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 ملخص البحث
ن اإلس��الم ، وحقق��ت نتائجھ��ا الزك��اة فریض��ة ش��رعیة ،  ورك��ن م��ن أرك��ا 

ذل�ك ، وك�ادت أن تص�بح غائب�ـة  رت بعدالباھرة عند تطبیقھا في التاریخ ، ثم ضم
 ادت إلیھا الصحوة من جدید نظریاً وعملیاً .ـأو منسیة ،  ثم ع

واحتاجت التطبیقات المعاصرة للزكاة للتقویم لبیان اإلیجابیات والسلبیات  
 ھو موضوع البحث .في المجال النظري والعملي ،  و

وتتسم التطبیقات المعاصرة للزكاة إلیجابیات نظریة في الكتابة عنھا بكتب  
ورس��ائل جامعی��ة ، وبح��وث ودراس��ات ، وف��ي المج��الت والص��حف والنش��رات ، 
وإقامة مؤسسات رسمیة ،  وص�دور قوانی�ـن وأنظم�ة ، وعق�ـد م�ؤتمرات ون�دوات 

والن��دوات االقتص��ادیة والمج��امع  خاص��ة بالزك��اة ، وبح��ث الزك��ـاة ف��ي الم��ؤتمرات
الفقھیة ،  وصدرت فیھا فتاوى كثیرة ف�ي م�وارد الزك�اة المفتوح�ة وف�ي مش�تمالت 

 مصارفھا .
وظھرت س�لبیات نظری�ة كتع�دد اآلراء ، وتك�رار البح�ث الواح�د ،  وع�دم  

التعاون ب�ین األجھ�ـزة الحكومی�ة ، وع�دم التنس�ـیق ب�ین الن�ـدوات ، والم�ؤتمرات ، 
، واالقتص�ار عل�ى البح�ث ف�ي معظ�م ال�بالدلبحوث ، وعدم التشریع للزكاة وتناثر ا

 النظري فحسب، والتعصب المذھبي. 
وتجل��ت إیجابی��ـات متواض��عة عملی��ة لقضای��ـا الزك��اة المعاص��رة ك��التطبیق  

الحكومي ،  والمؤسسي ،  والف�ردي االختی�اري ،  وقی�ام ھیئ�ات ش�رعیة للزك�اة ،  
 ملیاً مع االستفادة الجزئیة من التقنیات الحدیثة .وتحقیق بعض أھداف الزكاة ع

وتكث��ر الس��لبیات العملی��ة للزك��اة المعاص��رة كتخل��ي معظ��م ال��دول عنھ��ا ،  
والتطبی��ق الجزئ��ي للزك��اة ،  والتش��ـویھ ف��ي التطبی��ق ،  والتخل��ف ف��ي المؤسس��ات 
 الزكـویة والھیئات ،  وتعطیل االجتھادات الجدیدة ،  والخطأ ف�ي ص�رف الزك�اة ، 
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 والتقصیر في التنفیذ ، وعدم التنسیق مع سائر الوزارات .
وتشـترك بعض السلبیات النظریة والعملیة كفقـدان التعاون والتنس�یق ب�ین  

 المھتمین بالزكاة ، وعدم المعالجة الكافیة لمستجدات الزكاة . 
وأخی��راً یق��دم البح��ث بع��ض المقترح��ات والتوص��یات م��ع ال��دعاء ب��التوفیق  

الق��ول والعم��ل لتش��یید ھ��ذا الص��رح العظ��یم ألح��د أرك��ان اإلس��الم ،  والس��داد ف��ي
 وتحقیق األھداف المرجوة منھ،  والحمد ہلل رب العالمین . 

 المقـدمـة

الحمد ہلل رب العالمین الذي أنزل لنا الشرع القویم لتحقیق مصالح الن�اس،   
م��ع فاض��ل وجعل��ھ ص��الحاً لك��ل زم��ان ومك��ان ،  لی��ؤّمن لھ��م س��عادة ال��دنیا ف��ي مجت

 ومتكافـل ومتعاون ،  ویضمن لھم الفوز في اآلخرة ، والمقام في جنات النعیم . 
  

والص��الة والس��الم عل��ى رس��ول هللا المبع��وث رحم��ة للع��المین ، والمب��یِّن ع��ن رب��ھ 
ین ،  لیكون قدوة وأسوة للناس أجمعین ،  وعلى آلھ وص�حبھ وم�ن س�لك  أحكام الدِّ

 نھجھ إلى یوم الّدین .
 : وبعـد 

،  واقترن�ت  43البق�رة / )وأقیموا الصالة وآتوا الزكاة  (یقول هللا تعالى :  
ین ف�ي ثمانی�ة وعش�رین آی�ة ، وق�ال رس�ول هللا  الزكاة بالصالة الت�ي ھ�ي عم�اد ال�دِّ

صلى هللا علیھ وس�لم : " بن�ي اإلس�الم عل�ى َخْم�س :  ش�ھادة أال إل�ھ إال هللا ،  وأن 
،  وص��وم رمض��ان ،  وح��ّج  ةص��الة ،  وإیت��اء الزك��امحم��داً رس��ول هللا ،  وإق��ام ال

 .)1(البیت من استطاع إلیھ سبیالً " 
ن  فالزكاة فریضة شرعیة ،  وھي أح�د أرك�ان اإلس�الم الخمس�ة  الت�ي ُتك�وِّ

دعائم الدین ،  والمجتم�ع اإلس�المي ،  ودخل�ت حی�ز التطبی�ق من�ذ العھ�د النب�وي ،  
الحاض�ر ،  وإن تف�اوت التطبی�ق بنس�بة وطوال التاریخ اإلسالمي ،  وحت�ى یومن�ا 

 كبیرة ،  ولكنھ فاق التصور والتوقعات في بعض األزمنة واألماكن .  
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وحقق���ـت األھ���داف   وأدت الزك���ـاة وظیفتھ���ـا ف���ي المجتم���ع اإلس���المي ، 
السامیة لھا ف�ي الجوان�ب اإلیمانی�ة والنفس�یة والتربوی�ة واالجتماعی�ة واالقتص�ادیة.  

د كبی��ر ف��ي عص��رنا ، م��ع ض��عف تطبیقھ��ا ف��ي العص��ور وال ت��زال ك��ذلك إل��ى ح��
الفریض��ة المت��أخرة ، وك��ادت أن تص��بح ف��ي بع��ض األحی��ان،  وبع��ض البل��دان ،  

،  ثم عادت الحیاة إلى بعض جوانبھا ،  وارتفعت الدعوة لھا ،   المنسیة أو الغائبة
 والتذكیر بھ�ا ،  والتوعی�ة إل�ى أھمیتھ�ا ودورھ�ا ،  حت�ى فرض�ت نفس�ھا م�ن جدی�د

عل���ى الس���احة ، وص���درت فیھ���ا األنظم���ة والل���وائح والق���وانین ف���ي بع���ض ال���بالد 
اإلس��المیة ،  وأقیم��ت لھ��ا المؤسس��ات واألجھ��زة ،  م��ع تن��امي الفك��ر االقتص��ادي 

 اإلسالمي والفكر العام .
الت�ي  ، وھو أحد المصالح الضروریة الخمس المال شقیق الروحذلك أن  

االقتص��اد عص��ب الحی��اة ، وق��ـامت عل��ى  تمث��ل مقاص��د الش��ریعة الغ��راء ، وأص��بح
أساس��ـھ ال��دول الی��وم ،  وظھ��رت التك��تالت ، والھیئ��ات ، والحكوم��ات ، واألنظم��ة 
عل���ى میزان���ھ ،  وت���دور حول���ھ معظ���م اللق���اءات العالمی���ة والدولی���ة ،  والن���دوات 

 والمؤتمرات .
ھ��و مح��ور سیاس��ة ال��دول ، فتح��رص بك��ل إمكانیاتھ��ـا لزی��ـادة  واالقتص��اد 

ـا واستثماراتھا ،  وتس�عى لترش�ید االس�تھالك ،  وحس�ن التوزی�ع ،  وھ�ي مواردھ
مسؤولة بشكل مباش�ر أو غی�ر مباش�ر عل�ى الحال�ة االجتماعی�ة ف�ي ال�بالد ،  وع�ن 
العمال��ة والبطال��ة ،  والفق��ر وت��أمین المعیش��ة ،  والجم��ود والكس��اد ،  واالنتع��اش 

 االقتصادي ،  والحركة التجاریة وغیرھا . 
ھم واجبات الدولة قدیماً وحدیثاً ،  وش�اركت فیھ�ا الدول�ة اإلس�المیة وھذه أ 

القتص��اد الدول��ة  الزك��اة أح��د ال��دعامات األساس��یةخ��الل ع��دة ق��رون ،  وكان��ت 
اإلسالمیة ،  وتأمین القوت والرفاھیة واألمن الغذائي للن�اس ؛ ألن الزك�اة فریض�ة 

ألة أمنیة وسیاس�یة وس�یلًة ،  ابتداء ،  وقضیة دعویـة واجتماعیة انتھاء ،  وھي مس
 وھي مؤسسة رائدة في النظام االقتصادي اإلسالمي .

ال��ركن الوحی��د القاب��ل وتمت��از الزك��اة ب��ین أرك��ان اإلس��الم الخمس��ة بأنھ��ا  
،  ویرحب باالجتھـادات ،  وھذا ما حصل بین العلماء والفقھ�ـاء  للتطور والتوسع

ت الراھن بعد تنوع األموال ، وتوسع وأئمة المذاھب ،  وأخذ شأوه الكبیر في الوق
الثروات ، واضطراب شؤون المسلمین ، وتعط�ل أو توق�ف تطبی�ق الزك�اة كلی�اً أو 
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جزئیاً في بعض البلدان ،  مما فتح األبواب الواسعة أم�ام علم�اء األم�ة ومجتھ�دیھا 
،  لتتّبع المستجدات الفقھیة المعاصرة في الزكاة ،  وأدلى الكثیرون بدلوھم في ذلك 

وعق���دت الن���دوات والم���ؤتمرات واللق���اءات والح���وارات ع���ن الزك���اة ف���ي مختل���ف 
أح�د األصقاع ، وظھر الدور الفعـال للزكاة في حیاة المسلمین ،  واعتبرت مج�دداً 

حتى في البالد والدول التي تخلت عن القیام بوظیفة  دعامات االقتصادي اإلسالمي
القتص��اد اإلس��المي دون أن یتع��رض الزك��اة ، وقلم��ا یخل��و مؤتم��ـر أو ن��ـدوة ع��ن ا

مباشرة إلى موضوع الزكاة ،  باإلضافة إلى الندوات والمؤتمرات الخاصة بالزكاة 
 ،  أو بقضایا الزكاة المعاصرة ،  واألمور المستجدة فیھا نظریاً وعملیاً .

المؤتم�ـر الع�ـالمي الثال�ث لالقتص�ـاد ومن ھن�ا تض�من المح�ور األول م�ن  
لتقوی�ـم المس�یرة النظری�ـة والتطبیقی�ـة لالقتص�ـاد اإلس�المي اإلسالمي المخصص 

،  تض��من عام��ة ،  وتق��ویم المؤسس��ات التطبیقی��ة لالقتص��اد اإلس��المي خاص��ة 
عرضاً للتطبیقات المعاصرة للزكاة،  من أجل تقویم الجھود المبذولة فیھ�ا ،  وھ�ذا 

م التق�ویم ما أردت عرضھ في ھذا البحث من خالل مقدم�ة س�ریعة ع�ن الزك�اة ، ث�
 النظري والعملي لقضایـا الزكاة والتطبیقـات المعاصرة لھا .

 خطة البحث :
 جاء البحث في مقدمة ،  ومبحثین ،  وخاتمة  

ع��ن مس��یرة الزك��اة وأھمیتھ��ا وموقعھ��ا ف��ي الحی��اة االقتص��ادیة للمس��لمین مقدم��ة :  
 الیوم. 

ا ف���ي بی���ان الجان���ب النظ���ري للزك���اة المعاص���رة ، وتقویمھ���  المبح��ث األول :
اإلیجابیات والسلبیات ، علماً بأن الجانب النظري ھو األساس والمنطلق للتطبیقات 

 المعاصرة للزكاة ،  ولذلك نعرضھ أوالً ،  ونبدأ بھ . 
الجانب العملي لتطبیقـات الزكاة المعاصـرة وتقویمھا   المبحث الثاني :

ة المعاصرة ھو الھدف بعرض اإلیجابیات والسلبیات ،  والجانب التطبیقي للزكا
والغایة واألمل ،  ولذلك نحرص علیھ ،  ونتطلع إلى تحقیقھ حتى ال تصبح 

 الدراسات فلسفة محضة . 
 وفیھا نتائج البحث ،  واالقتراحات ،  والتوصیات .    الخاتمة :

 
ونظراً للصلة الوثیقة بین الجان�ب النظ�ري والجان�ب العمل�ي ،  واالرتب�اط 

ھما ،  فقد ترد بعض المالحظات مكررة في المبحثین ،  وقد تتفاوت القائم غالباً بین
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نسبة اإلیجابیات والسلبیات ب�ین الج�انبین ،  فتكث�ر الس�لبیات ف�ي الجان�ب العمل�ي ،  

 وتبرز اإلیجابیات في الجانب النظري .

 منھج البحث :

، ث��م التحلی��ـل والدراس��ة ، ونظ��راً  االس��ـتقراء والتتب��عیعتم��د البح��ث عل��ى 

تس��ـاع الموض��وع ال��ذي كتب��ت فی��ھ رس��ائل ماجس��تیر ،  وأطروح��ات دكت��وراه ،  ال

وكتب ومؤلفات ،  وقُّدمت فیھ بحوث قیمة ومعمقة ودقیقة وتخصصیة في الندوات 

والم��ؤتمرات ،  م��ع اھتم��ام المؤسس��ات والجمعی��ات ووزارات األوق��اف وبع��ض 

رس ف�ي الم�دارس والمعاھ�د والجامع�ات ، ف�إن البح�ث س�یكون  الدول بھ ،  وأنھ ُیدَّ

موجزاً جداً ، لاللتزام بقواع�د كتاب�ة البح�ث للم�ؤتمر ،  ویك�اد أن تقتص�ر الدراس�ة 

على التعـداد إللقاء الضوء على اإلیجابیات النظریة والتطبیقیة لتأییدھا ،  وتبنیھا ،  

ودعمھا ،  وترش�یدھا ،  وال�دعوة لألخ�ذ بھ�ا ،  والح�ث عل�ى تطبیقھ�ا ف�ي مختل�ف 

وك�ذلك االقتص�ار عل�ى ش�بھ التع�داد للس�لبیات النظری�ة والتطبیقی�ة للتنبی�ھ البالد ،  

علیھا ،  والتحذیر منھا ،  وتدارك العمل عل�ى تجنبھ�ا ،  واالس�تفادة م�ن األخط�اء 

فیھ��ا لع��دم تكرارھ��ا ،  والھ��دف م��ن ك��ل ذل��ك أن ت��ؤدي ھ��ذه الفریض��ة وظیفتھ��ـا ،  

ح��ل كثی��ر م��ن المآس��ي وال��ویالت  وتحق��ق أھ��دافھا النبیل��ـة السامی��ـة ،  وتس��اھم ف��ي

اإلنسانیة التي ترزخ في بالد المس�لمین خاص�ة ،  والع�الم عام�ة ،  لتص�بح الزك�اة 

ة مص��ونة ،  ووس���یلة نبیل���ة ومجّرب��ة للتكاف���ل االجتم���اعي ،   أم��الً منش���وداً ،  ودرَّ

ان والنمو االقتصادي ،  والرفاه النفسي والروحي ،  وأنموذجاً فذاً فریداً وعملیاً لبی

  . )2(محاسن الشریعة الغراء 

 ونسأل هللا التوفیق والسداد ، وهللا من وراء القصد ، وعلیھ الثكالن . 
 األول المبحث

 صرةاالنظري للزكاة المع الجانب تقویم
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أحك��ام الزك��اة  المجتھ��دون ف��ي الماض��ي واألئم��ةالفقھ��اء والعلم��اء  ع��رض
، وامت��ازت زم��نھم ف�ي  حاج��ة المس��لمین والمجتم�ع والدول��ة یغط�يبش�كل موس��ع 

 والمب��ادئالعام��ة  القواع��دع��دة ، منھ��ا : وض��ع   بمی��زاتدراس��اتھم ع��ن الزك��اة 
وع��رض أحك��ام الح��االت الن��ادرة ف��ي زم��نھم ، وبی��ان بع��ض  ، للزك��اة األساس��یة 

 لما یمكن أن یقع في قادمات األیام مما عرف بالفقھ االفتراضي. األحكام
من الدراسات القدیم�ة ومجتھدوه  وفقھاؤه الحاضرعلماء العصر  واستفاء 

، وم�ن ھ�ذه المی�زات الت�ي أش�رنا إلیھ�ا  الزك�اةوالتراث الفقھي الزاخر عام�ة ع�ن 
ف�ي داء الواج�ب المق�دس ـ، ولبوا ن الصالحخاصة، وتابعوا المسیرة العلمیة للسلف 

والبح��ث غم��ار االجتھ��اد  وخاض��وا،  بی��ان األحك��ام للقض��ایا المس��تجدة ف��ي الزك��اة
، وتغطی�ة مراعین ما أشرنا إلیھ في المقدمة من قابلی�ة الزك�اة لالجتھ�اد والدراسة, 

لكل زمان ومك�ان ، وأن  صالحالحیاة ، وأن اإلسالم  مجریات التطور والتجدد في
أمنیة وسیاسیة ،  ووسیلةالزكاة فریضة ابتداء ، وقضیة اجتماعیة ودعویة انتھاء ، 

مس�تحقي  تطلع�اتإلس�المي، وتلب�ي ا  وتمثل أحد المؤسسات الرائ�دة ف�ي االقتص�اد
 .)3( المتطورةالزكاة ، وتقبل االستفادة من الوسائل العلمیة والتقنیة  مصارف

لقض�ایا الزك�اة المعاص�رة وھ�ي  اإلیجابی�ة الن�واحيفي ھذا المبحث  ونبین
الس�لبیة لیك�ون التق�ویم مج�دیاً ومفی�داً ،  الن�واحياألكثر ، ث�م نس�لط األض�واء عل�ى 

 وذلك فرعین.
 األول : النواحي اإلیجابیة النظریة لقضایا الزكاة المعصرة لفرعا

إن النـواحي اإلیجابیـة للجانب النظري لقضایـا الزكاة المعاصرة كثیرة ،  
وطیبة  ومباركة، ومفیدة ، وتمثل كّماً ھائالً ، وتتنوع على مختلف المستویات ، 

 من العصر الحاضر. ونعرض لھا بإیجاز شدید ، وتغطي نصف قرن وأكثر قلیالً 
 

 أوالً : الكتب :

ظھرت كتب عدیدة عن الزكاة في العصر الحاضر ، وكثیر منھا عرض  
أحكام الزكاة عامة بأسلوب عصري ، وثوب جدید ، ودراسة مقارنة بین المذاھب 
المختلفة ، مع بیان األدلة والتعلیالت والترجیحات ، وتعّرض كثیر منھا لقضایا 

وبیان اآلراء في المستجدات الزكویة في موارد الزكاة الزكاة المعاصرة ، 
ومطرحھا واألموال الزكویة ، وفي بیان مشموالت مصارف الزكاة التي وردت 
حصراً في القرآن الكریم ، وتعددت اآلراء قدیماً وحدیثاً في تحدید مضمونھا ، 

 التھا .اوتوسیع مج
قھیة شاملة لجمیع وھذه الدراسة المعاصرة للزكاة جاء بعضھا في كتب ف 

التي أصدرتھا وزارة األوقاف "الموسوعة الفقھیة" أبواب الفقھ ، وفي قمتھا 



 
 
 
 
 

              سلبیات -إیجابیات  –م التطبیقات المعاصرة للزكاة تقوی                                                        
11 

                                               
لألستاذ  " الفقھ اإلسالمي وأدلتھ " بالكویت في الجزء الثالث والعشرین ، وكتاب

 الدكتور الشیخ وھبة الزحیلي.
كما صدرت في ھذا العصر كتب خاصة عن الزكاة ، بعضھا واسع  

على  –ھ عرض طیب ومبارك لقضایا الزكاة المعاصرة ، ومنھا وكبیر ، وفی
كتاب أبحاث فقھیة في قضایا الزكاة المعاصرة ألربعة  –سبیل المثال ال الحصر 

دكاترة من األردن ، وأحكام الزكاة والصدقة للدكتور محمد العقلة ، وبحوث في 
سبة الزكاة ، الزكاة للدكتور رفیق المصري ، ودراسات نظریة وتطبیقیة في محا

ودور الزكاة في خدمة المجتمع ، وزكاة الدین ، وزكاة المال العام ، وزكاة المال 
في الفقھ اإلسالمي ، والزكاة وأثرھا في تھذیب النفوس ، والزكاة فقھھا وأسرارھا 

 ، ومحاسبة الزكاة.

وبعضھا وسط وصغیر كالكتیبات والنشرات ، وھي كثیرة جداً ، أذكر 
تبیین وتقنین وترجیح "  -المثال كتیب " تیسیر فقھ فریضة الزكاة  منھا على سبیل

 . )4(للشیخ الدكتور عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني 
 ثانیاً : الرسائل الجامعیة : 

أخذت الزكاة حیزاً كبیراً ، واھتماماً ممیزاً أمام الباحثین من طلبة  
أحكام الزكاة بحثاً مستفیضاً،  الدراسات العلیا في الماجستیر والدكتوراه ، وبحثوا

، والترجیح ،  لوتعرض معظمھم لقضایا الزكاة المعاصرة , مع المقارنة ، والتدلی
 وإبداء الرأي .

وفي مقدمة ھذه الرسائل ، مما تحتل القمة ، وتتربع على الذروة رسالة  
التي لألستاذ الدكتور الشیخ یوسف القرضاوي  )5(" فقھ الزكاة الدكتوراه بعنوان "

أصبحت أول مرجع وأھم مرجع معاصر على اإلطالق لكل من تعرض لبحث 
الزكاة ، وامتازت بعرض أحكام الزكاة من المذاھب الفقھیة المختلفة مع تناولھا 
لكثیر من المستجدات الفقھیة للزكاة بدراسة معمقة ومقارنة وجرأة في االجتھاد 

 المواضیع الحقاً. وبیان الرأي والتعلیل ، وسوف نشیر إلى بعض ھذه
ومن ذلك على سبیل التمثیل ال الحصر رسالة الماجستیر لألخ محمد  

" زكاة المحاصیل الزراعیة " الشوم في كلیة اإلمام األوزاعي في بیروت بعنوان 
ومنھا رسالة الدكتوراه لألخ الدكتور عبد الفتاح محمد فرح من كلیة االقتصاد 

 " التوجیھ االستثماري للزكاة "وم بعنوان بجامعة أم درمان اإلسالمیة بالخرط
 .)6(وغیر ذلك كثیر مما یحتاج للجمع والحصر 
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 ثالثاً : البحوث والدراسات :

كتب كثیر من الفقھـاء والعلماء المختصین في الشریعـة والمحاسـبة  
والمصارف واالقتصاد بحوثاً كثیرة جداً عن الزكاة ، وكل بحث أو دراسة تناولت 

عن أحكام الزكاة الفقھیة المعروفـة للتـذكیر بھا ، واإلشادة فیھا ، وبیان  جانباً إما
وظیفتھا اإلیمانیة والعبادیـة واالجتماعیة والمحاسبیة واالقتصادیة، وإما عن أحكام 

 .)7(الزكاة المعاصرة ، وقضایاھا المستجدة، وتطبیقاتھا المتطورة 
، ونافعة ومفیدة ،  وھذه البحوث والدراسات والمقاالت كثیرة جداً  

ومتفاوتة في العمق والتجدید ، وتتعدد وسائل نشرھا ، فبعضھا بل أھمھا تقدم في 
الندوات والمؤتمرات ، وبعضھا ینشر في مجالت عامة أو متخصصة ، وبعضھا 
یصدر من معاھد ، مثل البحوث والدراسات التي نشرھا المعھد اإلسالمي للبحوث 

، ومنھا البحوث  )8(سالمي للتنمیة بجدة في السعودیة والتدریب ، التابع للبنك اإل
والدراسات التي یصدرھا المعھد العالمي للفكر اإلسالمي بعنوان دراسات في 
االقتصاد اإلسالمي ، ومقره في واشنطن في الوالیات المتحدة األمیریكیة وفرعھ 

 یره.بالزمالك في القاھرة بمصر ، وما یصدره دیوان الزكاة السوداني ، وغ
 رابعاً : المجالت والصحف والنشرات :

نظراً ألھمیة الزكاة في التطبیقات المعاصرة ، ونظراً لكثرة البحوث  
والدراسات فقد أنشئ لذلك مجالت دوریة ، بعضھا خاص بالزكاة كمجلة الزكاة 

، وبعضھا مختص )9(الذي یصدرھا دیوان الزكاة بالخرطوم في السودان 
لذي یولي الزكاة أھمیة   كبیرة ، وتحتل فیھ الزكاة مساحة باالقتصاد اإلسالمي ا

واسعة ، مثل مجلة االقتصاد اإلسالمي التي یصدرھا بنك دبي اإلسالمي بدبي في 
اإلمارات العربیة ، ومجلة جامعة الملك عبد العزیز : االقتصاد اإلسالمي التي 

 بالسعودیة.یصدرھا مركز النشر العلمي في جامعة الملك عبد العزیز بجدة 
ویضاف إلى ذلك البحوث والدراسات العدیدة المنشورة في المجالت 
المحّكمة التي تصدر عن الجامعات عامة ، والجامعات اإلسالمیة خاصة ، وكلیات 
الشریعة والدراسات اإلسالمیة وكلیات االقتصـاد ,  وكلیات االقتصـاد اإلسالمي ,  

سالمیة الشھریة كمجلة الوعي اإلسالمي وكلیات القانون والحقوق ، والمجالت اإل
بالكویت ، والمجالت اإلسالمیة في أبوظبي ودبي والشارقة ، والمجالت الدینیة 
في السعودیة كمجلة البحوث اإلسالمیة ، ومجلة البحوث الفقھیة المعاصرة ، 
ومجلة األزھر ، والدعوة اإلسالمیة في لیبیا ، وغیرھا كثیر مما یوّشح صفحاتھ 

ت وبحوث عن الزكاة عامة ، وقضایا الزكاة المعاصرة خاصة ، والفتاوى بدراسا
 عن الزكاة بشكل أخص.
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وكثیراً ما تتناول الصحف الیومیة أو األسبوعیة بحوثاً ودراسات ومقاالت  

 وفتاوى عن الزكاة.
وُتصدر كثیر من الوزارات والدوائر والمؤسسات والجمعیات نشرات عن 

والتذكیر والدعوة إلى التطبیق ، مع بیانات وفتاوى عن  الزكاة للتوعیة والتعلیم
التطبیقات المعاصرة وأحكام الزكاة الشرعیة ، مع مراعاة مختلف المستویات ، 

 .)10(والتوجھ خاصة لعامة الناس 
 خامساً : مؤسسات الزكاة :

نظراً لتخلي معظم الدول في البالد العربیة واإلسالمیة عن رعایة الزكاة 
إحدى واجباتھا المقدسة ، وشعوراً منھا بأھمیة الزكاة ووظیفتھا في  واعتبارھا

المجتمع والحیاة ، وتلبیة لرغبة المواطنین واحترام مشاعرھم ، فقد اتجھت عدة 
 ، )11(دول في البالد العربیة واإلسالمیة إلى إنشاء مؤسسات الزكاة بعناوین مختلفة 

 أھمھا :
ان ، وسلطنة ُعمان ، وقطـر ، ، ولبن)12(صندوق الزكاة في األردن -1

 والبحرین ومالیزیا ، وغیرھا.
صندوق التضامن اإلسالمي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة التي تتكفل  -2

 بأمور الزكاة. 
مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالیة في المملكة العربیة  -3

 .)13(السعودیة
تاریخ  1982لسنة  5بیت الزكاة ، في الكویت بمقتضى القانون رقم  -4

 .)14(م 1982ینایر  16ھـ / 21/3/1403
ومیة في وزارة الشـــــــؤون االجتماعیة بالیمن إلدارة تطبیق ــھیئة حك -5

 .)15(الزكاة 
دیوان الزكاة بالسودان ، وھو مؤسسة حكومیة رسمیة ، ولذلك نتوسع  -6

 صرة للزكاة.الیكون نموذجاً للتطبیقات المع بدراستھ قلیالً ،
م إلنشاء صندوق الزكاة 1980ھـ/1400السودان قراراً سنة أصدر 

ودعوة المسلمین ألدائھا طوعاً واختیاراً ، ال إلزاماً ، محاولة للتدرج ، 
 والضریبة ، ثم أصدر قانون الزكاة عام لكنھ خلط بین الزكاة 

،  دیوان الزكاة م ، وفصل الزكاة عن الضریبة ، وأنشأ1986ھـ/1406
م لسّد الثغرات ، واتسم 1990ھـ/1410زكاة لسنة ثم أصدر قانون ال

بعدم إعطاء   ، وتوجیھ مرافق الدولةقیام الدولة بالزكاة  بمیزات منھا :
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تسھیالت إال بعد إبراز شھادة إبراء الذمة للزكاة ، وعدم التزام القانون 
، فجاءت فیھ اختیارات وترجیحات من مذاھب  بمذھب فقھي معین

یع الزروع والثمار من المذھب الحنفي ، وحكم متعددة كالزكاة من جم
واقع المال المستفاد من أقوال بعض الصحابة والتابعین ، والحظ القانون 

% من زكاتھ 20 في السودان حال التطبیق ، فترك للمزكي الناس 
لتوزیعھا بنفسھ على معارفھ حسبما كان سائداً من قبل ، وجاء القانون 

لوالیات ، وطلب عدم نقل الزكاة إال بما یفیض لیطبق على جمیع ااتحادیاً 
، وساھم  بالمسجدعن حاجة المنطقة التي تخرج الزكاة ، وربط الزكاة 

وذلك بتملیك الفقیر وسائل اإلنتاج المختلفة َوْفق  الفقرفي حل مشكلة 
م أفضل ادراسة الجدوى االقتصادیة ، مع تقدیم الخدمات الطبیة ، واستخد

في تقدیر الزكاة وجبایتھا ، وعند صرفھا  یثةالطرق العلمیة الحد
والتخطیط ،   م اإلحصاءات العلمیة الدقیقـة ، اواستخد  وتوزیعھـا ،

مصرف االدخار وساھم الدیوان في إقامة   ةوالتقویم ، والطـرق المحاسبی
لجمع الزكـاة العینیـة من زرع   شركة زكو، وأنشأ  والتنمیة االجتماعیة
ا ، وأدخـل الحاسب اآللـي ( الكومبیوتر ) ـوتوزیعھ وثمار، ثم تسویتھا

؛ لیكون أول  المعھد العالي لعلوم الزكاة وان إلنشاءـعملیاً ، ویتطلع الدی
ین على  مؤسسة أكادیمیة في ھذا  الشأن؛ لیعمل على تنزیل أحكام الدِّ

 الحیاة المعاصرة.
ضافات سنة لھ وإ وال یزال ھذا القانون معموالً بھ ، مع صدور تعدیالت

م لیستفید من التجربة والتطبیق ، ویسعى نحو التدرج 2000ھـ/1420
 .)16( للكمال

یضاف إلى ذلك المؤسسات الحكومیة الرسمیة للزكاة في باكستان وإیران  -7
 اللتین التزمتا رسمیاً بتطبیق الزكاة.

 سادساً : األنظمة والقوانین :
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ئح رسمیة من قبل الدول صدرت في العصر الحاضر عدة أنظمة وقوانین ولوا

لتطبیق أحكام الزكاة ، ومراعاة المستجدات والجوانب المعاصرة ، ولالستفادة من 
الوسائل العلمیة والتطورات التي تسھل جبایة الزكاة وصرفھا ،  وبعض ھذه 
األنظمة والقوانین إلزامیة تقوم الدول على تطبیقھا ، كما أشرنا للسودان ، 

لیبیا ، والیمن ، وبعضھا اختیاري وتطوعي دون أن تقوم وباكستان ، وإیران ، و
الدول بإلزام المواطنین بدفع الزكاة وصرفھا كالسعودیة واألردن وخاصة الكویت 
التي تسعى لجعل الزكاة إلزامیة ، وتطرح مشروعاً في ذلك على مجلس األمة 

 الكویتي.
تنظیمیة من قبل وتمتاز ھذه األنظمة والقوانین بأنھا إلزامیة أحیاناً ، و 

الدولة أحیاناً أخرى ،  وفیھا اختیارات من مختلف المذاھـب الفقھیة ،  وفیھـا 
تنظیم للمسـتجدات والمتغیرات والقضایا المعاصرة ، ولكن بنسب متفاوتة ، 
ودون تغطیة كافیة لجمیع األحكام واآلراء واالجتھادات والفتاوى الصادرة 

 وھذا جانب سلبي سنعود إلیھ فیما بعد. جماعیاً في الندوات والمؤتمرات ،
 سابعاً : مؤتمرات الزكاة :

دعت المؤسسات والمنظمات والھیئات واألفراد والجامعات والعلماء إلى  
عقد مؤتمرات خاصة للزكاة لدراستھا بشكل عام ، ودراسة القضایا المعاصرة 

ث والمستجدة بشكل خاص ، ونستعرض أھم ھذه المؤتمرات ، ونذكر البحو
والدراسات والمواضیع التي عرضت فیھا لتكون نموذجاً لإلطالع علیھا ، 

 فمن ذلك :
شـعبان  1 –رجـب  29في الكویت ، المؤتمر العالمي األول للزكاة   -1

م ، وتضمنت أعمالھ : آثار الزكاة على 2/5/1984-30/4ھـ  1404

األفراد والمجتمعات ، والجوانب القانونیة إلنشاء وتنظیم وإدارة 

مؤسسات الزكاة وتطبیقاتھا العلمیة المعاصرة ، والتطبیقات التاریخیة 

والمعاصرة لتنظیم الزكاة ودور مؤسساتھا ، ودور الزكاة في االقتصاد 

العام والسیاسة المالیة ، وأصول محاسبة الزكاة وضبط جمعھا ، 

 روأوصى المؤتمر بعقد مؤتمر للزكاة كل سنة مرة في أحد األقطا

وأصدر ھذا المؤتمر فتاوى في زكاة أموال الشركات ،  اإلسالمیة .

وزكاة األسھم وبیَّن كیفیة تقدیر الزكاة فیھا ، وزكاة المستغالت 
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كالمصانع والعقـارات والسیارات الكبیرة ، واآلالت ، وزكاة األجور 

والرواتب وأرباح المھن الحرة وسائر المكاسب ، وزكاة السندات 

ال المحرمة ونحوھا ، واعتبار الحول القمري ، والودائع الربویة واألمـو

ین االستثماري وزكاتھ   .)17(وحكم الدَّ

 - 12في الریاض ، بتاریـخ  المؤتمر العالمي الثاني للزكـاة    -2

م ، وعرض فیھ : نظام 1986یولیو/ تموز  21-19 ھـ14/11/1406

جمع الزكاة المطبق في المملكة العربیة السعودیة ، وتجربة باكستان في 

سنوات ، والتطور  3وتقسیم الزكاة ، وبیت الزكاة الكویتي خالل 

 التشریعي للزكاة في األردن ، ودور الزكاة في تنمیة المجتمع اإلسالمي.

-12مالیزیا، بتاریخ –في كوالمبورالمؤتمر العالمي الثالث للزكاة     -3

م ، وموضوعھ الرئیسي : 1990/مایو/أیار 10-7ھـ 1410شوال 15

المؤسسي للزكاة ، أبعاده ومضامینھ ، لفھم النظم المؤسسیة اإلطار 

الخاصة بالزكاة القائمة وأبعادھا االجتماعیة واالقتصادیة والتنظیمیة 

والمدلوالت االقتصادیة لألسر المؤسسیة ، ومدى تأثیر إلزامیة دفع 

الزكاة للدولة ، ومقارنة النظم المؤسسیة المتعددة في جمع وتوزیع 

 الزكاة.

شوال  22-20في دّكار، بالسنغال ، بتاریخ  ؤتمر العالمي الرابع للزكاةالم -4

م ، وموضوعھ الرئیسي اآلثار 1995مارس / آذار22-21ھـ  1415

االجتماعیة واالقتصادیة للزكاة في المجتمع المعاصر ، وخاصة عند 

تطبیقھا على المستوى المحلي في كل دولة ، مع قیام المؤسسات 

ة لتحسین الجدوى والمنافع المستخلصة من التطبیق اإلسالمیة العالمی

 العملي للزكاة.
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رجب  11-10في الكویت بتاریخ المؤتمـر العالمـي الخامس للزكـاة  -5

م ، تحت شعار " مؤسسات الزكاة 1/11/1998-31/10ھـ 1419

واستیعاب متغیرات القرن الحادي والعشرین " وبحث ستة مواضیع ،  

قبلي بین مؤسسات الزكاة في إطـار عولمة وھي : آفاق التعاون المست

االقتصاد ،  والزكاة وعلم االجتماع لبیان أثر الزكاة في المجتمع 

المعاصر ، ومستقبل دور الزكاة في تنمیة المجتمعات ذات األقلیة  

المسلمة ،  ومؤسسات الزكاة وتفعیل دورھا التنموي ، والزكاة كأداة 

ء المؤسسي وتبادل المعلومات في تنمیة للفقراء والمساكین ، والبنا

 .)18(مؤسسات الزكاة 
بالقاھرة التي تتناول باستمرار  مؤتمرات مجمع البحوث اإلسالمیة -6

موضوع الزكاة بأحكامھا الشرعیة وتطبیقاتھا المعاصرة ، واالجتھاد 
فیھا ، وخاصة المؤتمر الثاني لمجمع البحوث اإلسالمیة الذي قرر أن 

ن أداء الزكاة المفروضة ، وتقویم نصاب الزكاة دفع الضریبة ال تغني ع
في نقود التعامل واألوراق النقدیة ، وعروض التجارة على أساس قیمتھا 
ذھباً ، وحكم زكاة األموال النامیة كالعمارات والمصانع والسفن 
والطائرات ، وزكاة الشركات ، ووجوب الزكاة في مال المكلف وغیر  

اساً للتكافل االجتماعي في البالد اإلسالمیة ، المكلف ، واعتبار الزكاة أس
 . )19(وترك طریقة جمع الزكاة وصرفھا لكل إقلیم 

، ومنھا المؤتمر العلمي العالمي  في الخرطوم مؤتمرات دیوان الزكاة -7
األول للزكاة ، ثم عقد المؤتمر العلمي العالمي الثاني للزكاة في 

شكالت العملیة التي م وبحث عدداً من الم3/11/2001ھـ/17/9/1422
تعترض دیوان الزكاة عند التطبیق اإللزامي العملي في الحیاة ، ومنھا " 
تكالیف اإلنتاج الزراعي وأثرھا ، وحساب مصروفات الجبایة ( 
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مستلزمات الجبایة ) ، وإحالة الزكاة على المشتري ، ومؤسسة الزكاة ، 
وما جدَّ فیھ ،  والجدید من أوعیة الزكاة ، ومنھا مفھوم وعاء الزكاة

وزكاة أموال الشخصیة االعتباریة ، وزكاة أموال الدولة المعّدة 
لالستثمار ، وزكاة المال المستفاد ، وزكاة المال المشبوه ، ثم مصارف 
الزكاة وفیھا : استثمار أموال الزكاة ، والصرف األفقي والرأسي ، 

تجدات في والمصارف بین التسویة والمفاضلة ، ثم اإلشكالیات والمس
الجبایة والمصارف التي عرضھا مدیر دیوان الزكاة بحسب الواقع 
وإشكالیاتھ في اإلدارة أو الجبایة من أموال الدولة المعدة لالستثمار ، 
ونفقات جبایة أموال الزكاة المباشرة ، ونفقات التسییر واإلدارة 

 ومصروفات األصول الرأسمالیة وغیرھا.
، فال یخلو مؤتمر من التعرض  عامة مؤتمرات االقتصاد اإلسالمي -8

رعیة والمستجدات والقضایا المعاصرة للزكاة ، ومنھا ـألحكام الزكاة الش
لالقتصاد اإلسالمي المنعقد بمكة المكرمة في  ھذا المؤتمر العالمي الثالث

 م.  2003ھـ/ مارس آذار 12424 شھر محرم الحرام 
 ثامًنا : ندوات الزكاة 

ر عدة ندوات عن الزكاة بدعوة من جھ�ات مختلف�ة عقد في العصر الحاض 
, وف��ي بل��دان وأم��اكن متع��ددة , وتن��اول المش��تركون بك��ل ن��دوة كتاب��ة بح��وث ف��ي 
موض��وع واح��د , أو ف��ي ع��دة مواض��یع مھم��ة , وبع��ض ھ��ذه الموض��وعات یتعل��ق 
باألحكام الشرعیة المق�ررة ف�ي المص�ادر والفق�ھ , وكثی�ر منھ�ا یتن�اول المس�تجدات 

ض��ایا الزك��اة المعاص��رة مم��ا یث��ري البح��ث , ویط��ابق الواق��ع , ویغط��ي الفقھی��ة لق
 شؤون الحیاة , وینسجم مع التطور المادي والتقني والحضاري .

وأش��ھر ھ��ذه الن��دوات م��ا ح��رص علی��ھ بی��ت الزك��اة بالكوی��ت م��ع الھیئ��ة  
الشرعیة العالمیة للزكاة في الكویت وبالتعاون مع جھات أخرى في عق�د ن�دوة ك�ل 

الزكاة في أحد األقطار العربیة أو اإلسالمیة , وكان آخرھا الن�دوة الثانی�ة سنة عن 
م ,  2002ھ�ـ /  1423عشرة لقضایا الزكاة المعاصرة الت�ي عق�دت بالق�اھرة ع�ام 

ونعرض بعض ھذه الندوات باختص�ار لبی�ان البح�وث المھم�ة والدراس�ات المقدم�ة 
 في قضایا الزكاة المعاصرة , و ھي : 
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 بالقاھ�������ـرة س�������نة األول�������ى لقض�������ایا الزك�������ـاة المعاص�������رة ,  الن�������دوة      -1
م, وأص��درت فت��اوى ف��ي مق��دار الزك��اة الواج��ب ف��ي  1988ھ��ـ /  1409

عروض التج�ارة , وزك�اة المش�روعات  الص�ناعیة , ونق�ل الزك�اة خ�ارج 
ین عل�ى مس�تحق الزك�اة واحتس�ابھ منھ�ا ,  منطقة جمعھا , واإلبراء من الدَّ

الوج��وب زك��اة معّجل��ة , وإلزامی��ة الزك��اة واعتب��ار م��ا أخ��رج عل��ى ظ��ن 
وتطبیقھ��ا م��ن ول��ي األم��ر , ومص��رف ف��ي س��بیل هللا , والزك��اة ورعای��ة 

الحاج��ات األساس��یة الخاص��ة , وزك��اة الق��روض اإلس��كانیة واالس��تثماریة  
المؤجلة , ومحاسبة الزك�اة للش�ركات بأنواعھ�ا , وزك�اة ع�روض التج�ارة 

 من أعیانھا .
 ھ���ـ / 1409بالكوی���ت بت���اریخ قض���ایا الزك���اة المعاص���رة الن���دوة الثانی���ة ل     -2

یات م��ن م��ال الزك��اة ( مص��رف  1989 م, وأص��درت فت��اوى ف��ي دف��ع ال��دِّ
الغارمین ) و زكاة المال الحرام , وزكاة الدیون االستثماریة واإلسكانیة , 

 ومصرف ( في الرقاب ) , ونقل الزكاة إلى غیر موضعھا وضوابطھ .
 ھ���ـ /  1413بالكوی���ت بت���اریخ ایا الزك���اة المعاص���رة الن���دوة الثالث���ة لقض���    -3

م , وأصدرت الفتاوى في جواز استثمار أموال الزكاة بضوابطھ ,  1992
 وتملیك الزكاة والمصلحة فیھ ونتائجھ , ومصرف المؤلفة قلوبھم .

بالمنام��ة , البح��رین , بت��اریخ الن��دوة الرابع��ة لقض��ایا الزك��اة المعاص��رة ,      -4
م , وبحث��ت مص��رف الع��املین عل��ى الزك��اة , وزك��اة  1994ھ��ـ /  1414

 الم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ال 
 الحرام , والزكاة والضریبة .

ھـ  1415في بیروت / لبنان سنة الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة     -5
م وبحث����ت زك����اة مكاف����أة نھای����ة الخدم����ة والرات����ب التقاع����دي ,  1995/ 

ة ف�ي العص�ر ومصرف الغارمین , ومشموالت األم�وال الظ�اھرة والباطن�
مت فیھ�ا أوراق ع�ن زك�اة الحل�ي ,  الحدیث , وزكاة األصول الثابتة , وقُ�دِّ
وعن الجھات التي ال یجوز للمزكي دف�ع الزك�اة إلیھ�ا , وزك�اة الم�دخرات 

 الثمینة , وصرف زكاة الفطر .
ھ���ـ /  1416بالش���ارقة س���نة الن���دوة السادس���ة لقض���ایا الزك���اة المعاص���رة      -6

دعـوة الحكومات في البـالد اإلسالمیة للعمل الج�اد  م, وُبحثت فیھا 1996
لتطبی��ق الش��ریعة اإلس��المیة وف��رض ض��ریبة تكاف��ل اجتم��اعي عل��ى غی��ر 
المسلمین , وشمول الزكاة لجمیع أموال الشركة الزكویة , وكیفیة ص�رف 
الزكاة المأخوذة م�ن الم�ال الح�رام , وتف�ویض أص�حاب األم�وال الظ�اھرة 

, والطلب بتخص�یص ص�ندوق م�ال الزك�اة ,  القیام بصرف بعض زكاتھم
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وعرض موض�وع زك�اة ع�روض التج�ارة , وأص�درت الن�دوة فت�اوى ف�ي 
زكاة الفطر , وزكاة الحلي , وأنھ یجوز للمؤسسات الزكوی�ة عن�د الحاج�ة 

 أن تقترض من مواردھا للصرف في مصارف الزكاة إال لمانع .
ھ���ـ /  1417وی���ت ع���ام بالكالن���دوة الس���ابعة لقض���ایا الزك���اة المعاص���ـرة      -7

م , وناقشت األصول المحاسبیة المعاصرة لتقویم ع�روض التج�ارة 1997
, وأحك���ام زك���اة ص���ور م���ن ع���روض التج���ارة المعاص���رة , كاألراض���ي 
والمواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المس�اعدة , وزك�اة الس�لع غی�ر 

لزك�اة م�ع المصنعة , والسلع غیر المنتھیة الصنع , واجتم�اع س�بب آخ�ر ل
�لَم , و زك�اة  عروض التجارة , وزكاة المبیع ف�ي م�دة الخی�ار , وزك�اة السَّ

 االستصناع , وزكاة الحقوق المعنویة .
ھ�ـ  1418بالدوح�ة ف�ي قط�ر ع�ام الندوة الثامنة لقضایا الزكاة المعاص�رة      -8

م , وناقشت موضوع زكاة ال�زروع والثم�ار , ومص�رف الفق�راء  1998/
اة الم��ال الع��ام , والس��ندات الحكومی��ة ھ��ل ھ��ي أم��وال والمس��اكین , وزك��

ظاھرة أم باطنة , وأموال الشركات األخرى غیر الشركات المساھمة ھ�ل 
ھ��ي أم��وال ظ��اھرة أم باطن��ة , والتكیی��ف الش��رعي ألم��وال مكاف��أة نھای��ة 
الخدم�ة والرات�ب التقاع��دي ف�ي میزانی��ة الش�ركات قب�ل ص��رفھا وأث�ره ف��ي 

, واألم���وال ف��ي بع���ض أعم��ال البن���وك كغط���اء  الزك��اة , ومفھ���وم النم��اء
االعتماد المستندي والغطاء النقدي لخطابات الضمان , والتأمینات النقدیة, 

 واألموال المدخرة لمشروع , واالحتیاطیات والمخصصات .
 1420في عّم�ان ب�األردن ع�ام الندوة التاسعة لقضایا الزكاة المعاصرة       -9

زان والمكایی����ل الش����رعیة ب����األوزان م وبحث����ت معادل����ة األو1999ھ����ـ / 
م����اء , ومص����رف اب����ن الس����بیل وتطبیقات����ھ  والمكایی����ل المعاص����رة , والنَّ

 المعاصرة , وموضوع كتاب دلیل اإلرشادات لمحاسبة زكاة الشركات .
 بمس�قط , س�لطنة ُعم�ان , ع�امالندوة العاشـرة لقضایا الزك�اة المعاص�رة   - 10

ا منھ��ا بع��ض الم��واد م��ن دلی��ل م , وبحث��ت ع��دة قض��ای 2000ھ��ـ / 1420 
 اإلرشادات لمحاسبة زكاة الشركات , وموضوعات أخرى .

ھ�ـ /  1422بالكوی�ت ع�ام الندوة الحادیة عشرة لقضایا الزكاة المعاصرة    -11
م , وفیھا بحـوث ودراسة فقھیة لبعض المواد من دلیل اإلرشادات  2001

 لمحاسبة الزكاة , وموضوعات أخرى .
ھ�ـ /   1423بالق�اھرة ع�ام ثانیة عشرة لقضایا الزكاة المعاصرة الندوة ال   - 12

م , وت��م بح��ث زك��اة األنع��ام , وزك��اة ال��دیون , وش��رط النم��اء ف��ي  2002
الزك��اة , وزك��اة ش��ركات الث��روة الحیوانی��ة والث��روة الزراعی��ة وش��ركات 
الت��أمین , وص��درت ق��رارات وتوص��یات ف��ي ذل��ك , م��ع تأجی��ل الب��ت ف��ي 
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ستكمال بحثھ ودراستھ في الندوة القادمة المتوقعة ف�ي الموضوع األخیر ال

 م . 2003ھـ /  1424عام 
الت���ي أقامھ���ا مرك���ز ص���الح كام���ل ن���دوة " التطبی���ق المعاص���ر للزك���اة "   - 13

م وأوص��ت بإص��دار نش��رة  1998لالقتص��اد اإلس��المي بالق��اھرة , س��نة 
توعی��ة بعن��وان " كی��ف تزك��ي مال��ك " وت��مَّ تكلی��ف أح��د خب��راء المرك��ز 

دادھا , وأنجزھ��ا وھ��ي تح��ت المراجع��ة ف��ي المرك��ز , وأوص��ت بعق��د بإع��
دورات تدریبی���ة " ح���ول إدارة الزك���اة " وت���م إقام���ة ال���دورة األول���ى ع���ام 

بالق�اھرة , بالمش�اركة م�ع المعھ�د  2001م بالقاھرة , والثانیة عام  1998
اإلس���المي للبح���وث والت���دریب الت���ابع للبن���ك اإلس���المي للتنمی���ة بج���دة , 

ندوة أیًضا بإعداد نظام لكیفیة تطبیق الزكاة في الوقت الحاضر وأوصت ال
, وقام��ت لجن��ة التش��ریعات االقتص��ادیة ب��المركز بإنج��از " نظ��ام الزك��اة " 
كأساس لمشروع قانون الزكاة , وأرسل إلى الجھات المختصة ف�ي الدول�ة 

)20(  . 
 تاسًعا :  ملحق المؤتمرات والندوات :

 :ویضاف إلى ما سبق ما یلي  
التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الدولـي  يمجمع الفقھالمؤتمرات وندوات  -1

اإلس��المي بج��دة, وفی��ھ بح��وث ودراس��ات وتوص��یات وق��رارات ع��ن الزك��اة 
) زكاة ال�دیون 1/2عامة, وقضایا الزكاة المعاصرة خاصة , منھا : القرار (

جورة , ) زك��اة العق��ارات واألراض��ي الم��أ2/2, والتفص��یل فیھ��ا , والق��رار (
) بدراس�ة زك�اة 2/3وأن الزكاة في ریعھا بعد ح�ول م�ن قبض�ھا , والق�رار (

) في توظی�ف الزك�اة 3/3األسھم في الشركات وتأجیل البت فیھا , والقرار (
) 8/3في مشاریع ذات ریع بال تملیك فردي للمستحق , بالجواز , والقرار (

لیف بإع��داد ف�ي ص��رف الزك�اة لص��الح ص�ندوق التض��امن اإلس�المي , ب��التك
) ف��ي الموض��وع الس��ابق وأن��ھ ال یج��وز الص��رف 2/4دراس��ة , والق��رار (

) ف�ي 3/4لدعمھا , ویج�وز لھ�ا االس�تالم وكال�ة ع�ن المس�تحقین , والق�رار (
زك��ـاة األس��ھم والشرك��ـات , وزك��اة المس��تغالت , وتج��ب فیھ��ا , ولھ��ـا ع��دة 

 .  )21( ورة )صور إلخراجھا . ( الرقم األول للقرار , والرقم الثاني للد
الت��ابع لرابط��ة الع��الم اإلس��المي م��ؤتمرات ون��دوات مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي  -2

بمكة  المكرمة , وفیھ بحوث ودراسات وقرارات وفتاوى عن الزك�اة عام�ة 
, وقضایا الزكاة المعاصرة خاصة , ومنھا جمع وتقسیم الزك�اة والعش�ر ف�ي 

رة ) , زك�اة أج�ور العق�ار الرقم األول للقرار , والثاني لل�دو 4/8باكستان ( 
) وتأس�یس ص�ندوق 6/15) , استثمار أموال الزك�اة , بع�دم الج�واز (1/11(
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) وتنش�ر معظ�م البح�وث ف�ي مجل�ة المجم�ع 5/9للزكاة في ال�بالد األوربی�ة (
 .)22(الفقھي اإلسالمي التي یصدرھا المجمع برابطة العالم اإلسالمي 

وكلیات الش�ریعة , اإلسالمیة ,  المؤتمرات والندوات التي تقیمھا الجامعات -3
ووزارات األوق���اف , والمؤسس���ات الحكومی���ة , والجمعی���ات الخیری���ة ف���ي 
موضوعات عامة , ومنھا الزك�اة , أو ع�ن الزك�اة خاص�ة , وقض�ایا الزك�اة 
المعاص��رة عل��ى وج��ھ أخ��ص , وھ��ي كثی��رة ف��ي مختل��ف البل��دان والم��دن , 

در فت�اوى ف�ي ك�ل ن�دوة , وأھمھا ندوات البركة لالقتصاد اإلس�المي , وتص�
ال��رقم األول للن��ـدوة  6/17ومنھ��ا فت��اوى ع��ن الزك��اة , كزك��اة ال��زروع , (

) وزك�اة الماش�یة 6/12والثاني للقرار ) وزك�اة المش�روعات تح�ت التنف�ـیذ (
) والزك��اة ف��ي الت��أجیر 6/19) وزك��اة أم��وال الم��ودعین ف��ي البن��وك (6/18(

ة تبًع��ا لتق��ـلب الس��لع , أو ت��رّبص ) و زك��اة التج��ار6/20المنتھ��ي بالتملی��ـك (
,   )23() , وغیرھا 10/7) وكیفیة زكاة الصناعة (10/6األسعار المرغوبة (

ومنھ����ا ن����دوة التطبیق����ات المعاص����رة للزك����اة ف����ي ط����رابلس/ لبن����ان ع����ام 
م ون��دوة التطبیق��ات المعاص��رة للزك��اة الت��ي نظمھ��ا البن��ك 1994ھ��ـ/1414

مص��لحة الواجب��ات بالجمھوری��ة  اإلس��المي للتنمی��ة ( ج��دة ) بالتع��اون م��ع
م , وأرب��ع ن��دوات علمی��ة 1999ھ��ـ/ یولی��و 1420الیمنی��ة ف��ي منتص��ف ع��ام 

 29ھ��ـ/  1404رج��ب  28للجن��ة العلمی��ة الش��رعیة االقتص��ادیة ف��ي الكوی��ت 
 م .1984أبریل / نیسان 

وإن ھذه المؤتمرات والندوات تصدر ق�رارات وتوص�یات وفت�اوى مثم�رة 
جتھاد الجماعي، ورأي األكثریة، وتعتم�د عل�ى دراس�ات ، وتمثل اال ومفیدة وبناءة

، وتك�اد أن  ، وح�وارات مفی�دة اءة، وبح�وث نافع�ة ومرك�زة، ومناقش�ات بّن� قةمعمّ 
تصل إل�ى مس�توى التش�ریع والنظ�ام لفریض�ة الزك�اة م�ن مختل�ف جوانبھ�ا العلمی�ة 

 .)24( ، والتطبیقیة والعملیة ، والتاریخیة والحاضر والمستقبل والنظریة
وإن إصدار القوانین واألنظمة للزكاة في العصر الحاضر في بعض البالد 

، ولك�ن الم�ؤتمرات والن�دوات الت�ي ت�مَّ  یعتبر قمة الجانب اإلیجابي الرسمي للزكاة
 قدھا للزكاة تمثل قمة الجانب العلمي الشعبي لقضایا الزكاة المعاصرة. ع

، ولكن یقع فیھ�ا  ھوإن بعض بحوث الزكاة المعاصرة وردت في كتب الفق
، وق��رارات الم���ؤتمرات  اخ��تالف كبی��ر ب��ین الم��ذاھب فت���أتي الق��وانین واألنظم��ة

والندوات الختیار أحدھا ، وترجیح ما یؤیده الدلیل ، أو تقتضیھ المصلحة المرسلة 
، أو یواف��ق الزم��ان والعص��ر والمك��ان ، فیرف��ع الخ��الف عن��د التش��ریع الرس��مي ، 

 .)25( العلماء واالجتھاد الجماعي في الموضوع وترتاح النفوس لترجیح كبار
 عاشراً :  فتاوى الزكاة :

إن جمی��ع العناص��ر الس��ابقة ال تمث��ل م��ن الناحی��ة النظری��ة لقض��ایا الزك��اة 
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، ویقع العبء األكبر في بیان األحكام لقضایا  المعاصرة إال نسبة یسیرة متواضعة

الت�ي تص��در م�ن العلم��اء  ، والزك��اة المعاص�رة خاص�ة عل��ى الفت�اوى الزك�اة عام�ة
،  وھیئ�ات الفت�وى الرس�میة ف�ي الدول�ة م�ن المفت�ي الع�ام ومجل�س اإلفت�اء نوالمفتی

، والمؤسس�ات  وھیئات الفتاوى الشرعیة في الش�ركات ، والمؤسس�ات االقتص�ادیة
، وش��ھریة ، وأس��بوعیة ،  ، وھ��ذه الفت��اوى تص��در س��نویة المص��رفیة اإلس��المیة

تلبی�ة لألس�ئلة واالستفس�ارات الموجھ�ة م�ن جم�اھیر  ویومیة ، وعلى مدار الس�اعة
، وم��ن الجھ��ات الرس��میة وغیرھ��ا ، لتب��یِّن للن��اس األحك��ام الش��رعیة ف��ي  المس��لمین

، وكثی�ر م�ن ھ�ذه  وف�ي الن�وازل والمس�تجدات والقض�ایا المعاص�رة , الزكاة عام�ة
،  ، وبعضھا تنش�ر ف�ي أجھ�زة اإلع�الم المرئی�ة والمس�موعة الفتاوى تجمع وتطبع

 وبعضھا تصدر على صفحات المجالت األسبوعیة والشھریة أو الص�حف الیومی�ة
)26(. 

 حادي عشر :  أھم قضایا الزكاة المعاصرة : 

،  نخت��تم ھ��ذا المبح��ث األول ع��ن الجان��ب اإلیج��ابي النظ��ري لقض��ایا الزك��اة
بتع�داد أھ��م قض��ایا الزك��اة المعاص��رة الت�ي عالجھ��ا العلم��اء والب��احثون والمفك��رون 

،  ریصون على إقامة شعیرة الزكاة وتطبیقھ�ا عل�ى الص�عید الرس�مي والش�عبيالح
وتلب��ي حاج��ة الن��اس ، وتراع��ي تط��ور العص��ر والزم��ان ، وس��بقت اإلش��ارة لكثی��ر 

، وت�درس  الفقھاء القدامى ولكن مع االخ�تالف الم�ذھبي فیھ�ا ھ، وبعضھا بحث منھا
،  یا الزك�اة المعاص�رة، ونكتف�ي بنم�اذج م�ن قض�ا في الحاضر لالختیار والترجیح

 : وھي
 ، زك���اة المس���تغالت ، زك���اة الث���روة الص���ناعیة ، زك���اة األس���ھم زك���اة الش���ركات

، زك��اة  ) زك��اة المؤسس��ات ( ال��دور والعم��ارات والس��فن والط��ائرات والمص��انع
، زك�اة  المشروعات الصناعیة ، زكاة الق�روض اإلس�المیة واالس�تثماریة المؤجل�ة

، زك�اة األص�ول  عویض نھایة الخدمة والراتب التقاع�ـديمكافأة نھایة الخدمة أو ت
األص���ول المحاس���بیة المعاص���رة لتق���ویم ع���روض التج���ارة ، الثابت���ة االس���تثماریة 

،  زكاة الحقوق المعنویة ، الحاصالت الزراعیة الت�ي تج�ب فیھ�ا الزك�اة،  لزكاتھـا
بالفص�ل بینھم�ا  وذل�ك ، الزكاة والضریبة ( زكاة المـال العـام ، زكاة المال الحرام

اً، مع ترجیح القول بخصم مقدار الضریبة المستحقة عن نفس العام من وعاء ـقطع
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وھ��ي منص��وص علیھ��ا  الزك��اة ل��ذلك الع��ام ) ، نق��ل الزك��اة ، مص��ارف الزك��اة (
، ولك���ن البح���ث ع���ن تحدی���د معناھ���ا ،  م���ن س���ورة التوب���ة 60حص���راً ف���ي اآلی���ة 

ط��رأت عل��ى بعض��ھا ، ومراع��اة ، ومش��تمالتھا ، والتط��ورات الت��ي  ومض��مونھا
اس��تثمار أم��وال الزك��اة ، زك��اة , خ��ر) آلالعص��ر والزم��ان والمك��ان ف��ي بعض��ھا ا

، المطالب�ة  األموال الصغیرة في الشركات الكبیرة المساھمة وتطبیق مب�دأ الخلط�ة
بفرض ضریبة تكافل اجتماعي عل�ى غی�ر المس�لمین تس�اوي فریض�ة الزك�اة عل�ى 

، تكالیف اإلنتاج الزراعي واإلنفاق على  بین المواطنین المسلمین لتحقیق المساواة
ربي وزھ��رة ـ، الزك��اة ع��ن الص��مغ الع�� اإلنت��اج الزراع��ي وأث��ر ذل��ك عل��ى الزك��اة

الشمس والقطن ، وزكاة المنتج�ات الغابّی�ة، وزك�اة ال�زروع والثم�ار الت�ي ال تك�ال 
،   واألزھ�اروال توزن ، وزكاة المش�اریع الزراعی�ة االس�تغاللیة كم�زارع ال�ورود 

، زك�اة المع�ادن الت�ي تس�تخرج م�ن  وزكاة مشاریع تربیة الدواجن وتسمین األنعام
، زكاة السـندات وأوراق البنكوت واألوراق  األرض ومنھا النفط والغاز والبترول

زك�اة م�زارع األلب�ان والمص�انع ،  زك�اة الم�ـال    النقدیة ،  زكاة النق�ود الورقی�ة ، 
الت��ي تج��ب فیھ��ا الزك��اة وأنص��بتھا ومواقیتھ��ا ، زك��اة م��زارع المس��تفاد ، األم��وال 

والفواك���ھ والبق���ول ، زك���اة أج���ور العق���ارات ( وت���دخل ف���ي زك���اة  تالخض���راوا
، وزك��اة األص��ول الثابت��ة االس��تثماریة ) زك��اة أم��وال منش��آت القط��ـاع  المس��تغالت

التج�ارة  ، زك�اة الث�روات  الباطن�ة ، إخ�راج زك�اة العام االقتصـادي الھادفة لل�ربح
ینھ�ا أو ع�دم إمك�ان االنتف�اع ، عمن الُعروض نفسھا ف�ي ح�التي انتف�اع الفقی�ر م�ن 

 .)27( الزكاة ورعایة الحاجات األساسیة الخاصة ، وغیرھا كثیر
 تعقیب على النواحي اإلیجابیة في قضایا الزكاة المعاصرة النظریة :

، وف��ي  يش��ھدت الزك��اة ف��ي الثل��ث الثال��ث م��ن الق��رن الراب��ع عش��ر الھج��ر
عق�دین م�ن الق�رن الخ�امس عش�ر الھج�ري ، أي خ�الل النص�ف الث�اني م�ن الق��رن 

، وتط�وراً واس�عاً وتق�دماً نھض�ة عظیم�ة ، وص�حوة رائ�دة ،  العشرین حتى الی�وم
،  إل��ى األم��ام ، وتوعی��ة كافی��ة ، وتوس��عاً ف��ي األحك��ام الفقھی��ة والدراس��ة النظری��ة

كی�ف ف�ي التطبی�ق العمل�ي للزك�اة توس�ع ف�ي الك�م وال –كم�ا س�نرى  –ورافق ذل�ك 
، وازداد ع�دد الم�زكین ف�ي  ً◌، أو عمق�اً وأفقی�اً  على ص�عید األغنی�اء ع�دداً ونوع�ا
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الع���الم اإلس���المي ، وتض���اعفت أم���وال الزك���اة آالف األض���عاف ، وذل���ك نتیج���ة 

ة ، وم�ا ف�تح هللا تع�الى عل�ى المس�ـلمین م�ن ـالصحوة اإلسالمیة ، والتوعی�ة الدائم�
 ة والخیرات العمیمة.الثروات الضخم

، ألن  مصارف الزكاة قلیلة ومح�دودةن البحوث والدراسات النظریة في إو
إنّما الص�دقاُت  (:   هللا تعالى بیَّن بالنص القطعي المستحقین للزكاة في قولھ تعالى

قاب والغارمین وفي قلوُبھم ، وفي الرِّ  والمساكین والعاملیَن علیھا والمؤلفةِ  للفقراءِ 
، وأكد ذلك  60التوبة /  )، فریضة من هللا ، وهللا علیم حكیم  وابن السبیلسبیل هللا

هللا ل�م ی�ْرَض  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال لمن سألھ شیئاً من الزكاة : "إنَّ 
بحكم نبي وال غیره في الصدقِة ، حتى حك�َم فیھ�ا ھ�و فجّزأھ�ا ثمانی�ة أج�زاء، ف�إْن 

، فالمس�تحقون للزك�اة ثمانی�ة أص�ناف  )28( ك حقَّ�ك"كن�َت م�ن تل�ك األج�زاِء أعطیُت�
حصراً ، وتنحصر الدراس�ات ف�ي بی�ان مش�تمالت ك�ل ص�نف وم�ا ی�دخل فی�ھ وم�ا 

، كإعطاء األصول والفروع واألقارب والزوجة من الزك�اة  یجري علیھ من قیاس
 اسق ، وإعطاء آل البیت الفقراء ، وبقیة مشتمالت المصارف.ف، وإعطاء الفقیر ال

، ألن موارد  مطرح الزكاة ووعائھاا معظم الدراسات النظریة فتتجھ إلى أم
ُخ�ْذ م�ن أم�والھم  (الزكاة في القرآن الكریم والسنة الشریفة مطلق�ة ، فق�ال تع�الى:  

یھم بھ�ا َصدقةً  ، وأطل�ق رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ 103 / التوب�ة ) تطھِّرھم وت�زكِّ
مھم�ا  ، أو عل�ى الغن�ي الم�ال عام�ة ف�يوسلم في عدة أحادی�ث مح�ل الزك�اة وأنھ�ا 

، فق��ال علی��ھ الص��الة والس��الم ف��ي ح��دیث مع��اذ رض��ي هللا عن��ھ  ك��ان ن��وع غن��اه
ف�إن م�وارد  )29("أعلمھم أن علیھم صدقة تؤخذ من أغنی�ائھم وت�رد عل�ى فق�رائھم" 

لزكاة مطلقة تشمل األموال الموجودة عند ن�زول الق�رآن ، وتش�مل ك�ل م�ا یس�تجد ا
، وھذا م�ا ن�راه الی�وم مم�ا یس�تدعي االجتھ�اد  ن واختالف األحوالمع تطور الزما

، ونص�ابھ ، ومق�داره ، ل�ذلك كان�ت دراس�ة  الزك�اة ھمن العلماء وبیان ما تج�ب فی�
، وتع��دد  ، بع��د التط��ور الكبی��ر ف��ي الحی��اة وع��اء الزك��اة واس��عة وكثی��رة ول��م تنت��ھ

تش�جیر والثم�ار وغی�ر ارة والش�ركات والزراع�ة والـاألموال ، واالنفت�اح ف�ي التج�
 ذلك.

باس���تعانتھا وتمت���از الدراس���ات النظری���ة ع���ن قض���ایا الزك���اة المعاص���رة  
كالخبراء واألس�اتذة ف�ي  ة بالزكاةـواستشارتھا للعلماء ذوي االختصاصات المتعلق

، فیلتق��ون مع��اً ف��ي الن��دوات  بة واإلدارة المالی��ـة واالقتص��اد الم��الي وغی��رهـالمحاس��
واللجان ویتبادلون معھ�م المش�ورة ف�ي تحس�ین الج�دوى ف�ي والمؤتمرات والھیئات 
 جبایة الزكاة وصرفھا. 

 
 

 الفرع الثاني : النواحي السلبیة في قضایا الزكاة المعاصرة النظریة
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إن النواحي اإلیجابیة السابقة ال یعني أن قضایا الزكاة المعاصرة النظری�ة 
لك��ل زوای��ا الزك��اة  ق��د بلغ��ت درج��ة  الكم��ال , وأدت ك��ل م��ا علیھ��ا , وتعرض��ت

المعاص��رة , أو نجح��ت ف��ي جمی��ع دراس��تھا , أو حقق��ت األھ��داف المرج��وة منھ��ا , 
ض��من الظ��روف الس��یئة الت��ي یعیش��ھا المس��لمون عام��ة ف��ي العص��ر الحاض��ر م��ن 
مختلف الجوان�ب السیاس�یة واالجتماعی�ة والتش�ریعیة والدولی�ة والعلمی�ة والتربوی�ة 

 وغیرھا .
الن���واحي النظری���ة م���ن قض���ایا الزك���اة ل���ذلك ظھ���رت س���لبیات ع���دة ف���ي 

المعاص��رة, تحت��اج إل��ى مزی��د م��ن الدراس��ة , والوض��وح ف��ي الرؤی��ة , وتحس��ین 
 الوسائل واإلجراءات التي تتم بھا النواحي النظریة , فمن ذلك : 

 تعدد اآلراء :  – 1
ظ الباح��ث عن��د تتب���ع األعم��ال والدراس��ات والبح��وث والم���ؤتمرات یالح��     

آلراء ف��ي الموض��وع الواح��د , وھ��ذا یعتب��ر ظ��اھرة ص��حّیة ف��ي والن��دوات تع��دد ا
الدراس��ة النظری��ة , ولكن��ھ ی��ؤدي إل��ى الض��یاع  واالرتب��اك لعم��وم الن��اس , وأم��ام 
األنظمة التي ترید رأیاً واح�داً لتتبّن�اه , واألمثل�ة كثی�رة عل�ى ذل�ك , ونكتف�ي بمث�ال 

 واحد , وھو استثمار أموال الزكاة .
ال��دكتور الش��یخ یوس��ف القرض��اوي ف��ي م��ؤتمر الزك��اة فق��د بحث��ھ األس��تاذ   

م , و بحث��ھ األس��تاذ ال��دكتور محم��د عثم��ان 1984األول ال��ذي عق��د بالكوی��ت س��نة 
شبیر في بحث�ھ بعن�وان " اس�تثمار أم�وال الزك�اة , رؤی�ة فقھی�ة معاص�رة " وبحث�ھ 
ال���دكتور عب���د الفت���اح محم���د ف���رح ف���ي رس���التھ  لل���دكتوراه بعن���وان " التوجی���ھ 

ماري للزكاة , دراسة اقتصادیة فقھی�ة تحلیلی�ة مقارن�ة " وق�ّدمت فی�ھ بح�وث االستث
ومناقشات في مؤتمر مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي الذي عقد بعّم�ان ب�األردن ع�ام 

م عن " توظیف الزكاة في مشاریع ذات َرْیع دون تملیك فردي للمس�تحق " 1986
/  ھ��ـ 1406الری��اض ع��ام وع��رض الموض��وع ف��ي ن��دوة الزك��اة الثانی��ة المنعق��دة ب

م , وأحال��ت الن��دوة النظ��ر ف��ي م��دى إمكانی��ة االس��تثمار الزك��وي لص��الح  1986
مس���تحقي الزك���اة بم���ا یع���ود عل���یھم ب���النفع إل���ى ھیئ���ة علمی���ة فقھی���ة مش���كلة م���ن 
متخصصین إلص�دار فت�وى ش�رعیة بھ�ذا الخص�وص , وبع�د الن�دوة بثالث�ة أش�ھر 

مار الزك��وي , وذل��ك ف��ي دورة انعق��اد أج��از مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ال��دولي االس��تث
 3م وأصدر الق�رار رق�م 1986/  ھـ 1407مؤتمره الثالث في عّمان باألردن سنة 

( د ) مع وضع ضوابط لذلك , ث�م أص�درت ھیئ�ة الرقاب�ة الش�رعیة لبی�ت التموی�ل 
الكویتي فتوى بجواز ذلك, ثم صدر قرار مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي بمك�ة المكرم�ة , 

 )30(بشأن استثمار أموال الزكاة , وأنھ ال یجوز ھـ1419عام  15ة بالدور 16رقم 
. 
 تكرار البحث : -2
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یالح��ظ الباح��ث م��ن اس��تعراض أعم��ال الم��ؤتمرات والن��دوات وغیرھ��ا    

تكرار نف�س الموض�وع الواح�ـد ف�ي ع�ـدة م�رات , ویالح�ظ ذل�ك أیض�ا ف�ي الكت�ب 
ع الواحد من قضایا ورسائل الماجستیر وأطروحات الدكتوراه , وُیعرض الموضو

الزكاة المعاصرة في عدة ندوات أو مؤتمرات لتصل إلى نفس النتائج م�ع إض�اعة 
الوقت والمال بدون ج�دوى , وق�د یق�ع أحیان�اً تع�ارض وتن�اقض ب�ین الق�رارات أو 
 التوص������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������یات , 

 و الفتاوى الصادرة فیھ , مما یؤدي إلى التشویش والبلبلة واالضطراب .
 عدم التعاون : -3
كثی��راً م��ا یفق��د التع��اون ب���ین األجھ��زة الحكومی��ة , أو المؤسس��ات غی���ر     

الحكومیة في مختلف البالد اإلس�المیة ، وك�أن ك�ل بل�د ف�ي كوك�ب , م�ع الغفل�ة أو 
التغافل عن التطور الحدیث في وسائل االتصال التي جعلت الكرة األرضیة كقریة 

الت�ي ترعاھ�ا بس�ھولة , صغیرة , ویمكن التعاون ب�ین أجھ�زة الزك�اة والمؤسس�ات 
وأعتقد أن فقدان ھذا التعاون یرجع إلى التخلف من جھة , ولعلّھ متعم�د غالب�اً م�ن 

 جھة ثانیة , ومخطط أو موحى إلیھ من جھة ثالثة . 
 عدم التنسیق بین الندوات :   -4
إن الندوات التي تعقد في قضایا الزكاة عامة , وقضایا الزكاة خاصة ,   

بینھا تنسیق بمعرفة ما عرض في ندوة سابقة , وما یحسن دراستھ مبعثرة , ولیس 
 الحقاً , وما یحتاج إلى دراسة وبحث ومناقشة .

 
  عدم الترابط بین المؤتمرات : -5
إن الم��ؤتمرات المعق��ودة للزك��اة , واالقتص��اد اإلس��المي وغی��ره ال یربطھ��ا    

والبحوث وغیرھا شيء في الغالب, وتفتقر للترابط والتنسیق في اإلجراءات 
. 

 تناثر البحوث : -6

إن البح���وث القیم���ة , والكت���ب المفی���دة , والدراس���ات المعمق���ة , والرس���ائل   
وغیرھا , متناثرة ھنا وھناك , وال یجمعھا شيء , وكأن ك�لَّ دراس�ة الحق�ة 
أو مستقبلیة تب�دأ م�ن الص�فر وم�ن المق�دمات , ول�یس ل�دى المس�لم مجموع�ة 

 العلمیة .  متكاملة من ھذه األعمال
 تخلي الدول عن تشریعات الزكاة : -7
وھذه أھم سلبیات الجانب النظري , وذلك بتخل�ي ال�دول ع�ن العم�ل لتش�ریع   
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الزكاة , وإصدار األنظمة والقوانین التي تنظم أحكام الزكاة وتلزم الناس بھا 
, وتق��یم أحك��ام الش��رع ف��ي الزك��اة , وتس��یر عل��ى خط��ا الدول��ة اإلس��المیة 

ف���ي ض���بط أم���ور الزك���اة , وتحقی���ق أھ���دافھا العقدی���ة والعبادی���ة  الرش���یدة
 واالجتماعیة واالقتصادیة .

وتتضاعف ھذه السلبیة في الجانب العمل�ي , وتش�كل ض�ربة قاص�مة لظھ�ـر 
 الزكاة , كما سنرى.

 االقتصار على الجوانب النظریة :  -8

إن معظ��م الدراس��ات والبح��وث والم��ؤتمرات والن��دوات عل��ى ال��رغم م��ن  
, وتتك��دس البح��وث , وتت��راكم الق��رارات  حب��راً عل��ى ورقأھمیتھ��ا . تبق��ى 

والتوصیات والفتاوى , وال یطبق منھا إال النزر الیسیر , وال تھ�تم بترجم�ة 
یُن  ذلك إلى التطبیق والعم�ل , ول�ذلك ق�ال أح�د المفك�رین اإلس�المیین : " ال�دِّ

, وال یك��اد  ب��دون تطبی��ق فلس��فة محض��ة " ویص��بح خی��االً وللمت��اجرة فق��ط
المؤتمـر أو الندوة أن یصدر قراراتھ , وتنفض اجتماعاتھ , إال وقد انطفأت 
جذوتھا بعد انتھاء الندوة أو المؤتمر , وال یتم فیھا متابعة , أو مالحق�ة , أو 
ت��ـذكیر أو توعی��ـة أو توجی��ھ للحكوم��ات واألف��راد والمؤسس��ات والجامع��ات 

 والوزارات وأجھزة اإلعالم وغیرھا .
 

 اقتراح لجنة متابعة :  

إن ك��ل ن��دوة م��ن ن��دوات الزك��اة , وك��ل مؤتم��ـر , یس��تغرق ف��ي اإلع��داد 

والتنظیم والتحضیر سنة على األقل , وتعقد ل�ھ اجتماع�ات ع�دة للجن�ة التنظیمی�ة , 

والتحضیریة , ولجنة البرامج وغیرھا , ث�م یتف�رغ لكتاب�ة البح�وث م�ا ب�ین عش�رة 

كراً , ثم یأتي المعقبون والمناقشون ولجان الص�یاغة إلى خمسین عالًما وباحًثا ومف

وغیرھا، ویصرف على كل ذلك مبالغ طائلة في مراحل اإلعداد والتنظیم , ثم في 

تك��الیف االنعق��اد ومص��روفاتھ , وتتجم��ع ك��ل تل��ك الجھ��ود لتص��ل ال��ذروة ف��ي أی��ام 

بی�ان االجتماعات والمناقش�ات وص�یاغة التوص�یات , ویخ�تم الم�ؤتمر أو الن�دوة بال
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الختامي وإعالن القرارات , وفجأة ُتطفأ الشمعة , وتنتھي جمیع األعمال , وتع�ود 

الحركة إلى سكون مطبق , وكأن إعالن القرارات والتوصیات ھي الخت�ام ونھای�ة 

 المشوار وقمة النصر , ثم الركون والنسیان .

ن ف��ي ك��ل م��ؤتمر أو ن��دوة  ال تق��ل ع��ن  لجن��ة متابع��ةوھن��ا أقت��رح أن تك��وَّ

شرة أشخاص من المنظمین والعلم�اء وأص�حاب النش�اط والنف�وذ وال�دعوة , وأن ع

یرص��د لھ��ذه اللجن��ة مب��الغ ال تق��ل ع��ن التك��الیف والنفق��ات الس��ابقة , ب��ل أن تك��ون 

ضعفیھا أو ثالثة أضعافھا , لتقوم اللجنة بمتابعة القرارات والتوصیات , وتسویقھا 

لسعي إلى ترجمتھا إلى الواقع , لتأخذ , ونقلھا إلى جمیع األطراف ذات الشأن , وا

طریقھا إلى التنفیذ الكلي , أو الجزئي على األقل , مع تقدیم التوعی�ة الكامل�ة عل�ى 

الصعیدین الرسمي والشعبي , والعمل على نشر البح�وث والق�رارات والتوص�یات 

والفت�اوى بأوس�ع الس��بل , ف�ال تض��ع ھ�ذه اللجن�ة عص��ا الترح�ال حت��ى تطم�ئن إل��ى 

ق العمل��ي للق��رارات , لیقت��رن الق��ول بالعم��ل , والك��الم باألفع��ال , ویتحق��ق التطبی��

الھ����دف الحقیق����ي والمنش����ود م����ن الدراس����ة والبح����وث والمناقش����ات والق����رارات 

  والتوصیات .
 
 

 المبحث الثاني

 تقویم الجانب العملي للزكاة المعاصرة

ص�ر عل�ى إن اإلسالم لم یشـرع أحكام الزكاة لتكون فك�ـراً فحس�ب ،  أو تقت
، وھم��ا الھ��دف والغای��ة ب��ل ش��رعھا أص��الً للتطبی��ق والتنفی��ذ  النظ��ري ، الجان��ب

من�ذ  –كم�ا أش�رنا ف�ي المقدم�ة  –واألمل من تش�ریعھا , وت�م تطبی�ق الزك�اة عملی�ا 
عھد النبوة في المدینة , واستمر فیما بعد , وحقق نتائجھ الباھرة في معظم األحیان 
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ى ھ��ذه األم��ة ف��ي العص��ور األخی��رة , وك��اد أن , إل��ى أن خ��یم الس��واد والظ��الم عل��
یض��محل تطبی��ق الزك��اة رس��میا , وض��عف إل��ى ح��د كبی��ر ش��عبیا , حت��ى ظھ��رت 
الصحوة اإلسالمیة من جدید ، وعادت الحیاة إلى تطبیق الزكاة عملیا إلى حد   م�ا 
, ونعرض في ھذا المبحث تق�ویم الجان�ب العمل�ي للزك�اة المعاص�رة ف�ي الن�احیتین 

 والسلبیة , وذلك في فرعین : اإلیجابیة
 الفرع األول : النواھي اإلیجابیة العملیة لتطبیق الزكاة المعاصرة

إن الن��واھي اإلیجابی��ة العملی��ة لقض��ایا الزك��اة المعاص��رة متواض��عة , ول��م 
تص�ل بع��د إل��ى الح�د األدن��ى للقب��ول والنج��اح , ولكنھ�ا ب��وادر طیب��ة , وإرھاص��ات 

بمس��تقبل زاھ��ر إن ش��اء هللا تع��الى إن تابع��ت مبارك��ة , وخط��وات رش��یدة , تبش��ر 
 مسیرتھا , وأھمھا : 

 أوالً : التطبیق الرسمي للزكاة : 
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بع��د أن تخل��ت ال��دول اإلس��المیة ف��ي العص��ور األخی��رة ع��ن تطبی��ق الزك��اة 

عادت الروح إلى الجسد , وبادرت بعض الدول التي ذكرناھا في الجانب النظري 

رس�مًیا وعملی�اً , نین واألنظم�ة لتطبی�ق الزك�اة وإص�دار الق�وا إلى تشریع الزك�اة ,

كالسودان , وباكستان إلى حد ما , وإیران , ولیبیا , وال�یمن , وعمل�ت ھ�ذه ال�دول 

على جمع الزكاة وجبایتھا وتحدید األم�وال الت�ي تزك�ى , وإل�زام المكلف�ین بالزك�اة 

نین, ألدائھ��ا , ث��م عمل��ت ھ��ذه ال��دول عل��ى حص��ر المس��تحقین للزك��اة م��ن الم��واط

وتحدی��د مش��موالت مص��ارف الزك��اة , وھی��أت الم��وظفین الع��املین لجم��ع الزك��اة 

 وتوزیعھا, وأقامت المؤسسات واألبنیة للعاملین ولحفظ أموال الزكاة , وخصصت
النق��ل لتوزی��ع الزك�اة ونقلھ��ا , واس��تعانت بالتقنی�ة الحدیث��ة كالحاس��ب اآلل��ي وس�ائل 

 . )31(وغیره لضبط العمل 

نتائج ملموسة وكثیرة ,  وس�اھمت ف�ي تحقی�ـق أھ�ـداف  وجنت ھذه الـدول

الزك�اة ومقاص��دھا الش��ـرعیة , وترك��ت أث��ـًرا حمی�ًدا ف��ي المجتم��ع , وب��ین الن��اس , 

 وساعدت سائر الوزارات على تخفیف المآسي االجتماعیة .

 ثانًیا : التطبیق المؤسسي للزكاة : 

ی��دھا نھائی��ا ع��ن إن معظ��م ال��دول ف��ي ال��بالد العربی��ة واإلس��المیة ترف��ع  

الزكاة, حتى ولو أوجدت بعض المؤسسات الخاصة بالزكاة كما سبق , أو سمحت 

رس��میا أو ب��العرف والعــــــ��ـادة , للجمعی��ات الخیری��ة واالجتماعی��ة بجم��ع الزك��اة 

 .)32(وتوزیعھا 

وتق���وم ھ���ذه المؤسس���ات بحس���ب ق���درتھا ونش���اطھا وإمكانیاتھ���ا بالتوعی���ة 

ع الدعوة والتذكیر لجمع أموال الزكاة بحس�ب م�ا یج�ود ب�ھ النظریة للزكاة , ثم تتاب

األغنیاء طوعا واختیارا , ثم تعمل على حصر المستحقین للزكاة في إطار نشاطھا 

 المسموح بھ , وتوصل لھم الزكاة , أو تدفعھا لھم .
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وحققت ھذه المؤسسـات الرسمیة وشبھ الرسـمیة نت�ائج طیب�ة ف�ي مس�اعدة 

, ورعای�ة الیت�امى واألرام�ل , والمس�اھمة ف�ي ال�دعوة ونش�ـر الفقـراء والمسـاكین 

العلم  الشرعي , وساھمت في تخفیف المآسي وال�ویالت والنكب�ات والن�وازل الت�ي 

تق��ع بالمس��لمین ف��ي مختل��ف األص��قاع , وق��دمت رعای��ة ملموس��ة ل��بعض األقلی��ات 

 المسلمة في سائر البقاع .
 

 ثالًثا : التطبیق الفردي االختیاري :

قوم كثیر من المسلمین في جمیع الب�ـالد اإلس�المیة ب�أداء الزك�ـاة بأنفس�ھم ی  
طـوعاً واختیاراً , ویعملون على محاسبة أنفس�ھم , وتخص�یص حص�ة الزك�اة م�ن 
أم��والھم , ث��م یتول��ون توزیعھ��ا بأنفس��ھم , أو ع��ن طری��ق الجمعی��ات الخیری��ة , أو 

 المؤسسات الرسمیة أو شبھ الرسمیة.
سالم , وأن عدم وجود الدولة اإلسالمیة , أو عند تخلي وھذا من عظمة اإل

الدولة عن تطبیق الزك�اة , ف�إن األف�راد یؤدونھ�ا بأنفس�ھم طمع�ا بثوابھ�ا وأجرھ�ا , 
التزاًما بحكم هللا تعالى , وأداء لحق الفقیر والمس�كین الثاب�ت ف�ي م�الھم , وش�عوًرا 

صة مق�درة م�ن هللا تع�الى " بأن الفقراء والمساكین شركاء لألغنیاء في أموالھم بح
 فریضة من هللا " .

, وتنبع�ث م�ن أن الزكاة تعتمد أص�الً عل�ى ال�وازع ال�دیني  والسر في ذلك
اإلیم��ان , وتمث��ل أح��د أرك��ان اإلس��الم , وأن المس��لم الح��ق , الص��ادق اإلیم��ان , 
یحاسب نفسھ , ویقف عند حدود هللا وشرعھ وأحكامھ برقابة إلھی�ة , وداف�ع ذات�ي, 

 در طوًعا واختیاًرا لتنفیذ حكم هللا تعالى في الزكاة وغیرھا .ویبا
, أث�ـره المحم�ود ف�ي ع�دة مج�االت وكان لھذا التطبی�ق االختی�اري للزك�اة 

وسد بعض الثغرات , وقضى في معظم البالد اإلسالمیة على مشكلة الموت جوًعا 
ك��ات , وس��اھم ف��ي تخفی��ف المآس��ي والنكب��ات والمج��االت واألزم��ات ، ودع��م حر

التحـرر في ال�بالد اإلس�المیة , وك�ان راف�ًدا للمعاھ�د الش�رعیة وال�دعوة اإلس�المیة 
ومواساة األقلی�ات والفق�ـراء والعج�زة والمس�اكین وأبن�اء الس�بیل والغ�ارمین , كم�ا 

 سنرى .
 رابًعا : ھیئات شرعیة للزكاة :  

ق�ھ تم ف�ي بع�ض ال�بالد اإلس�المیة تعی�ین لجن�ة م�ن العلم�اء المختص�ین بالف
اإلسالمي لمتابعة فریضة الزكاة , لتك�ون المرج�ع للم�وظفین والع�املین , لتوض�ح 
لھ��م األحك��ام الش��رعیة , وتب��ین لھ��م الس��بل الس��دیدة لتطبیقھ��ا , وتس��تقبل األس��ئلة 
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واالستفسارات , وتجاوب علیھا , كما تستقبل أسئلة الجمھور , وتقدم لھم الفت�اوى 

ن األحكام النظریة والعملی�ة لألم�ور الطارئ�ة , والحلول , ثم تتابع مسیرتھا في بیا
والح��االت المس��تجدة , وترش��د للتط��ور , وحس��ن  التطبی��ق , ومراع��اة الظ��روف , 
وتق��وم باإلش��راف وال��دعوة والتوعی��ة , وال م��انع م��ن تع��دد اللج��ان لتك��ون إح��داھا 

 إداریة تنظیمیة , والثانیة علمیة لإلفتاء .
م  1990انون الزك�اة الس�وداني لس�نة من ق 11وھذا ما نصت علیھ المادة 

, لجن�ة لإلفت�اء والبح�وث وال�دعوة م , وفیھا " تنش�أ بال�دیوان  2000المعدل سنة 
وتشكل بموجب قـرار یص�دره ال�وزیر بن�اء عل�ى توص�یة المجل�س األعل�ى ألمن�اء 
الزكاة, ممن عرفوا بالفق�ھ واالھتم�ام بقض�ایا اإلس�الم والمس�لمین , وتح�دد الل�وائح 

من الئحة الزكاة لسنة  27تھا , وكیفیة تنظیم أعمالھا " ثم فسرت المادة اختصاصا
م ( والتي ال تزال س�اریة ) مھ�ام لجن�ة اإلفت�اء , ومنھ�ا باختص�ار : تنظ�یم  1993

االجتھاد الجماعي لعلماء الشریعة والخب�راء وش�تى المج�االت ذات الص�لة بقض�ایا 
من مشاكل , إعداد صیغ نموذجی�ة  الزكاة ... , تقدیم المشورة فیما عرض للدیوان

ألنظم���ة الزك���ـاة , جم���ع البح���ـوث والدراس���ات وأعم���ـال المؤتم���ـرات والن���ـدوات 
 . )33(الداخلیة والخارجیة ... , وغیر ذلك 

وتق�وم لجن��ـة اإلفت�اء بالس��ودان بنش�ـاط محم��وم ,  وتس�تعین بالخ��ـبراء م��ن 
والفقھ��اء داخ��ل مختل��ف االختصاص��ات , وتطل��ب المش��ورة والع��ون م��ن العلم��اء 

 السودان وخارجھ . 
 خامًسا : اآلثار العملیة لتطبیق الزكاة المعاصرة :  
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أشرنا سابًقا في الفقرات الثالث األولى إلى بع�ض آث�ار تطبی�ق الزك�اة ف�ي 
كل ناحیة , ونظ�ًرا ألھمی�ة ذل�ك , وص�لتھ المباش�رة ب�التقویم اإلیج�ابي أفردن�ا ھ�ذه 

ص��رة لجان��ب طی��ب ومب��ارك م��ن أھ��داف الزك��اة الفق��رة لبی��ان تحقی��ق الزك��اة المعا
 الشرعیة , وانسجامھا مع الحیاة المعاصرة.

,  ح�ل مش�كلة الفق�ر إل�ى ح�د كبی�رفقد ساھم تطبیق الزكاة المعاص�رة إل�ى 
وقضت الزكاة على مأس�اة الم�وت جوًع�ا الت�ي تنتش�ر ف�ي ال�بالد الفقی�رة , وال�دول 

مشكلة البطال�ة  ھمت الزكاة في حلالفقر , كما سا المتخلفة , ولكنھا لم تقض على
بتشغیل عدد من العمال والموظفین لجمع الزكاة وتوزیعھ�ا , وحت�ى للتب�رع بتق�دیم 

 المحاسبین لحساب زكاة األغنیاء والتجار .
, وذل�ك التكافل االجتماعي إلى حد معق�ول وساھمت الزكاة المعاصرة في 

قط��وعین ( أبن�اء الس��بیل ) ع�ن طری�ق س��ھم الغ�ارمین , ودف��ع الدی�ـات , وإنق�اذ الم
 والمشاركة في أعباء الزواج للشباب , وغیر ذلك مما یحتاج إلى بحث مستقل .

لنش�ر اإلس�الم ,  دعم الجھاد ف�ي س�بیل هللاوساھمت الزكاة المعاصرة في 
وتحریر األوطان من أرجاس المحتلین والمس�تعمرین والغاص�بین , وتق�دیم الع�ون 

كفال��ة أبن��اء المجاھ��دین وع��ائالتھم ف��ي ع��دة بل��دان الم��ادي للمجاھ��دین وذویھ��م , و
كفلسطین, والشیشان , وكش�میر , والبوس�نة والھرس�ك , وألبانی�ـا , وقب�ل ذل�ك ف�ي 

 الجزائر ومصر وسوریة واألردن ولیبیـا والمغرب والسودان وغیره .
ل��دعم األقلی��ات اإلس��المیة  وأدت الزك��اة المعاص��رة دوًرا ملموًس��ا ورش��یًدا

التنص��یر ،  وخاص��ة ف��ي أفریقی��ا وآس��یا والجمھوری��ات اإلس��المیة  وحمایتھ��ا م��ن
 المستقلة عن االتحاد السوفیاتي السابق .

للمس�لمین عن�د المساعدات اإلنسانیة وساھم تطبیـق الزكاة المعاصـرة في 
 وقوع الكوارث والنكبات والزالزل والفیضانات وانھیار السدود وغیر ذلك . 

وتقوی��ة  ي مج��ال ال��دعوة ونش��ر اإلس��المف��وس��اھمت الزك��اة المعاص��رة  
أواصر المسلمین , وتثبیت صفات اإلیمان أمام الثالوث القاتل وھو الفقر والمرض 

 والجھل . 
, وف�ي  معلًما بارًزا في الصحوة اإلسالمیة المعاص�رةوكان تطبیق الزكاة 

یة حیاة المسلمین , وخاصة بعد أن تخلت أكث�ر ال�دول ف�ي ال�بالد العربی�ة واإلس�الم
عن تطبی�ق  اإلس�الم , وحم�ل رایت�ھ , وإلغ�اء معظ�م أحكام�ھ ونظم�ھ وتش�ریعاتھ , 
فك�ان تطبی�ق الزك�اة ص�ورة مش�رفة ع�ن تمس�ك جان�ب كبی�ر م�ن المس�لمین ب�دینھم 

 وأحكامھم وشریعتھم , ومنھا الزكاة مما یحتاج لبحث مستقل . 
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 سادًسا : االستفادة من التقنیات الحدیثة :

ا من االستفادة من التقنی�ات الحدیث�ة ف�ي جم�ع الزك�اة قامت جھات قلیلة جد
وصرفھا , وف�ي حص�ر األم�وال الزكوی�ة , وتحدی�د األغنی�اء ال�ذین تتوج�ب عل�یھم 
الزكاة , وضبط عملیة الجمع واإلنفـاق والصرف والتوزیع , لألخذ  بعین االعتبار 

م�ادي بما وصلتھ البشریة في القرن الحادي والعش�رین م�ن تق�دم وحض�ارة ورق�ي 
وتقني وعلمي , وما رافقھ  أو أفرزه من مستجدات وسلبیات وثغرات في الوس�ائل 
القدیمة , وھذا ما دفع المؤتمر العالمي الخامس للزكاة أن یجعل ذلك ھدفھ وشعاره 
, فجاء في نشرتھ " یھدف المؤتمر إلى اس�تطالع آف�اق ومس�تجدات الق�رن الح�ادي 

زك��اة والعم��ل الخی��ري , وذل��ك م��ن أج��ل والعش��رین وآث��اره عل��ى أداء مؤسس��ات ال
تسخیر التطور التقني لخدمة مؤسسات الزكاة لزیادة قدرتھا عل�ى تحوی�ل الطبق�ات 
اإلس���المیة الفقی���رة إل���ى ش���رائح منتج���ة , وانتف���اع المؤسس���ات العالمی���ة ب���التطویر 
اإلداري , وزی���ادة كف���اءة العم���ل بھ���ا , ویبح���ث آث���ار مس���تجدات الق���رن الح���ادي 

 .  )34(أداء مؤسسات الزكاة والعمل الخیري " والعشرین على 

 سابًعا : الھیئة الشرعیة العالمیة للزكاة بالكویت :

تأسس��ت بن��اء عل��ى التوجی��ھ م��ن م��ؤتمر الزك��ـاة األول بالكوی��ت والث��اني 
بالری��اض , وبمب��ادرة م��ن بی��ت الزك��اة , وعق��دت اجتماعھ��ا األول بالكوی��ت ف��ي 

ا ف���ي ح���ل المش���كالت والقض���ایا م لتك���ون مرجع��� 30/9/1987 ھ���ـ 7/2/1408
المعاصرة , ووضع الدراسات الالزمة لتطبیقھا عل�ى الوج�ھ األمث�ل , وال تخ�تص 
بدولة أو مؤسس�ة, وتش�كلت م�ن فقھ�اء الش�ریعة والعلم�اء ف�ي االختصاص�ات ذات 

 . )35(الصلة , ولھا صفة عالمیة لتنوع أعضائھا وبلدانھم وإقامتھم
 العملیة في تطبیق الزكاة المعاصرةالفرع الثاني : النواحي السلبیة 

الزكاة عب�ادة مالی�ة , وفریض�ة اجتماعی�ة , وخی�ر طری�ق لمواس�اة الفق�راء  
والمس���اكین , وأفض���ل وس���یلة لمحارب���ة االكتن���از المح���رم , وتك���دیس األم���وال 
وتعطیلھ��ا, وتش��جیع االدخ��ار , وتنش��یط الحرك��ة االقتص��ادیة , ومش��اركة الطاق��ة 
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 مساھمة في اإلنتاج والتمویل وترشید االستھالك .  الكبیرة والصغیرة على ال
والزك���اة لھ���ا أث���ر واض���ح ف���ي تفتی���ت الث���روة وتوزیعھ���ا , حت���ى ال تبق���ى 
محصورة في فئة معینة , ولھا أثر محمود في عالج مشكلة الفقر والبطال�ة بإیج�اد 
فرص عمل كثیرة , ودعم الدورة النقدیة , وتنشیط االس�تھالك , وتحقی�ق الت�وازن 

 .  )36(عدالة واألمن النفسي والتكافـل االجتماعي ... وغیر ذلك وال
 –كثی��رة الس��لبیة العملی��ة ف��ي تطبی��ق الزك��اة المعاص��رة  ولك��ن الن��واحي

ولذلك لم یشعر المسلمون الیوم بالسعادة الحقة الت�ي ترم�ي إلیھ�ا  -ولألسف الشدید 
ھا المس��لمون الزك��اة , وتس��عى إلیجادھ��ا , والت��ي ش��رعت الزك��اة م��ن أجلھ��ا وعاش��

 األوائل  في فترات طویلة . 
 وحسبنا أن نذكر بعض ھذه السلبیات , وأھمھا : 

 أوالً : تخلي الدولة عن تطبیق الزكاة : 

إن المأساة الحقیقیة , والطامـة الكبرى في عصرنا الحاضر , ھ�ي غی�ـاب 
دول الیوم , وأن معظم ال )37(الدولة اإلسالمیة في معظم البالد العربیة واإلسالمیة 

تخل��ت ع��ن تطبی��ق اإلس��الم , والعم��ل بشرائع��ـھ , وجنح��ت إل��ى تبن��ي القوانی��ـن 
األجنبیة , وأدارت ظھرھا عن وظیفتھا الدینیة الرسمیة لتطبیق الزكاة , واإلل�ـزام 

, ب�ل وإص�دار التش�ریعات )38(بھا , وجبایتھا , وصرفھا حس�ب األحك�ام الش�رعیة 
وبم�ا یتناس�ب م�ع التق�دم والتط�ور ال�ذي وص�ل المنظمة لھا بما یتفق مع العصر , 

 إلیھ العالم اإلسالمي .
فمعظم الدول ف�ي ال�بالد العربی�ة واإلس�المیة تخل�ت ع�ن الزك�اة تش�ـریًعا , 
ورعایة , وتوعیة , وجمًعا , وجبایـة , وتوزیًعا , وتجاھلت أمور الزك�اة واكتف�ت 

, م�ع انتش�ار الفك�ر الم�ادي , بإناطتھا بالباعث اإلیماني , والدافع الذاتي للمس�لمین 
والجشع المالي , والطمع ف�ي الث�راء واالكتن�از , حت�ى وص�لت الزك�اة إل�ى الرم�ق 

 .  )39(األخیر
واألخطر من ذلك , واألنكى , أنھ ظھرت دعوة جدیدة الی�وم ( وق�د تك�ون 
مع��ذورة ) ت��دعو إل��ى العك��س تماًم��ا , وذل��ك نظ��ًرا  لجن��وح معظ��م ال��دول العربی��ة 

الوضعیة , ورضوخا ف�ي معظ�م تش�ریعاتھا ف�ي الق�وانین  إلى األحكام  واإلسالمیة
واألنظمة للمستعمر األجنبي , وتخلي معظم الحكـام وكبار المسؤولین ع�ن الت�دین 
وتطبی��ق ال��دین ف��ي الدول��ة , وس��ائر ال��وزارات والمؤسس��ات , م��ع انتش��ار الفس��اد 

تح�ذیر م�ن تمك�ین المستشري عند بعض المسؤولین , فقام�ت ال�دعوة المعاص�رة لل
ال��دول المعاص��رة م��ن الزك��اة الش��رعیة , أو م��ن وض��ع ی��دھا عل��ى ھ��ذه الفریض��ة 
المقدس��ة, م��ع الح��رص عل��ى إبع��اد الزك��اة ع��ن أجھ��زة الدول��ة , لم��ا ف��ي ذل��ك م��ن 
مخاطر الضیاع والتشتیت والفساد واإلفساد , والعبث بأحد أركان اإلس�الم , قیاًس�ا 
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اف اإلس��المیة الت��ي عبث��ت بھ��ا وض��یَّعتھا عل��ى الواق��ع الملم��وس ف��ي معظ��م األوق��

 . )40(وشوھـت صورتھا , وأساءت في تدبیرھا واإلشراف علیھا 
 

 ثانًیا : التطبیق الجزئي للزكاة : 

نتج عن األمر السابق أن الزكاة المعاصرة ال تطبق الیوم إال جزئیا , وفي 
األم�وال  مجال ضیق, سواء ف�ي تحدی�د األم�وال الزكوی�ة وحص�رھا , أو ف�ي تتب�ع

المستجدة التي لم تكن سابقا , ولم یرد فیھا نص شرعي , وال حكم فقھ�ي , أو ف�ي 
 جمع الزكاة , أو في توزیعھا.

ل�دى كثی�رین م�ن األغنی�اء ض�عف اإلیم�ان , ورق�ة الت�دین والعلة في ذل�ك 
الی��وم والتھ��رب م��ن الواجب��ات الدینی��ة الت��ي ال ت��دعمھا الس��لطة والتش��ریع , والق��وة 

مع الركون إلى الطمع المادي , والجشع ف�ي االكتن�از , والح�رص عل�ى  والدولة ,
الدنیا , والغفلة عن اآلخرة , وینتج عن ذلك تھرب معظم األغنیاء والموسرین في 
العصر الحاضر عن دفع الزكاة , وفي بعض األحیان االكتفاء بالنذر الیسیر ال�ذي 

رة داخلًی��ا وف��ي المص��ارف ال یتناس��ب م��ع الث��روات الطائل��ة , والملی��ارات الم��دخ
األجنبی��ة , وبالت��الي یقب��ع الج��م الغفی��ر م��ن الفق��راء والمس��اكین تح��ت ن��اب الفق��ر 
والمس��كنة , والمذل��ة والمھان��ة ، ویج��ثم الفق��ر عل��ى قل��وب فئ��ات كثی��رة , وطبق��ات 

" م�ا  متعددة في بالد المس�لمین , وھ�ذا یؤك�د مقول�ة اإلم�ام عل�ي ك�رم هللا وجھ�ھ :
, وإن هللا تعالى َفَرَض في أموال األغنیاء ما یسدُّ  أُْتِرَف بھ غني جاع فقیر إال بما

الدراس��ـات المعاص��رة , واإلحصائی��ـات وھ��ذا م��ا تؤك��ده   )41( ب��ھ حاج��ة الفق��راء "
ال��بالد اإلس��المیة, وحص��ر أم��والھم , ونس��بة الزك��اة  لع��ـدد األغنی��اء ف��يالعملی��ـة 

ئر مص�ارف الزك�اة , فل�و أدی�ت المفروضة علیھم , وعدد الفقراء والمس�اكین وس�ا
الزك��اة حًق��ا بش��كل كام��ل لقض��ت عل��ى الفق��ر , وحقق��ت المقاص��د األخ��رى منھ��ا , 

أم�م األرض , ولك�ن یبخل�ون  –أو م�ن أغن�ى  –وخاصة أن المسلمین الیوم أغنى 
ب��أموالھم , ویودعونھ��ا ف��ي المص��ـارف األجنبی��ة, ویعبث��ون بص��رفھا , وینفقونھ��ا 

اتھم , ویقتنص��ھا األع��ـداء س��فًھا م��ن أص��حابھا ال��ذین إس��راًفا عل��ى مل��ذاتھم وش��ھو
ی��ـدخرون معظ��م الث��روات ف��ي الخ��ارج , وی��تم اس��تثمارھا بم��ا یع��ود ب��النفع عل��ى 

 األعداء الذین یحاربون المسلمین ، ویحرم منھا المستحقون.
ه للزكاة :   ثالًثا : التطبیق المشوَّ
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و تغیب الدولة ع�ن عن غیاب الزكاة الفریضة المنسیة , أ –أیضاً  –ونتج 
تطبیق الزكاة ، أمر خطیر وھو سوء التطبیق , وتشویھ التنفیذ , وذل�ك ف�ي ص�ور 

 عدیدة , فمن ذلك : 
یتم توزیع الزكاة الیوم في الغال�ب م�ن قب�ل أص�حابھا ,  توزیع الزكاة كیفًیا :  -1

أو ع��ن طری��ق المؤسس��ات الخاص��ة , والجمعی��ات الخیری��ة , وف��ي كثی��ر م��ن 

التوزیع بشكل كیفي وعشوائي , وبدون حصر للمس�تحقین للزك�اة األحیان یتم 

, وبدون تأكد من صفاتھم , وبدون تنظ�یم  مش�ترك , ول�ذلك یث�ري بعض�ھم , 

وخاص�ة م�ن یل��ح بالطل�ب , ویتظ��اھر ب�الفقر , وی�دعي الحاج��ة, ویبق�ى فری��ق 

�ھ ال�دھر بأنیاب�ھ , ویتعف�ف ع�ن الس�ؤال , وینطب�ق علی�ھ  آخر محروًم�ا , َیعضُّ

ھ تع��الى : ( یحس��بھم الجاھ��ل أغنی��اء م��ن التعف��ف , تع��رفھم بس��یماھم ال قول��

, مع وجود األع�داد الكبی�رة ف�ي المن�اطق  273یسألون الناس إلحافا ) البقرة /

 النائیة , أو البلدان األخرى ممن ھـم دون مستوى الفقر .

كم��ا یظھ��ر ع��دم التخط��یط ف��ي التوزی��ع , فق��د ن��ص الش��افعیة وغی��رھم أن 

ي كل سنة یجب أن تنھي حالة الفقراء في تلك السنة , لتجعلھم مكتفین, أو الزكاة ف

أغنی��اء أو منتج��ین بتمل��یكھم وس��ائل اإلنت��اج , ونظ��ًرا للتوزی��ع الكیف��ي ف��إن معظ��م 

الفقراء یبقون فقراء , وتصرف لھم الزكاة عل�ى ت�والي الس�نوات ,  م�ع م�ن یط�رأ 

الع��دد , وتق��ل حص��ة ك��ل م��نھم ,  عل��یھم الفق��ر وأس��باب اس��تحقاق الزك��اة ،  فیتف��اقم

 .)42(وتبقى المشكلة قائمة ثم تتضاعف 

إن بالد المسلمین واس�عة شاس�عة , حت�ى ف�ي عدم االستعانة بالتقنیة الحدیثة :  -2

القطر  الواحد , وإن أعداد السكان كبیرة جًدا , وإن األم�وال الت�ي تج�ب فیھ�ا 

حص�ر المس�تحقین للزك�اة  الزكاة یعجز العقـل البشري عن اإلحاطة بھا , وإن

یس��تحیل ض��بطھم بالوس��ائل العادی��ة , وم��ع ك��ل ذل��ك ف��ال ی��زال تطبی��ق الزك��اة 

المعاصرة یعتمد في الغالب على الوسائل البدائیة , ویفتق�د األجھ�زة الحدیث�ة , 
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 ووسائل التقنیة المتطورة , لیحقق األھداف المرّجوة .
 رابًعا : التخلف في قضایا الزكاة : 

ة المعاص���رة متخلف���ة نس���بًیا , وال تعط���ي الص���ورة الالئق���ة ص���ورة الزك���ا
 بالتشریع السماوي اإللھي, وذلك في عدة جوانب , منھا : 

وج���ود مؤسس���ات  تخل���و معظ���م ب���الد المس���لمین م���ن المؤسس���ات الزكوی���ة : -1
 ومتفرغة لمحاسبة الزكاة , لحصرھا , وجمعھا , وتوزیعھا . متخصصة

المسلمین الیوم من وجود ھیئات شرعیة تخلو معظم بالد الھیئات الشرعیة :  -2
من كبار العلماء یتابعون أمـور الزكاة ,  ویجتھدون في القض�ایا المعاص�رة ,  
والمستجدات  الدائمة , ویواكبون التطورات في أنواع األموال , وم�ا یخض�ع 
للزك��اة, وأنص��بتھا , والمق��دار الواج��ب فیھ��ا , وكیفی��ة تحص��یلھا وتوزیعھ��ا , 

 الموجودة غیر متفرغة لذلك . ومعظم الھیئات
وھ��ذه الھیئ��ات الش��رعیة تحت��اج لالس��تعانة باللج��ان العلمی��ة ف��ي المحاس��بة, 

 .واإلحصاء , والخبراء بالتجارة , والزراعة , والمصارف 
العلم��اء والب��احثون فردًی��ا وجماعًی��ا ف��ي  مدیق��ـ تعطی��ل االجتھ��ادات الجدی��دة :  -3

, اجتھ��ادات جدی��دة قیم��ة تت��ابع  ھیئ��ات  الفت��وى , وف��ي الم��ؤتمرات والن��دوات
األموال الزكویة الجدیدة , وترشد إلى األحكام الشرعیة في الزك�اة المعاص�رة 
, ولكن معظم ھ�ذه االجتھ�ادات ال تأخ�ذ طریقھ�ا للتنفی�ذ , وك�أن ھن�اك ح�اجًزا 
بینھ��ا وب��ین التطبی��ق , لع��دم ال��وعي الك��افي لھ��ا م��ن جم��اھیر الن��اس , وع��ـدم 

ف��ي التش��ـریع  واألنظم��ة , وع��دم المتابع��ة واالھتم��ام م��ن االلت��زام بھ��ا رس��مًیا 
المؤسسات والجمعیات , وینتج عن ذلك ما سبق في الفقرة الثانیة من التطبیق 

 الجزئي للزكاة .
 

 خامًسا : الخطأ في صرف الزكاة : 
وق���وع الخط���أ الف���احش ف���ي توزی���ع الزك���اة وین���تج ع���ن األم���ور الس���ابقة 

تقع الزكاة موقعھا الشرعي , أو تتجاوز الح�دود في بعض األحیان , فال  وصرفھا
والشروط التي وضعھا الفقھاء الستحقاق الزكاة كالغارم وابن السبیل , وفي س�بیل 
 هللا ,

أو دفعھ��ا لغن��ي , أو ذي م��رة ق��وي , أو دفعھ��ا لم��ن تج��ب ل��ھ النفق��ة م��ن الزوج��ة 
لض�رورة واألقارب, أو دفعھ�ا لبن�اء مس�جد ( وھ�و ال یج�وز إال عل�ى رأي وعن�د ا

القصوى التي حددھا الفقھاء ) أو دف�ع الزك�اة لبن�اء مدرس�ة , أو لمستش�فى خی�ري 
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یقصده الفقراء واألغنیاء , ویؤمھ المسلم وغیر المسلم , فینتفع بثمرات الزكاة م�ن 
ال یستحقھا , ویحرم منھا أھلھا , وفي ھذه الحالة ال تبرأ ذمة المزكي , وال تتحقق 

ا الش��رعیة , وس��بق الح��دیث الش��ریف : " إن هللا ل��م أغ��راض الزك��اة , ومقاص��دھ
یرض بحكم  نبي ,  وال غیره في الص�دقة ( أي ف�ي ص�رف الزك�اة ) حت�ى حك�ـم 

 .)43(فیھا فجـزأھا ثمانیة أجزاء " 
 وكثی���ًرا م���ا تعط���ى الزك���اة للع���املین ف���ي جمعی���ة خیری���ة , أو تعاونی���ة ,

الزكاة وصرفھا , بحجة أنھم أو اجتماعیة , ممن ال یؤدون خدمة مباشرة في جبایة 
 من صنف العاملین علیھا , وال تنطبق علیھم صفات بقیة األصناف .

وقد تعطى الزكاة لبناء المساجد العامة التي لیس لھا صلة بالدعوة والدعاة 
ونشر اإلسالم ( سھم في س�بیل هللا ) بحج�ة أن ھ�ذه الم�دارس للعل�م , وأن اإلس�الم 

 . یدعو إلى تحصیل العلم وطلبھ
وفي بعض البالد العربیة تجمع الدول الزكاة من شعبھا , ثم تص�رفھ عل�ى 
الدعوة اإلسالمیة خارجًیا من وجھة نظرھا , وتح�رم الفق�راء والمس�اكین وغی�رھم 

 من أبناء شعبھا ممن یستحق الزكاة شرعاً .
ین , وافت�راء عل�ى األحك�ام , ف�إن مص�ارف الزك�اة  وكل ذلك جھل ف�ي ال�دِّ

رة , وجاءت في ال�نص الص�ریح القطع�ي ف�ي الق�رآن الك�ریم ف�ي محدودة ومحصو
إّنما الصدقاُت للفقراء والمساكین والع�املین علیھ�ا والمؤلف�ة قل�وبھم   (قولھ تعالى : 

وف��ي الرق��اب والغ��ارمین وف��ي س��بیل هللا واب��ن الس��بیل فریض��ًة م��ن هللا  وهللا عل��یم 
 وشرحھ الفقھاء والعلماء . , ثم بینت ذلك السنة الشریفة ,  60التوبة / )حكیم 

ول��ذلك طرح��ت ن��دوات بی��ت الزك��اة ف��ي الكوی��ت دراس��ة مص��ارف الزك��اة 
واحًدا واحًدا لحصرھا , وبیان مشتمالت كل منھا , وتحدید المراد منھ�ا , للوق�وف 
على حدودھا , والوص�ول إل�ى ق�رارات وتوص�یات فیھ�ا , ولك�ن یبق�ى معظ�م ذل�ك 

ب�ھ , وال  ترجمت�ھ عملًی�ا إل�ى الواق�ع والحی�اة ,  حبًرا على ورق , وال ی�تم االلت�زام
 للوقوف عنده , وعدم الحیاد عنھ , أو التھرب فیھ , أو التحایل علیھ .

 سادًسا : طمع الفقراء وجشع المساكین : 
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إن ض��عف اإلیم��ان , والطم��ع الم��ادي ال یقتص��ر عل��ى األغنی��اء ف��ي من��ع 
ك��الفقراء ومتوس��طي الح��ال ,  الزك��اة , ب��ل یمت��د إل��ى مختل��ف الفئ��ات االجتماعی��ة ,

وكثیر من ھؤالء یطمع بأخذ الزكاة , ویأخذ أكثر من حقھ , وال یتحرز م�ن طلبھ�ا 
, وال یت��ورع م��ن التن��افس ف��ي الحص��ول علیھ��ا , وكثی��ر م��ن الفق��راء والمس��اكین 

وینتج عن ذل�ك حرم�ان فئ�ات كثی�رة م�ن یأخذون حقھم وحق غیرھم من الزكاة , 
األص��ناف األخ��رى , ول��ذلك تظھ��ر النعم��ة والث��راء  نف��س ص��نفھم , أو م��ن س��ائر

وتكدیس األموال عند بعض م�ن یتظ�اھر ب�الفقر والمس�كنة , وخاص�ة عن�د وفات�ھ , 
لتجد لھ تركة ضخمة تفوق أضعاف مضاعفة ما یحتاجھ وما یملكھ متوس�ط الح�ال 

. 
ویلحق ب�ذلك م�ن یتظ�اھر بأن�ھ م�ن الغ�ارمین , أو م�ن أبن�اء الس�بیل طمًع�ا 

كاة , واألخط�ر م�ن ك�ل ذل�ك م�ن یس�تغل أم�وال الزك�اة بحج�ة ال�دعوة ف�ي بمال الز
 سبیل هللا , ویتاجر بذلك ألغراض  دنیئة .

 سابًعا : عدم التطبیق العملي : 

إن أحكام الزكاة من الناحیة النظریة تكاد أن تصل إلى قمتھا , سواء كانت 
, ولك�ن كثی�ًرا  فقھیة مذھبیة أم اجتھادات معاصرة ودراسات وقرارات وتوص�یات

من ذلك ال یطبق عملًیا , وال یرى النور ویبقى في بطون الكتب , وملفات الندوات 
والم��ؤتمرات , حت��ى الق��رارات المجمعی��ة , والتوص��یات المحلی��ة أو اإلقلیمی��ة , أو 
الدولیة , حتى الفتاوى , ویصدق على ذلك المقولة المشھورة " َتْسَمع َجْعَجَعًة  وال 

ویبقى معظم ذلك حیز النظریات المثالیة أو الخیالیة , أو الشعارات , ترى طحًنا " 
أو اآلم�ال , أو األوھ�ام , أو التطلع�ات , أو أح��الم الیقظ�ة , وتنتظ�ر الی�د الحانی��ة , 

 والقلب النابض , والسلطة الفاعلة لترجمتھا إلى الواقع والحیاة . 
ام الزك�اة , م�ع ولعل أھم األسباب ف�ي ذل�ك یع�ود لتخل�ي معظ�م ال�دول لنظ�

ضعف المؤسسات الخاصة وصنادیق الزكاة الحكومی�ة وغی�ر الحكومی�ة , والج�بن 
وع���دم الج���رأة عل���ى خ���وض غم���ار التجرب���ة الرائ���دة والمتط���ورة لقض���ایا الزك���اة 

 المعاصرة . 
 ثامًنا : عدم التنسیق مع أجھزة الدولة : 

 یة ,إن الجھات المشرفة على الزكاة الیوم , سواء كانت رسمیة حكوم



 
 
 
 
 

              المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم القرى                                                                       42
 

أو شعبیة وخاصة , تفتقد التنسیق في أعمالھا مع أجھزة الدولة , وخاصة وزارة 
المالیة , ومؤسسة الضرائب , وذلك لحصر األموال التي تجب علیھا الضرائب 
والزكاة , وحسم الجزء المدفوع للزكاة من الوعاء الضریبي حتى ال یكلف 

ة عن المبلغ الذي دفعھ فعالً الشخص مرتین على المال الواحد , أو یدفع الضریب
للزكاة , فإن تم ھذا التنسیق أدى لتشجیع أداء الزكاة , وخاصة من ضعاف اإلیمان 
, وھو ما یتم عملیا في أوربا وأمریكا في إعفاء المتبرع عامة , والمتصدق خاصة 

 , من أعباء الضریبة . 
ال�وزارات ویفتقد التنسیق أیًضا بین الجھ�ات المش�رفة عل�ى الزك�اة وس�ائر 

 كالشؤون االجتماعیة والعمل , واألوقاف , والدفاع , ومؤسسة اللقطاء وغیرھا .
ویلخص األستاذ الدكتور الشیخ یوسف القرضاوي شروط النج�اح لتطبی�ق 
الزكاة الیوم بخمسة , وھي : توسیع قاعدة إیجاب الزكاة , وأخذ الزكاة من األموال 

, )44(سن التوزیع , وتكامل العمل باإلسالم الظاھرة والباطنة , وحسن اإلدارة , وح
وھذه الشروط ترجع لألمور النظریة والعملیة مًعا , وھذا یقودنا لإلشارة إل�ى ذل�ك 

 في الملحق .
 ملحق : مالحظات مشتركة بین الجانب النظري والعملي : 

إن الباحث في تقویم التطبیقات المعاصرة للزكاة یجد أموًرا مشتركة بین 
 نظري والعملي , وخاصة في السلبیات , منھا : الجانب ال
 فقدان التعاون والتنسیق :  - 1

إن المتتب��ع ألم��ور الزك��اة نظرًی��ا ف��ي الدراس��ات والن��دوات والم��ؤتمرات , 
وعملیا في تطبیق الزكاة , یدرك تماًما فقدان التع�اون الك�افي , أو التنس�یق العمل�ي 

عل��ى مس��توى ال��دول الت��ي تتبن��ى ب��ین الجھ��ات الت��ي ترع��ى ش��ؤون الزك��اة , س��واء 
تطبیق الزكاة , أم على مستوى المؤسس�ات الت�ي ترع�ى ش�ؤون الزك�اة , وتقتص�ر 
كل دول�ة غالب�ا عل�ى تجاربھ�ا الخاص�ة  وأنظمتھ�ا , وال تف�تح عینھ�ا وال تم�د ی�دھا 
لالستفادة من تجربة جارتھا أو ش�قیقتھا أو أختھ�ا , وس�واء ف�ي ذل�ك االس�تفادة م�ن 

نین المس�نونة ع��ن الزك�اة , أم ف��ي التطبی�ق والجان��ب العمل�ي , وم��ا األنظم�ة والق��وا
یالزمھ من إیجابیات لالستفادة منھا , وما یكتنفھ من سلبیات لتجنبھا , وما یواجھھ 
من مصاعب وعقبات للتع�اون عل�ى حلھ�ا , وخاص�ة ف�ي ظ�ل التق�ارب ب�ین ال�دول 

 ورفع شعار العولمة .
علی�ھ المش�رفون عل�ى التحض�یر وھذا ما أدركھ بعض العلم�اء , وح�رص 

للمؤتمر العالمي الخامس للزكاة , وخصصوا محورین لتغطیة ھذا ال�نقص , وھم�ا 
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بعنوان " آفاق التعاون المس�تقبلي الع�المي ب�ین مؤسس�ات الزك�اة ف�ي إط�ار عولم�ة 

 . )45(االقتصاد , والبناء المؤسسي وتبادل المعلومات في مؤسسات الزكاة " 
سات الزكاة الرس�میة والش�عبیة عل�ى القوقع�ة عل�ى كما تقتصر معظم مؤس

ذاتھا , وال تفتح عینھا , وال تمد یدھا للمؤسسات والجھات التي تشاطرھا األھداف 
والغایات , والوسائل والسبل , ویتضاعف األمر في ع�دم التع�اون م�ع المؤسس�ات 

عی�ات والجھات األخرى , كمؤسسة التأمین , والتكافل االجتم�اعي , ومختل�ف الجم
الت��ي ترع���ى األس���ر المس���تورة , وط���الب العل���م الش���رعي , وأص���حاب الحاج���ات 
الخاصة من المعاقین وأصحاب العاھات , ویجب إقامة تحالف�ات نظری�ة وعملی�ة , 

 وتعاون وتنسیق بینھا .
  معالجة مستجدات الزكاة النظریة والعملیة :  -2

وع , والش��ركات إن التق��دم الی��وم م��ذھل , والتط��ور س��ریع , واألم��وال تتن��
تتعدد , والعالقات بین األفراد تتجدد , وفي المقابل ف�إن الحاج�ات األساس�یة للن�اس 
تتغیر , ومستوى المعیشة یختلف , وأحوال الفقراء والمساكین , ورواتب الع�املین 
, واعتبار المؤلفة قلوبھم , ومتطلبات في سبیل هللا تع�الى ، تتف�اوت م�ن زم�ن إل�ى 

 عتبارات معینة في العصر الحاضر .زمن , وصار لھا ا
وت��م دراس��ة معظ��م ھ��ذه األم��ور ف��ي العق��ود الخمس��ة الماض��یة , وبحث��ت , 
ونوقش�ت , واتخ�ذ فیھ�ا ق�رارات وتوص�یات وفت�اوى , ولكنھ�ا ال ت�زال تحت�اج إل��ى 
المزی��د, م��ع ض��رورة مواكب��ة التط��ور والمس��تجدات الت��ي تط��رأ یومًی��ا , وھ��ذا م��ن 

 الناحیة النظریة .
احیة العملیة فاألمر أس�وأ وأخط�ر , وأن التطبی�ق العمل�ي ل�م یم�س ومن الن

إال القلیل النادر من المستجدات وقضایا الزكاة المعاص�رة , وھ�ذه ثغ�رة كبی�رة ف�ي 
ھذا المجال , وھو ما سبق بیانھ في التطبی�ق الجزئ�ي للزك�اة عام�ة , وللمس�تجدات 

 المعاصرة .  خاصة, ویوجد تخلف ظاھر وقلة متابعة عملیة للتطبیقات
وحت��ى ال��بالد الت��ي تتبن��ى تطبی��ق الزك��اة فإنھ��ا تواج��ھ مس��تجدات كثی��رة 
وعویصة , من الناحیة النظریة الفقھیة , ومن الناحیة العملیة والتطبیق , وقد أعلن 
رئیس دیوان الزكاة في السودان م�ثال أن ھ�ذه الص�عوبات یعج�ز عنھ�ا العلم�اء ف�ي 

لمفتون , لذلك یعق�د ال�دیوان م�ؤتمرات ون�دوات السودان وھیئة الرقابة الشرعیة وا
لط��رح المش��اكل والص��عوبات عل��ى العلم��اء م��ن مختل��ف ال��بالد , ولتق��دیم البح��وث 
والدراسات , وإقامة المناقشات والحوارات للوصول إلى الحل المنشود ال�ذي یلب�ي 
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الحاجة , ویحل المشكلة , ویحقق المصلحة , ویعمق الفكر الزكوي , فمن ذلك نقل 
زكاة المحاصیل الزراعیة واألنعام التي تختص بھا والیة إلى سائر الوالیات , وما 
یراف��ق ذل��ك أو یتطلب��ھ م��ن إمكانی��ات وحاجی��ات ألج��ور النق��ل والتخ��زین والعل��ف 
لألنعام خالل فترة الجمع حتى یتم التوزیع , ومثل حفظ المحاصیل في مستودعات 

فی��ة حس��اب الزك��اة جبای��ة وص��رفا م��ع , وإقام��ة أبنی��ة ل��ذلك , أو االس��تئجار , وكی
األنظم�ة المالی��ة المعم�ول بھ��ا , وق��دم ال�دكتور رئ��یس ال��دیوان بحث�ا ف��ي " الم��ؤتمر 
العلم����ي الع����المي الث����اني للزك����اة " ب����الخرطوم , بعن����ـوان " بع����ض اإلش����كاالت 
والمستجدات في الجبایة والصرف في فقھ الزكاة " ثم ش�رح المش�كالت ش�فھًیا بم�ا 

ویحی��ر اللبی��ب , وطل��ب الفت��وى ف��ي ھ��ذه اإلش��كاالت والمس��تجدات  ی��ذھل الس��امع ,
 .  )46(نظرًیا وفقھًیا لیصار إلى تطبیقھا عملًیا 

 
 الخاتمة :     

 تتضمن خالصة البحث , والتوصیات والمقترحات التي یراھا الباحث . 
    أوالً : خالصة البحث :

 تبین من خالل البحث األمور التالیة : 
شرعیة , وأحد أركان اإلسالم , وتقبل االجتھ�اد والتط�ور,  الزكاة فریضة -1

ولھ��ا أھ��داف عقدی��ة وتعبدی��ة وأخالقی��ة واجتماعی��ة واقتص��ادیة , وطبق��ت 
تطبیًق��ا ممت��اًزا ف��ي العص��ور األول��ى , ث��م أص��بحت ش��بھ منس��یة وغائب��ة , 
وع�ادت إل��ى الص�حوة والن��ور م��ن جدی�د إل��ى ح��د م�ا , وتحت��ـاج تطبیقاتھ��ا 

وی�ـم , لمعرف�ة اإلیجابی�ات والس�ـلبیات للج�انبین النظ�ري المعاصرة إل�ى تق
 والعملي .

وتتمثل فیم�ا   الجوانب اإلیجابیة النظریة لقضایا الزكاة المعاصرة كثیرة , -2
كت��ب عنھ��ا م��ن كت��ب , ورس��ائل جامعی��ة , وبح��وث معمق��ة , ودراس��ات 
مستفیضة , وما ینشر عنھا في المجالت و الصحف والنشرات , وما أق�یم 

ن مؤسسات رسمیة , وما صدر بشأنھا من أنظمة وقوانین في بعض لھا م
البالد اإلسالمیة , وما عقد حولھا من مؤتمرات خاصة بالزكاة ,  وندوات 
مخصص���ة لقض���ایا الزك���اة المعاص���رة ,  وم���ا تش���غلھ ف���ي الم���ؤتمرات 
والن��ـدوات االقتص��ادیة والفقھی��ة والمج��امع الفقھی��ة , وف��ي الفت��اوى العام��ة 

الزك��اة عام��ة , وقض��ایا الزك��اة المعاص��رة والمس��تجدات  والخاص��ة ع��ن
خاص��ة , س��واء ف��ي م��وارد الزك��اة المفتوح��ة , وف��ي مش��تمالت مص��ارف 

 الزكاة المنصوص علیھا .
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الجوانب السلبیة النظری�ة لقض�ایا الزك�اة المعاص�رة موج�ودة , ومھم�ة ,  -3

ح�دة , وتحتاج إلى معالجة , منھا : تعدد اآلراء في المس�ألة الواوخطیرة , 
وتك��رار البح��ث , وع��دم التع��ـاون ب��ین األجھ��زة الحكومی��ة أو المؤسس��ـات 
غی���ر الرس���میة , وع���دم التنس���یق ب���ین الن���دوات ,  وع���دم الت���رابط ب���ین 
المؤتمرات ,  وتناثر بحوث الزكاة ,  وتخلي الدول عن تش�ریعات الزك�اة 

 , واالقتصار على البحث والدراسة النظریة دون ترجمتھا للتطبیق . 
ودون المس�توى ن النواحي اإلیجابیة العملیة المعاصرة متواضعة ج�داً , إ -4

المطلوب , فمن ذلك التطبی�ق الرس�مي الحك�ومي للزك�اة ف�ي بع�ض ال�بالد 
المحص��ورة , والتطبی��ق المؤسس��ي للزك��اة ف��ي ب��الد أخ��رى , والتطبی��ق 
الف��ردي االختی��اري المح��دود ف��ي معظ��م ال��بالد اإلس��المیة , وقی��ام ھیئ��ات 

للزكاة , وھذه األمور حقق�ت آث�ارا عملی�ة طیب�ة للزك�اة المعاص�رة شرعیة 
تتمث���ـل ف���ي أھ����داف مقص���ودة عل���ى المس����ـتوى الرس���مي واالجتم����اعي 

 واإلنساني واالقتصادي, مع االستفادة من التقنیات الحدیثة أحیانا .
 إن النواحي الس�لبیة العملی�ة لتطبی�ق الزك�اة المعاص�رة كثی�رة وخطی�رة , -5

ن��ة ومؤلم��ة ع��ن أح��وال المس��لمین الی��وم , فم��ن ذل��ك : وتعط��ي ص��ورة داك
تخلي الدولة عن تطبی�ق الزك�اة غالب�ا , والتطبی�ق الجزئ�ي للزك�اة ال�ذي ال 
یلب��ي الطم��وح اإلس��المي للزك��اة , وال یص��ل إل��ى المس��توى ال��ذي وص��لتھ 
ه للزك�اة بتوزیعھ�ا  الزكاة في العصور اإلسالمیة األولى , والتطبیق المش�وَّ

ة بدائی����ة دون اس����تعانة بالتقنی���ة الكافی����ة , والتخل����ف ف����ي كیفی���ا وبطریق����
المؤسسات الزكویة , والھیئات الشرعیة , وتعطی�ل االجتھ�ادات الجدی�دة , 
والخطأ في صرف الزكاة عملیاً , وظھور طمع الفقراء وجشع المساكین , 
والتظ���اھر بأح���د ص���فات المس���تحقین للزك���اة كالغ���ارمین واب���ن الس���بیل , 

ـوة في سبیل هللا على حساب الزكاة ,  وألھداف شخص�یة والمتاجرة بالدع
,  وم��آرب دنیئ��ة ,  ك��ذلك التقص��یر ف��ي التطبی��ـق العمل��ي للزك��اة , وع��دم 

 التنسیق مع سائر أجھزة الدولة .
كفقدان تظھـر بعض الجوانب السلبیة في الناحیة النظریة والعملیة معا ,  -6

, وع��دم المعالج��ة الكافی��ة التع��اون والتنس��یق ب��ین المھتم��ین بقض��ایا الزك��اة 
 لمستجدات الزكاة .

 
 
 
 

 ثانیا : المقترحات والتوصیات : 
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بعد ھذه الجولة الطریفة الممتعة والمحزنة لتقویم التطبیقات المعاصرة 
دیم ما یراه من ـللزكاة , یجد الباحث نفسھ مضطراً , وملزماً منھجیاً ودینیاً لتق

 توصیات , أھمھا: وات  ـمقترح
 ى تطبیق الزكاة كاملة : الحرص عل .1

وذلك بالدعوة والترغیب والس�عي الج�اد لتطبی�ق أحك�ام الزك�اة كامل�ة, 
حس��ب الم��نھج الش��رعي ال��ذي تبین��ھ النص��وص واجتھ��ادات الفقھ��اء واألنظم��ة 
والق��وانین , لتأخ��ذ الش��ریعة مجراھ��ا ف��ي الحی��اة , وتحق��ق الزك��اة أغراض��ھا 

, م�ع وج�وب تطبی�ق اإلس�الم  وأھدافھا ومقاصدھا التي رسمھا الشرع الحنیف
كامال , واألحكام الشرعیة ف�ي مختل�ف الجوان�ب , لتظھ�ر خص�ائص الش�ریعة 
ومیزاتھا , ولتتحقق السعادة والمصالح في الدنیا قبل اآلخرة , ألن اإلسالم كل 
ال یتج��زأ , وإن تطبی��ق جان��ب وإغف��ال الب��اقي یش��وه التطبی��ق , ویفق��ده روح��ھ 

 ء إلیھ .وجوھره وأھدافھ , بل قد یسي
 موسوعة الزكاة :  .2

اقترح عمل موسوعة للزكاة تضم جمیع األعمال العلمیة واألنظمة , ثم 
وضع ذلك في قرص ( دسك سیدي ) لتسھل مراجعتھ واألمور المستجدة فیھ , ثم 

 وضع ذلك على اإلنترنت .
 التوعیة للزكاة :  .3

ت ,  اقت��رح تنش��یط وتكثی��ف التوعی��ة للزك��اة ف��ي مختل��ف الوس��ائل بالنش��را
والكتیب����ات , والكت����ب , والدعای����ة ف����ي الص����حف والمج����ـالت , وف����ي األجھ����ـزة 
المسموعة والمرئیة , وعمل دعایات مصورة تبث في القنوات الفضائیة , وھم ما 
تم فعالً في الكویت أحیاناً , ویجب تعمیمھ , والمواظبة علیھ , وأن یخصص موقع 

 في اإلنترنت لقضایا الزكاة ومستجداتھا .
 ز خاص للزكاة :مرك .4
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اقترح إنشاء مركز خاص یجمع بحوث الزكاة وجمیع ما یتعلق بھا , ثم 
یتطور لیكون معھداً عالیاً للزكاة , وھو ما تزمع السودان على تطبیقھ , ویجب 

 تعمیمھ , على أن یجمع الفقھاء واالقتصادیین والمحاسبین واإلداریین .
  المذاھب الفقھیة : .5

ذاھب ف�ي تحدی�د أم�وال الزك�اة لتوس�یع مطرحھ�ا , اقترح األخذ بأوسع الم
ورعای��ة جان��ب الفقی��ر والمس��كین وس��ائر المس��تحقین ال��ذین تض��اعفت أع��ـدادھم 
وصاروا بحاجة ماسة للزكاة , واالستفادة من مختلف المذاھب في بیـان مشموالت 

 مصارف الزكـاة , وخاصة الدعوة اإلسالمیة  واألقلیات وغیرھا .
 اة :ھیئة عالمیة للزك .6

إن وج��ود الھیئ��ة الش��رعیة العالمی��ة للزك��اة ف��ي بی��ت الزك��اة بالكوی��ت غی��ر 
كاف , وال یشترك فیھا أعضاء من جمیع البل�دان , و یج�ب أن یتض�اعف نش�اطھا 
أضعافاً مضاعفة , لتكون فاعلة ومؤثرة , و أن تكون متفرعة لمتابعة أمور الزكاة 

ت��ائج العملی��ة لالس��تفادة منھ��ا , ف��ي الع��الم,  واإلش��راف عل��ى التطبی��ق , وجم��ع الن
 وللتنسیق بین المؤتمرات والندوات .

  استثمار أموال الزكاة : .7
یجب عدم تعطیل أموال الزكاة , وأن یتم استثمارھا بخطة رشیدة , 
ومدروسة , ومجدیة ,  وأمینة ,  وضمن الحدود الشرعیة ,  مع القیـام بدراسة 

 من أموال الزكاة .نماذج عملیة وتطبیقیة الستثمار الفائض 
  مشروع نظام أو قانون للزكاة : .8

اقترح وضع تشریع كامل للزكاة لتعمیمھ , واالستئناس بھ في تطبیق 
الزكاة في كل قطر إسالمي , والعمل على إصداره قانوناً أو نظاماً لیعم العمل بھ, 

 و یتم اإللزام بأحكامھ , وألن ذلك یرفع الخالف .
 
 

  : دراسة التجارب المطبقة .9
یجب دراسة التجارب النافذة على التطبیقات العملیة للزكاة في مختلف 

البالد العربیة واإلسالمیة وتقییم نتائجھا لالستفادة من الجوانب اإلیجابیـة ,  
 وتجاوز العقبات ,  وتخطي السلبیات .

 لك�ل ن�دوة أو م�ؤتمر لمتابع�ة أعمال�ھ, لجن�ة متابع�ةسبق االقتراح بتنظ�یم  -10    
 ویلھا إلى التطبیق والتنفیذ .وتح

 رب العالـــمـــــین وآخر دعـــوانــا أن الحمــد ہلل



 
 
 
 
 

              المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي /جامعة أم القرى                                                                       48
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ھوامش البحث و حواشیھ
 
ھذا الحدیث رواه البخاري ( كتاب اإلیمان , باب اإلیمان وبني اإلسالم على  )1(

دعائمھ ) ومسلم ( كتاب اإلیمان , باب أركان اإلسالم و 8رقم  1/12خمس 

 ) وغیرھما عن ابن عمر رضي هللا عنھما .  16رقم  1/176العظام 

وم�ا بع�دھا , اإلس�الم عقی�دة  1/7للتوسع في ذلك انظر : فق�ھ الزك�اة , القرض�اوي  )2(

 , أحك�������ام وفت�������اوى الزك�������اة والص�������دقات 14,  6وش�������ریعة لش�������ـلتوت ص 
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جی���ـھ , التو 9,  7, ال���وجیز ف���ي فق���ھ الزك���اة وتطبیقاتھ���ا المعاص���رة ص  11ص 

,  10 - 6, التطبیق�����ات المعاص�����رة للزك�����اة ص  15االستث�����ـماري للزك�����ـاة ص 

, أبحاث وأعمال الم�ؤتمر الع�المي الخ�امس للزك�اة  5مصرف زكاة الغارمین ص 

 . 52ص 

انظر في ھذا المعنى مقدمة الشیخ یوسف القرضاوي ف�ي محاض�رتھ : لك�ي ت�نجح  )3(

 . 10 – 9مؤسسة الزكاة في التطبیق المعاصر ص 

كتب في ذلك كثیرة في الكتب الفقھیـة , وفي مؤلفات ورسائل وأطروحات, وف�ي ال )4(

 كتب جامعیة مقررة للتدریس .

طبع��ت رس��الة " فق��ھ الزك��اة " ع��دة طبع��ات , منھ��ا الطبع��ة الثامن��ة ف��ي مؤسس��ة  )5(

 م . 1985ھـ / 1405الرسالة  بیروت , عام 

جامع�ة األزھ�ر جمی�ع جمع مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي الت�ابع ل )6(

رس��ائل الماجس��تیر وال��دكتوراه المخطوط��ة والمطبوع��ة ف��ي جامع��ة األزھ��ر عل��ى 

ق��رص ( س��یدي ) وتب��ین وج��ود أكث��ر م��ن مائ��ة رس��الة ماجس��تیر ودكت��وراه م��ن 

الكلی��ات المختلف��ة ح��ول موض��وع الزك��اة , انظ��ر بح��ث : مقت��رح بمش��روع ق��انون 

 ركز ص / أ . الزكاة للدكتور محمد عبد الحلیم عمر مدیر الم

 انظر المجالت والكتب التي صدرت عن الندوات و المؤتمرات . )7(

منھ��ا دراس��ة ع��ن : زك��اة األس��ھم ف��ي الش��ركات ومناقش��ة بع��ض اآلراء الحدیث��ة ,  )8(

ودراس��ة بعن��وان " لك��ي ت��نجح مؤسس��ة الزك��اة ف��ي التطبی��ق المعاص��ر " لألس��تاذ 

 الدكتور الشیخ یوسف القرضاوي .
 .  11اة ص التوجیھ االستثماري للزك )9(
انظر سلسلة بحوث الزكاة التي تصدرھا إدارة البحوث في اإلدارة العام�ة لخط�اب  )10(

 الزكاة في األمانة العامة لدیوان الزكاة بجمھوریة السودان . 
عق�د الم�ؤتمر الع��المي الخ�امس للزك��اة تح�ت ش�عار " مؤسس��ات الزك�اة واس��تیعاب  )11(

 متغیرات القرن الحادي والعشرین " .
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األردنی��ة إعف��اء داف��ع الزك��اة م��ن ض��ریبة ال��دخل بمق��دار المبل��غ  ق��ررت الحكوم��ة )12(
 المدفوع للزكاة . 

تف��رض الحكوم��ة الس��عودیة عل��ى التج��ار والش��ركات إحض��ار إش��عار ب��دفع الزك��اة  )13(
 إلتمام إجراءاتھا الخاصة.

م بالق��انون 16/1/1982ھ��ـ المواف��ق 21/3/1403أس��س بی��ت الزك��اة بالكوی��ت ف��ي  )14(
خدمة فریضة الزكاة م�ن مختل�ف جوانبھ�ا ف�ي الجم�ع م, وھدفھ 1982لسنة  5رقم 

واإلنفاق والتوعیة  والتخطیط والدراس�ة العملی�ة لتحقی�ـق الھ�دف المنش�ود , وب�ادر 
بی���ت الزك���اة للتوعی���ة الداخلی���ة وبالدعای���ة المس���موعة والمرئی���ة , وب���المؤتمرات 

م�ن ل�ھ والندوات ,  واستكتب العلماء من الفقھ�اء والمحاس�بین واالقتص�ادیین وك�ل 
صلة بذلك , وكان خطوة رائدة في العالم اإلسالمي إلحیاء فریضة الزك�اة , أنظ�ر 

وم�ا بع�دھا , أبح�اث وأعم�ال الم�ؤتمر  11: أحكام وفتاوى الزكاة والص�دقات ص 
 . 7العالمي الخامس للزكاة ص

 .  11أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الخامس للزكاة ص  )15(
حك�ومي , ول�ھ ف�روع ف�ي كاف�ة والی�ات الدول�ة , دیوان الزكاة في الس�ودان دی�وان  )16(

ویشرف بالكامل على جمع الزكاة وتوزیعھ�ا ف�ي جمی�ع أنح�اء الس�ودان , ویتحم�ل 
, وخاص�ة أن بع�ض الوالی�ات  ةعبء ذلك في أكبر قطر عربي من حی�ث المس�اح

یف��یض فیھ��ا اإلنت��اج الزراع��ي ف��ي ح��ین وج��ود والی��ات تفتق��ر إل��ى ذل��ك , ویوج��د 
ا األنع��ام الت��ي تج��ب فیھ��ا الزك��اة , وتنع��دم ف��ي والی��ات أخ��رى , والی��ات تكث��ر فیھ��

ویتحم��ل ال��دیوان نق��ل الف��ائض , وتعترض��ھ مش��اكل كثی��رة , وص��عوبات جم��ة , 
ویحت���اج إل���ى الفت���اوى ف���ي التخ���زین والعل���ف وأج���ور النق���ل وغیرھ���ا, ویس���تغیث 
بالعلم���اء والفقھ���اء ل���ذلك , أنظ���ر كتی���ب : واج���ب المس���لم تج���اه فریض���ة الزك���اة , 

 .  27 – 22لبرفیسور زھیر عثمان علي نور ص ل
 . 867/  2أنظر : أبحاث فقھیة في قضایا الزكاة المعاصرة  )17(
 .  16 – 15,  5أنظر : أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الخامس للزكاة ص  )18(
 .  865/  2أبحاث فقھیة في قضایا الزكاة المعاصرة  )19(
مقت��رح بمش��روع ق��انون أنظ��ر بح��ث ال��دكتور محم��د عب��د الحل��یم عم��ر بعن��وان "  )20(

الزكاة " ص / ب . وھناك ندوات محلیة كثیرة , منھا ندوة الزكاة وانعكاساتھا في 
المجالین االقتصادي واالجتماعي في الرباط , باإلضافة إل�ى الن�دوات العام�ة الت�ي 
تتع�رض غالب�ا ل�بعض مس�ائل الزك�اة مث�ل الن�دوات الفقھی�ة لبی�ت التموی�ل الك�ویتي 

 وغیرھا . 
رارات المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي ال��دولي المطبوع��ة ف��ي مجل��د , ونش��رھا انظ��ر ق�� )21(

 المجمع نفسھ بجدة .
انظر قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي للدورات من األولى إل�ى السادس�ة عش�رة,  )22(

م) نش�ر  2002 –1977ھ�ـ/  1422 –1398( 95وفیھا القرارات م�ن األول إل�ى 
 فقھ�����ي اإلس�����المي , األع�����دادرابط�����ة الع�����الم اإلس�����المي , ومجل�����ة المجم�����ع ال

 م. 2002 -ھـ 1423عام  – 12, السنة  15وآخر عدد  15 – 1
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م ) للن�دوات 1997 – 1981ھ�ـ /  1417 – 1403انظر فت�اوى ن�دوات البرك�ة (  )23(

ش��ركة  –قط��اع األم��وال  –ال��ثالث عش��رة الت��ي أص��درتھا مجموع��ة دل��ة البرك��ة 
 .  1السوداني ص البركة لالستثمار والتنمیة , ودراسة قانون الزكاة 

إن البح��وث والدراس��ات الت��ي تلق��ى ف��ي الن��دوات والم��ؤتمرات تجم��ع , وتطب��ع ,  )24(
وتنشر باسم المؤتمر أو الندوة , كما یفعل بیت الزك�اة وغی�ره , وكثی�ر منھ�ا ینش�ر 
بنص�ھ وحرف�ھ أو م�ع تع�دیل وإض�افة ف��ي المج�الت العلمی�ة المحّكم�ة , مث�ل مجل��ة 

,   32,  30,  29, 26جامع��ة الكوی��ت (األع��داد الش��ریعة والدراس��ات اإلس��المیة ب
) ومجل��ـة الش��ریعة والقان��ـون بجامع��ة اإلم��ارات , ومجل��ة حولی��ة كلی��ة  41,  33

 17م , والعدد 1998ھـ /  1419العام  16الشریعة والقانون بجامعة قطر ( العدد 
م ) ومجلة المجمع الفقھي اإلسالمي بجدة , ومجلة المجمع 1999ھـ /  1420عام 

الفقھ��ي اإلس��المي بمك��ة المكرم��ة , وبع��ض البح��وث تجم��ع ف��ي كت��ب مس��تقلة مث��ل 
كتاب أبحاث فقھیة في قضایا الزكاة المعاصرة في جزأین, عمان , األردن , لع�دد 
من الدكاترة الباحثین , وكتاب بحوث فقھیة معاص�رة لألس�تاذ ال�دكتور محم�د عب�د 

وث الزك�اة لألس�تاذ ال�دكتور الشریف في جزأین, أو تصدر مس�تقلة مث�ل بح� رالغفا
وھب��ة الزحیل��ي ,  وكت��اب التطبیق��ات المعاص��رة للزك��اة لألس��تاذ ال��دكتور محم��د 
الزحیلي انظر كالماً لطیفاً ورائع�اً الب�ن الق�یم رحم�ة هللا تع�الى تح�ت عن�وان تغی�ر 
الفتوى واختالفھا بحسب األزمنة واألمكن�ة واألح�وال والنی�ات والعوائ�د ف�ي كت�اب 

 .  3/  3عین إعالم الموق
 انظ����ر فت����اوى الھیئ����ة الش����رعیة للبرك����ة, الب����اب الخ����امس عش����ر ع����ن الزك����اة  )25(

, الفتاوى الشرعیة في المسائل االقتص�ادیة  الت�ي أص�درھا بی�ت التموی�ل 213ص 
وما بعدھا ثم الجزء الراب�ع مس�تقال  305أجزاء في مجلد, ص  3الكویتي , وتضم 

ش���ركة الراجح���ي المص���رفیة وم���ا بع���دھا, ق���رارات الھیئ���ة الش���رعیة ل 193ص 
لالس��تثمار ف��ي ث��الث مجل��دات, فت��اوى لجن��ة اإلفت��اء لكلی��ة الش��ریعة والدراس��ات 

م ) نش�ر الكلی�ة , 200 –1998ھ�ـ /  1421 – 1418اإلسالمیة بجامعة الكوی�ت( 
 1419أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات التي أصدرھا بیت الزكاة في الكویت ع�ام 

 م . 1999ھـ / 
الزك���اة والص���دقات إص���دار بی���ت الزك���اة بالكوی���ت , التطبیق���ات  أحك���ام وفت���اوى )26(

وم��ا بع��دھا , بح��وث فقھی��ة  14المعاص��رة للزك��اة لل��دكتور محم��د الزحیل��ي ص 
وما بعدھا, واجب�ات المجتم�ع  54معاصرة , للشریف , الوجیز في فقھ الزكاة ص 

المس��لم تج��اه فریض��ة الزك��اة , بروفیس��ور زھی��ر عثم��ان عل��ي ن��ور , لك��ي ت��نجح 
 وما بعدھا . 13ؤسسة الزكاة في التطبیق المعاصر ص م

 ھ��ذا الح��دیث أخرج��ھ أب��و داود ع��ن زی��اد ب��ن الح��ارث الع��دائي رض��ي هللا عن��ھ )27(
  378/ 1( كت�����اب الزك�����اة , ب�����اب م�����ن یعط�����ى م�����ن الص�����دقة وح�����د الغن�����ي 

 ط الحلبي ) .
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كت��اب الزك��اة , ب��اب أخ��ذ  1425رق��م  544/  2ھ��ذا الح��دیث أخرج��ھ البخ��اري (  )28(
 19رق�م  196/  1ن األغنی�اء وت�رد ف�ي الفق�راء حی�ث ك�انوا ) ومس�لم ( الصدقة م

 كتاب اإلیمان , باب الدعاء إلى الشھادتین وشرائع اإلسالم ) . 
, أحك��ام وفت��اوى  501/  2انظ��ر : أبح��اث فقھی��ـة ف��ي قضای��ـا الزك��اة المعاص��رة  )29(

 , مجل���ة 42،  40,  11الزك���اة والص���دقات , التوجی���ھ االس���تثماري للزك���اة ص 
 م .1999ھـ / 1420عام  12عدد  10المجمع الفقھي اإلسالمي بمكـة , السنة 

ویضیف الشیخ القرضاوي حفظ�ھ هللا تع�الى مش�كلة نظری�ة أخ�رى ف�ي الزك�اة ف�ي  
العص��ر الحاض��ر وھ��ي " غلب��ة العص��بیة المذھبی��ة , وروح التقلی��د , عل��ى العلم��اء 

�� م الم���ذھب الس���ائد , ال ال��ذین یخت���ارون ع��ادة لتقن���ین أحك���ام الزك��اة , بحی���ث یحكَّ
أرى أن  , ولك�ن10المذھب الراجح في المس�ألة " لك�ي ت�نجح مؤسس�ة الزك�اة ص 

ھذه المش�كلة  بس�یطة , ألن التقن�ین إن ك�ان ف�ي بل�د م�ن م�ذھب واح�د ف�ال یض�یره 
ذلك , وأن معظ�م الدراس�ات والبح�وث والن�دوات والم�ؤتمرات والتقنین�ات التزم�ت 

 االختیار من جمیع المذاھب .
 . 16سبق إعطاء فكرة عن دیوان الزكاة في السودان في الحاشیة رقم  )30(
, وسیأتي بی�ان فك�رة  14سبق بیان فكرة عن بیت الزكاة في الكویت , حاشیة رقم  )31(

 عن الھیئة الشرعیة العالمیة للزكاة في الناحیة العلمیة .
, , دراس��ة ف��ي ق��انون الزك��اة الس��وداني  34انظ��ر : ال��وجیز ف��ي فق��ھ الزك��اة ص  )32(

, أبح��اث وأعم��ال الن��دوة الس��ابعة لقض��ایا  14لل��دكتور أحم��د مج��ذوب أحم��د ص 
 .  19الزكاة المعاصرة ص 

 . 7انظر : أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الخامس للزكاة ص  )33(
 . 12 – 11انظر : فتاوى وتوصیات ندوات قضایا الزكاة المعاصرة ص  )34(
تم�ع ف�ي رس�الة " فق�ھ الزك�اة " انظر : أھداف الزكاة وآثارھا في حیاة الفرد والمج )35(

2  /851 – 914 . 
ال یغت��ر المس��لم الی��وم باألس��ماء والش��عارات , وإط��الق لق��ب " ال��دول اإلس��المیة "  )36(

وأنھ���ا تص���ل إل���ى خمس���ین دول���ة , وتنض���وي تح���ت مس���مى " منظم���ة الم���ؤتمر 
اإلسالمي " و " التضامن اإلسالمي " فبعضھا تعل�ن العلمانی�ة ص�راحة أو خفی�ة , 

دعای�ة  –تسمى باالشتراكیة , وبعضھا بالقومیة , وبعضھا تصف نفسھا وبعضھا ت
باإلسالمیة , وال تطبق الحكم اإلسالمي , وكثیر منھ�ا تح�ارب اإلس�الم  –وتمویھاً 

وتطبیقھ ف�ي بالدھ�ا وأوطانھ�ا , وتنف�ذ مخطط�ات ال�دول األجنبی�ة , وأكثرھ�ا ألغ�ى 
ص���یة , وتص���در الق���وانین ك���ل م���ا یتعل���ق باإلس���الم إال العب���ادات واألح���وال الشخ

األجنبیة , وتنفذ الفك�ر الغرب�ي ف�ي التش�ریع والحی�اة والتربی�ة والسیاس�ة وغیرھ�ا , 
وكثی��ر منھ��ا تتعق��ب ك��ل نش��اط إس��المي سیاس��ي أو فك��ري ، وحت��ى االجتم��اعي , 
وتحجر على الناس تطبیق اإلسالم حتى في األم�ور الشخص�یة كالحج�اب واللب�اس 

, وبعضھا یقید النشاط الدیني حتى في خط�ب الجمع�ة , واللحیة والزواج والطالق 
وداخل المساجد , ومع كثرة العدد والدول والث�راء والطاق�ات یص�دق علین�ا ح�دیث 

 426/  2رسول هللا صلى هللا علیھ وس�لم " غث�اء كغث�اء الس�یل " رواه أب�و داود ( 
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  ) وأحم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������د

ویعی�د لن�ا تطبی�ق اإلس�الم  ) , نسأل هللا أن یردنا إلى دیننا رداً جمیالً , 278/  5( 
 كامالً في الحیاة .

یقول العـالمة الشیخ القرضاوي : " الزك�اة ح�ق ثاب�ت  مق�رر " فریض�ة م�ن هللا "  )37(
ولكنھ في األصل حقاً موكوالً لألف�راد یؤدی�ھ م�نھم م�ن یرج�و هللا وال�دار اآلخ�رة , 

ح�ب ویدعھ من ضعف یقینھ ب�اآلخرة , وق�ل نص�یبھ م�ن خش�یة هللا , وغل�ب علی�ھ 
المال في قلبھ على حب هللا ( كما ھو الواقع الیوم لدى كثی�ر م�ن أغنی�اء العص�ر ) 

(  تنظیم اجتماعي تش�ـرف علی�ھ الدول�ةكال , إنھا لیست إحساناً فردیاً , وإنما ھي 
كس��ائر أعمالھ��ا األساس��یة ) ویت��واله جھ��از إداري م��نظم ُیْق��دم عل��ى ھ��ذه الفریض��ة 

 .  747/  2فاً إلى من تجب لھم " فقھ الزكاة الفذة جبایة ممن تجب علیھ , وصر
فالزك��اة ح��ق ش��رعي مق��رر ف��ي م��ال األغنی��اء للفق��راء والمس��اكین وغی��رھم ,        

الخط��اب فیھ��ا موج��ھ أص��الً إل��ى الحك��ام ول��یس إل��ى األف��راد , ق��ال تع��الى مخاطب��اً 
ْذ : ( ُخ� –وھو رئیس الدول�ة اإلس�المیة األول�ى  –رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

, وق�ال رس�ول هللا ص�لى  103من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا ) التوبة / 
هللا علی��ھ و س��لم : " أُِم��رُت أن أقات��َل الن��اس حت��ى یش��ھدوا أن ال إل��ھ إال هللا , وأن 
محمدا رسول هللا ویقیموا الصالة , ویؤتوا الزك�اة , ف�إن فعل�وا ذل�ك َعص�موا من�ي 

رق��م  202/  1وحس�ابھم عل�ى هللا " أخرج�ھ مس�لم (  دم�اءھم وأم�والھم إال بحقھ�ا ,
) وقال علیھ الصالة والسالم : " ومن منعھا فإنا آخذوھا وشطر مال�ھ , َعَزَم�ًة  22

) وأحم�د (  11/  5) والنس�ائي (  363/  1(  من َعَزماِت ربنا " أخرجھ أب�و داود
ف��ي تطبی��ق ) وھ��و ح��دیث حس��ن , فاإلس��الم أق��ام الدول��ة لتك��ون رائ��دة  4,  2/  5

 الزكاة لتسارع إلى إقامتھا والمبادرة لھا .
یح��ذر الش��یخ القرض��اوي حفظ��ھ هللا تع��الى م��ن التعقی��د واإلس��راف  واالض��طراب  )38(

ال��ذي ی��الزم األجھ��زة اإلداری��ة الی��وم إذا كان��ت الدول��ة ھ��ي الت��ي س��تجبي الزك��اة 
وتص��رفھا , وإن ذل��ك س��وف یتس��رب إل��ى إدارات الزك��اة , ( انظ��ر : لك��ي ت��نجح 

) وھذا تخوف لھ وجاھتھ , وھو أم�ر واقع�ي , ث�م ق�ال : "  10ؤسسة الزكاة ص م
و قد أثبتت التجربة في بعض البالد الت�ي تق�وم حكومتھ�ا عل�ى أم�ر الزك�اة أنھ�ا ل�م 

 تحقق ما كان مرجوا منھا " المرجع السابق .
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إن أكث��ر ال��دول والحكوم��ات ف��ي ال��بالد العربی��ة واإلس��المیة عمل��ت عل��ى تش��ویھ  )39(
اف , والعب���ث بھ���ا , واالنح���راف ف���ي رعایتھ���ا وتطبیقھ���ا والتف���ریط فیھ���ا , األوق���

وبعضھا ألغت األوقاف نھائیا , وبعضھا ألغت جانباً منھ , وقام بع�ض المس�ؤولین 
ع��ن األوق��اف ف��ي بع��ض ال��بالد بالتب��ذیر والتب��رع الالمح��دود م��ن م��ال الوق��ف إل��ى 

والتن��ازل ع��ن أراض��ي عناص��ر الق��وة والنف��وذ المش��بوھین , بقص��د المحس��وبیات , 
األوقاف وتقدیمھا مجاناً ریاء وتزلفاً إلى جھ�ات أخ�رى , حت�ى تن�ازل أح�د وزراء 
األوقاف ع�ن مس�احات واس�عة م�ن أفض�ل األم�اكن ف�ي إح�دى الم�دن الكب�رى إل�ى 
المحافظة التي وزعتھا بدورھا على المقربین منھا وإلى جھات دینی�ة إلقام�ة أكب�ر 

وائح بعض وزراء األوقاف والمدیرین فیھ�ا تش�ـیع كنیسة في تلك األرض , وإن ر
وتنتش��ر ب���ین الن���اس مم���ا أفق���دھم الثق��ة ب���الوقف , ونفَّ���رھم من���ھ , وص���ار منب���وذاً 

 ومكروھاً عند الكثیرین .
ھذا األثر رواه الطبراني مرفوعاً , ورواه غیره عن علي رضي هللا عن�ھ موقوف�اً,  )40(

ة " لكي تنجح مؤسسة الزك�اة , و انظر محاضر 158/  6انظر المحلى البن حزم 
   10ص 

كثیراً ما نالحظ أن فقیراً مثالً یس�تحق الزك�اة فع�الً فت�دفع ل�ھ م�ن غن�ي , وقری�ب ,  )41(
وجار , وجمعیة , ومؤسسة , بحیث یصل إلى التخمة , بینما یحرم آخر إما لس�وء 

 حظھ وعدم االھتمام والرعایة بھ , أو لتجاھلھ , وإما لتعففھ وتورعھ .
 رواه أبو داود ,  وسبق بیانھ . ھذا الحدیث )42(
 ". 11انظر: محاضرة " لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبیق المعاصر ص  )43(
 . 19انظر : أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الخامس للزكاة ص  )44(
انظر : األوراق العلمیة المقدمة للمؤتمر العلمي العالمي الثاني للزكاة ب�الخرطوم ,  )45(

 یر .المجلد األول , البحث األخ

 
 المصادر والمراجع

 
 –أبح��اث وأعم��ال الم��ؤتمر الع��المي الخ��امس للزك��اة, نش��ر بی��ت الزك��اة , الكوی��ت  -1

 م .1998/  ھـ 1414
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أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة, نشر بیت الزك�اة, الكوی�ت  -2

 م.1997/ ھـ 1417
/  ھ�ـ 1419  –وی�ت أحكام وفتاوى الزك�اة والص�دقات , إص�دار بی�ت الزك�اة , الك -3

 م . 1999
) مطبع���ة  ھ��ـ1383اإلس��الم عقی��دة وش���ریعة , الش��یخ األكب��ر محم���ود ش��لتوت (  -4

 م . 1959/  ھـ 1379 –القاھرة  –األزھر 
) مكتبة الكلی�ات  ھـ 751أعالم الموقعین , محمد بن أبي بكر , ابن قیم الجوزیة (  -5

 م.1968/  ھـ 1388 –القاھرة  –األزھریة 
 –ی��ة للم��ؤتمر العلم��ي الع��المي الث��اني للزك��اة , نش��ر دی��وان الزك��اة األوراق العلم -6

 م . 2001/  ھـ 1422 –الخرطوم 
 –دار المكتب��ي  –التطبیق��ات المعاص��رة للزك��اة , األس��تاذ ال��دكتور محم��د الزحیل��ي  -7

 م . 1998/  ھـ 1418 –دمشق 
ل�دكتور عب�د التوجیھ االستثماري للزكاة , دراسة اقتصادیة فقھیة تحلیلیة مقارنة , ا -8

 –دب��������ي  –الفت��������اح محم��������د ف��������رح , مطبع��������ة بن��������ك دب��������ي اإلس��������المي 
 م.1997 – 1ط 

تیسیر فقھ فریض�ة الزك�اة , تبی�ین وتقن�ین وت�رجیح , الش�یخ ال�دكتور عب�د ال�رحمن  -9
 -دب���������ي –نش���������ر جمعی���������ة بی���������ت الخی���������ر –حس���������ن حبنك���������ة المی���������داني 

 م . 2000/  ھـ 1421 – 2ط  
مص�طفى الب�ابي  –)  ھ�ـ 275اني ( سنن أبي داود , س�لیمان ب�ن األش�عث السجس�ت -10

 م . 1952/  ھـ 1371 –القاھرة  –الحلبي 
) مطبع��ة مص��طفى الب��ابي  ھ��ـ 303س��ـنن النس��ائي , أحم��ـد ب��ن ش��عیب النس��ائي (  -11

 م . 1964/  ھـ1383 –القاھرة  –الحلبي 
 –دمش�ق  –) دار القل�م  ھ�ـ256صحیح البخاري , محمد بن إس�ماعیل البخ�اري (  -12

 م .1980/ ھـ 1400
) المطبع��ـة ھ��ـ 261ص��حیح مس��لم , مس��لم ب��ن الحج��اج القش��یري النیس��ـابوري ( -13

 م مع شرح النووي .1930/ ھـ1349 –القاھرة  –المصریة 
 –دار المكتب��ي  –ص��رف الزك��ـاة للغ��ارمین , األس��تاذ ال��دكتور محم��د الزحیل��ي  -14

 م .  1998 ھـ /1418 –دمشق 
 –بی���ت التموی���ل الك���ویتي الفت���اوى الش���رعیة ف���ي المس���ائل االقتص���ادیة , إص���دار  -15

دون  –م + الج��زء الراب��ع 1989 – 1979ألع��وام  – 3 – 1األج��زاء  –الكوی��ت 
 تاریخ .

جامع�ة الكوی�ت, نش�ر  –فتاوى لجنة اإلفتاء بكلی�ة الش�ریعة والدراس�ات اإلس�المیة  -16
 م . 2002 ھـ / 1422 – 1ط  –كلیة الشریعة 

ش��ركة البرك��ة لالس��تثمار فت��اوى ن��دوات البرك��ة , إص��دار مجموع��ة دل��ة البرك��ة ,  -17
 م . 1997/  ھـ 1417 – 5ط  –جدة  –والتنمیة 
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نش�ر وتنظ�یم الھیئ�ة الش�رعیة  –فتاوى وتوصیات ندوات قضایا الزكاة المعاص�رة  -18
 د . ت .  –الكویت  –بیت الزكاة  –العالمیة للزكاة 

 –فق��ھ الزك��اة , الش���یخ األس��تاذ ال��دكتور یوس���ف القرض��اوي , مؤسس��ة الرس���الة  -19
 م . 1985/  ھـ1405 – 8ط  –بیروت 

ق���انون الزك���اة الس���وداني , أساس���ھ الدس���توري وأھداف���ھ وخصائص���ھ , دراس���ة ,  -20
طبع المؤسسة العام�ة للطباع�ة والنش�ر , الخرط�وم  –الدكتور أحمد مجذوب أحمد 

 م .  2000أبریل  –
  – 16 – 1دورة  –ق������رارات المجم������ع الفقھ������ـي اإلس������المي بمك������ة المكرم������ة  -21

 م . 2002 – 1977/  ھـ 2422 – 1398عام  95 – 1قرار 
 ھ��ـ 1420 –ج��دة  –ق��رارات المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي ال��دولي , نش��ر المجم��ع   -22

 م . 2000/ 
نش��ر ش��ركة  –ق��رارات الھیئ��ة الش��ـرعیة لش��ركة الراجح��ي المص��رفیة لالس��تثمار  -23

 م .1998/  ھـ 1419 – 1ج –الراجحي المصرفیة لالستثمار 
لتطبی�ـق المعاص�ر , الش�یخ األس�تاذ ال�دكتور یوس�ف لكي تنجح مؤسسة الزكاة في ا -24

 ھ�ـ 1417 – 1القرضاوي , نشر المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب ,  جدة , ط 
 م . 1994/ 

مك�ة المكرم�ة , الع�دد  –مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي , رابطة الع�الم اإلس�المي  -25
 م .  2001,  1999/   ھـ 1422,  1420عام  12,  10السنة  14,  12

 –الق�اھرة  –) م�ط المنیری�ة  ھ�ـ 456المحلى , علي بن أحمد بن حزم األندلسي (  -26
 . ھـ 1350

) , تص�ویر طبع�ة أول�ى , المكت�ب  ھ�ـ 241مسند أحمد , اإلمام أحم�د ب�ن حنب�ل (  -27
 م . 1313دمشق  –اإلسالمي 

 –دمش�ق  –دار المكتب�ي  –مصرف الغ�ارمین , األس�تاذ ال�دكتور محم�د الزحیل�ي  -28
 م .1998 ـ /ھ 1418

واجبات المسلم المعاصر تجاه فریضة الزكاة , بروفیسور زھیر عثمان عل�ي ن�ور  -29
م  2001/  ھ�ـ 1422 – 1ط  –الخرط�وم  –نشر األمانة العامة لدیوان الزك�اة  –
. 

ال��وجیز ف��ي فق��ھ الزك��اة وتطبیقاتھ��ا المعاص��رة , األس��تاذ المس��اعد جاب��ـر إدری��س  -30
 وم , د . ت . عویشة نشـر دیوان الزكاة , الخرط
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	وأدت الزكاة المعاصرة دورًا ملموسًا ورشيدًا لدعم الأقليات الإسلامية وحمايتها من التنصير ،  وخاصة في أفريقيا وآسيا والجمهوريات الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق .
	وساهم تطبيـق الزكاة المعاصـرة في المساعدات الإنسانية للمسلمين عند وقوع الكوارث والنكبات والزلازل والفيضانات وانهيار السدود وغير ذلك .
	تأسست بناء على التوجيه من مؤتمر الزكـاة الأول بالكويت والثاني بالرياض , وبمبادرة من بيت الزكاة , وعقدت اجتماعها الأول بالكويت في 7/2/1408 هـ 30/9/1987 م لتكون مرجعا في حل المشكلات والقضايا المعاصرة , ووضع الدراسات اللازمة لتطبيقها على الوجه الأمثل , و...
	الزكاة عبادة مالية , وفريضة اجتماعية , وخير طريق لمواساة الفقراء والمساكين , وأفضل وسيلة لمحاربة الاكتناز المحرم , وتكديس الأموال وتعطيلها, وتشجيع الادخار , وتنشيط الحركة الاقتصادية , ومشاركة الطاقة الكبيرة والصغيرة على المساهمة في الإنتاج والتمويل و...
	والزكاة لها أثر واضح في تفتيت الثروة وتوزيعها , حتى لا تبقى محصورة في فئة معينة , ولها أثر محمود في علاج مشكلة الفقر والبطالة بإيجاد فرص عمل كثيرة , ودعم الدورة النقدية , وتنشيط الاستهلاك , وتحقيق التوازن والعدالة والأمن النفسي والتكافـل الاجتماعي ......
	ولكن النواحي السلبية العملية في تطبيق الزكاة المعاصرة كثيرة – وللأسف الشديد - ولذلك لم يشعر المسلمون اليوم بالسعادة الحقة التي ترمي إليها الزكاة , وتسعى لإيجادها , والتي شرعت الزكاة من أجلها وعاشها المسلمون الأوائل  في فترات طويلة .
	وحسبنا أن نذكر بعض هذه السلبيات , وأهمها :
	إن المأساة الحقيقية , والطامـة الكبرى في عصرنا الحاضر , هي غيـاب الدولة الإسلامية في معظم البلاد العربية والإسلامية (37) , وأن معظم الدول اليوم تخلت عن تطبيق الإسلام , والعمل بشرائعـه , وجنحت إلى تبني القوانيـن الأجنبية , وأدارت ظهرها عن وظيفتها الدين...
	فمعظم الدول في البلاد العربية والإسلامية تخلت عن الزكاة تشـريعًا , ورعاية , وتوعية , وجمعًا , وجبايـة , وتوزيعًا , وتجاهلت أمور الزكاة واكتفت بإناطتها بالباعث الإيماني , والدافع الذاتي للمسلمين , مع انتشار الفكر المادي , والجشع المالي , والطمع في الثر...
	والأخطر من ذلك , والأنكى , أنه ظهرت دعوة جديدة اليوم ( وقد تكون معذورة ) تدعو إلى العكس تمامًا , وذلك نظرًا  لجنوح معظم الدول العربية والإسلامية  إلى الأحكام الوضعية , ورضوخا في معظم تشريعاتها في القوانين والأنظمة للمستعمر الأجنبي , وتخلي معظم الحكـام...
	نتج عن الأمر السابق أن الزكاة المعاصرة لا تطبق اليوم إلا جزئيا , وفي مجال ضيق, سواء في تحديد الأموال الزكوية وحصرها , أو في تتبع الأموال المستجدة التي لم تكن سابقا , ولم يرد فيها نص شرعي , ولا حكم فقهي , أو في جمع الزكاة , أو في توزيعها.
	والعلة في ذلك ضعف الإيمان , ورقة التدين لدى كثيرين من الأغنياء اليوم والتهرب من الواجبات الدينية التي لا تدعمها السلطة والتشريع , والقوة والدولة , مع الركون إلى الطمع المادي , والجشع في الاكتناز , والحرص على الدنيا , والغفلة عن الآخرة , وينتج عن ذلك ت...
	ونتج – أيضاً – عن غياب الزكاة الفريضة المنسية , أو تغيب الدولة عن تطبيق الزكاة ، أمر خطير وهو سوء التطبيق , وتشويه التنفيذ , وذلك في صور عديدة , فمن ذلك :
	1-  توزيع الزكاة كيفيًا : يتم توزيع الزكاة اليوم في الغالب من قبل أصحابها , أو عن طريق المؤسسات الخاصة , والجمعيات الخيرية , وفي كثير من الأحيان يتم التوزيع بشكل كيفي وعشوائي , وبدون حصر للمستحقين للزكاة , وبدون تأكد من صفاتهم , وبدون تنظيم  مشترك , و...
	كما يظهر عدم التخطيط في التوزيع , فقد نص الشافعية وغيرهم أن الزكاة في كل سنة يجب أن تنهي حالة الفقراء في تلك السنة , لتجعلهم مكتفين, أو أغنياء أو منتجين بتمليكهم وسائل الإنتاج , ونظرًا للتوزيع الكيفي فإن معظم الفقراء يبقون فقراء , وتصرف لهم الزكاة على...
	2- عدم الاستعانة بالتقنية الحديثة : إن بلاد المسلمين واسعة شاسعة , حتى في القطر  الواحد , وإن أعداد السكان كبيرة جدًا , وإن الأموال التي تجب فيها الزكاة يعجز العقـل البشري عن الإحاطة بها , وإن حصر المستحقين للزكاة يستحيل ضبطهم بالوسائل العادية , ومع ك...
	صورة الزكاة المعاصرة متخلفة نسبيًا , ولا تعطي الصورة اللائقة بالتشريع السماوي الإلهي, وذلك في عدة جوانب , منها :
	1- المؤسسات الزكوية : تخلو معظم بلاد المسلمين من وجود مؤسسات متخصصة ومتفرغة لمحاسبة الزكاة , لحصرها , وجمعها , وتوزيعها .
	2- الهيئات الشرعية : تخلو معظم بلاد المسلمين اليوم من وجود هيئات شرعية من كبار العلماء يتابعون أمـور الزكاة ,  ويجتهدون في القضايا المعاصرة ,  والمستجدات  الدائمة , ويواكبون التطورات في أنواع الأموال , وما يخضع للزكاة, وأنصبتها , والمقدار الواجب فيها ...
	وهذه الهيئات الشرعية تحتاج للاستعانة باللجان العلمية في المحاسبة, والإحصاء , والخبراء بالتجارة , والزراعة , والمصارف .
	3- تعطيل الاجتهادات الجديدة :  يقـدم العلماء والباحثون فرديًا وجماعيًا في هيئات  الفتوى , وفي المؤتمرات والندوات , اجتهادات جديدة قيمة تتابع الأموال الزكوية الجديدة , وترشد إلى الأحكام الشرعية في الزكاة المعاصرة , ولكن معظم هذه الاجتهادات لا تأخذ طريق...
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