة أن اخلطاب يف اآلية الكريمة للنبي صىل اهلل عليه وسلم 
بني  متييز  الدولة هبا دون  فدّل ذلك عىل وجوب مطالبة  ولًيا لألمر  قائًدا  بصفته 

الباطن منها والظاهر.
-الدليل من السنة: قال عيل ريض اهلل عنه، قال صىل اهلل عليه وسلم: “قد عفوت 
 .)54(“ درمًها  درمًها  أربعني  كل  من  الرقة  صدقة  فهاتوا  والرقيق،  اخليل  عن  لكم 
ويف احلديث ترصيح بأّن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يتوىل جباية زكاة دراهم 

الفضة. 
-الدليل من فعل الصحابة: رغم تنامي وظائف الدولة، مل يفوض عمر بن اخلطاب 
سلطة الترصف يف شؤون زكاة األموال الباطنة إىل مالكيها، بل تم تنظيم شؤون 

الزكاة ضمن سجالت)55(.
باختصاص  القول  إىل  املعارصين  الفقهاء  من  فريق  ذهب  األدلة  هبذه  وعماًل 
الدولة يف شؤون زكاة األموال الباطنة جبايًة وتوزيًعا، نذكر منهم الدكتور يوسف 
القرضاوي الذي اعترب أن موقف املقرين بسلطة األفراد يف أداء زكاة أمواهلم الباطنة 
مبني عىل إحساهنم الظن يف مسارعة أصحاب املال يف أداء الزكاة بدافع اإليامن، 
أصحاب  من  الكثري  وأن  واملكان،  الزمان  متغريات  اعتبارهم  يف  وضعوا  ولو 
بسبب  مقدارها  من  للتنقيص  ويتحايلون  الزكاة،  إيتاء  من  سيتهربون  األموال 

حبهم للامل، لوجب تدخل الدولة الكامل يف شؤون الزكاة جبايًة وتوزيًعا)56(.
ويف نفس السياق اعترب الشيخ حممد أبو زهرة أن زكاة املال تنظيم اجتامعي، وأن 

)52( األشقر، حممد سليامن وآخرون، أبحاث فقهية يف قضايا الزكاة املعارصة، دار النفائس للنرش والتوزيع،2004، ص110.
)53(سورة التوبة، اآلية 103.

)54( ابن حنبل، أمحد، مسند امحد، مسند عيل بن أيب طالب، مؤسسة الرسالة،رقم 711،ج2،ص118. 
)55(أبو عبيد، األموال، ص531.

)56( القرضاوي، فقه الزكاة، ج2، ص 782.
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الرضورة تدعو إليه يف هذا الزمن املعارص، وأن الدولة وأعواهنا هم الذين جيمعوهنا 
وهم الذين يوزعوهنا، ألّن الزكاة كانت حلامية اجلامعة من الفقر وأرضاره ومحاية 
املدينة اإلسالمية الفاضلة من غارات األعداء من الداخل واخلارج، فيتوىل مجعها 

من يتوىل هذه احلامية)57(.

ت - موازنة وترجيح الباحث:

من خالل مقاربة نقدية آلراء الفقهاء، نرجح الرأي املقر بسلطة الدولة يف جباية 
من  سبق  ما  إىل  باإلضافة  رجحناه  ما  يؤيد  وممّا  والباطنة،  الظاهرة  الزكاة  أموال 

أدلة:
- إّن مفهوم األموال الباطنة يف عرصنا احلارض قد تغرّي عن ذي قبل نظًرا لغياب 
تغري  نتيجة  والباطنة  الظاهرة  األموال  بني  التفرقة  عىل  تساعد  موضوعّية  معايري 
رصيد  يعرف  أصبح  املحاسبية،  النظم  لتطور  ونظًرا  وحجمها،  األنشطة  طبيعة 
األموال املدخرة واملودعة يف املصارف، وأصبحت معرفة عروض التجارة يسرية 
حماسبة،  مسك  كواجب  التاجر،  يتحملها  التي  املحاسبية  الواجبات  تعدد  نتيجة 
وعروض  النقود  حّول  مما  موازنة،  وإعداد  سنوي،  جرد  بعملية  القيام  وواجب 

التجارة وما يف حكمها من األموال الباطنة إىل الظاهرة)58(. 
املال  أسواق  تتداول يف  التي  املالية  األوراق  - أصبحت األسهم واحلصص من 
يكون  كام  معلومة،  واإلقفال  الفتح  عند  أسعارها  يومًيا  تنرش  التي  والبورصات 

حجم التداول معلنًا. 
- الدول املسلمة يف أمس احلاجة إىل احلصيلة املتأتية من الزكاة، سواء تعلق األمر 
بزكاة األموال الظاهرة أو الباطنة، لذا فاملتعني اعتبار النامء وحده علة موجبة لوالية 
الدولة يف جباية الزكاة ورصفها، واملالحظ يف العرص الراهن أن أكثر األموال نامًء 
واستثامًرا ورواًجا هي ما اعتربت يف تصنيف الفقهاء قدياًم أموااًل باطنة، لذلك ال 

)57( شحاتة، حسن حسني، فقه التطبيق اإللزامي للزكاة عىل مستوى الدولة، بحث مقدم للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 1428ه، ص7.
)58(- املصدر نفسه، ص9.
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التي أصبحت من أقوى  الدولة عن زكاة هذه األموال  اليوم رفع والية  يستقيم 
املمتلكات التي تتشكل منها رؤوس األموال أي من أكثر األموال التي تدر زكاهتا 

إيرادات مليزانية الدولة )59(. 
أن  للزكاة  األصيل  الرشعي  الوضع  أن  املبحث  هذا  بيانه يف  مما سبق  نستخلص 
حكم  عن  البحث  إىل  يدفعنا  مما  وإنفاًقا،  مجًعا  تطبيقها  مسؤولية  الدولة  تتوىل 

املسائل املرتتبة عن هذا التطبيق.

المبحث الثاني : مسائل فقهية مترتبة عن تولي الدولة تنظيم الزكاة

االقتصاد  علامء  اعترب  واالجتامعية،  االقتصادية  الزكاة،  مقاصد  حتقيق  لضامن 
أو  القيمة  إخراج  إمكانية  عرب  األزمات  هلذه  معالج  أفضل  الزكاة  اإلسالمي 
روافد  من  الزكاة  اعتربوا  كام  جبايتها)60(،  يف  التأخري  أو  والتعجيل  فيها،  العني 
التنموية  الفوارق  عىل  وللقضاء  للتنمية،  املحيل  للتمويل  الالزمة  املوارد  توفري 
البلدان  الواحد وبني  البلد  أقاليم  التضامن اجلهوي بني  بني اجلهات، ولتكريس 
املال)61(. وأمام تنامي وظائف  الزكاة إىل غري بلد  آلية نقل  اإلسالمية وذلك عرب 
الرضيبة  بني  اجلمع  يف  احلل  العلامء  من  عدد  وجد  االجتامعية  نفقاهتا  و  الدولة 
والزكاة ويف استثامر أموال صندوق الزكاة)62(. سنبحث يف التأصيل الفقهي ألهم 
بميزانية  الوثيقة  املقرتحة وقد ركزنا عىل  دراسة ثالث مسائل  لعالقتها  احللول 
بالقيمة  تعد  ما  الدولة عادًة  القيمة يف زكاة األموال )ميزانية  الدولة: مسألة دفع 
النقدية للعملة املحلية)، املبادرة بالزكاة( قد تعرتي ميزانية الدولة اخالالت بني 
أو  صنف  الزكاة يف  ألموال  الدولة  رصف  معينة(،  سنوات  يف  والنفقات  املوارد 

أكثر من مصارف الزكاة الثامنية )بحسب أهداف السياسة املالية(.
)59( شحاتة، شوقي إسامعيل، تنظيم وحماسبة الزكاة يف التطبيق املعارص، الزهرة لإلعالم العريب، 1988، ص18 و19. 

)60( املجدوب، أمحد، السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي دراسة مقابلة مع االقتصاد الرأساميل، مرجع سابق، ص186.
)61( البعيل، عبد احلميد حممود، اقتصاديات الزكاة واعتبارات السياسة املالية والنقدية، دار السالم، القاهرة،1991، ص115-109.

)62( صاحلي، صالح، املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي، دار الفجر، القاهرة، 2006، ص 115-19. 
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: مسألة دفع القيمة في زكاة األموال
ً

أوال

اختلف الفقهاء يف مسألة إخراج القيمة يف الزكاة عىل أقوال، فمنهم من منع إخراج 
القيمة، ومنهم من أجاز األمر مع الكراهة، ومنهم من أجازه بال كراهة، ومنهم 

من أجازه يف صور ومنعه يف صور.
فالذين  الزكاة،  حقيقة  إىل  النظرة  اختالف  يف  يتمثل  املسألة  يف  االختالف  ومرد 
إخراج  املالك  عىل  حّتموا  وجّل  عّز  اهلل  إىل  وقربة  عبادة  أهنا  عىل  إليها  نظروا 
العني التي جاء هبا النّص، ومل جييزوا له إخراج القيمة، وهذا موقف الشافعي)63( 

والظاهرية )64(وأمحد يف املشهور عنه )65(وبعض املالكية)66(.
أّما الذين نظروا إىل الزكاة عىل أهّنا فريضة مالية عىل املكلف، فقد جّوزوا إخراج 

القيمة وهذا موقف احلنفية)67( ومن وافقهم من املالكية)68( واحلنابلة)69(.

أ-أدلة مجيزي دفع القيمة في زكاة األموال

يِهم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  ْم  َأْمَواهِلِ ِمْن  ﴿ُخْذ  تعاىل:  قوله  القرآن:  من  *الدليل 
الوارد يف  فاللفظ  املأخوذ مال، والقيمة مال،  أّن  هِبَا ﴾)70(، تنصيص رصيح عىل 
اآلية وارد عىل سبيل العموم واللفظ مطلق وال يقيد قوله صىل اهلل عليه وسلم »يف 

كل أربعني شاة شاة« )71(.
* الدليل من فعل الصحابة:قد ثبت أخذ القيمة يف الزكاة عن مجاعة من الصحابة 
يف عرص النبي صىل اهلل عليه وسلم)72(، فقد ثبت عن معاذ أنه قال ألهل اليمن: 
»ائتوين بعرض ثياب مخسني أو لبس آخذه منكم مكان الصدقة، فإّنه أهون عليكم 

)63( الشريازي، املهذب،دار الكتب العلمية، 1، ص 151
)64( ابن حزم، املحىل، دار الفكر، بريوت، ج6، ص137.

)65( ابن قدامة، املغني ج4، ص295.
)66( ابن العريب، أحكام القران، ج2، ص119.

)67(الكاساين، بدائع الصنائع،ج2، ص111.
)68( التنوخي، ابن ناجي، رشح الرسالة،ج1، ص340.

)69( ابن قدامة، املغني، ج3، ص65.
)70( التوبة، اآلية 103.

)71(الرسخيس، املبسوط، دار السعادة، مرص، 1331 هـ، ج 2، ص157.
)72( دردور، إلياس، حمارضات يف مقاصد الرشيعة، دار ابن حزم، لبنان، ط 1، 2015 م، ص229. 
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وخري للمهاجرين باملدينة«)73(.

ب - أدلة مانعي دفع القيمة في زكاة األموال

الَة  الصَّ َأَقاُموا  األَْرِض  يِف  نَّاُهْم  كَّ مَّ إِن  ِذيَن  تعاىل﴿الَّ قوله  القرآن:  من  الدليل   *
َكاَة َوَأَمُروا بِامْلَْعُروِف َوهَنَْوا َعِن امْلُنَكِر َوهللَِِّ َعاِقَبُة األُُموِر ﴾)74( أمر اهلل يف  َوآَتُوا الزَّ
هذه اآلية بإيتاء الزكاة أمًرا جمماًل، وجاءت السنة ففصلت ما أمجله القرآن، وبينت 
املقادير املطلوبة كقوله صىل اهلل عليه وسلم: » يف كل أربعني شاة شاة«)75(، فتكون 

الزكاة حًقا للفقري بام تضمنه النص أي بِالعني)76(.
*الدليل من السنة القولية: روى أبو داود وابن ماجة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم 
قال ملعاذ حني بعثه إىل اليمن: »خذ احلب من احلب، والشاة من الغنم، والبعري من 
اإلبل، والبقر من البقر« وهو نص جيب الوقوف عنده، فال جيوز جتاوزه إىل أخذ 

القيمة)77(.
* األدلة من املقاصد الرشعية:

متام  بل  فحسب،  املال  نقص  يف  ليس  الزكاة  ترشيع  يف  واالبتالء  التكليف   -
التكليف يف قطع العالقة بني القلب وبني ذلك اجلزء من عني املال، ولذلك وجب 

إخراج ذلك اجلزء بعينه)78(.
-الزكاة وجبت لسد حاجة الفقري وشكًرا لنعمة اهلل عّز وجّل، وبام أّن حاجات 
الفقري متنوعة وجب التنوع يف الواجب، وحيصل شكر النعمة من العبد بإخراجه 

من عني املال ال من قيمته)79(.

ت -موازنة وترجيح:

)73(البيهقي، السنن الكربى، رقم 7373،ج 4، ص190.
)74( احلج، اآلية 41.

)75( البيهقي، السنن الكربى، رقم 7252،ج 4، ص147.
)76( القرضاوي، فقه الزكاة، ط26، ص762.

)77( املصدر نفسه، ص763.
)78( ابن العريب، أحكام القرآن،ج8، ص945.

)79( ابن قدامة، املغني، ج3، ص65.
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لقد قام باملوازنة والرتجيح بني أدلة الفريقني علامء معارصون عىل غرار الدكتور 
موقف  رجحان  هلام  تبني  اللَذين  دردور  إلياس  والدكتور  القرضاوي  يوسف 
احلنفية يف املسألة، وحجتهم يف ذلك أن احلاجة واملصلحة يف العرص احلايل تقتيض 

جواز أخذ القيمة ما مل يكن يف ذلك رضر بالفقراء وأرباب املال. 
ونرجح بدورنا جواز إخراج القيمة يف الزكاة ألنه األكفأ يف حتقيق مقاصد الزكاة 
االقتصادية واالجتامعية، فتوفري حّد الكفاية للفقري عىل مستوى االقتصاد اجلزئي 
يستوجب محاية املقدرة الرشائّية للفقري ولصاحب املال يف نفس الوقت؛ وبتبني 
االستقرار  حتقق  أداة  الزكاة  من  جتعل  أن  للدولة  يمكن  املسألة  يف  احلنفية  رأي 

االقتصادي وتقاوم من خالهلا التضخم والركود)80(. 

ثانًيا :مسألة المبادرة بالزكاة، تقديمها و تأخيرها

أ-المبادرة بالزكاة:

ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل وجوب الزكاة عىل الفور 
العبادة  كانت  إذا  الفورية، خاصة  يقتيض  العموم  األمر يف  أن  وسندهم يف ذلك 

متكررة فال جيوز تأخريها إىل وقت وجوب مثلها كالّصالة والصوم)81(.
موسًعا،  وجوًبا  جتب  أهنا  عندهم  املشهور  فالقول  اجلمهور  احلنفيُة  خالف  وقد 
مكان  يتعني  وال  آخر،  زمان  دون  بأدائها  زمان  يتعني  فال  مطلق،  بأدائها  فاألمر 

بأدائها دون مكان آخر)82(.
أّما الكرخي فقد وافق اجلمهور وخالف أئمة مذهبه، وقوله إّن الزكاة واجبه عىل 
الفور، ألّن األمر عىل وجه العموم وإن كان ال يقتيض الفورّية، فاألمر بالرصف 
للفقري معه قرينة الفور، ألنه يدفع احلاجة واحلاجة معجلة، إذا كانت الزكاة ستنقل 

)80( سليامن، جمدي عبد الفتاح، عالج التضخم والركود االقتصادي يف اإلسالم، دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، 2002، ص104-
.205

)81( ابن قدامة، املغني، مرجع سابق، ج2، ص684.
)82( الدبويس، تأسيس النظر، دار ابن زيدون، بريوت، مكتبة الكليات األزهرية، مرص، ص101.
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من موضع الوجوب إىل فقري أشد حاجة لتصل إىل مستحقيها عند احلول)83(.
وإذا كانت الفورّية واجبة يف الزكاة حسب قول اجلمهور، فاملبادرة إىل إخراجها 
حممودة ككل الصاحلات، بل تعترب أكثر محًدا نظًرا لطبيعتها كفريضة مالية، املبادرة 
فيها حتمي املكلف من غلبة الشّح وهوى النفس)84(؛ وإذا كانت املبادرة إىل إخراجها 
تعترب أمًرا حمموًدا فان مطالبة الدولة بتعجيلها وتقديمها عن موعدها تستوجب 

البحث عن حكمها.

ب – تقديم الزكاة

ب-1 آراء الفقهاء يف املسألة:
لقد فّصل الفقهاء يف هذه املسألة، باعتبار طبيعة األموال الزكوية يشرتط هلا احلول 
أم ال يشرتط؛ أّما القسم األول كاملاشية السائمة والنقود وعروض التجارة فأكثر 
النصاب،  األموال  بلغت  إذا  احلول  حلول  قبل  الزكاة  تقديم  جواز  عىل  الفقهاء 
والتعجيل جائز حلولني أو أكثر، أّما إذا مل تبلغ األموال النصاب فال جيوز التقديم، 
وهبذا قال الشافعي، وأبو حنفية، وأمحد، وسعيد بن جبري، والزهري، واألوزاعي، 
قدمها  سواء  احلول،  حلول  قبل  الزكاة  تقديم  جيوز  ال  مالك  وقال  عبيد،  وأبو 
قبل ملك النصاب أو بعده)85(، وجيوز التقديم عند املالكية بال كراهة، إذا كانت 
الزكاة ستنقل من موضع الوجوب إىل فقري أشد حاجة لتصل إىل مستحقيها عند 

احلول)86(. 
واحتج املانعون للتعجيل بأّن احلول يعترب رشًطا للزكاة كالنصاب، فال جيوز إذن 
تقديم الزكاة عىل احلول كام ال جيوز تقديمها قبل ملك النصاب؛ ويف املقابل استدل 
املجيزون لتعجيل الزكاة بام روى أبو داود وغريه عن عيل أّن العباس سأل رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف تعجيل صدقته قبل أن حتّل فرخص له يف ذلك)87(، كام 

)83( الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج1، ص503.
)84( الشوكاين، نيل األوطار، ج 4، ص 148.
)85( ابن رشد، بداية املجتهد، ج1، ص266.

)86( الدسوقي، حاشية الدسوقي،مرجع سابق، ج1، ص503.
)87(الشوكاين، نيل األوطار، مرجع سابق، ج4، ص159.
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استدلوا أيًضا بأن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم استلف صدقة العباس عامني، 
بأّن هذا تعجيل للامل وجد سبب وجوبه قبل وجوبه وذلك  بالقياس  واستدلوا 
بعد احللف  اليمني  الدين قبل حلول أجله، وكأداء كفارة  جائز، كتعجيل قضاء 

وقبل احلنث)88(.
مع  فاجلمهور  والركاز،  والثامر  كالزروع  حول  فيها  يشرتط  ال  التي  األموال  أّما 

عدم جواز تعجيل الزكاة فيها، وأجاز بعض الشافعية تعجيل العرش)89(.
ب 2–موازنة وترجيح

بعد عرض أقوال الفقهاء يف مسألة تعجيل الزكاة نرجح مذهب القائلني بجواز 
تعجيل الزكاة، خاصة وأن واقع اقتصاد الدول املسلمة من حيث تبعيتها للمنظامت 
املالية العاملية مثل صندوق النقد الدويل، ومنظمة التجارة العاملية، والبنك الدويل، 
وتأثرها باألزمات املالية والعاملية، جيعلها يف أمس احلاجة إىل حل تعجيل الزكاة 
لتكون أداة ملقاومة التضخم الذي يفتك بالفقراء من املسلمني، ويف هذا السياق 
تأخري  اإلسالمي  االقتصاد  علامء  اقرتح  التي  االقتصادي  الركود  مسألة  تدفعنا 

جباية الزكاة ملعاجلتها)90(، إىل البحث يف جوازها من عدمه. 

ت:تأخير الزكاة

اتفق الفقهاء عىل أنه جيوز لويل األمر تأخري أخذ الزكاة من أرباهبا ملصلحة معتربة 
أخذ  اخلطاب  بن  تأخري عمر  ذلك  داعية، ومستندهم يف  أو حلاجة  ذلك  تقتيض 
حتسنت  ملا  املقبلة  السنة  ويف  املجاعة،  الناس  فيه  عاش  الذي  الرمادة  عام  الزكاة 
تأخري  أّما  لسنتني)91(؛  الزكاة  بأخذ  أمر  املطر  نزول  نتيجة  االقتصادية  الوضعية 
يسرًيا،  كان  إذا  إالّ  التأخري  جيوز  ال  جيوز،كام  فال  حاجة  ولغري  عذر  بغري  الزكاة 
وال جيوز كذلك بقاؤها عند رب املال وكلام جاءه مستحق أعطاه منها عىل مدار 

)88( ابن قدامة، املغني، مرجع سابق، ج2، ص630.
)89(النووي، املجموع، ج2، ص224.

)90( أبو الفتوح، نجاح عبد العليم، السياسة النقدية ونظرية النقود يف االقتصاد االسالمي، عامل الكتب احلديث للنرش،األردن،ط1، ص74.
)91(الرميل، هناية املحتاج، ج2، ص134. ابن قدامة، املغني، مرجع سابق، ج2، ص685. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج1، ص500. 
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العام)92(.
وجيدر بنا التذكري يف ختام البحث يف هذه املسألة أّن الزكاة باتفاق الفقهاء ال تسقط 
وسائر  واملساكني  للفقراء  اهلل  أوجبه  حق  أهنا  ذلك  يف  ومستندهم  بالتقادم)93(، 
املستحقني، ومن هذا يقتيض عدم سقوط هذا احلق بمرور عام أو أربع سنوات 
اعتربها كل من  بالذات  املسألة  للرضائب. وهذه  الوضعية  القوانني  كام حددت 
قارن الزكاة بالرضائب العرصية جمااًل تتفوق وتتميز فيه الزكاة كمورد مايل داعم 

للموازنة العامة للدولة ال يسقط بالتقادم)94(. 

ا: صرف الدولة ألموال الزكاة في صنف أو أكثر من مصارف الزكاة الثمانية
ً
ثالث

اختلفت اآلراء الفقهية حول جواز رصف الزكاة يف صنف أو أكثر من مصارف 
الزكاة الثامنية بني قابل للتخصيص وموجب للتعميم.

أ - املجيزون للتخصيص: ذهب اإلمام مالك، وأبو حنفية، وأمحد، إىل أنه جيوز 
لإلمام أن يرصف الزكاة يف صنف واحد، أو أكثر من صنف واحد، واملرجع يف 

قراره إىل احلاجة)95(؛ واستدل القائلون باجلواز باآليت: 
إليها  الدفع  الذين جيوز  األصناف  لبيان  الثامنية  املصارف  القرآنية ذكرت  -اآلية 

دون غريها، ال لإللزام بتعميم التوزيع عىل األصناف الثامنية. 
-السنة القولية: قوله صىل اهلل عليه وسلم ملعاذ: “فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم 
صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم”)96(، فذكر صنف واحد من 
األصناف الثامنية دليل عىل جواز ختصيص مرصف من املصارف الثامنية بالرصف.
-السنة العملية: ثبت أّن الرسول صىل اهلل عليه وسلم ملا كانت تأتيه أموال الزكاة، 

رصفها أكثر من مرة يف صنف واحد سواء كان للفقراء، أو للمؤلفة قلوهبم)97(.
)92( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج2، ص730-729.

)93( النووري، املجموع، ج5ص337، ابن حزم، املحىل ج6ص 78، ابن قدامة، املغني ج2ص679.
)94( شحاتة، حسن حسني، التكامل والتوافيق بني نظامي للزكاة والرضائب يف جمتمع معارص، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ص4.

)95( ابن رشد، بداية املجتهد، مرجع سابق، ج1، ص201. ابن قدامة، املغني، مرجع سابق، ج2، ص669. 
)96( البخاري، صحيح البخاري، باب وجوب الزكاة، دار طوق النجاة،1422هـ، رقم1395،ج2،ص 104.

)97( أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص581.
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ب - القائلون بوجوب التعميم: ذهب اإلمام الشافعي إىل أنه ال جيوز ختصيص 
صنف من األصناف الثامنية بحصيلة الزكاة، بل الواجب رصفها عىل األصناف 

الثامنية كام سمى اهلل تعاىل)98(.
واستدل القائلون بعدم جواز التخصيص بام روي عن زياد ين احلارث العدائي 
أعطني  فقال:  رجل  فأتى  فبايعته،  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أتيت  قال: 
“إّن اهلل مل يرض بحكم وال  من الصدقة، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
تلك  فإن كنت من  أجزاء  ثامنية  فيها هو فجزأها  الصدقات حتى حكم  غريه يف 
األجزاء أعطيتك”)99(، وقد ذكر ابن رشد أّن حمل االختالف بني الفريقني معارضة 
اللفظ للمعنى، فإن اللفظ يقتىض القسمة بينهم مجيعا واملعنى يقتيض أن ذكر مجيع 

املصارف يف اآلية إنام ورد لتمييز اجلنس ال لترشيكهم يف الصدقة)100(. 
ت-موازنة وترجيح : نرجح الرأي الذي جييز للدولة أن ترصف الزكاة يف صنف 
مقاصد  مع  يتفق  الرأي  إىل ذلك ألّن هذا  املصلحة  أو  احلاجة  إن دعت  أكثر  أو 
ترتب األولويات  احلاجة وأن  املصلحة وشدة  تراعي  أن  الرشع، والدولة عليها 
بالسودان)101(، كام  السائدة، وهبذا أخذ جملس اإلفتاء الرشعي  الظروف  بحسب 
يربر ترجيحنا بأن التخصيص جيعل من الزكاة أداة للسياسة املالية تتسم باملرونة 

حتدد الدولة مصارفها حسب األهداف االقتصادية واالجتامعية. 

)98( النووي، املجموع، مرجع سابق، ج6،ص185.
)99( أبو داود، السنن، باب من يعطي من الصدقة، وحد الغنى،املكتبة العرصية،بريوت،رقم 1630، ج2،ص117.

)100( ابن رشد، بداية املجتهد، مرجع سابق،ج2،ص37.
)101( العامل، يوسف حامد، بحث إلزامية الزكاة وتطبيقها من ويل األمر واملسائل املرتتبة عىل ذلك، الندوة األوىل لقضايا الزكاة املعارصة بالكويت، 

1988م. 
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المبحث الثالث: تنظيم موازنة الزكاة والموازنة العامة للدولة والجدوى االقتصادية

املالية  الدولة  أعباء  بموجبها  تقدر  التي  الترشيعية  الصيغة  هي  العامة  املوازنة 
احلكومة  أهداف  عن  يعرب  الذي  املوازنة،  قانون  يف  الربملان  ويقررها  وإيراداهتا، 
جداول  جمموعة  بأهّنا  العاّمة  املوازنة  حماسبيًا، تعرف  واملالية)102(.  االقتصادية 
ألرقام حسابية، تتعّلق باالعتامدات املخصصة واملتوّقع إنفاقها يف األغراض التي 
رصدت من أجلها، وجداول لإليرادات العاّمة املتوقع احلصول عليها)103( )انظر: 
املالحق، جدول 1 بنود املوازنة العامة(.أما موازنة الزكاة فقد عرفها أحد العلامء 
املعارصين بأهنا قائمة بموارد ومصارف الزكاة التقديرية بالنسبة لفرتة مقبلة)104(. 
ويعتربها الباحث وثيقة قانونية و ترتيبية تتضّمن تقدير املوارد املمكن أو املوجب 
استخالصها أو تعبئتها من الزكاة واملصارف املزمع توزيعها عليها بعنوان كّل فرتة 
يتم إعدادها واإلذن هبا وفقا لألهداف املرسومة يف خمططات التنمية االقتصادّية 
املوازنة  نموذج   2 جدول  املالحق،  (انظر:  للزكاة  الرشعة  املقاصد  مراعاة  مع 

الفرعية للزكاة(. 
اختلف تصور العالقة بني موازنة الزكاة واملوازنة العامة للدولة باختالف النظر 
إىل مبادئ املوازنة العامة، فمن الباحثني من اختار حمافظة الدولة عىل مبدأ الوحدة 
ورّجح إعداد موازنة أحادية للدولة)105(، يف حني ذهب فريق آخر إىل تغليب مبدأ 
للدولة  أساسية  عامة  موازنة  إعداد  عرب  امليزانية  تعدد  مبدأ  وأقروا  التخصيص، 
حمقًقا  الزكاة  تنظيم  يف  الدولة  تدخل  يكون  فكيف  للزكاة)106(.  مستقلة  وموازنة 
مع  ويكون متوافًقا  منه  املرجوة  لألهداف  حمقًقا  أي  اقتصادية،  جدوى  ألعىل 
املصالح  وإقامة  حاجياته،  وسد  للفقري  الكفاية  حتقيق  يف  املتمثلة  الزكاة  مقاصد 
العاّمة لألمة. هل من خالل موازنة مستقلة، أو مندجمة للزكاة يف املوازنة العامة 

)102( بعيل، حممد الصغري، و أبو العال يرسي، املالية العامة، اإليرادات العاّمة، املوازنة العامة، دار العلوم، عنابة، اجلزائر، 2003، ص15.
)103( لعامرة، مجال، مداخل املوازنة العامة، جملة العلوم اإلنسانية، العدد الثاين، جوان 2002، ص130.

)104( العمر، فؤاد عبد اهلل، نحو تطبيق معارص لفريضة الزكاة، دار السالسل للطباعة والنرش والتوزيع، الكويت، 1984، ص7.
)105( خالف، عبد الوهاب، السياسة الرشعية، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط3، 1987/1407، ص134.

)106( الفنجري، حممد شوقي، اإلسالم والضامن االجتامعي، اهليئة العامة للكتاب، مرص، ط3، 1990، ص89.
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للدولة؟
النموذج  يعرض هذا املبحث مزايا و عيوب االستقالل واالندماج ثم مؤيدات 

األمثل.

: موازنة زكاة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة والجدوى االقتصادية
ً

أوال

ذهب القائلون بتخصيص موازنة مستقلة للزكاة عىل غرار أيب عبيد وأيب يوسف 
والشيخ حممد الغزايل والدكتور حممد شوقي الفنجري إىل تغليب مبدأ التخصيص 
عىل مبدأ وحدة املوازنة، وذلك بإعداد موازنة مستقلة للزكاة، ويرتتب عىل هذا 
وعدم  للدولة،  األخرى  املوارد  مع  الزكاة  موارد  خلط  جواز  عدم  التخصيص 
جواز الرصف منها عىل مصارف خارجة عن نطاق املصارف الرشعية، إذ تواجه 
الدولة التزاماهتا املذكورة بالرضائب ال الزكاة)107(. فقد كتب أبو يوسف إىل أمري 
املؤمنني هارون الرشيد أول ما كتبه له يف الزكاة:«....وال توليها عامل اخلراج، فإّن 
حال الصدقة ال ينبغي أن يدخل يف مال اخلراج، ألن اخلراج يفء جلميع املسلمني، 

والصدقات ملن سمى اهللّ عز وجل يف كتابه«)108(.

اعتبارية،  معنوية  شخصية  هلا  الزكاة  مؤسسة  أن  املعارصين)109(  بعض  ويرى 
ويقتيض  الثامنية،  ومصارفها  بمواردها  بذاهتا  وقائمة  مستقلة  حماسبية  ووحدة 
اختالط  الدولة حتول دون  للزكاة عن  الرأي سلطة مستقلة  العميل هلذا  التطبيق 
حتى  إدارًيا  ارتباًطا  بالدولة  ترتبط  أن  عىل  للدولة،  العامة  املوازنة  مع  موازنتها 
موازنة  استقاللية  بمبدأ  أخذت  التي  الدول  ومن  الرسمية)110(.  صفة  هلا  تكون 
الزكاة نذكر السودان، فقد أنشأت ديوان الزكاة ليعمل عىل تأكيد سلطات الدولة 
موازنة  هلا  مستقلة،  هيئة  وهي  مستحقيها،  عىل  وتوزيعها  الزكاة  وإدارة  مجع  يف 

)107( الفنجري، املصدر نفسه، ص90.
)108(أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص196.

)109( شحاتة، شوقي اسامعيل، تنظيم وحماسبة الزكاة يف التطبيق املعارص، الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة، ط2، 1988، ص319.
)110( النبهان، حممد فاروق، االجتاه اجلامعي يف الترشيع االقتصادي اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط3، 1985،ص293.
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مستقلة بمقتىض الفصل اخلامس من قانون ديوان الزكاة السوداين)111(.

المزايا:

حيقق  مما  ورصًفا،  مجًعا  الزكاة  أموال  صون  حيث  من  1-االنضباط الرشعي: 
عن  متاًما  واملنفصل  املتني  املحاسبي  السياج  املنشودة)112(بفضل  الزكاة  أهداف 
املوازنة العامة للدولة، خاصًة حفظ موارد الزكاة من الترسب إىل غري مصارفها 
الرشعية. هذا يمكن من احرتام الضوابط الرشعية الشاملة من جهة، واخلطوط 

اإلرشادية التفصيلية بالنسبة لتوزيع الزكاة  من جهة أخرى.)113(
مركزية  اعتامد موازنة  تتيح  للزكاة  املستقلة  املوازنة  للتنمية:  املحيل  2-التمويل 
والتوازن  التطور  يف  يسهم  مما  جهة)114(  أو  إقليم  بكل  خاصة  فرعّية  وموازنات 
اجلهوي وعدم استئثار املركز باملوارد عىل حساب جهات أخرى. وتتحقق العدالة 
اجلهوّية أيًضا عن طريق حتويالت من موازنة فرعية إىل أخرى يف صورة حدوث 
عجز يف سد حاجة إقليم معني، وهبذا يتحقق املقصد االقتصادي من إقرار مبدأ 
املحيل  التمويل  أزمة  ملجاهبة  أداة  الزكاة  من  جيعل  الذي  اجلغرايف  التخصيص 

للتنمية)115(.
تسمح  للزكاة  املستقلة  املوازنة  املوارد:  ختصيص  يف  الكفاءة االقتصادية   -  3
مما  حمددة)116(،  ملصارف  معينة  إيرادات  بتخصيص  األفقي  املستوى  عىل  بالتعدد 

يضفي أكثر نجاعة وكفاءة اقتصادية يف ختصيص املوارد الزكوّية.
القواعد  أي  الزكاة،  الفنية ملوازنة  للمبادئ  االنضباط  الرشيدة:  احلوكمة   -  4
حوكمة  يضمن  التنفيذ،  إىل  اإلعداد  من  عملياهتا،  خمتلف  حتكم  التي  واألسس 

)111( »قانون الزكاة لسنة 2001« الصادر 6/23/ 2001 واملتعلق بديوان الزكاة يف السودان.
)112( شحاتة، تنظيم وحماسبة الزكاة يف التطبيق املعارص، مرجع سابق، ص23.

)113( خان، حممد أكرم، دراسة مقارنة لنظم الزكاة:الضوابط الرشعية واإلدارية و املالية« الذي تضمنه كتاب االطار املؤسيس للزكاة: أبعاده ومضامينه، 
البنك االسالمي للتنمية، ط2، 2001.

)114( اللحياين، املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص367. 
)115( حممد، فقه االقتصاد العام، مرجع سابق، ص458. 

)116( البعيل، عبد احلميد، الزكاة والرضيبة، أبحاث وأعامل الندوة الرابعة لقضايا الزكاة املعارصة، بيت الزكاة، الكويت، 1414هـ، ص507. 
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فعالة ورشيدة تفيض إىل نجاعة إدارة األموال الزكوّية)117(.
5 - اجتناب عدم التجانس يف املبادئ بني موازنة الزكاة واملوازنة العامة للدولة: 
مع  يتالءم  الزكاة)118( ال  موازنة  تستند عليه  الذي  النوعي  التخصص  أواًل، مبدأ 
العامة للدولة، والذي بمقتضاه  املوازنة  املعتمد يف  إعداد  التخصيص  مبدأ عدم 
ال جيوز ختصيص موارد معينة إىل أوجه رصف حمّددة. ثانًيا، خالًفا ملبدأ التوازن 
يف املوازنة العاّمة للدولة بني جانبي اإليرادات والنفقات، فإن مبدأ التوازن ليس 
هدًفا تسعى الدولة لتحقيقه يف موازنة الزكاة، أو قيًدا تسعى لعدم جتاوزه، وذلك 
راجع إىل حقيقة الزكاة، فمن جانب اإليراد جيب حتصيل الزكاة سواء كان هناك 
مستحقون للزكاة أم مل يكن، وإيرادات الزكاة تتصف باالستمرارّية والتجدد من 
منطلق وجوهبا يف املال من حيث املبدأ)119(. أّما من جانب النفقات، فهي حمّددة 

املصارف اتسعت أم ضاقت املوازنة )120(.
هيمنة  تتجىل  الزكوية:  واملصارف  املوارد  يف  السيايس  الطابع  هيمنة  جتنب   -6
قرارات  وجود  خالل  من  للدولة  العامة  املوازنة  عمل  عىل  السيايس  الطابع 
سياسية تفرض اإلنفاق عىل مشاريع معينة العتبارات سياسية ال صلة هلا بالتنمية 
وليس هنوًضا  خلدمة مصاحلهم  نفوذهم  يامرسون  القرار  أن أصحاب  دليل عىل 
باملصلحة العامة)121(. كام أّن  التغيري املستمر للحكومات وعدم ثبات املسؤولني يف 
الوظائف العليا يف اإلدارة حيدث جًوا من االرتباك يف سياقات العمل)122(. يف هذا 
السياق، يتضح أن خصائص ميزانّية الزكاة املستقّلة حتيد اجلانب السيايس الذي 

يربك الفعالية االقتصادية واالجتامعية .

)117( منارصة، أثر الزكاة عىل املوازنة العامة يف جمتمع معارص، مرجع سابق، ص100. 
)118(زكريا، املالية العاّمة اإلسالمّية، مرجع سابق، ص483. 

)119( منارصة، أثر الزكاة عىل املوازنة العامة يف جمتمع معارص، ص102. 
)120( الغزايل، حممد، اإلسالم واألوضاع االقتصادّية، دار القلم، دمشق، 1421 / 2000، ص171. 

)121( بدوي، مريفت، دور الدولة يف قطاع السلع العامة واخلدمات االجتامعية، ندوة دور الدولة يف التنمية االقتصادية العربية اجلديدة، حترير: طاهر 
محدي كنعان، وقائع الندوة املنعقدة بالكويت سنة 1997، ص143.

)122( جعفر، املوازنة العامة للدولة، مصدر سابق، ص879.
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العيوب

1-اِرتِفاع الرضائب: ختصيص ميزانية مستقلة للزكاة قد تؤدي إىل فرض رضائب 
أكثر )شيوع البدائل املالية األخرى اجلبائية كالرضائب والرسوم( من خيار اعتامد 
االستهالك  نقص  الرضائب  توظيف  زاد  فكلام  )أحادية(،  للزكاة  مندجمة  موازنة 
واالستثامر، وتبًعا هلذا يتقلص النمو بحسب نظرية مضاعف الكينزي.)123( دون 
أن ننسى زيادة الّضغط اجلبائي و شيوع الغش والتهّرب الرضيبي الذي يؤثر عىل 

موارد الدولة املالّية.
2-اِرتِفاع التكلفة: تكلفة إدارة موازنة مستقلة تكون أكرب من إذا كانت مندجمة، 
االخرى.  املستحقة  الفئات  نصيب  عىل  عليها، ويؤثر  العاملني  سهم  يف  يزيد  مما 
مثاًل  بنّي منذر قحف)124( أن رواتب العاملني يف إدارة الزكاة والنفقات اإلدارية يف 
اليمن، ماليزيا، السودان، السعودية، وباكستان يتم متوهلا من امليزانية العامة وليس 

من حصيلة الزكاة.

ثانًيا: موازنة زكاة مندمجة في الموازنة العامة للدولة والجدوى االقتصادية

اختار القائلون بإعداد موازنة عامة أحادية للدولة عىل غرار الشيخ عبد الوهاب 
العامة  موازنتها  وحدة  مبدأ  عىل  الدولة  حمافظة  قحف  منذر  والدكتور  خالف 
معاملة  كيفية  يف  ذلك  بعد  واختلفوا  للزكاة،  مستقلة  موازنة  ختصيص  وعدم 
اختالط  النظر من حيث  بني وجهتي  نمّيز  أن  ونفقاهتا، ويمكن  الزكاة  إيرادات 

موارد الزكاة باإليرادات العامة للدولة.
العامة: يرى أصحاب هذا الرأي  القائلون باختالط موارد الزكاة باإليرادات   -
العامة  اإليرادات  ببقية  الزكاة  موارد  الوهاب خالف مجع  الشيخ عبد  عىل غرار 

)123( مضاعف كينز يعني أن ازدياد حجم الدخل ال ينتج عنه ازدياد يف حجم اإلنفاق بنفس املعدل، أن أي تغيري يف حجم اإلنفاق يف االقتصاد ينتج 
عنه معدل تغيري أكرب عىل اإلنتاج اإلمجايل النهائي.

)124( قحف، منذر، بحث »النامذج التطبيقية املؤسسية لتحصيل الزكاة وتوزيعها يف البلدان االسالمية«، الذي تضمنه كتاب االطار املؤسيس للزكاة: 
أبعاده ومضامينه، البنك االسالمي للتنمية، ط2، 2001.
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للدولة، فال يوجد تباين بني مصارف الصدقات املحددة يف القرآن يف سورة التوبة 
وغريها من أوجه اإلنفاق العام، واملراد بالرصف يف سبيل اهلل الرصف للمصلحة 
العامة، فتكون مجيع املوارد مشرتكة يف أن يرصف منها للمصلحة العامة، أما بقية 

املصارف التي ذكرت يف اآلية إنام ذكرت لفًتا للنظر إليها وتنبيها لرعايتها)125(.
- القائلون بعدم اختالط موارد الزكاة باإليرادات العامة: يرى أصحاب هذا الرأي 
عىل غرار الدكتور منذر قحف عدم خلط موارد الزكاة باإليرادات العامة للدولة، 
مغلبني مبدأ ختصيص حصيلة الزكاة مع املحافظة عىل مبدأ وحدة املوازنة. ومن 
البلدان التي سارت عىل هذا الدرب اململكة العربية السعودية)126(، حيث حافظت 
عىل وحدة املوازنة العامة للدولة، فحصيلة الزكاة تسجل ضمن بنود خاصة، وال 
ختتلط باإليرادات األخرى للدولة، وتنفق عىل بنود خاصة تشمل مصارف الزكاة 

وطبًقا لذلك ال يتم إفراد الزكاة بموازنة مستقلة.
ومن وجهة نظرنا نرجح ما ذهب إليه الفريق الثاين القائل بعدم خلط موارد الزكاة 
باإليرادات العامة ألنه أحفظ حلقوق مستحقي الزكاة، وأنجع يف حتقيق املقاصد 

الرشعية.

المزايا :

املوازنة  يف  مندجمة  الزكاة  تكون موازنة  عندما  للدولة:  املالية  السياسة  تنفيذ   -1
العامة للدولة تصبح الزكاة أداة من أدوات السياسة املالية للدولة، تسهم يف متويل 
املساعدات االجتامعية، واستغالل املوارد األخرى للدولة يف متويل نفقات عاّمة 
أخرى. عندئٍذ، يتم إعداد املصارف املزمع توزيعها بعنوان كّل فرتة وفًقا لألهداف 
املرسومة يف خمططات التنمية االقتصادّية، مع مراعاة املقاصد الرشعية للزكاة، وبام 
أّن السياسة املالية تسعى إىل حتقيق العدالة االجتامعية واخلدمات لذوي الدخول 
العدالة  حتقيق  و  الفقر  من  للحد  أداًة  للزكاة  الفعال  التوزيع  يعترب  الضعيفة، 

)125( خالف، السياسة الرشعية، مرجع سابق، ص184.
)126(قحف، منذر، ص215.



58

العدد )12( يل 2020 م ـ  دولة قطــر أبر

االجتامعية.
2- متويل جزء من عجز املوازنة العامة للدولة: إذا وظفت موارد الزكاة لتمويل 
دور  يربز  هذا  للدولة.  العامة  املوازنة  عجز  من  حيد  هذا  االجتامعي فإن  الضامن 
اخلاص،  والقطاع  العام  للقطاع  بالنسبة  اإلسالمي  االقتصاد  يف  الثالث  القطاع 
وجوب  سبب  حتقق  متى  احلول  حلول  قبل  الزكاة  تقديم  الفقهاء  أجاز  حيث 
أو  حلاجة  الزكاة  إخراج  وقت  تأخري  أجازوا  كام  الكامل،  النصاب  وهو  الزكاة 
الزكاة  فيها  التي جتب  اتساع وشمول األموال  مصلحة معتربة تقتيض ذلك)127(. 
يظهر قدرة هذه الفريضة املالية عىل توفري موارد مالية هاّمة تسهم يف مقاومة أزمة 
املالية العمومّية، وهو ما رجحه أغلب العلامء املعارصين لكونه األصلح واألنفع 
للدولة حتى تتمكن من توفري إيرادات أوسع متكنها من حتقيق مقاصد الزكاة)128(.

حتقيق  الدول عن  بعض  ظل عجز  يف  الدخل:  توزيع  إعادة  مسار  3-تصحيح 
العدالة يف إعادة توزيع الدخل  بسبب  هيمنة الطابع السيايس عىل عمل املوازنة 
بسبب انخراط األثرياء ورجال األعامل يف األحزاب السياسية مما جعلهم مؤثرين 
يف قوانني املالية بشكل يمنع مرور اإلصالحات العامة التي تكرس مبدأ العدالة، 

فإن موارد الزكاة تسهم يف إعادة توزيع الثروة ومنع تركيزها.

الزكاة  إيرادات  ترتبط  للدولة :من جهة  العامة  الزكاة واملوازنة  التكامل بني   -4
وغالًبا  معينة،  فرتة  خالل  املجتمع  يف  القائم  االقتصادي  بالنشاط  وثيًقا  ارتباًطا 
وتتجدد  االقتصادي،  للنشاط  السنوي  الناتج  ذلك  من  كجزء  الزكاة  تقتطع  ما 
جهة  ومن  عام)129(.  كّل  يف  االقتصادي  النشاط  دورة  مع  سنوًيا  احلصيلة  هذه 
أخرى تتأثر املوازنة العامة للدولة بالنشاط االقتصادي مما يؤكد العالقة الطردية 
الفقهاء  التكامل نذكر أن  الزكاة وإيرادات املوازنة، ومن بني أوجه  إيرادات  بني 

)127( بيومي، زكريا حممد، املالية العاّمة اإلسالمّية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971، ص481.
)128( قحف، منذر، املواد العلمية لربنامج التدريب عىل تطبيق الزكاة يف املجتمع اإلسالمي املعارص، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك 

اإلسالمي للتنمية، 2015، ص93 – 94. 
)129( طاهر، عبد اهلل، حصيلة الزكاة وتنمية املجتمع، اقتصاديات الزكاة، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 1997، ص547. 



59

عية
رش

س ال
ألس

 : ا
كاة

للز
لة 

دو
م ال

ظي
تن

امة
الع

نة 
واز

يف امل
ية 

صاد
القت

ية ا
ألمه

وا

يل 2020 م ـ  دولة قطــرالعدد )12( أبر

ما  إذا  وذلك  األغنياء،  عىل  الزكاة  مع  إضافية  رضائب  فرض  جواز  عىل  اتفقوا 
الدولة  نفقات  الزكاة ال تكفي ملقابلة  إذا كانت  أو  املسلمني حاجة،  بديار  نزلت 
قاعدة  عىل  هذا  رأهيم  اإلسالم  فقهاء  بنى  ولقد  األمن،  وحتقيق  بالدفاع  املتعلقة 
اتفاق  وجوب حتمل الرضر األدنى لدفع رضر أعىل وأشّد، ولقد نقل ابن حزم 

مجهور الصحابة والتابعني عىل وجوب حق يف املال سوى الزكاة )130(.

العيوب

املوازنة  بني  العالقة  عموًما  االقتصادية:  التنمية  يف  الزكاة  اِستغالل  1-عدم 
إعداد  إجراءات  بني  التنسيق  بضعف  تتصف  اإلسالمية  بالدول  التنمية  وخمطط 
املوازنة وإجراءات إعداد املخطط التنموي وعدم تقيد أهداف املوازنة باألهداف 
السياق، و بسبب االدماج  التنمية)131(. يف هذا  االسرتاتيجية املضبوطة يف خمطط 
يسمى  ما  وهي  للتخطيط،  كاملة  فلسفة  الزكوية  املوارد  يف  الترصف  عن  تغيب 
باألهداف  منضبط  غري  الزكوية  احلصيلة  يصبح إنفاق  وقد  التنمية،  بمنوال 
االقتصادية واالجتامعية عىل غرار ما يتسم به االنفاق)132(يف املوازنات العامة يف 
الدول اإلسالمية، حتديًدا، النفقات تكون غري موجهة للقاعدة االقتصادية املنتجة 

بقدر ما كانت موجهة لالنفاق االستهالكي)133(.
جواز  عدم  عىل  اجلمهور  رأي  استقر  الرضائب:  عن  بديلًة  الزكاة  اِعتبار   -2
احتساب الزكاة من الرضيبة سواء كانت عادلة أم جائرة)134(، والعلة يف ذلك جتنب 
سيادة الرضيبة وانقراض الزكاة الناتج عن خصم ما دفع من رضائب للدولة من 
مقدار الزكاة املستحقة الواجبة، بل هناك من الفقهاء املعارصين من اعترب جواز 

)130(ابن حزم، املحيل، حتقيق: أمحد شاكر، الطباعة املنريية، مرص، 1349 ه، ج 6، ص156.
1999، ص785- الكتب للطباعة والنرش، بغداد،  العامة للدولة، مفهومها وأساليب إعدادها واجتاهاهتا احلديثة، دار  املوازنة  )131( جعفر، جميد، 

.786
)132( عبد اخلرض، عصام، دور املوازنة العامة يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول العربية، مرجع سابق، ص32.

)133( عبد الرمحن، املورد الواحد واالجتاه االنفاقي الواحد، مصدر سابق، ص70.
)134(اهليتمي، الزواجر عن اقرتاف الكبائر، ج1، ص149، ابن عابدين، حاشية رد املحتار، ج2، ص42، عليش، فتح العيل املالك ج1،ص139، 

رضا، فتاوى الشيخ حممد رشيد رضا، ج1، ص229
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احتساب الزكاة من الرضيبة حكاًم باإلعدام عىل هذه الفريضة الدينية)135(. لذلك 
رأى الفقهاء، بأن الرضائب ال تغني عن الزكاة عىل اإلطالق فاملسلم ال يستطيع 
الزكاة ألنه دفع رضائب للحكومة،  يتذرع بعدم دفع  بأي حال من األحوال أن 

سواء كانت أكثر أو أقل من مقدار الزكاة التي كان جيب عليه أداؤها )136(.
من  بجزء  حممولة  عندما تكون الدولة  املسلمني:  بمصالح  االرضار   -3
املواد الغذائية أو  دعم  لتمويل  واالقتصادية  االجتامعية  الصبغة  ذات  نفقاهتا 
بعض املرافق  العمومية من حصيلة الزكاة، فإنه ينتفع هبا املسلم وغري املسلم املقيم 
يف البلد، غري أن املسلم فقط الذي تتوفر فيه الرشوط مطالب بدفع الزكاة. باإلضافة 
الزكاة تتحمل مصاريف تكون الرشكات  التي تدفع  هلذا فإن الرشكات املسلمة 
التنافسية للرشكات   القدرة  النفقات، فتقل  معفاة من هذه  املسلمة  األجنبية غري 

املسلمة، وهذا قد يرض بمصالح املسلمني.

  - موازنة وترجيح
ً
ثالثا

ألعىل  حمقًقا  يكون  الزكاة  تنظيم  يف  الدولة  تدخل  هل  التساؤل:  عىل  لإلجابة 
املوازنة  يف  مندجمة  أو  للزكاة  مستقلة  موازنة  خالل  من  ممكنة  اقتصادية  جدوى 

العامة للدولة؟ وبناًء عىل ما تقدم من مزايا وعيوب لكل احتامل فإننا نرجح:
بنود  العامة للدولة، وذلك بتخصيص  املوازنة  - اعتامد موازنة مندجمة للزكاة يف 
الزكاة  موارد  خلط  عدم  عىل  التأكيد  مع  العامة،  املوازنة  ضمن  بالزكاة  خاصة 
وذلك  بدايته،  يف  الزكاة  يف  الدولة  تدخل  تطبيق  كان  إذا  العامة  باإليرادات 
الّدولة  بعد ختيل  الرضائب  نظام  املعارصة عىل  اإلسالمية  املجتمعات  ألن اعتياد 
التطبيق  يف  التدرج  يتطلب  العادات  وتغيري  الزكاة  نظام  تطبيق  عن  طويلة  لفرتة 
اإللزامي للزكاة عىل مستوى الدولة، والذي يتأكد اعتامده خاصة بالنسبة للدول 

)135( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق ج 2، ص1119.
)136(ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج 3، ص 35.
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التي تبنت ترشيعات مالية وضعية عىل غرار الترشيع املايل العمومي التونيس أو 
أيًضا  يفرس  الفرنيس)137(.كام  املايل  الترشيع  من  املقتبسني  اجلزائري  املايل  الترشيع 
اعتامد موازنة مندجمة للزكاة برضورة إعطاء مهلة لألفراد والرشكات لالستعداد 
املايل  النظام  يصيب  قد  الذي  اخللل  لتجنب  وذلك  للزكاة،  اإللزامي  للتطبيق 

واالقتصادي للدولة.
- ولكن عندما تكون التجربة قد مترست فإنه من األجدى اقتصادًيا أن يتم اعتامد 
كفاءة يف  التكلفة وحتقيق  ارتفاع  للزكاة، حيث يتم خاصة جتاوز  موازنة مستقلة 
املحيل  والتمويل  االنضباط الرشعي  حتقيق  يف  يسهم  املوارد، وهذا  ختصيص 
املوارد واملصارف  السيايس يف  الطابع  الرشيدة، وجتنب هيمنة  للتنمية واحلوكمة 

الزكوية، ويسمح باستغالل الزكاة يف التنمية االقتصادية.

)137( القانون عدد 84-17 املتعلق باملالية العمومية باجلزائر وأمر 2 جانفي1959املتعلق بامليزانية بفرنسا.
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أبرز النتائج

عىل الّرغم من األمهية البالغة للزكاة باعتبارها مورًدا مالًيا يّتصف بالدورّية  -
للدولة  مهاًم  مالًيا  ورافًدا  مورًدا  جيعلها  ممّا  احلصيلة  وأمهية  واالستمرار، 
الدول املسلمة ختلو من ذكر  املوازنات السنوية لكثري من  أّن  إاّل  املسلمة، 

نظام الزكاة.
واإلمجاع  - والسنة  بالكتاب  ثابتة  الزكاة  شؤون  عىل  الدولة  والية  رشعية 

تنظيم  يف  الدولة  سلطة  نطاق  يمتّد  الرشعية.  املقاصد  دلت  أيًضا  وعليها 
األموال  أغلب  وأن  خاصة  والباطنة،  الظاهرة  األموال  ليشمل  الزكاة 

الزكوية اليوم أصبحت ظاهرة، يسهل تفتيشها وإحصاؤها.
املحصل )املوارد  - الرشعّي  الزكوّي  االقتصادية بالنّصاب  اجلدوى  تتأثر 

املالية( واملصارف أي األوجه التي ترصف فيها الزكاة )محاية هذه املوارد 
بضامن توزيعها عىل مستحقيها(.

للزكاة،  - مصارًفا  تعترب  التي  االجتامعية  التحويالت  متويل  للزكاة  يمكن 
متويل  و  اجتامعية،  ألغراض  املالية  باالعتامدات  اخلاصة  النفقات  وتغطية 
ومحاية  للمسلم،  الكريم  العيش  مقومات  توفري  أجل  من  التنمية  نفقات 
البحث  رجح  استقراره.وقد  هتدد  التي  واألزمات  اهلزات  من  االقتصاد 
اعتامد موازنة مندجمة للزكاة يف املوازنة العامة للدولة إذا كان تطبيق تدخل 
من  مترست  قد  التجربة  تكون  عندما  لكن  بدايته،  يف  الزكاة  يف  الدولة 

األجدى رشعًيا واقتصادًيا اعتامد موازنة مستقلة للزكاة.
عىل املستوى اإلجرائي، جيب سّن نظام قانوين يلزم األفراد وغريهم بدفع  -

مهاًم  يكون ضامًنا  إىل مستحقيها،  بدفعها  الدولة  ويلزم  الدولة،  إىل  الزكاة 
إليصال احلّق ألصحابه باعتبار السلطة كافلة هلذا احلق)138(.

)138( عبد اهلل، عثامن حسني، الزكاة الضامن االجتامعي اإلسالمي، ط1، مرص دار الوفاء، 1989، ص 41.
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نفقات امليزانيةموارد امليزانية

موارد العنوان األول

الجزء األول: المداخيل الجبائية االعتيادية.

الصنف األول: األداءات املبارشة االعتيادية.
الصنف الثاين: األداءاتواملعاليم غري املبارشة 

االعتيادية.

الجزء الثاني: المداخيل غير الجبائية االعتيادية.

الصنف الثالث: املداخيل املالية االعتيادية.
الصنف الرابع: مداخيل أمالك الدولة االعتيادية.

موارد العنوان الثاني

الجزء الثالث: المداخيل غير اعتيادية.

الصنف اخلامس: مداخيل اسرتجاع أصل القروض.
الصنف السادس: مداخيل غري اعتيادية أخرى.

الجزء الرابع: موارد االقتراض الخارجي. 

الصنف السابع: موارد االقرتاض الداخيل. 
الصنف الثامن: موارد االقرتاض اخلارجي.

الصنف التاسع: موارد االقرتاض اخلارجي املوظفة.

صناديق الخزينة

الجزء الخامس: موارد صناديق الخزينة 

الصنف العارش: املوارد اجلبائية املوظفة لصناديق 
اخلزينة.

الصنف احلادي عرش: املوارد غري اجلبائية املوظفة 
لصناديق اخلزينة.
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الجزء األول: نفقات التصرف

القسم األول: التأجري العمومي.
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القسم الثالث: التدخل العمومي.
القسم الرابع: نفقات الترصف الطارئة.

الجزء الثاني: فوائد الدين

القسم اخلامس: فوائد الدين العمومي.
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النفقاتاإليرادات

رقم 
مبالغ البيان حسب الفصلاحلساب

نقدي
مبالغ 
عيني

رقم 
احلساب

البيان حسب 
الفصل

مبالغ 
نقدي

مبالغ 
عيني

1
زكاة الذهب والفضة 

1والنقود )الفروع(
الفقراء 

واملساكني

2
زكاة عروض التجارة

2)الفروع(
العاملون عىل 

الزكاة

3
زكاة الثروة الزراعية

الرقاب3)الفروع(

4
زكاة الثروة 

4احليوانية)الفروع(

5زكاة املعادن )الفروع(5

اإلمجايل6اإلمجايل6

العجز:
- زكاة معجلة

- تربعات
- زكاة املوازنة املركزية

ما يرحل 
للموازنات 

املركزية:
- خمصصات 

مرصف سبيل 
اهلل

- واملؤلفة 
قلوهبم

- فائض 
املوازنة

املصدر: سعد بن محدان اللحياين،املوازنة العامة يف االقتصاد االسالمي، البنك االسالمي للتنمية، السعودية 1997، ص:170








