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 تنظيم الزكاة وحلوهلا قضااي يف
 

 هباء الدين فقى أمحدعارف علي عارف  /  أ.د.

 
من ضرورايت العصر، والواجبات الدينية حتقيًقا ألداء هذه  عد  ت  إن تنظيم الزكاة يف العصر احلايل 

الفريضة ابألسلوب الذي رمسه اإلسالم, وهي أيًضا ضرورة اجتماعية وتنظيمية واقتصادية يف الوقت 
غري  ال يزال مجع الزكاةعملية  إنإذ  ،وال حتقق الزكاة مقاصدها املرجوة إال يف ظل تنظيمها ذاته.

أما يف ظل التنظيم , اشرعً  ةمجيع األصناف املقرر  يستوعبريقة عشوائية ال بطها يتم صرفمنظمة, و 
وتوزيعها على  وفاعلية، ءةميكن حتقيق أغراض الزكاة بكفاو  ,فإنه ميكن الوصول إىل حصيلة أكرب

 .األصناف املستحقة توزيعا عادال
املعريف,  من حيث اجلانب ,يف دراسة ما يعرقل عملية تنظيم الزكاة وتكمن أمهية البحث

التسـاع املوضوع نظرًا  اقتصر الباحث على هذين اجلانبنيقد ؛ و واجلانب التنظيمي, وإجياد حلول هلا
  .وأطروحات, وكتب ومؤلفات, ولاللتزام بطبيعة البحثحبوث الذي كتبت فيه 

تتبع آراء الفقهاء يف  ؛املنهج االستقرائييعتمد الباحث لدراسة فقرات هذا البحث على و 
اآلراء وترجيح ما حيقق ومناقشة  ي, بتحليلتحليلالواملنهج وأدلتهم يف املسائل املتعلقة ابملوضوع, 

 صلحة لمأمة.امل
 ، وخامتة.مبحثنييف جاء البحث قد و 

مسؤولية السلطة عن تنظيم الزكاة, وتنظيم العالقة بينها وبني  بعنوانفهو املبحث األول أما 
, واشتمل هذا املبحث على مطلبني, املطلب األول مسؤولية السلطة عن تنظيم الزكاة, والثاين الضريبة

 تنظيم العالقة بني الزكاة والضريبة.  
, واشتمل هذا املبحث على أتهيل العاملني على مجع الزكاة وتوزيعهااملبحث الثاين بعنوان و 

 التأهيل املهين, والثالث اخلطط التدريبية. ثالثة مطالب, املطلب األول التأهيل املعريف, والثاين
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 وتنظيم العالقة بينها وبني الضريبة مسؤولية السلطة عن تنظيم الزكاةاملبحث األول: 
 ،السلطةو متوقف على إقامة مؤسسات زكوية مدعومة بقوة القانون  إن تطبيق الزكاة يف العصر احلايل

 
م
 رورايت العصر، والواجبات الدينيةمن ض تعد  وهي  ،ةعني  حبيث تلزم الناس بدفع الزكاة إىل اجلهة امل

ضرورة اجتماعية وتنظيمية  أيًضا وهي ،ا ألداء هذه الفريضة ابألسلوب الذي رمسه اإلسالمحتقيقً 
 .1واقتصادية يف الوقت ذاته

وحرمة  األموالونسوا حق هللا يف  لمني يف هذه األايم أبمر الضرائبانشغل معظم املس وكذلك
ا، وهذا خطأ منهم، بل الواجب على األمة تطبيق فريضة الزكاة اليت اختصت هبذه تناع عن أدائهاالم

األمة  ألهنا متس الظروف واألوضاع،وال جيوز التهاون بشأهنا مهما كانت  ،األمة دون غريها
 .اإلسالمية
قيام هو  اإلسالميةطبيق اإللزامي للزكاة يف كثري من البلدان تالعدم من األسباب الرئيسة لو 

يتكون هذا املبحث من  ؛ لذاأو دجمه يف اآلخر ،وال ميكن إمهال أحدمها نظامني خمتلفني يف طبيعتهما
 مطلبني:

 الزكاة. بتنظيمعن القيام  مسؤولية السلطةاملطلب األول: 
 الضريبة والزكاة.تنظيم العالقة بني املطلب الثاين: 

 
 القيام بتنظيم الزكاةاملطلب األول: مسؤولية السلطة عن 

ا على حارسً  السلطة، بل أقامها بعيًدا عن قصر اإلسالم فرض الزكاة وإجياهبا على املسلمنييمل 
وعن صرف حصيلتها يف  ،وانط هبا املسؤولية عن إخراج أصحاب األموال لزكاة أمواهلم أحكامها

 مصارفها الشرعية.
وأن  هذا العصر أن تعىن أبمر الزكاة، يتحتم على كل حكومة تتبىن نظام اإلسالم يف»لذا  
وأن  ،وتصرفها حيث شرع هللا ،حيث أمر هللا ،ة الزكاةيارة، أو مصلحة، أو مؤسسة لتقوم جببتنشأ إدا

وتذوب يف امليزانية العامة. هذا فرض  ،فال ختلط ابحلصائل األخرى ،تكون حصيلتها قائمة بنفسها

                                        
، مركز صاحل عبدهللا كامل لالقتصاد التطبيق املعاصر للزكاة حممد جاهني، "التنظيم اإلداري ملؤسسة الزكاة"، من أحباثحممد  1

 .5م، ص1998ديسمرب  16-14اإلسالمي جامعة األزهر، 
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بواسطة جمالسها النيابية -الم، وفرض على شعوهبااإلسالزم يف عنق احلكومات اليت تنتمي إىل 
 .2«ها بذلك وتسوقها إليه بكل سبيل مشروعبأن تطال-وغريها

ة على شؤون الزكاة، وكذلك حكم حكم والية السلط ،الباحث يف هذا املطلب يبنيوس 
 ألموال الظاهرة والباطنة.ها على اتطسل
 

 حكم والية السلطة على شؤون الزكاةالفرع األول: 
إىل ألمر املوجه اباملسؤولية  وتتجلى هذه ا،الدولة يف اإلسالم مسؤولة عن الزكاة جباية وصرفً إن 

سورة  [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ] ، بقوله تعاىل:اإلسالمية للدولة األول قائدالابعتباره  لرسول ا
دليل على وجوب واليته  وجه االستدالل ابآلية، أن األمر املوجه إىل الرسول و  ،١٠٣ اآلية التوبة:

واألمر يقتضي الوجوب ما مل يقرتن بقرينة، بل تشاركه فيه األمة؛  وهذا األمر غري خمتص به  شؤوهنا،
وكذلك العربة ليست خبصوص السبب وإمنا بعموم  ؛وليست هنالك قرينة تصرفه إىل حكم آخر

  .اللفظ
الداعي إىل هللا واملبني لرسالته، فقدم امسه   أنه  والفائدة يف توجيه اخلطاب إىل النيب 

 . والذي يؤكده موقف أيب بكر 3ليكون سلوك األمة يف شرائع الدين على حسب ما ينتهجه هلم
امتنعوا فدون غريه،  عندما تعلق أانس هبذه اآلية، مستدلني هبا على أن والية الزكاة خاصة ابلرسول 

دفعها،  عن على ذلك، وتوعد بقتال من ميتنع و بكر أب وقد اعرتض، عن دفعها بعد وفاته 
م على ألقاتلنه كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا -ويف رواية عقاالً -احيث قال: وهللا لو منعوين عناقً 

 .4منعه

                                        
 . 79-74)بريوت: دار العربة، د.ط، د.ت(، ص مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالميوسف القرضاوي،  2
اجليل, د.ط,  دار: )بريوت األخبار منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من طارو األنيل  الشوكاين، حممد بن علي بن حممد 3

 .177، ص4م( ج1973
 .287، ص2، جهـ(1401 د.ط، دار الفكر،)بريوت،  تفسري ابن كثري ،إمساعيل بن عمر بن كثري 4
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كر أو ذ فهذا خطاب منه تعاىل لكل ابلغ عاقل من حر أو عبد »إثر هذه اآلية:  حزم ابن قال
ذهب و . 5«إايهم هللا تعاىل هلم وتزكيته ةكلهم حمتاجون إىل طهر .آمنوا..كلهم من الذين  ألهنم؛ أنثى

 .6هذه اآلية الزكاة املسلمني من السلف واخللف إىل أن املراد ابلصدقة يفمجهور 
، أنه دل على أن أخذ ٦٠اآلية التوبة: سورة  [ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ]وجه االستدالل يف قوله تعاىل: و 

 .7اإىل املستحقني، ملا احتاج إىل عامل جلبايته للمالك أداءهاام، إذ لو جاز اإلم على الزكاة
واخللفاء  وأكدت السن ة العملية والواقع التارخيي الذي جرى عليه العمل يف عهد الرسول 

 . 8الراشدين من بعده، أن اإلمام أو انئبه هو الذي يتوىل مجع أموال الزكاة وصرفها
ربهم أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد خ  فأم : »ملعاذ  وشاهد ذلك قوله 

البد من آخذ  تدالن على أنه تؤخذ وترد يتأن كلم ، ووجه االستدالل ابحلديث،9«على فقرائهم
وقال ابن حجر:  ،ا من قبل الرسول بعث واليً   معاذ، و وال يكون هذا اآلخذ إال ويل األمر وراد،

مام هو الذي يتوىل مجع الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائبه، فمن ل هبذا احلديث على أن اإلستد  ي  
 .10ذ منه عنوةخ  امتنع من دفعها أ  

فقالوا: إن انسا من  جاء انس من األعراب إىل رسول هللا »قال:  عن جرير بن عبدهللا و 
 مصد  : ارضوا مصدقيكم، قال جرير: ما صدر عيناملصدقني أيتوننا فيظلموننا، فقال رسول هللا 

 ن إرساله أ ووجه االستدالل ابحلديث. 11«إال وهو عين راض منذ مسعت هذا من رسول هللا 
املصدقني إىل املدن والقرى ألخذ الزكاة دليل على وجوب والية اإلمام أو نوابه عليها. واملصدقون هم 

                                        
، 5ج, د.ط, د.ت(, بريوت: دار اآلفا  اجلديدة) ,حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب ,احمللى ابن حزم, علي بن أمحد بن سعيد 5

 .201ص
 .755، ص2م(، ج1988هـ/1408، 2)اجلزائر: مكتبة رحاب، ط فقه الزكاةيوسف القرضاوي،  6
 .888، ص2م(، ج1989هـ، 1409، 1)دمشق: دار الفكر، ط الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  7
املدينة )، حتقيق: السيد عبدهللا تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري ،ن علي بن حجر أبو الفضل العسقالينأمحد ب 8

 .159، ص2م(، ج1964هـ/1384، د.ط، املنورة
؛ 505، ص2، ج1496، كتاب الزكاة، ابب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء، برقم: صحيح البخاريالبخاري،  9

 .19، ص1، ج19، كتاب اإلميان، ابب الدعاء إىل الشهادتني، برقم: مسلم صحيحمسلم، 
 .360، ص3ج ،فتح الباري ،بن حجرا 10
 .685، ص2، ج989، كتاب الزكاة، ابب إرضاء السعاة، برقم: صحيح املسلممسلم،  11
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يبعثهم اإلمام إىل املدن والقرى لقبض  السعاة أو العاملون على الصدقات كما قال اإلمام النووي، إذ
 .12أموال املسلمني

، أو من أمر به، إىل النيب -أو قال تدفع-كانت ترفع»د عن ابن سريين قوله: وذكر أبو عبي
 .13«وإىل أيب بكر، أو من أمر به، وإىل عمر، أو من أمر به، وإىل عثمان، أو من أمر به

فروضة من األموال الظاهرة إىل اإلمام بصرف الزكاة امل وكذلك أفىت بعض الصحابة 
والساعي، منهم املغرية بن شعبة، وسعد بن أيب وقاص، وابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد اخلدري 

14. 
خيطب ويقول إثر  قول الصباح بن سوادة الكندي، مسع عمر بن عبد العزيزونقل ابن كثري 

وحده، ولكنها على  إهنا ليست على الوايل»: ٤١اآلية احلج: سورة  [ڈ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ]قوله تعاىل: 
إن لكم على ؟ واما للوايل عليكم منه،  عليه، أال أنبككم اما لكم على الوايل من ذلكمالوايل واملوىل  

عليكم، وأن أيخذ لبعضكم من بعض، وأن يهديكم لليت هي  الوايل من ذلكم أن أيخذكم حبقو  هللا
 .15«وم ما استطاعأق

جيب على  فريضة دينية على أن الزكاة-خلفًا عن سلف وجيال إثر جيل-هاوأمجعت األمة كل
 .16احلاكم املسلم القيام هبا

ا وإمنا فرضت جزاء ماليً  ،وقيام السلطة على شؤوهنا يتوقف األمر عند حد إجياب الزكاةومل 
ذلك، ب مأموردفع الزكاة أو عدم دفعها، بل هو ب احرً املسلم ليس ألن  على من ميتنع عن أدائها؛
قال:  أن النيب  فعن معاذ  ،اهم قهرً عليمن مانعيها مع التغرمي املايل ها وجيب على ويل األمر أخذ

 ،من أعطاها مؤجترا فله أجرها ،ال تفر  إبال عن حساهبا ،يف كل إبل سائمة يف كل أربعني ابنة لبون»

                                        
 .73، ص5، جاجملموعالنووي،  12
 .675، صألموالأبو عبيد، ا 13

 
 .163-162ص، 6جاجملموع، النووي،  14
 .227، ص3ج، تفسري ابن كثريابن كثري،  15
 .178، ص1، جبداية اجملتهد؛ ابن رشد، 228، ص2ج ،املغين، بن قدامة؛ ا290، ص5، جاجملموعالنووي،  16
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ففيه دليل  ،17«ومن أىب فإان آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ال حيل آلل حممد منها شيء
 ا من مانعيها مع التغرمي بشطر ماله.على أخذها قهرً 

بيت مال املسلمني، وإىل من يلي أمرهم  أن تدفع إىل يعة الزكاة ووضعها الشرعي األصيلطبف»
 .18«من اخللفاء واألمراء

داري إوإمنا تنظيم اجتماعي تشرف عليه الدولة، ويتواله جهاز  ، فردايً ست إحساانً لي» :الزكاةو 
 .19«مهلوصرفا إىل من جتب  جباية ممن جتب عليهم،يقوم على هذه الفريضة الفذة، منظم، 

أن والية شؤون الزكاة من واجبات السلطة أو  ني من خالل هذا العرض يف املسألةوالذي تب
 من ينوب عنها.

 
 حكم والية اإلمام على األموال الظاهرة: الثاينالفرع 

ختالفهم يف ارتبوا على هذا التقسيم و  ب فيها الزكاة إىل ظاهرة وابطنة،قسم الفقهاء األموال اليت جت
 السلطة على شؤون الزكاة. عموم والية 

ذلك إىل عهد  ا به، وإمنا يرجعيرد يف الكتاب وال يف السنة تصرحيً  مل إن هذا التقسيم لمأموال
 .20اخلليفة عمر بن عبد العزيز يف آخر القرن األول اهلجري

أن انظر من مر  بك من »كتب إىل زريق وهو يف مصر: ال أبو عبيد أن عمر بن عبدالعزيز  ق
 . 21«ا...ا دينارً من كل أربعني دينارً  املسلمني فخذ مما ظهر من أمواهلم مما يديرون من التجارات

ضرابن: ظاهرة وابطنة، فالظاهرة ما ال ميكن إخفاؤه كالزرع والثمار واملواشي، األموال املزكاة ف»
 .22«والباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة

                                        
،  السنن الكربى ،النسائي ؛101، ص2ج ،1575، برقم: كتاب الزكاة ابب يف زكاة السائمة،  سنن أيب داود ،بو داودأ 17

 .8، ص2ج ،2444، برقم: ابب عقوبة مانع الزكاةكتاب الزكاة 
 .137م(، ص1999هـ/1420)بريوت: دار الشامية،  األركان األربعةعلى احلسين الندوي،  18
 .747، ص2، جفقه الزكاةالقرضاوي،  19
 .128، ص 1ج أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة،األشقر وآخرون،  20
 .255، ص1، جموطأ اإلمام مالك ،عبدهللا أبو؛ 515، ص1، جاألموالأبو عبيد،  21
 .128، ص1، جاألحكام السلطانية، املاوردي 22
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واملال الذي مير به التاجر على  ،مال الزكاة نوعان: ظاهر وهو املواشي»وقال الكاساين: 
 . 23«رة يف مواضعهاوأموال التجا ،العاشر، وابطن وهو الذهب والفضة

 ا؛فر  بني األموال الظاهرة والباطنة يف الزكاة ليس صحيحً  ،ما ورد أن اخلليفة عثمان إن  
أيخذ عماله الزكاة من  ،جيمع الزكاة ويصرفها ،ومن بعده ألنه ملا وىل اخلالفة سار على سنة النيب 

وامتالء بيت املال  ،إال أنه ملا رأى كثرة األموال يف أيدي املسلمني األغنياء، ويفرقوهنا على الفقراء؛
وأن  : الزروع والثمار واحليوان،زكاة األموال الظاهرة وهيالصدقات، آثر أن يقتصر على مجع ابلزكاة و 

النقود وعروض التجارة؛ فكأنه فوض أداء زكاة األموال  :يرتك الناس يؤدون زكاة أمواهلم الباطنة وهي
 عن األصل خيرجوهو بذلك مل  ،اطنة إىل أصحاب األموال لكيال يقوم ابلتفتيش على نواح ابطنةالب

عنه أصحاب األموال وإذا كان قد أانب  من وجوب الوالية على مجع الزكاة أبنواعها كلها وصرفها،
ثبت له أن ولو  ،اما يناسب زمانه ف صر  فقد تم  فوا زكاة هذه األموال يف مصارفهاليصر  غري الظاهرة

 .24الناس ال يؤدون زكاة نقودهم وجتارهتم ألجربهم على أدائها
وع والثمار منوطة مجهور الفقهاء على أن والية زكاة األموال الظاهرة من املواشي والزر اتفق 

وال جيب على املالك  عىن واليته متوقفة على طلبه هلاام لحنابلة أن لإلمام طلبهايف قول لإال  ابإلمام،
يستحب لإلنسان أن يلي »، حيث قال ابن قدامة: 25له عند عدم طلبها، وإمنا يستحب ذلكدفعها 

 . 26«تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقني من وصوهلا إىل مستحقها
واستدل اجلمهور على واليته عليها ابألدلة اليت مر ذكرها آنفا، املتناولة حكم والية اإلمام على 

ت على وجوب واليته عليها، واألموال الظاهرة والباطنة متضمنة للحكم ألهنا نص ا؛شؤون الزكاة عمومً 
مفهوما، فخرجت األموال الباطنة من حكمها ابختالف الفقهاء فيها، وبقيت األموال الظاهرة داخلة 

وال يدل عدم مطالبته على  ا تعد  من الواجبات املكلفة بهفيها. أما مسألة مطالبة اإلمام هبا، فإهن
 حكمها.خروجها عن 

 الباطنة والية اإلمام على األموال الفرع الثالث: حكم

                                        
 .35، ص2، جبدائع الصنائعالكاساين،  23
 وما بعدها. 320، ص1، جفقه السنةسيد سابق، ؛ 35، ص2، جبدائع الصنائعالكاساين،  24
 .267-266، ص2، جاملغينابن قدامة،  25
 .266، ص2املصدر نفسه، ج 26
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 :على النحو اآليتاختلف الفقهاء يف هذه املسألة، وتفصيله 
ا يف قبض مجيع أنواع الزكاة سواء أكانت من األموال الظاهرة ذهب املالكية إىل أن لإلمام حقً 

أو غريها. وإذا كانت األموال من  ،التجارية ع، أو النقود، أو البضائعو أو الباطنة، من املواشي، أو الزر 
ال حيتاج فاألموال النقدية األنعام واحلرث يبعث العمال لتعدادها وإحصائها، وأيخذون زكاهتا مباشرة، 

بل جيب على أرابب هذا النوع من األموال اجملئ  وابه إلحصائها وتعدادها لصعوبتها،إىل أن يبعث ن
 .27بزكاهتا 

 ابن املاجشون إسناًدا أبن مكان املالك أن يتوىل توزيع زكاته بنفسه، وذكرقال القرطيب: ليس إب
 .28ابإلمام دون أصحاب األموال صرف الزكاة منوط

 :29نوعني علىتقسيم األموال الزكوية أن احلنفية والشافعية وغريهم إىل هذا ما يراه و 
لحق هبا، فلإلمام حق ع والثمار وما يو : األموال الظاهرة وهي املواشي والزر النوع األول

 ا، وصرفها على الوجه الشرعي بنفسه أو بنوابه.ع ولو قهرً طالبة بزكاهتا، وأخذها من املمتنامل
وهي النقود وأموال التجارة وما يلحق هبا، فليس لإلمام والية  : األموال الباطنةوالنوع الثاين

 أخذ زكاهتا، بل ملالكها إخراج زكاهتا إىل املستحقني مباشرة.
ليس لوايل الصدقات نظر يف زكاة املال الباطن، وأراببه أحق إبخراج زكاته منه، »قال املاوردي: 

  هلم، ونظره خمتص بزكاةفيقبلها منهم، ويكون يف تفريقها عوانً  اإال أن يبذهلا أرابب األموال طوعً 
 .30«الظاهرة، يؤمر أرابب األموال بدفعها إليه األموال

 إن رسول هللا  باطن الذي يكون يف املصر فقد قال عامة مشاخيناوأما ال»وقال الكاساين: 
، وملا كثرت أموال الناس ورأى أن يف تتبعها طالب بزكاته، وأاب بكر وعمر طالبا، وعثمان طالب زماانً 

 .31«ا أبرابب األموال، فوض األداء إىل أرابهباا على األمة، ويف تفتيشها ضررً حرجً 
 الرتجيح

                                        
 .110، ص1، جأحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرةشقر وآخرون، األ 27
 .177، ص8جتفسري القرطيب، القرطيب،  28
 .110، صأحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرةاألشقر وآخرون،  29
 .128، ص1، جاألحكام السلطانيةاملاوردي،  30
 .35، ص2، جبدائع الصنائعالكاساين،  31
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رأي  م على األموال الباطنة، ترجح لدي  راء الفقهاء حول والية اإلمابعد عرض الباحث آل
ت من األموال الظاهرة أم سواء أكان جبميع أنواع الزكاة دون استثناء القائلني، أبن لإلمام حق املطالبة

وذلك ملساندة األدلة له؛ ألن ما ورد من النصوص حول هذا املوضوع مل يفر  بني الظاهر  الباطنة؛
فاملنقوالت التجارية حتصى  يف هذا العصر ،اطن، وكذلك صارت األموال كلها ظاهرة تقريبً والبا

هذا مل توجد هذه الوسائل و  ابملصارف ميكن الكشف عنها، إذ والنقود مودع أكثرها ،إيراداهتا كل عام
فلم  ،نهاوألن الناس تركوا أداء الزكاة يف كل األموال ظاهرها وابطالنمط من العيش للناس حينذاك. 

أن جهة ال يؤدون  توقد قرر الفقهاء أن السلطة إن علم ،يقوموا حبق الوكالة عن اإلمام يف ذلك
 .32ال فر  يف ذلك بني األموال الظاهرة والباطنة  ،ا منهم قهرًاهتأخذ ،زكاهتم

 
 العالقة بني الضريبة والزكاة تنظيم املطلب الثاين:

حترير القول يف العالقة بني الضريبة والزكاة، مبينا حكم الضرائب املفروضة على اول الباحث هنا حي
 ا هبا عن الزكاة.ومدى إمكانية االكتفاء أبدائها مستغنيً املسلمني، 

وليس املقصود من تقريره املقارنة بني الزكاة كحكم شرعي وبني الضريبة كنظام وضعي، فليس 
ملساوي للحكم الشرعي. وعليه ستكون الدراسة منصبة من شأن النظام الوضعي أن يقف موقف ا

 على بيان العالقة بينها كأحد أركان اإلسالم، وبني الضرائب كبديل يتعلق ابلضرورة االقتصادية.
 .33وأجر وغلة ،ويقال هلا خراج ،مجعها ضرائبقال ابن حجر: الضريبة 

البالد، واملثرين من طبقات  ما أيخذه اإلمام من مياسري»قال اجلويين: : والضريبة اصطالًحا
 . 34«العباد، اما يراه ساًدا للحاجة

وخال نود لسد الثغور ومحاية امللك...ا إىل تكثري اجلمفتقرً  اا مطاعً لو قدران إمامً »وقال الغزايل: 
بيت املال عن املال، وأرهقت حاجات اجلند إىل ما يكفيهم، وخلت عن مقدار كفايتهم أيديهم، 

 . 35«على األغنياء ما يراه كافيا هلم يف احلالفلإلمام أن يوظف 
                                        

 .160م(، ص2009)د.م: دار املصرية،  فقه الزكاةحمفوظ إبراهيم فرج،  32
 .458ص، 4ج ،فتح الباريابن حجر،  33
: دار سكندريةإلوغريه )ا فؤاد عبد املنعم حتقيق:غياث األمم يف التياث الظلم، ، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين 34

 .275هـ(، ص1401الدعوة، 
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العينية منها والنقدية اليت تقتطعها الدولة اإلسالمية من أموال  االقتطاعات املاليةوهي من 
تستند فرضيتها إىل نفسه األفراد قسرًا، وبصفة هنائية. وختصص لتغطية النفقات العامة، ويف الوقت 

 . 36سالميةاألحكام والقواعد الكلية للشريعة اإل
 

 حكم فرض الضرائب يف الفقه اإلسالمي: األولالفرع 
 اختلف العلماء يف مسألة فرض الضرائب بني جميزين ومانعني.

 :اجمليزون لفرض الضرائب
، وابن حزم 37ذهبت مجاعة من العلماء إىل جواز فرضها، منهم الغزايل من الشافعية

جوازه عند الشاطيب من املالكية، وإمنا صاروا إىل ، والقرطيب و 39، وابن عابدين من احلنفية38الظاهري
حبيث كلما حتققت الضرورة الداعية  رتبط بضرورةوليس على إطالقه، وإمنا مقيد وم حاجة املسلمني له
فرضها حيقق مصلحة لمأمة اإلسالمية، وتعاجل هبا الضرورايت الداعية هلا. واحلكم فهلا انتفى فرضها، 

قرطيب اتفا  العلماء على أن اإلمام حيق له توظيف األموال على األغنياء يدور مع العلة، لذا نقل ال
 .40إذا نزلت ابملسلمني حاجة

جيب على الناس فداء أسراهم وإن استغر  ذلك أمواهلم، وهذا إمجاع »وقال اإلمام مالك: 
 . 41«أيضا

 : هيوالشروط اليت وضعها العلماء جلواز فرض الضرائب 
 مرتبطا بظروف معينة داعية هلا.  طارائا أمرً  يكون فرضهاأن  .1

                                                                                                                          
، حتقيق: أمحد الكبيسي )بغداد: مطبعة بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليلشفاء الغليل يف حممد بن حممد الغزايل،  35

 .236م(، ص1971هـ/1390اإلرشاد، 
 .307(،  صم1990دار اجليل، )بريوت:  والنظام املايل اإلسالمي دراسة مقارنةاملالية العامة ، عناية حسني غازي 36
، : دار الكتب العلمية)بريوتحتقيق: حممد عبد السالم ، صولاملستصفى يف علم األ الغزايل، حممد بن حممد أبو حامد 37

 .177، ص1هـ(، ج1413
 .281، ص4، جاحمللىابن حزم،  38
 .330ص، 5ج، عابدين ابن حاشيةابن عابدين،  39
 .242، ص2، جتفسري القرطيبالقرطيب،  40
 املصدر السابق. 41



Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2015)  
(e-ISBN 978-967-13087-0-7). 1-2 December 2015, Shah Alam, Selangor, MALAYSIA. Page 11 

 

 ا.مطاعً  اإلمام الذي يقوم بفرضها عادالً أن يكون  .2

 غري ساد حلاجات املسلمني الطارئة.  اخاليً  أن يكون بيت املال .3

 ها.زيد عليتال  بقدر احلاجةحدود توظيفها كون تأن  .4

 .42أن يكون تطبيق الزكاة غري مفرط به .5
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ]وأهم ما استدل به أصحاب هذا القول قوله تعاىل: 

 .١٧٧ اآلية البقرة:سورة  [ڦ  ڦ
ا  من طيب النفس وجه االستدالل ابآلية الكرمية، أن هللا تعاىل عطف على إيتاء الزكاة اإلنف

لذا ثبت أن يف املال حقا سوى  طوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليهومن شأن املعلذوي القرىب...
 الزكاة. 

وذلك  اختلفوا يف املراد من هذا اإليتاء فقال قوم إهنا الزكاة، وهذا ضعيف»قال اإلمام الرازي: 
 فثبت ومن حق املعطوف واملعطوف عليه أن يتغايرا، [ٻٻ ٻٻ] :ألنه تعاىل عطف الزكاة عليه بقوله

 . 43«املراد به غري الزكاة أن
استدل به من قال إن يف املال حقا سوى الزكاة، وهبا  » :يف تفسريه لآلية الكرمية وقال القرطيب

فذكر الزكاة مع الصالة، وذلك دليل على أن الزكاة املفروضة، واألول أصح... كمال الرب. وقيل املراد
 .44«ليس الزكاة املفروضة، فإن ذلك كان يكون تكرارا [ٿ  ٿ  ٹ  ٹ]املراد بقوله تعاىل: 

عن الزكاة فقال:  فما روته فاطمة بنت قيس قالت: س كل النيب  تدالهلم ابلسنة النبويةأما اس
[ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٻ  ] :، مث تال هذه اآلية من سورة البقرة«ا سوى الزكاةإن يف املال حلقً »

45.  
من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر »قال:  وعن أيب سعيد اخلدري عن النيب 

كان له فضل من زاد فليعد به على من ال زاد له، قال فذكر من أصناف املال ما ذكر حىت   ومنله، 

                                        
 .358، ص2، د.ط، د.ت(، جالكربى: املكتبة التجارية )مصر االعتصام ،بو إسحا  الشاطيبأ 42
 .35، ص5، جالتفسري الكبريالرازي،  43
 .242-241، ص2، جتفسري القرطيبالقرطيب،  44
؛ الدارمي، 48، ص3، ج659، كتاب الزكاة، ابب ما جاء يف أن يف املال حقا سوى الزكاة، برقم: سنن الرتمذيالرتمذي،  45

 .471، ص1، ج1638سوى الزكاة، برقم: ، كتاب الزكاة، ابب ما جيب يف مال سنن الدارمي
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ا سوى الزكاة، وفرض . فاحلديثان يدالن على أن يف املال حقً 46«رأينا أنه  ال حق ألحد منا يف فضل
 الضرائب مبين على ذلك.

 فرض الضرائب:املانعون من 
يرى أصحاب هذا القول أن  ل القول األول جبواز فرض الضرائب قول اثين امنع فرضها،يقاب

وأن حترميها مبين على اعتبارها  من أخرج زكاة ماله فقد برئت ذمته،احلق الوحيد يف املال هو الزكاة، ف
س هو إال املكس التحقيق لي عندفهذا »ذلك بقوله:  إذ أكد صديق حسن خان ومن هؤالءمكسا. 

 .47«من غري شك وال شبهة
  :ما كان يفعله أهل اجلاهلية للمكسا صورً  وقد ذكر العلماء 

  يف األسوا السلع دراهم كانت تؤخذ من ابئع. 

 بعد أن أيخذ الزكاة هم كان أيخذها عامل الزكاة لنفسهدرا.  

  أو الرؤوس وحنو دراهم كانت تؤخذ من التجار إذا مروا، وكانوا يقدروهنا على األمحال
 وإليك أقوال املانعني من فرضها:. 48ذلك

ك سم إن »قال النووي: 
م
من أقبح املعاصي والذنوب املوبقات؛ وذلك لكثرة مطالبات الناس  امل

له؛ وظالماهتم عنده؛ وتكرر ذلك منه؛ وانتهاكه للناس؛ وأخذ أمواهلم بغري حقها؛ وصرفها يف غري 
 .49«وجهها

 الجباية املكوس والدخول يف شيء من توابعها، كالكتابة عليها »وقال ابن حجر اهليثمي: 
 ىىائ] بقصد حفظ حقو  الناس إىل أن ترد إليهم إن تيسر، وهو داخل يف قوله تعاىل:

[ېئ ائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ
 .50«٤٢اآلية  الشورى:سورة  

                                        
صحيح ابن ؛ ابن حبان، 1354، ص3، ج1728، كتاب اللقطة، ابب استحباب املؤساة، برقم: صحيح مسلممسلم،  46

 .238، ص12، ج5419، فصل يف األشربة، برقم: حبان
 .547، ص1(، جم1999، : دار ابن عفان)القاهرة حتقيق: علي حسني احلليب ،الروضة الندية ،صديق حسن خان 47
 .111، ص8ج، عون املعبود ،العظيم آابدي 48
 .203، ص11، جشرح النووي على صحيح مسلمالنووي،  49
، 2، ط: املكتبة العصرية)بريوت حتقيق: مركز الدراسات والبحوث ،الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،ابن حجر اهليثمي 50

 .348، ص1(، جم1999/هـ1420
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من كان ال يقطع الطريق، ولكنه أيخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل »قال ابن تيمية: 
عقوبة املكاسني، وقد اختلف الفقهاء يف  عليهعلى الرؤوس والدواب واألمحال وحنو ذلك فهذا مكاس 

جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق فإن الطريق ال ينقطع به مع أنه أشد الناس عذااب يوم 
 .51«القيامة

امللوك على  ضرهبااليت  ف  لم والك   ،حيرم تعشري أموال املسلمني: »مطالب أويل النهى وجاء يف
 .52«ابغري طريق شرعي إمجاعً  الناس

فإنه أيخذ ما ال  الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم؛ املكاس من أكرب أعوان»وقال الذهيب: 
 .53«يستحق، ويعطيه من ال يستحق

من قبل السلطان يكون يوم القيامة يف انر جهنم أي الذي أيخذ املكس : »وقال املناوي
خملدا فيها إن استحله؛ ألنه كافر وإال فيعذب فيها مع عصاة املؤمنني ما شاء هللا مث خيرج ويدخل 

 . 54«اجلنة
 .55«قصاحب املكس هو من يتوىل الضرائب اليت تؤخذ من الناس بغري ح»وقال الشوكاين: 

 القول:وأهم ما استدل به أصحاب هذا 
 على عمل إذا عملته دخلت اجلنة دلين»فقال:  أن أعرابيا أتى النيب  ما رواه أبو هريرة 

صوم رمضان، م الصالة املكتوبة، وتؤدي الزكاة املفروضة، وتيقال: تعبد هللا وال تشرك به شيكا، وتق
 رجل من إىله أن ينظر : من سر  ال أزيد على هذا، فلما وىل قال رسول هللا  قال: والذي نفسي بيده

  .56«أهل اجلنة فلينظر إىل هذا
                                        

، 1، د.ط، د.ت(، ج: دار املعرفة)د.م صالح الراعي والرعيةإالسياسة الشرعية يف  ،تيمية احلراين أمحد بن عبد احلليم بن 51
 .74ص

، 2(، جم1961، د.ط، املكتب اإلسالمي)دمشق:  مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ،مصطفى السيوطي الرحيباين 52
 .619ص

 .112)بريوت: مطبعة البيان، د.ط، د.ت(، ص الكبائرحممد بن أمحد عثمان الذهيب،  53
 .456، ص2(، جهـ1356، : املكتبة التجارية الكربى)مصر فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف املناوي 54
 .279، ص7، جنيل األوطارالشوكاين،  55
، كتاب صحيح مسلمم، ؛ مسل506، ص2، ج1333، كتاب الزكاة، ابب وجوب الزكاة، برقم: صحيح البخاريالبخاري،  56

 .44، ص1، ج14اإلميان، ابب بيان اإلميان الذي يدخل به اجلنة، برقم: 
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إذا أديت زكاة مالك فقد »قال:  أن النيب  اما روى الرتمذي عن أيب هريرة استدلوا أيًضا و 
 . 57«قضيت ما عليك

يقول:  واما رواه ابن ماجة عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس أهنا مسعته تعين رسول هللا 
 وهو حديث ضعيف كما قال النووي. ،58«زكاةليس يف املال حق سوى ال»

أهنا تدل على أن ليس يف املال حقا سوى الزكاة،  جه االستدالل ابألحاديث املذكورةوو 
مل يكن  وظيفها. ومن قضى ما عليه يف مالهوالضرائب ضرب من احلقو  على املال، لذا ال جيوز ت

 عليه حق فيه وال يطالب إبخراج شيء آخر على سبيل الوجوب.
إن صاحب املكس يف »يقول:  واما ثبت عن رويفع بن اثبت حيث مسع رسول هللا 

 . 59«النار
ال يدخل اجلنة صاحب »يقول:  واما ثبت عن عقبة بن عامر أنه مسع رسول هللا 

 . 60«مكس
لذا  وبسوء املآل للمتعامل معه،أهنما يصرحان حبرمة املكس،  ووجه االستدالل هبذين احلديثني

 ض الضرائب العتبارها مكسا.ال جيوز فر 
 الرتجيح

بعد عرض الباحث ملذاهب الفقهاء حول مسألة توظيف الضرائب، ترجح لديه ما ذهب إليه 
أصحاب القول األول جبواز توظيفها مقيدة بتحقيق مصلحة لمأمة، وعدم تفريط الناس وتقصريهم 

 أبحكام الزكاة، وذلك ملا يلي: 
ويظهر هذا اجلمع من خالل ما  قاله شيخ اإلسالم ابن  إمكانية اجلمع بني أدلة القولني، .1

ليس يف املال حق جيب بسبب املال سوى الزكاة، وإال »تيمية بشأن الزكاة، حيث قال: 

                                        
 .353، ص1، ج12، كتاب الصالة، ابب صفة التشهد ووجوبه، برقم: سنن الرتمذيالرتمذي،  57
 :اجملموعوي يف قال النو  ؛570، ص1، ج1788، كتاب الزكاة، ابب زكاة الور  والذهب، برقم: سنن ابن ماجةابن ماجة،  58

والذي يرويه »السنن الكربى:  وقال البيهقي يف ؛298، ص5ج، «يف املال حق سوى الزكاة فضعيف جًدا ليسحديث »
 .84، ص4، ج«أصحابنا يف التعاليق، ليس يف املال حق سوى الزكاة، فلست أحفظ فيه إسناًدا

 .109، ص4، ج17042، برقم: مسند اإلمام أمحد ،بن حنبلا 59
 .132، ص3، ج2937، كتاب اخلراج، ابب يف اختاذ الكاتب، برقم: سنن أبو داودأبو داود،  60
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ففيه واجبات بغري سبب املال، كما جتب النفقات لمأقارب والزوجة ومحل العاقلة وقضاء 
وكسوة العاري فرضا على الكفاية  الديون، وجيب اإلعطاء يف النائبة، وجيب إطعام اجلائع

. فإن ما استدل به أصحاب القول األول على أن 61«إىل غري ذلك من الواجبات املالية
كالنفقات لمأقارب   ن محله على ثبوته بغري سبب املالميك حًقا سوى الزكاة يف املال

 والزوجة ومحل العاقلة وقضاء الديون وغريها. واملال وسيلة لتقرير هذه احلقو  وليس غاية. 

ليس فيها منع فرض األحاديث اليت استدل هبا أصحاب القول الثاين على حترمي املكس،  .2
هبا  س ابلزكاة واألحكام املتعلقةألن فرضها إذا كان بسبب تفريط النا الضرائب مطلًقا؛

من احملداثت، وأهنا تتفق مع معىن املكس الوارد يف األحاديث اليت استدل هبا  فهذا يعد  
ا ملصاحل املسلمني، قً يأصحاب القول الثاين. أما إذا كان الدافع واملقتضي لفرضها حتق

وأهنا غري  ام الزكاة، فإهنا تعد  من املصاحل املرسلةوليس الدافع لفرضها تفريط الناس أبحك
 لة ضمن معىن املكس الذي وردت األحاديث بتحرميه. داخ

ديث الذي رواه ابن ماجة عن فاطمة؛ ألن احلديث عدم إمكانية االستدالل ابحل .3
منها النفقات على األبوين  حقوقا أخرى يف املال سوى الزكاة وألن هناك ضعيف؛

ها، وقد قام احملتاجني، وعلى الزوجة وعلى الرقيق، وعلى احليوان، وإطعام املضطر وغري 
 اإلمجاع على ذلك.

ولكن يف إطار ما بينه الباحث عند أتصيله  ،هو جواز فرضها والقول الوسط يف هذه املسألة 
 .اهل

ول قانونية خت على موادتنص قوانني الزكاة ولوائحها املعمول هبا يف خمتلف والايت ماليزاي و 
ارتكب خمالفة  وعقوبة معينة على كل من ،يةبصورة إلزام صالحية مجع أنواع معينة من الزكاة تهامؤسس

وقد  من املخالفات اليت نصت القوانني عليها، وهي خمالفات بشأن االمتناع عن أداء الزكاة املستحقة،
فع الزكاة خيصم بقدرها من الضريبة حىت ال جيتمعوا دأحسنت دولة ماليزاي صنًعا حينما قررت أن من ي

 .62واحد على الناس الزكاة والضريبة يف آن
                                        

: مكتبة ابن )د.م ، حتقيق: عبد الرمحنكتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين  61
 .317، ص7، د.ت(، ج2ط تيمية،

 .508، صاإلطار املؤسسيغزايل وغريه، "الزكاة: دراسة حالة ماليزاي"، من أحباث مؤمتر  62
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 أتهيل العاملني على مجع الزكاة وتوزيعها: الثاين املبحث

ومها مجع الزكاة من  ،رئيسان عمالنالعاملني على الزكاة  من أهم األعمال اليت حتتاج إىل خربة
ارف اليت ذكرت يف وتوزيع هذه األموال يف املص اب األموال الذين وجبت الزكاة يف أمواهلم،أصح

 القرآن الكرمي.
 احلياة جوانب خمتلف غط تاليت  واملستمرة يف املعارف اإلنسانية ولكن التغريات الكبرية

االقتصادية، وما يرتتب عنها من متغريات متالحقة يف ت الكثري من املفاهيم العلمية و غري   ،املعاصرة
ويف خضم هذه  ،سواء أكانت مؤسسة رحبية أم هيكات خريية املؤسسات،أساليب وطر  إدارة 

 .63املعاصرة يتزايد يف املؤسسات ابلكوادر البشريةهتمام التغريات بدأ اال
اليوم  لزكاة حباجة إىل توافر صفات أخرىن العاملني على شؤون اأبفإنه ميكن القول  لذا

ما ذكرها الفقهاء. ولعل جامع الشروط اليت ينبغي توافرها يف املوظف يف شؤون الزكاة هي:  إىلإضافة 
وهي الصفات الواردة يف قوله تعاىل على  ،اإلخالص فيهو  ،واالستعداد للعمل ،مانةواأل ،الكفاءة

 ،القوة مها: وهذان الوصفان م تصف نيب هللا موسى عليه السالم،لسان ابنة شعيب عليه السال
 , وأيًضا أن يتوفر صفتاسواء إبجارة أو غريها عمالً غي اعتبارمها يف كل من يتوىل ينب ، واللذانواألمانة

 .64اخلربة والكفاءة
 .65«هو كل شخص له دراية خاصة امسألة من املسائل: »واخلبري اصطالًحا

اليت متارس يف  ،والسلوكيات ،واخلربة ،واملهارات ،تركيبة من املعارف» :هي والكفاءة اصطالًحا
ومــن مث فإنــه  ،والــذي يعطــي هلـا صــفة القبــول ،وتــتم مالحظتهــا مــن خـالل العمــل امليــداين ،إطـار حمــدد

 .66«وتطويرها ،قبوهلاو  ،وتقوميها ،يرجع للمؤسسة حتديدها
                                        

م(، 2002)القاهرة: دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشريةصالح الدين عبد الباقي،  63
 .21ص

، حتقيق: عبد الرمحن بن معال )بريوت: مؤسسة كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري  عبد الرمحن بن انصر السعدي،  64
 .614م(، ص2000هـ/1420الرسالة، 

 .222، ص1)بريوت: دار إحياء الرتاث العربيو د.ط، د.ت(، ج املوسوعة اجلنائيةجندي عبدامللك،  65
، 7خيضر العدد حممد )سكرة: جامعة اإلنسانية العلوم جملة ،" الكفاءات املؤسسة ودور يف حسن، "التغيري رحيم 66

 .11م(، ص2005
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العلوم و  ،بني الفقه الشرعي ينبغي أن جنمع ،والكفاءات العلمية يف جمال الزكاة ءاخلربا ولتوفري
 ية.واالقتصاد املصرفية

والكفاءات لدى  اصر اليت تساهم يف تنمية اخلرباتلذا يتناول الباحث يف هذا املبحث العن
 .العاملني على شؤون الزكاة

 :ويتكون هذا املبحث من ثالثة مطالب 
  املطلب األول: التأهيل املعريف.

 : التأهيل املهين.الثايناملطلب 
 اخلطط التدريبية. :الثالثاملطلب 

 
 املطلب األول: التأهيل املعريف

عن طريق  جبميع ختصصاهتم وجماالت عملهمعند حماولة رفع مستوى أداء املوظفني يف مؤسسة الزكاة، 
ينبغي أن يؤدي هذا الربانمج إىل الزايدة املعرفية ابلزكاة،  منها التأهيل املعريفو فتح برامج التأهيل، 

 .وفق املفهوم املعاصرودورها، وآاثرها 
نسان متكني قدرة اإل اليت هتدف إىل تلك العملية املنظمة واملستمرةهو  :اصطالًحا التأهيلو 

ريب وقد يراد ابلتأهيل التد ،مزاولة ما تعلمه قادرًا علىأو جعل الشخص  ،ستفادة مما تعلمهاالعلى 
كساب القدرة على استخدام إكساب املعرفة، والتأهيل هو إن التعليم هو إأو التمرين غري التعليم، إذ 

 .67املعرفة
 ،وهي مسبوقة جبهل خبالف العلم ،إدراك الشيء على ما هو عليه»: واملعرفة اصطالًحا هي

 .68« ولذلك يسمى احلق تعاىل ابلعامل دون العارف
بني الوحي والكون كمصدرين  التكاملاملعرفة اإلسالمية من حيث األصل تقوم على مبدأ و 

 .69أساسني هلا، فال مناص حينكذ ملن خيطط للنهضة العلمية من إعادة ربط العلم الطبيعي ابلوحي

                                        
، 6م(، ج2005هـ/1426)جمموعة دلة الربكة،  ، حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالميةعبد الستار أبو غدة 67

 .319ص
 .18، ص19ج املوسوعة الفقهية،؛ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 283، ص1ج، التعريفات ،اجلرجاين 68
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املتخصصون يف شؤون مؤسسات الزكاة إىل إمكان أن يتضمن التأهيل املعريف وقد أشار  
للعاملني على شؤون الزكاة املبادئ العامة للنظام االقتصادي اإلسالمي، وأهم ما مييزه عن األنظمة 

 التقليدية، ما أييت:
ركة يف الربح على قاعدة املشا اإلسالميةتقوم املعامالت املالية : للراب النظام اإلسالمي حترمي .1

وغري ذلك من العقود  جاراتا البيع والشراء واملشاركات واإلومن أنواع معامالهت، ةواخلسار 
قراض ت املالية التقليدية على نظام اإلبينما تقوم معظم معامالت املؤسسا، الشرعية

 واالقرتاض ابلفوائد وهي الراب.
املالية اإلسالمية على أداء فريضة تقوم املعامالت فرض النظام اإلسالمي للزكاة: حبيث  .2

بينما اليوجد ، ساابت االستثماريةومن أصحاب احل أصحاب النصاب، الزكاة من أموال
 ، وإن كان هناك نظام الضرائب عندهم.الية التقليدية ما يسمى ابلزكاةيف املعامالت امل

إىل حتقيق  ةالمياإلسهتدف املعامالت املالية  قواعد إعادة توزيع الثروة بني الناس: حيث .3
أما ، والبيكية، واملشروعات االجتماعية ،مؤسسات الزكاةتماعية من خالل اجمصاحل 

إال  ال تقوم هبذه األعمالف ،تسعى إىل حتقيق األرابحفإهنا املعامالت املالية التقليدية 
 بصورة هامشية.

واألمانة والصد   العدل والتيسريمبدأ االلتزام األخالقي: مثل:  ،املبادئ العامة لإلدارة .4
، إىل توفريها يف معامالهتا اإلسالميةلقيم األخالقية اليت هتدف املؤسسات املالية ابوااللتزام 

 مبدأ الرقابة الذاتية.، و مبدأ الشورىو 
تماعي االجو  ،إىل التعريف ابلدور االقتصادي برانمج مشروع الزكاةكما ينبغي أن يتطر  و 

وطر  احتساب زكاة  ابألحكام الشرعية العامة للزكاة، مث التعريف للزكاة، وخباصة حدها للفقر،
 .70واألسهم وغريها ،كزكاة الشركات  ،خصوًصا املعاصرة منها ،األموال

                                                                                                                          
م(،  1995هـ/1425)اخلرطوم: املركز القومي لإلنتاج اإلعالمي،  نظرات يف أتصيل املعرفةتيجاين عبد القادر وآخرون،  69

 .12ص
احملاسب واملراجع القانوين ؛ حسني حسني شحاته، 12م(، ص1995)جدة: مطبوعات املعهد،  املواد العلميةقحف،  70

 .6، صيف الفكر احملاسيب اإلسالمي ثحبو  اإلسالمي التأهيل العلمي واإلعداد املهين،
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 املهين  التأهيلاملطلب الثاين: 

ــاةيتطلــب العمـــل يف  ــزام تتمثــل مراعــاة متطلبـــات هـــذه املهنـــة، و  مؤسســـات الزكـ هـــذه املتطلبـــات يف االلتـ
 ، وسوف يتناول الباحث يف هذا املطلب عناصر التأهيل املهين. دئ الشريعة اإلسالميةأبحكام ومبا

يؤديها الفرد من خالل  ،جمموعة من األعمال تتطلب مهارات معينة» :واملهنة اصطالًحا
 .71«ممارسات تدريبية

 أمهها:، قدرات العاملني املهنية جيب وجودها لبناءوهناك عناصر للتأهيل 
مل تعد احملاسبة علم التسجيل فقط، وتبويب  احملاسبة والتدقيق والتقومي:خرباء وجود  .1

العمليات ذات األثر املايل على املؤسسة، بل أصبحت من أدوات التحليل املايل اهلادف 
إىل القيام ابلتوجيه والرقابة، وتقييم النتائج عن طريق البياانت املالية اليت تقدمها احملاسبة 

وابلشكل املالئم الذي يعكس تطور املؤسسة، ومما يسهل أتهيل يف الوقت املناسب، 
القدرات املطلوبة لدى العاملني، وجود النظام احملاسيب املوحد الذي جيمع بني تقنيات 
العلم، من كومبيوتر، وبرجميات إىل علم احملاسبة أصواًل ومباداًئ مع مراعاة اتمة للخصوصية 

املؤسسة على نظم مراجعة وتدقيق، حبيث  الشرعية. ومن جانب آخر البد من حصول
 .72تؤدي إىل التحقق من الوضع املايل، وذلك لدراسة نتائج األعمال اليت تؤديها املؤسسة

البد أن يتضمن ختطيط املؤسسة خطة إعالمية هلا، تقوم  خرباء التوعية اإلعالمية:وجود  .2
التوعية اليت حيملها، وذلك من على مفاهيم مشرتكة. وأن لإلعالم أثرًا ودورًا كبريًا يف نشر 

خالل االستفادة من التطورات املتسارعة يف هذا العصر. ويتعني أن يتم تدريب هذه 
الكفاءات حبيث تصبح قادرة على الدعوة للزكاة، وإيصال رسالة املؤسسة للمعنني هبا، 

ب هذه وزايدة الوعي أبمهية الزكاة، ودورها يف ختفيف حدة الفقر والبطالة. وكذلك تدري
 .73الفكة من الكوادر على كيفية فهم لغة العصر، واستعمال أدوات املعاصرة بكفاءة

                                        
 .  49م(، ص1986)عمان: مكتبة الرسالة احلديث،  أخالقيات املهنةحممد عبد الغين املصري،  71
 .42)جدة: إصدارات جمموعة دلة الربكة(، ص مسؤولية املراجع وسلوكياته يف ضوء القواعد الفقهيةأبو غدة،  72
اإلطار  من أحباث "،ة اليت ال تقوم على اإللزام القانوين للزكاة حالة بيت الزكاة الكوييت"دراسة ألنشطة اهليكات الزكوي العجيل، 73

 .98، صاملؤسسي
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ألن هذا اجلانب  جتماعية:، ودراسة األوضاع االخرباء يف جانب التحليل املايلوجود  .3
يف غاية من األمهية للمؤسسة؛ لرصد الشرائح اليت عليها الزكاة، واملستحقني هلا. وعلى 

لى بناء قدرات فكة من كوادرها، من انحية دراسة أوضاع املزكني، املؤسسة أن تركز ع
وحتديد أوعية الزكاة، سواء أكانت للشركات، أو املؤسسات، أو األفراد؛ ومعرفة مدى 

 .74أحقية أفراد اجملتمع ابلزكاة. وما ذكر آنفا

البد أن هتتم مؤسسة الزكاة  خرباء يف شؤون اإلدارة والتنظيم والتخطيط:وجود  .4
وأن تكون هذه الكفاءات  ،عاملني من انحية العلم ابألسس واملبادئ اإلدارية وإجراءاهتاابل

وممن هلم الرغبة  ،واجلدية يف العمل ،واملرونة ،شاملة جلميع الذين يتمتعون بصفات القيادة
 ،ولتحقيق احملافظة على النظام ،الصادقة يف جناح املؤسسة من خالل حتقيق أهدافها

 .75وختفيف األعباء املالية واإلدارية ،وعلى أموال الزكاة
 

 يبيةاخلطط التدر املطلب الثالث: 
 ،واجلوانب التطبيقية والفنية ،اجلوانب العلمية والنظريةتشمل  اخلطط التدريبة يف مؤسسة الزكاةن إ

  .امختلف جوانبه املؤسسيملزاولة العمل  ،والوسائل التقنية
من خالل جتربة تعلمية هبدف  ،واملهارات ،واملعرفة ،خمططة لتصحيح األداءعملية »والتدريب: 

 . 76«الوصول إىل أداء أكثر فعالة
 وميكن إمجال أهم أهداف اخلطط التدريبية ملؤسسات الزكاة على النحو اآليت:

حتديد أهداف اخلطط التدريبية: ألن األهداف الواضحة تكون امثابة خارطة الطريق،  .1
ييم اخلطط التدريبية نفسها. وأهداف هذه اخلطط ختتلف ابختالف طبيعة واملقياس لتق

 عمل املؤسسة املعنية، ومؤسسات الزكاة حتكمها مبادئ الشريعة اإلسالمية.

                                        
، اجلوانب املالية واإلدارية والتسويقية ملؤسسات الزكاةعبد هللا احلكيم، "اإلحصاء والعمل اخلريي"، ورشة عمل بعنوان  74

 .10م، ص2004بريوت ديسمرب 
 .5م، ص2004، بريوت ديسمرب اجلوانب املاليةالتخطيط وإعداد املوازانت"، ورشة فادي نور الدين، " 75
)القاهرة: إصدار الشركة العربية لإلعالم العلمي، العدد  جملة خالصاتديفيد أوسبورن، "تدريب املوظفني لرفع كفاءة األداء"،  76

 م(.1998، 14



Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2015)  
(e-ISBN 978-967-13087-0-7). 1-2 December 2015, Shah Alam, Selangor, MALAYSIA. Page 21 

 

 يف خدمة اإلدارة بكافة مستوايهتااألهداف اإلدارية: حبيث تساعد اخلطط التدريبية  .2
 ؤسسة املعنية.ملل لتحقيق ما وضع من خطط وسياسات ،لتعمل بكفاءة أعلى

على  ،بشأن استخدام املوارد املتاحة ،األهداف الفنية: اليت تتعلق بزايدة وعي العاملني .3
 أفضل وجه.

األهداف االقتصادية واالجتماعية: وهي عبارة عن زايدة كفاءة األفراد العاملني؛ لتحقيق  .4
هتم اما هااجتاوحتسني  ،وتغيري سلوكهم اما يتناسب مع متطلبات العمل ،أهداف الزكاة

 .77ميكنهم من االستمرار يف العمل

وتتأكد أمهية التدريب الفعال املستمر، حبيث يواكب املتغريات املستمرة يف هذا العصر، 
وأصبح أتهيل الكوادر البشرية من الضرورايت اليت ال غىن عنها. وال ريب أن هذه األمهية للخطط 

سسة الزكوية نظرًا للمسؤولية املضاعفة اليت تتحملها للمؤ ضرورة أكثر إحلاًحا ابلنسبة  التدريبية متثل
 هذه املؤسسة. 

 أمهها: ،وللتدريب مرتكزات يقوم عليها
إلدارة، أو حل  بديل  مؤقت ملشكلة تواجه ا التدريب وظيفة مستمرة، وإنه ليس جمرد حل   .1

 ؛ملشكلة يف عمل الفرد ليس حالً وإمنا هو نشاط، ووظيفة أساسية يف املؤسسة، و ، لإلدارة
ل إنه يتعلق ابملؤسسة كعملية، وكذا خبططها ب ،ذاتهلفرد ن التدريب ليس متعلقا ابأل

مستمرة طوال ، و التدريب وظيفة أساسية تعد  لذلك جيب على اإلدارة أن املستقبلية. و 
 .نه جزء من عملهمعلى أ العاملنيكما جيب أن ينظر إليه املؤسسة،  حياة 

نظام متكامل يف مدخالته وأنظمته  متكامل من انحيتني، فهو أوالً تدريب نظام ال .2
وكذا األنظمة  ،وخمرجاته، واثنيًا إنه يتكامل مع األنشطة األخرى إلدارة املوارد البشرية

 التنظيمية، واملالية، واإلنتاجية، والتسويقية اليت هتدف إىل النهوض ابملؤسسة.

ألنه ليس عبارة عن  ؛وضوع الربامج مع حمتوايتهوالبد أن يتالزم م ،التدريب نشاط متجدد .3
حماضرات تلقى يف قاعات، بل هو مفهوم متغري وواسع ميكن أن يشمل أشياء كثرية، 

 لذلك جيب أن يتسع أفق املسؤولية يف التدريب لكي ال يتجمد يف قوالب حمددة.

                                        
 
 .15م(، ص1998)القاهرة: مكتبة مدبويل،  العاملة دور التدريب املهين يف إعداد القوىمشعل سعود القاضي، 77
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مثل أية  ،وفنية من جانب املسؤولني عنها ،حتتاج إدارة عملية التدريب إىل خربات إدارية .4
يكن عنده إملام ابلنواحي أن يكون هناك مدير مايل فعال ما مل  إدارة أخرى، فال ميكن

 .78إتقانه للجوانب اإلدارية مع ،الفنية يف عمله
 
 

 
 
 

 اخلامتة
 
 

  اآليت: توصل البحث إىل :نتائج البحث
ــام الســـلطات -أ  ــاة مقارنـــة عــدم قيـ ــاه الزكـ ــام الضـــرائب اب امســـؤوليتها جتـ ــا بشـــكل واســـع بنظـ هتمامهـ

واملســائل الفقهيــة الــيت رجحهــا أثــر ســلبًا يف معرفــة النــاس أبحكــام الزكــاة, ؛ ممــا وإلـزام النــاس بــه
 الباحث حلل هذه املشكلة كاآليت: 

  من واجبات السلطة.ينبغي أن يكون تنظيم الزكاة 

  لسلطة دون استثناء.لإخضاع األموال الظاهرة والباطنة للزكاة 

  فرض الضرائب من املصاحل املرسلة.اعتبار 

تعد  نقص اخلرباء والكفاءات العلمية يف جمال الزكاة من معوقات تنظيمها, فإن االهتمام  -ب 
يف, ابلعناصر اليت تساهم يف تنمية اخلربات والكفاءات لدى العاملني وهي: التأهل املعر 

 واملهين, واخلطط التدريبية وسيلة حلل هذه املشكلة.

من العدل أن تشرع الدولة قوانني إلعفاء من يدفع الزكاة من الضريبة بقدر ما يدفع من  -ج 
الزكاة, كي ال جيمع على املواطن واجبني: الواجب الشرعي بدفع الزكاة, والواجب القانوين 

 يزاي.بدفع الضريبة, على غرار ما تفعله دوله مال

 

                                        
 وما بعدها. 80م(، ص1998)د.م: دار الفكر العريب، د.ط،  التطبيق إدارة املوارد البشرية من النظرية إىلأمني ساعايت،  78
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 املصادر واملراجع
 

: . د.ط. د.مصالح الراعي والرعيةإالسياسة الشرعية يف . )د.ت(. أمحد بن عبد احلليم ،بن تيميةا
 . دار املعرفة

بريوت: . د.ط .حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب .احمللى. د.ت() .علي بن أمحد بن سعيد ،بن حزما
 .دار اآلفا  اجلديدة

 قرطبة.  . د.ط. مصر: مؤسسةحنبل بن أمحد اإلمام مسندحنبل، أمحد. )د.ت(.  ابن
 . د.ط. بريوت: دار الفكر.املقتصد وهناية اجملتهد بدايةحممد.)د.ت(.  بن أمحد بن ابن رشد. حممد

تار على الدر املختار شرح تنوير حاشية رد احمل(. م2000/هـ1421ابن عابدين، حممد أمني. )
 بريوت: دار الفكر.. أبو حنيفة فقهيف األبصار 

. احلميد عبد الدين حميي حممد: داود. حتقيق أيب سننأبو داود. سليمان بن األشعث. )د.ت(. 
  د.ط. بريوت: دار الفكر.

 د.ط.. الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق .مالك اإلمام موطأ)د.ت(.  أنس. بن عبدهللا، مالك أبو
 مصر: الرتاث العريب.
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 الباقي. د.ط. بريوت: عبد فؤاد حممد: . حتقيق. سنن ابن ماجة)د.ت( يزيد. بن حممدعبدهللا،  أبو
 الفكر.  دار

: . بريوتحتقيق: خليل حممد هراس. ألموال(. ام1988/هـ1408أبو عبيد، القاسم بن سالم. )
 .دار الفكر

حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية  م(.2005هـ/1426أبو غدة، عبد الستار. )
 . جمموعة دلة الربكة.اإلسالمية

حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية  م(.2005هـ/1426أبو غدة، عبد الستار. )
 . جمموعة دلة الربكة.اإلسالمية

. فقهية يف قضااي اقتصادية معاصرة أحباث .(م1998/هـ1418) .حممد سليمان ،وآخروناألشقر 
 .عمان: دار النفائس

. القاهرة: جملة خالصاتم(. "تدريب املوظفني لرفع كفاءة األداء". 1988أوسبورن، ديفيد. )
 .14إصدار الشركة العربية لإلعالم العلمي. العدد 

 ، حتقيق:اجلامع الصحيح املختصر (.م1987هـ/1407) .حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا ،البخاري
 .وت: دار ابن كثريبري . 3ط .مصطفى ديب البغا

 .دار الفكر. د.ط. بريوت، تفسري ابن كثريهـ. 1401. إمساعيل بن عمر ,بن كثري
. حتقيق: أمحد شاكر وآخرون. الرتمذي سنن الصحيح اجلامعالرتمذي, حممد بن عسى. )د.ت(. 

 الرتاث. إحياء بريوت: دار
التطبيق مؤمتر التنظيم اإلداري ملؤسسة الزكاة يف التطبيق املعاصر.  م(.1998حممد حممد. ) جاهني،

 . 16-14. جامعة األزهر: مركز صاحل عبدهللا. املنعقد يف ديسمرب فرتة املعاصر للزكات
 . بريوت: دار املعرفة.. التعريفاتم(2007هـ/ 1428اجلرجاين، علي بن حممد. )

 حتقيق:غياث األمم يف التياث الظلم. هـ(. 1401) .عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف، اجلويين
 : دار الدعوة.سكندريةإلوغريه. ا فؤاد عبد املنعم

: دار ابن . القاهرةحتقيق: علي حسني احلليب. الروضة الندية(. م1999) .صديق ،حسن خان
 .عفان
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سكرة:  .اإلنسانية العلوم جملة الكفاءات". املؤسسة ودور يف م(. "التغيري2005حسن، رحيم. )
 .7خيضر. العدد حممد جامعة

. 1. حتقيق: فواز أمحد وآخرون. طسنن الدارميهـ(. 1407الدارمي, عبد هللا بن عبد الرمحن )
 .بريوت: دار الكتاب العريب

 د.ط. بريوت: مطبعة البيان.  الكبائر.الذهيب، حممد بن أمحد عثمان. )د.ت(. 
. مفاتيح الغيب التفسري الكبري أو(. م2000/هـ1421) .فخر الدين حممد بن عمر ،الرازي

 .: دار الكتب العلميةبريوت
. د.ط. مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى(. م1961) السيوطي. مصطفى، الرحيباين

 . املكتب اإلسالميدمشق: 
 . دمشق: دار الفكر.1طالفقه اإلسالمي وأدلته. م(. 1989هـ، 1409الزحيلي، وهبة. )

 ..القاهرة: الفتح اإلعالم العريب. د.ط. فقه السنة .د.ت() د.السي ،سابق
. د.ط. د.م: دار الفكر التطبيق إدارة املوارد البشرية من النظرية إىل م(.1998ساعايت، أمني. )

 العريب.
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم م(. 2000هـ/1420السعدي، عبد الرمحن بن انصر. )

 ن معال. بريوت: مؤسسة الرسالة.. حتقيق: عبد الرمحن باملنان
 ى.: املكتبة التجارية الكرب . د.ط. مصراالعتصام)د.ت(.  موسى. بن الشاطيب، إبراهيم

 احملاسب واملراجع القانوين اإلسالمي التأهيل العلمي واإلعداد املهين.. حسني حسني شحاتة،
 .يف الفكر احملاسيب اإلسالمي سلسلة دراسات وحبوث

 منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من طارو األنيل (, 1973حممد. ) بن علي بن الشوكاين, حممد
 اجليل. دار: , د.ط, بريوتاألخبار

. مصر: دار االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية م(.2002عبد الباقي، صالح الدين. )
 اجلامعة اجلديدة للنشر.

 عمان: مكتبة الرسالة احلديث.. أخالقيات املهنةم(. 1986عبد الغين، حممد. )
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. خلرطوم: املركز نظرات يف أتصيل املعرفةم(. 1995هـ/1425عبد القادر وآخرون، تيجاين. )
 القومي لإلنتاج اإلعالمي. 

اجلوانب املالية واإلدارية م(. اإلحصاء والعمل اخلريي. ورشة عمل 2004عبد هللا احلكيم. )
 وت. ديسمرب. بري  والتسويقية ملؤسسات الزكاة

 . د.ط. بريوت: دار إحياء الرتاث العربيو.املوسوعة اجلنائيةعبد امللك، جندي. )د.ت(. 
تلخيص احلبري يف أحاديث . م(1964هـ/1384) .أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل ،العسقالين

 : د.ن.املدينة املنورةد.ط.  .حتقيق: السيد عبدهللا .الرافعي الكبري
 .فتح الباري شرح صحيح البخاري)د.ت(.  .ن حجر أبو الفضلأمحد بن علي ب ،العسقالين

 .دار املعرفة. د.ط. بريوت: اخلطيب حتقيق: حمب الدين
دار . بريوت: 2ط. عون املعبود شرح سنن أيب داود (.م1995) .حممد مشس احلق ،العظيم آابدي

 .الكتب العلمية
دار . بريوت: املايل اإلسالمي دراسة مقارنةوالنظام املالية العامة (. م1990) حسني. غازي، عناية

  .اجليل
حتقيق: حممد عبد . املستصفى يف علم األصول. هـ(1413. )حممد بن حممد أبو حامد الغزايل،

 . : دار الكتب العلمية. بريوتالسالم
شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك  م(.1971هـ/1390الغزايل، حممد بن حممد. )

 قيق: أمحد الكبيسي. بغداد: مطبعة اإلرشاد.. حتالتعليل
وقائع  .اإلطار املؤسسي للزكاة أبعاده ومضامينه .(م1990/ـه1410) .بوعالم ،جاليل وغريه

 ـه1410شوال  15-12اماليزاي يف الفرتة من  ركواالملبو املؤمتر الثالث للزكاة املنعقدة يف  
 م.1990 مايو 10-7املوافق 

 . د.م: دار املصرية.فقه الزكاةم(. 2009فرج، حمفوظ إبراهيم. )
. القاهرة: مكتبة دور التدريب املهين يف إعداد القوى العاملة م(.1998القاضي، مشعل سعود. ) 

 مدبويل.
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املواد العلمية لربانمج التدريب على تطبيق الزكاة يف اجملتمع اإلسالمي م(. 1995قحف، منذر. )
 . جدة: مطبوعات املعهد. املعاصر

 .بريوت: دار الرسالة. 2ط. فقه الزكاة .م(1973) .يوسف ،القرضاوي
 . د.ط. بريوت: دار العربة. مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم. )د.ت(. يوسف ،القرضاوي

الشرائع. د.ط. بريوت: دار الكتب  ترتيب يف الصنائع بدائعم(. 1982الكاساين, عالء الدين. )
 العريب.

. األحكام السلطانية والوالايت الدينية (.م1985هـ/1405) .املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد
 .بريوت: دار الكتب العلمية

 ،الشيباين حنبل بن أمحد اإلمام فقه يف املغين(. 1405املقدسي, عبد هللا بن أمحد بن قدامة. )
 . بريوت: دار الفكر.1ط

: املكتبة التجارية مصر. فيض القدير شرح اجلامع الصغري (.هـ1356) .عبد الرؤوف ،املناوي
 .الكربى

 . بريوت: دار الشامية.. األركان األربعةم(1999هـ/1420الندوي، على احلسين. )
: . حتقيقصحيح مسلم النيسابوري. )د.ت( القشريي احلسني أبو احلجاج بن النسابوري, مسلم

 العريب. الرتاث إحياء دار الباقي. د.ط. بريوت: عبد فؤاد حممد
 عبد :حتقيق .الكربى . السننم(1991هـ/1411الرمحن. ) عبد أبو شعيب بن النسائي. أمحد

 العلمية. الكتب د.ط. بريوت: دار سليمان. الغفار
م(. التخطيط وإعداد املوازانت والتقارير اخلتامية ملؤسسات 2004نور الدين، فادي نور الدين. )

 . بريوت.املالية واإلدارية والتسويقية ملؤسسات الزكاة. اجلوانب الزكاة
 .بريوت: دار الفكرد.ط.  .اجملموع .م(1997) مري. بن شرف بن حيىي زكراي النووي، أبو

حتقيق: مركز الدراسات . الزواجر عن اقرتاف الكبائر(. م1999/هـ1420) .ابن حجر، اهليثمي
 .املكتبة العصرية :. بريوت2. طوالبحوث امكتبة نزار مصطفى الباز

 


