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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
قيام
ّ
بجمع الزكاة وتوزيعها عىل مستحقيها
املوضوع :توزيع أموال زكاة املسلمني عن طريق املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
ملخص تنفيذيّ :
ّ
يشكل املسلمون غالبية بني جمموع الالجئني اليوم البالغ عددهم  15.1مليون الجئ.
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مؤسسة طابة بشأن استخدام الزكاة
وقد استشارت ّ
مصدرا من مصادر اإلغاثةّ ،
فأكد عدد من املتخصصني يف الفقه اإلسالمي أن الزكاة مصدر يمكن
ً
ً
معينة.
تطبيقه عىل الالجئني ،رشيطة أن تستويف املفوضية رشوطا ّ
تعد املفوضية السامية لشؤون الالجئني اهليئة الدولية الرسمية لرعاية  15.1مليون الجئ يف العامل؛
ّ
وتوجد لدهيا حاجة مزمنة إىل مصادر متويل إضافية .وألنّ املسلمني هم اجلزء األكرب من الالجئني يف
مصدرا ممك ًنا للتمويل .ففي عام ُ ،2008قدِّ ر
العامل ،فمن املعقول التط ّلع إىل املجتمع املسلم باعتباره
ً
سنويا ،من صدقة وزكاة .وبخالف الصدقة،
ما منحه املسلمون من أموال بني  200-20مليار دوالر
ًّ
يوجد عدة رشوط متع ّلقة بجمع الزكاة الواجبة وتوزيعها .وقد سعت املفوضية ألخذ املشورة عن
طريق مؤسسة طابة يف أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
وبعد استفتاء عدد من كبار الفقهاء واملؤسسات العلمية ،خلصت مؤسسة طابة إىل أن مفوضية شؤون
وتوزعها رشيطة أن تستويف الرشوط األساسية ألحد املذاهب
الالجئني جيوز هلا أن جتمع الزكاة
ّ
الفقهية؛ إذ تويص مؤسسة طابة باعتامد املذهب احلنفي ،ألنّ استيفاء رشوطه هو األسهل يف سياق أداء
الزكاة عن طريق املفوضية.
املفوضية مدركة لرشطني أساسيني؛ األول هو أنّه ال جيوز إعطاء الزكاة إال لألصناف
وال بد أن تكون
ّ
املذكرة يف القرآن (التوبة )60 :ال سيام الفقراء واملساكني والغارمني وابن السبيل من املسلمني؛ والثاين
هو عدم جواز استخدام يشء من أموال الزكاة يف النفقات واألجور.
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تتيس
تساهم يف املبلغ اإلمجايل املتاح
وعىل الرغم من أنّ الزكاة مقصورة متا ًما عىل املسلمنيّ ،
ْ
فإنا إن ّ ْ
تعم مجيع الالجئني .فلو أنّه يوجد  $50من غري أموال الزكاة من أجل توزيعها
لإلغاثة ،فلذلك فائدهتا ّ
ً
مسلم و 25من غري املسلمني ،سيكون حصة ّ
واحدا؛ ولكن حني يوجد ً
أيضا
دوالرا
كل منهم
عىل 25
ً
ً
 $50من أموال الزكاة فسيصبح نصيب ّ
كل واحد دوالرين اثنني.
املفوضية إىل كسب ثقة املجتمع املسلم؛ وهلذه الغاية تويص مؤسسة طابة املفوضية بأن تو ّثق
هذا وحتتاج
ّ
عملية مجع الزكاة وتوزيعها ،ثم تسعى لتصديق هذا التوثيق من علامء مسلمني معتربين ومؤسسات
إسالمية معرتف هبا؛ وتوصيها ً
املحصلة واملوزعة مع إظهار
أيضا بإصدار تقارير دورية حول األموال
َّ
تأثري هذه األموال .وحني يستقر تطبيق هذه اإلجراءات ،تويص طابة ً
توسع املفوضية برنامج
أيضا بأن ّ
الزكاة تطبيقات مالية رشعية أخرى.

	.1سياق القضية
وف ًقا ّ
التاهات مفوضية األمم املتحدة لالجئني ملنتصف سنة  ،2015يوجد ما يقارب 15.1
املفوضية .وكانت  10دول هي مصدر  %76من أولئك
يعدون الجئني بمقتىض معايري
مليون إنسان ّ
ّ
الالجئني :سورية ( 4.2مليون) ،وأفغانستان ( 2.6مليون) ،والصومال ( 1.1مليون) ،جنوب
السودان ( ،)744،100السودان ( ،)640،900كونغو الديمقراطية ( ،)535،300وأفريقيا الوسطى
( ،)470،600وميانامر ( ،)458،400وأريترييا ( ،)383،900والعراق ( .((()377،700ويف هذه
البلدان أغلبية سكانية مسلمة ،فاملسلمون هم جزء كبري من أعداد الالجئني.
تعاين هيئات اإلغاثة من حاجة مزمنة إىل مصادر متويل إضافية لتلبية احتياجات الالجئني .وألنّ
املسلمني هم اجلزء األكرب من الالجئني يف العامل ،فمن املعقول التط ّلع إىل املجتمع املسلم باعتباره
مصدرا ممك ًنا للتمويل .ويف عام ُ ،2008قدِّ ر ما منحه املسلمون من األموال بني  200-20مليار دوالر
ً
(((
سنويا ؛ ويشمل هذا التقدير الصدقة والزكاة.
ًّ

.1

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني( 2015 Mid-Year Trends ،اجتاهات منتصف سنة
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2015 ،صُّ .6-4 .اط ِلع عىل
( )2015جنيفّ :
التقرير بتاريخ .2016/1/19

.2

إيان ِوهلِلم( New Group Meets to Promote Muslim Charity Worldwide ،مجاعة جديدة جتتمع لتعزيز الصدقة
اإلسالمية يف أنحاء العامل) ( The Chronicle of Philanthropyوقائع العمل اخلريي)ُّ .2008/3/24 ،اطلع
عىل املقال بتاريخ .2016/1/19

http://www.unhcr.org/56701b969.html

https://philanthropy.com/article/New-Group-Meets-to-Promote/163185
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هعيزوتو ةاكزلا عمجب ةّيضوفملا مايق

الصدقة :من َّ
الرب واخلري ،عىل أنّ القيد
املرغب فيه للمسلم أن يعطي صدق ًة من ماله ،وهي من أعامل ّ
حترمه الرشيعة .وجيوز إعطاء الصدقة
األسايس الذي عليها أنّه ال جيوز أن ُينوى هبا تسهيل أي يشء ّ
لغري املسلمني ،وقد تعطى ً
أيضا للميسورين من غري املحتاجني.
معينة من املال وتُعطى
الزكاة :الزكاة من أركان اإلسالم الواجبة عىل املسلم ،وهي تؤخذ من مصادر ّ
معينة من الناس .ومن أد ّلة وجوب الزكاة ما جاء يف آيات كثرية يف القرآن الكريم ،منها:
ألصناف ّ
َ ِ
و﴿خ ْذ ِم ْن َأ ْم َو ِالِ ْم َصدَ َق ًة ت َُط ِّه ُر ُه ْم َوت َُز ِّكي ِهم
الز َكاةَ( ﴾...البقرة 43 :و،)110
ُ
الصال َة َوآتُو ْا َّ
يمو ْا َّ
﴿و َأق ُ
أيضا أنّ
ِ َبا( ﴾...التوبة .)103 :ومن األد ّلة ً
النبي قال ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن...« :
ّ
النبي ُ « :بنِ َي
فأخبِْهم أنّ اهللَ فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فرتدّ عىل فقرائهم (((»...؛ وقول
ِّ
ُ
رسول اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج
حمم ًدا
ُ
اإلسالم عىل مخس :شهادة أنْ ال إله إال اهلل وأنَّ ّ
وصوم رمضان»(((.
املدخرات من األوراق النقدية والذهب والفضة ،والعروض
وتشمل األموال التي جتب فيها الزكاةّ :
التجارية ،واألنعام ،والزروع والثامر ،واملعادن .وقد ذكر اهلل تعاىل يف القرآن الكريم أصناف املستحقني
ِ
ِِ
ات لِ ْل ُف َقراء َو ْالَس ِ
اك ِ
الر َق ِ
اب
الصدَ َق ُ
للزكاة يف قوله﴿ :إِن ََّم َّ
ني َوا ْل َعاملنيَ َع َل ْي َها َو ْ ُال َؤ َّل َفة ُق ُل ُ ُ
َ
َ
وب ْم َو ِف ِّ
ِ
اللِ َو َّ ُ ِ
يل َّ ِ
يض ًة ِّم َن َّ
َوا ْلغَ ا ِر ِمنيَ َو ِف َسبِ ِ
السبِ ِ
يل َف ِر َ
يم﴾ (التوبة .)60 :ويمكن أن
يم َحك ٌ
الل َعل ٌ
الل َو ْاب ِن َّ
تكبد عناء َدين فيمكن أن يكون من
يقع الالجئون ضمن صن َفي الفقراء واملساكني ،وإن كان منهم َمن َّ
صنف الغارمني.
وإما ينيب
حيدد مستحقيها ثم ّ
واملسلم الذي جتب عليه الزكاة يمكنه ّإما أن ّ
يوزعها عليهم بنفسه ّ
ً
وكيل يوصلها إىل مستحقيها؛ وله ً
أيضا أن يعطي الزكاة هليئة مسلمة حم ّلية تقوم بتوزيعها عىل
عنه
مستحقيها.
املعينة ،التي جتب فيها الزكاة ،ورشوطها ،وأصناف
وتوجد تفاصيل بحث شامل حول مصادر األموال ّ
املهتمني هبذه
املستحقني هلا ،وليس من املناسب بالرضورة بسطها يف هذه املذكرة املوجزة؛ عىل أن
ّ
التفاصيل ينبغي أن يستشريوا فيها ِ
عالًا بالفقه اإلسالمي.
احلاجة إىل بيان فقهي :عىل الرغم من أنّ الفقه اإلسالمي وضع بضعة قيود عىل الصدقة ،فإنّه توجد قيود
.3

.4

حممد بن إسامعيل البخاري ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل وسننه وأيامه (صحيح
ّ
حممد زهري بن نارص النارص (بريوت :دار طوق النجاة1422 ،هـ)1331 ،؛ مسلم
حتقيق:
البخاري)،
ّ
حممد فؤاد عبد
حتقيق:
،
اهلل
رسول
إىل
العدل
عن
العدل
بنقل
املخترص
الصحيح
بن احلجاج ،املسند
ّ
الباقي (بريوت :دار إحياء الرتاث ،بال تاريخ).19 ،
البخاري8 ،؛ مسلم.16 ،

ةباط ةسسؤم ريرقت ،رقم  ،١ويام/رايأ ٢٠١٧

5

املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن ّ
يتأكد هلا إن كان باإلمكان أن جتمع
أكثر عىل الزكاة .فأرادت ّ
الزكاة وتوزعها بام يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية.

 .2الفتاوى
من الواجب عىل املسلم معرفة احلكم الرشعي لألعامل قبل الرشوع فيها .واملسلمون يف الغالب عىل
شيوعا التي يقابلوهنا يف حياهتم اليوميةّ .أما يف
معرفة باألحكام املتع ّلقة باألحوال األساسية األكثر
ً
طلبا
األمور غري املألوفة من أعامل وأخطاء وأحوال شخصية أكثر
ً
تعقيدا فهم عاد ًة يستشريون املفتني ً
للفتوى فيها .ومع أنّ بوسع أهل الفتوى القيام باإلفتاء مستقلني ،فكثري من الدول التي فيها أعداد
كبرية من املسلمني لدهيا مؤسسات رسمية وأشخاص مسؤولون عن مساعدة أفراد املجتمع املسلم
بتقديم التوجيه الفقهي أو الفتوى .والفتوى هي رأي فقهي غري مل ِزم يصدره املفتي للمستفتي .واملفتي
مترس يف تطبيقه عىل قضايا معينة ،ثم أجازه يف ُ
الفتيا مفتون آخرون .ويف
هو خبري يف الفقه اإلسالمي ّ
مفتيا
دراسة سابقة ملؤسسة طابة ُو ِجد أنَّ أهم عامل يف الثقة بالفتوى هو أن يكون مصدر الفتوى ً
ِ
النص وبيانه واالستشهاد بالنصوص
كر الدليل ّ
معرو ًفا حسن السمعة أو دار إفتاء معروفة .وإن كان ذ ُ
الفقهية يو ّلد ً
أيضا درجات عالية من الثقة بالفتوى ،فإنّ ذلك ك ّله يستتبع احلكم الصادر من مصدر
الفتوى املعروف واملوثوق(((.
وبالنظر إىل حساسية املسألة واحلاجة إىل أجوبة مؤمتنة موثوقة ،أرسل رئيس جملس إدارة مؤسسة
تضمن استفتاؤه
طابة ،احلبيب عيل اجلفري ،استفتاء يف املسألة إىل كبار املفتني وأهم مراكز اإلفتاء .وقد ّ
رشعا دفع مال الزكاة للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إليصاهلا
اآليت :هل جيوز ً
واملهجرين والنازحني يف املنطقة كام يف سورية والعراق واليمن؟ ويف حالة
للمستحقني من املنكوبني
ّ
اجلواز ،ما الصورة الرشعية لذلك؟
وقد جاءت ردود عىل هذا االستفتاء من فضيلة العالمة عبد اهلل بن ّبيه ،وفضيلة الشيخ عيل مجعة،
العامة للمجلس العلمي يف املغرب ودار اإلفتاء املرصية(((.
وجملس اإلفتاء برتيم ،واألمانة ّ
فضيلة
جدة ،وكان نائب رئيس
مدرس يف جامعة امللك عبد العزيز يف ّ
ّ
العالمة الشيخ عبد اهلل بن ّبيه :هو ّ
ّ
قاضيا يف املحكمة العليا يف موريتانيا ،ورئيس شؤون
االتاد العاملي لعلامء املسلمني ،وكان قبل ذلك
ً
وحاليا هو رئيس منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة(((.
الرشيعة يف وزارة العدل فيها؛
ً
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بصحتها ،ملخص طابة التحلييل رقم ( 14أبوظبي:
موسى فريبر ،عنارص الفتوى ومسامهتها يف الثقة
ّ
مؤسسة طابة.4 ،)2012 ،
يرجى ّ
االطالع عىل النصوص الكاملة عند .http://www.unhcrfatwa.com
املرجع نفسه.83-82 ،

هعيزوتو ةاكزلا عمجب ةّيضوفملا مايق

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني تعترب وكيلة عن ّ
وقد قال يف فتواه إنّ
املزكي ،فإذا كان
ّ
واث ًقا بالقائمني عليها ّأنم سيوصلون الزكاة إىل مستحقيها فال مانع من ذلك.
فضيلة الدكتور عيل مجعة :هو مفتي الديار املرصية السابق وأستاذ أصول الفقه يف جامعة األزهر ،وهو
حاليا عضو هيئة كبار علامء األزهر الرشيف(((.
ًّ
عد
وقد قال يف فتواه إنّ قيام غري املسلم بإيصال الزكاة املستحقة ملستحقيها جائز
رشعا ،عىل أال ُي ّ
ً
من العاملني عليها (الصنف املذكور يف آية التوبة ،)60 :وال يأخذ منها شي ًئا يف مقابل إيصاله لتلك
األموال ،وإذا حت ّتم أخذ أجر أو رسوم فتكون من خارج مبلغ الزكاة.
ومقره يف مدينة تريم بحرضموت اليمن ،وكانت حرضموت وال تزال من أهم
جملس اإلفتاء برتيم:
ّ
مراكز العلم والعلامء عىل مدار ألف عام ،وقد أنتجت الكثري من كبار فقهاء الشافعية يف العامل.
نص الفتوى بتأكيد أنّ الزكاة جيب أن تُعطى لألصناف املذكورة يف القرآن
وقد بدأ فتوى املجلس ّ
ثم ّبينت الفتوى أنّ األصل يف املوصل
(التوبة ،)60 :وأنّ املستحقني هلا هم املسلمون دون غريهمّ .
وإما أن يكون الذي يتوىل أمر املال من مالك أو و ّيل يف
للزكوات ّإما أن يكون حاكم املسلمني أو ّنوابهّ ،
وأما إعطاء أموال الزكاة للجمعيات واملؤسسات فإنّام هي باعتبار ّأنا جهة من ّفذة ووكيلة
مال مو ّليه؛ ّ
عمن عليه وجوب الزكاة .ويف حالة كون اجلهة املن ّفذة غري مسلمة جيب عىل ّ
املزكي تعيني املدفوع إليه
ّ
ً
ونيته بدفعها إليه وعلمه بأنه كان مستح ًقا هلا عند قبضها .وهذه الرشوط ال تلزم إذا كان الوكيل مسلم،
ّ
ّ
َ
املفوضية بأن تنتخب بعض املسلمني ليقوموا بتسلم الزكاة وتوزيعها
جملس اإلفتاء
فلذلك يويص
ُ
ّ
ليكونوا جهة من ّفذة ووكيلة عن ّ
املزكي .وهذه الرشوط اإلضافية ال تلزم يف املراحل األخرى للعملية.
ضية أخذ يشء من أموال الزكاة لنفقات العمل أو األجور
وتذكر الفتوى بعد ذلك أنه ال جيوز
ّ
للمفو ّ
يعينهم احلاكم املسلم ،ومع ذلك يشرتط أن يكونوا
مقيد بالذين ّ
ألنّ صنف العاملني عىل الزكاة ّ
ضية وال العاملون عىل الزكاة فيها مستحقّني
مسلمني عدول فقهاء يف باب الزكاة؛ ولذلك ال ّ
تعد ّ
املفو ّ
تطو ًعا
ألخذ أي يشء مما يدخل إليها من الزكاة ،بل تكون نفقات العمل واألجور من موارد أخرى أو ّ
منهم( .وسنرجع إىل هذه النقطة الح ًقا).
وأشارت الفتوى يف آخرها إىل خالف بني الفقهاء حول جواز نقل الزكاة من بلد املال إىل أماكن أخرى.
.8

حمرر( 2015/2014 ،The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims ،املسلمون
عبد اهلل شاليفرّ ،
تأثريا يف العاملّ )2015/2014 ،
(عمن ،األردن :املركز اإلسالمي
الـ :500أكثر  500شخصية مسلمة ً
امللكي للدراسات االسرتاتيجية.69-68 ،)2015 ،
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ويضم اهليئة العلمية لإلفتاء .وقد
املجلس العلمي األعىل يف املغرب :وهو أعىل سلطة دينية رسمية يف املغرب
ّ
ذكرت الفتوى الواجبات األساسية املتع ّلقة بإعطاء الزكاة ألصناف املستحقني املخصوصني كام جاء
يف الفتاوى األخرى .وذكرت أنّ األصل فيمن جتب عليه الزكاة أن يؤدهيا ويعطيها بنفسه ملستحقيها
من فقراء ومساكني بلده الذي وجبت فيه .ثم ذكرت الفتوى أنّه جيوز له توزيعها عرب وسيط وأنّه جيوز
نقلها إىل املستحقني هلا يف بلد آخر ،إن كانوا أحوج إليها من فقراء ومساكني بلد الوجوب .ويف خالصة
َ
استحقاق أولئك النازحني من بلداهنم ،املذكورين يف االستفتاء ،للزكاة ،وجوازَ إيصاهلا
فتواهم ّأكدوا
املفوضية السامية لشؤون الالجئني.
هلم عن طريق ّ
دار اإلفتاء املرصية هي إحدى مراكز البحوث الرشعية اإلسالمية يف مرص ،تأسست عام ،1895
تعد إحدى أقدم املؤسسات احلديثة املعنية بإصدار الفتوى.
وهي ّ
تبدأ فتوى دار اإلفتاء بعرض مقدمات :تعريفات ،وأدلة عىل اآلراء الفقهية املختلفة ،والرأي املختار
للمقدمات
للفتوى؛ ثم ختتتم باإلجابة عن سؤال احلبيب عيل اجلفري .وقد ّأكدت دار اإلفتاء يف عرضها
ّ
رشعا .عىل ّأنا
أنّ الذي ختتاره للفتوى هو أنّ نقل الزكاة إىل بلد آخر وإعطاءها لشخص واحد جائز ً
تراعي التفريق أحيانًا يف الفقه بني الشخص الطبيعي والشخص املعنوي االعتباري .وقد د ّللت الفتوى
اعتباريا وأنّ اآلراء الفقهية
معنويا
شخصا
تعد
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ّ
ً
ًّ
ًّ
عىل أنّ ّ
التي تفرض قيو ًدا إضافية عىل توكيل غري املسلم بتوزيع الزكاة تنطبق عىل الشخص الطبيعي ،ال عىل
رشعا برشط أن يندرجوا ضمن
الشخص االعتباري .ورأت دار اإلفتاء أنّ إعطاء الزكاة لالجئني جائز ً
أحد األصناف الثامنية.
حتديدا :تستخلص دار اإلفتاء أنّه جيوز دفع مال الزكاة للمفوضية السامية
وفيام يتع ّلق بالسؤال املعني
ً
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل سبيل التوكيل لكي تقوم بتوزيعه وإيصاله ملستحقيه من الالجئني
واملهجرين والنازحني ،ما داموا من أهل االستحقاق ،من حيث كوهنم مسلمني من صنف
واملنكوبني
ّ
رشعا ،عىل أال تأخذ
الفقراء أو املساكني أو نحومها من األصناف املعتربة التي ترصف هلا الزكاة
ً
أي يشء من أموال الزكوات يف مقابل ما تقوم به من أعامل وخدمات .وكذلك ال بد من
املفوضية َّ
املفوضية بذلك ك ّله.
وجود الضامنات الكافية اللتزام ّ
حممد عاشور وأمحد ممدوحّ ،أما الصفحة
كل صفحة من صفحات الفتوى خمتومة وممهورة بتوقيع جمدي ّ
فمذيلة بتوقيع مفتي الديار املرصية شوقي إبراهيم ّ
علم.
األخرية
ّ
خالصة الفتاوى :أوضحت هذه الفتاوى ثالث نقاط أساسية:
.1

املفوضية السامية لشؤون الالجئني بجمع الزكاة وإعادة توزيعها بالوكالة عن مسلمني.
جيوز قيام ّ
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.2

جيب دفع أموال الزكاة لألصناف املذكورة يف القرآن الكريم (التوبة.)60 :

.3

جيب أال يستخدَ م أي يشء من مال الزكاة لدفع نفقات أو أجور.

رشعا إعطاء الزكاة
إذن اجلواب عن السؤال األصيل الذي استفتى فيه احلبيب عيل جهات الفتوى :جيوز ً
واملهجرين
للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إليصاهلا للمستحقني من املنكوبني
ّ
ّ
تعد
والالجئني والنازحني يف املنطقة ،من سورية والعراق واليمن ،عىل سبيل املثال .ويف هذه احلالة ّ
املفوضية وكيلة عن ّ
املزكني .عىل أنّ مجيع أموال الزكاة جيب إيصاهلا ملستحقيها من األصناف املذكورة
ّ
يف القرآن (التوبة ،)60 :وال جيوز أخذ يشء منها من أجل نفقات التشغيل أو األجور ،إذ جيب أخذها
من موارد أخرى.

	.3توصيات
نأمل بتقديم هذه املالحظات والتوصيات امليض قد ًما يف الوصول إىل ٍّ
حل عميل.
تؤدي منفعة للجميع باعتبارها
تعد الزكاة والصدقة كلتامها مصدري
مكم ًل لإلغاثةّ .
يمكن للزكاة أن ّ
ً
مصدرا ّ
مكم ًل للتمويل
إغاثة حمتم َلني للمفوضية السامية لشؤون الالجئني .فينبغي اعتبار مال الزكاة
ً
مصدرا ّ
ال أنّه مصدر وحيد أو أسايس.

ً
مبارشا ،إذ جيوز إعطاؤها
انتفاعا
حد سواء بالصدقة
يمكن أن ينتفع مسلمون وغري مسلمني عىل ّ
ً
النية تسهيل أي عمل خمالف للرشيعة؛ وهذا خمتلف عن الزكاة التي ال
ألي إنسان طاملا ليس يف ّ
حرصا
جيوز إعطاؤها إال ألصناف خمصوصة من املسلمني .ومع أنّ املستحقني املحتملني للزكاة هم
ً
انتفاعا غري مبارش ما دام هناك مصادر متويل أخرى؛ إذ إنّ
مسلمون ،فغري املسلمني ينتفعون منها
ً
األموال املخصصة ملجموعة واحدة من الناس تقلل من احلمل عىل مصادر املال األخرىً .
فمثل لو
عامة
أنّه يوجد  20فقري من غري املسلمني و 20فقري مسلم ،فحني ّ
توزع  40حصة إغاثة من أموال ّ
بالتساويٌّ ،
فكل يأخذ حصة إغاثة واحدة؛ وحني يكون لدينا ً
أيضا  40حصة إغاثة من أموال الزكاة
فعندئذ ٌّ
عامة تُعطى لغري املسلمني الـ  ،20و40
كل يأخذ حص َتي إغاثة ( 40حصة إغاثة من أموال ّ
حصة إغاثة من أموال الزكاة تُعطى للمسلمني الـ .)20
مفوضية شؤون الالجئني بجمع أموال الزكاة سيتو ّقف عىل قدرهتم عىل
الثقة والشفافية :إنّ نجاح ّ
كسب ثقة املجتمع املسلم .ويمكنهم فعل ذلك بإثبات أنّ تس ّلمهم ملال الزكاة وتوزيعه ُيسقط هذه
َ
الفريضة عن صاحبها .عىل أنّ
إعالن ما يثبت أنّ مجيع أموال الزكاة قد وزِّ عت عىل مستحقيها من
رضوريا يف كسب هذه الثقة .فمن الرضوري أن ّ
تتمكن مفوضية
يعد
املسلمني دون أي نقص ينبغي أن َّ
ًّ
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شؤون الالجئني من الربهنة عىل أنّ نفقات التشغيل واألجور املرتبطة بالزكاة جاءت من موارد أخرى
كالصدقات أو الوقف.
واسعا من املواضيع ،بعضها
نطاق املسائل الفقهية املتعلّقة بالزكاة :تشمل األحكام املتع ّلقة بالزكاة طي ًفا
ً
توجه املفوضية تركيزها عىل
متع ّلق بتحديد واجبات الزكاة :كيف ُت َمع ،وكيف ّ
توزع .وأويص بأن ّ
اجلمع والتوزيع .ومع أنّه قد توجد فائدة من إعطاء ّ
مزكني حمتملني معلومات تعينهم عىل حتديد
فاملفوضية نفسها ليست مسؤولة (أو ذات سلطة) لتنفيذ الرشيعة اإلسالمية.
واجبات الزكاة،
ّ
ٍ
خاص هبا لدى بنك إسالمي أو يف حساب بدون فوائد.
احلسابات :ينبغي وضع أموال الزكاة يف حساب
توخي احلذر ّ
توزع أية فائدة بوصفها زكاة .وإال فينبغي
للتأكد من أنّه مل ّ
وإذا مل يمكن ذلك ،فيجب ّ
عامة ونفقات تشغيلية ال عالقة هلا مبارشة بمسلمني.
رصف أية فوائد
متجمعة عىل مرافق ّ
ّ
غالبا عىل العمليات املالية عن طريق اإلنرتنت والتحويالت
أجور اخلدمات وتقلّبات العمالت :يرتتب ً
ورصافة العملة أجور خدمات بشكل أو بآخر ،فهذه األجور جيب أال تؤخذ من الزكاة ،وذلك أنّه ال
ّ
وليتأكد ملانح الزكاة أنّه قد سقط عنه الواجب .وعىل
جيوز استخدام الزكاة لتغطية مصاريف تشغيلية،
ثم
الرغم من أنّه قد يقال إنّ أجور التحويل أو الرصافة للعملة هي جزء ال
ّ
يتجزأ عن منح دولية ومن ّ
فهي ّإما غري معتربة أو معفو عنها ،ولكن هذا القول من الصعب قبوله فيام يتع ّلق باخلسائر املرتتبة عىل
ثم إنّ تق ّلبات العمالت قد يؤ ّدي ً
أيضا إىل فروق بني األموال
حتويالت أو عمليات رصافة إضافيةّ .
املوزعة .وهذه الفروق يمكن تسويتها عن طريق أموال أخرى.
املحصلة واألموال ّ
َّ
ً
ً
منفصل الختالف رشوط توزيع الصدقة.
تسجيل
الصدقة :جيب تسجيل أموال الزكاة والصدقات
تقص اخلالفات بني العلامء ،فإنني أشعر أنّ
التطرق
صعوبات وعوائق حمتملة :مع أنّه من األفضل جت ّنب ّ
ّ
املرجح أن تضع اجلهد الدويل جلمع الزكاة وتوزيعها
هلا رضوري هنا إذ إنّ بعض تلك اخلالفات من ّ
املفوضية السامية
املقدمة هنا جتيب عن سؤال يتع ّلق بإمكانية قيام
أمام صعوبات ومشكالت .فالفتاوى َّ
ّ
لشؤون الالجئني بجمع الزكاة وتوزيعها ،ولكن توجد تفاصيل أخرى كثرية جيب معرفتها وتناوهلا من
يفصلوا أكثر يف
أجل تنفيذ إجراء رشعي .وقد سئل املفتون عن إجراءات رشعية ،إال أنّه ال يمكنهم أن ّ
معينة تتع ّلق بعمليات املفوضية؛ وقد ذكرت الفتاوى ً
بعضا من أهم
اجلواب دون معرفتهم لتفاصيل ّ
هذه االختالفات ،ولكن ال تزال ثمة حاجة إىل ذكر غريها.
(أ) نقل الزكاةّ :بينت فتوى دار اإلفتاء برتيم أحد هذه االختالفات عندما ذكرت مسألة :إن كانت الزكاة
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جتب يف بلد املال أو أنّه جيوز نقلها إىل مناطق أخرى .ويمنع املذهب الشافعي((( ،وكذلك احلنبيل(،((1
املزكني بعدم نقل الزكاة إىل بلد آخر؛ فاألظهر يف املذهب الشافعي أنّ نقل الزكاة خارج البلد الذي
وجبت فيه غري جائز طاملا أنّه يوجد مستحقوها يف ذلك البلد .عىل أنّ
كثريا من فقهاء الشافعية عىل
ً
مدار تاريخ املذهب أجازوا أن ينقل ّ
املزكي الزكاة ،فقد جاء يف أحد النصوص املتأخرة يف املذهب
الشافعي« :فاألحسن أن يستأذن القايض أو اإلمام يف نقلها ،أو يعمل بمقابل األظهر من جواز النقل
مطل ًقا ،كام هو مذهب أكثر العلامء»(.((1
بينام جييز املالكية واحلنفية نقل الزكاة لبلد آخر ،ال سيام حني تُعطى ألقارب املزكي يف بلد آخر أو عندما
يكون يف البلد اآلخر حاجة أكرب(.((1
(ب) إعطاء غري املسلمني :ذكرت عدة فتاوى أن الزكاة ال جيب إعطاؤها لغري املسلمني .ويوجد إمجاع بني
العلامء عىل أنّ اإلسالم رشط يف مستحق الزكاة ،باستثناء ما أجازه املالكية واحلنابلة من ّأنا قد تُعطى
لغري املسلمني حتت صنف «املؤلفة قلوهبم»؛ عىل أنّ هذا الصنف ال ينطبق هنا ألنه مرتبط بالدعوة إىل
اإلسالم .ومن أسباب هذا القيد ما دل عليه حديث النبي الذي سبق ذكره« :أنّ ا َ
هلل فرض عليهم
صدق ًة تؤخذ من أغنيائهم فرت ّد عىل فقرائهم» ،حيث ّقيد قوله «أغنيائهم» و»فقرائهم» الزكاة باملسلمني،
مقصورا عىل املسلمني(.((1
متا ًما كام جعل وجوب دفع الزكاة
ً
(ج) توزيع الزكاة عن طريق وكيل أو وسيط :تتع ّلق نقطة اختالف أخرى بأوضاع توزيع الزكاة عن طريق
يصح توزيع الزكاة عن طريق وسيط رشيطة أن يكون املرء واث ًقا
وسيط أو وكيل .ففي املذهب املالكي
ّ
يصح تعيني وكيل لتوزيع
هبذا الوسيط وعىل ثقة بأن الزكاة س ُتعطى ملستحقيها( .((1وعند الشافعية
ّ
.9
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.11
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زكريا األنصاري ،أسنى املطالب (بريوت :دار الكتب العلمية ،بال تاريخ) 403 :1؛ الدمريي ،النجم
الوهاج يف رشح املنهاج (جدة :دار املنهاج469 :4 ،)2004/1425 ،؛ ابن حجر العسقالين ،حتفة
املحتاج (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب172 :7 ،)1983 ،؛ شمس الدين الرشبيني ،مغني املحتاج
(بريوت :دار الكتب العلمية191 :4 ،)1994/1415 ،؛ شمس الدين الرميل ،هناية املحتاج إىل رشح
املنهاج (بريوت :دار الفكر.167 :6 ،)1984/1404 ،
البهويت ،كشّ اف القناع (بريوت :دار الكتب العلمية ،بال تاريخ).263 :2 ،
(جدة :دار املنهاج.534 ،)2004 ،
حممد باعيل باعشن ،برشى الكريم برشح مسائل التعليم ّ
سعيد بن ّ
ابن عابدين ،ر ّد املحتار (بريوت :دار الفكر353 :2 ،)1992/1412 ،؛ شمس الدين الطرابليس،
مواهب اجلليل.359-357 :2 ،
حممد بن عبد اهلل اخلريش،
ابن عابدين ،ر ّد املحتار (بريوت :دار الفكر351 :2 ،)1992/1412 ،؛ ّ
رشح خمترص خليل (بريوت :دار الفكر للطباعة ،بال تاريخ)213 :2 ،؛ حميي الدين بن رشف النووي،
املجموع رشح ّ
املهذب (بريوت :دار الفكر ،بال تاريخ)228 :6 ،؛ موفّق الدين بن ُقدامة ،املغني
(القاهرة :مكتبة القاهرة1774/487 :2 ،)1968/1388 ،؛ وهبة الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأد ّلته
(دمشق :دار الفكر ،بال تاريخ).1966 :3 ،
شمس الدين الطرابليس ،مواهب اجلليل (بريوت :دار الفكر.353 :3 ،)1992/1412 ،
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عي ّ
زكاة ّ
املزكي َمن الذي يأخذ
املزكي ،ولكن ال جيوز توزيعها عن طريق وكيل غري مسلم إال إذا ّ
الزكاة( .((1وقد أملحت الفتاوى املذكورة هنا إىل هذه االختالفاتّ .أما بالنسبة ملا مل ُيذكر من املذاهب
يعي ّ
املزكي
يف الفتاوى ،فاملذهب احلنفي جييز توزيع الزكاة عن طريق وسيط غري مسلم( ،((1وإن مل ّ
مستحق الزكاة( .((1بينام جييز املذهب احلنبيل توزيع الزكاة عن طريق وكالء مسلمني موثوقني ،وال جييز
ّ
توزيعها عن طريق وكالء غري مسلمني(.((1( ،((1
أي من الفتاوى ،فإنّ مسألة
(د) دفع الزكاة ألصناف مستحقيها وضمنها :عىل الرغم من أنّ هذا مل ُيذكر يف ٍّ
أخرى جيب أن تتجاوزها أية وكالة دولية لتوزيع الزكاة وهي :هل جيب أم ال توزيع الزكاة عىل كل
أصناف مستحقيها ،وكم مستحق ضمن كل صنف؟ الرأي يف املذهب احلنفي أنّه جيوز إعطاء الزكاة
مشاهبا .والرأي عند الشافعية أنّه،
لشخص واحد( ،((2ويرى املالكية( ((2واحلنابلة( ((2كذلك رأ ًيا
ً
باستثناء «العاملني عليها» ،جيب أن تستوعب الزكاة بالتساوي من حرض من أصناف املستحقني.
وجيب توزيع الزكاة املعطاة لكل صنف عىل ثالثة منه عىل األقل ،وال جيب أن يكون بالتساوي بل
يستحب(.((2
ُس ُبل مجع الزكاة ودفعها :تعتزم املفوضية السامية لشؤون الالجئني مجع الزكاة عن طريق اإلنرتنت
باستخدام بطاقة االئتامن أو خدمات دفع إلكرتوين (مثل  .)PayPalيمكن توزيع الزكاة عن طريق
املفوضية السامية بالتعاون مع البنوك بخيار الدفع بامكينة الرصاف اآليل .ويوجد سابقة ً
أيضا وهي
استخدام رشكاء إقليميني جيمعون الزكاة يف دول معينة.
.15

.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
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األنصاري ،أسنى املطالب1:360 ،؛ الدمريي ،النجم الوهاج يف رشح املنهاج254 :3 ،؛ الروياين،
بحر املذهب (بريوت :دار الكتب العلمية82 :3 ،)2009 ،؛ ابن حجر العسقالين ،حتفة املحتاج3 ،
344:؛ ابن رفعة ،كفاية النبيه يف رشح التنبيه (بريوت :دار الكتب العلمية103-102 :6 ،)2009 ،؛
الرشبيني ،مغني املحتاج129 :2 ،؛ الرميل ،هناية املحتاج.136 :3 ،
"ذمي" ،بمعنى أي مواطن غري مسلم يف البلد اإلسالمي .والفقيه احلنفي الذي
يذكر النص احلنفي ّ
اصطالحا غري مواطن يف البلد
استرشته أكّ د أنّ املقصود هنا أي شخص غري مسلم وإن مل يكن
ً
اإلسالمي.
ابن عابدين ،ر ّد املحتار269-268 :2 ،؛ الطحطاوي ،حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح،
(بريوت :دار الكتب العلمية.715 ،)1997/1418 ،
البهويت ،كشاف القناع.261 :2 ،
يؤيد الدكتور يوسف القرضاوي الرأي الذي ال جييز توزيع الزكاة عن طريق وسطاء أو وكالء غري
مسلمني .فقه الزكاة (بريوت :مؤسسة الرسالة.846-845 ،)1973/1393 ،
ابن عابدين ،ر ّد املحتار.344 :2 ،
شمس الدين الطرابليس ،مواهب اجلليل.352 :2 ،
البهويت ،كشّ اف القناع.287 :2 ،
األنصاري ،أسنى املطالب402 :1 ،؛ الدمريي ،النجم الوهاج يف رشح املنهاج643 :6 ،؛ ابن حجر
العسقالين ،حتفة املحتاج169: 7 ،؛ الرشبيني ،مغني املحتاج189-188 :4 ،؛ الرميل ،هناية املحتاج،
.164 :6
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العامة هي :التوزيع الشخيص أو عن طريق ماكينة الرصاف
وقنوات املفوضية السامية لتوزيع اإلغاثات ّ
اآليل .وهتدف املفوضية إىل صون كرامة األشخاص ما أمكن إىل ذلك ً
سبيل ،فلذلك تتفادى السبل
التي قد تكون مهينة أو غري حمرتمة؛ وماكينات الرصاف اآليل هي من سبل توصيل اإلغاثات التي تعني
عىل حتقيق ذلك.
فحني يسجل الالجئون أسامءهم لدى املفوضيةُ ،يسألون عن هويتهم ووضعهم العائيل والذين
يعولوهنم وحاجاهتم ،و ُيسألون ً
أيضا عن انتامئهم الديني ،من أجل تقدير مواطن الضعف والرتكيبة
السكانية .وخالل التسجيل تؤخذ بصمة عني ِّ
كل الجي ،وألنّ هذه البصمة فريدة ال تتكرر فهي
جمهزة بامسحة بصمة العني بحيث تُستخدم
تسمح باستعامهلا لغرض املطابقة .وماكينات الرصاف اآليل ّ
لتحديد هوية املستخدمني وملراجعة أرصدة حساب اإلغاثة اخلاص هبم .واملعلومات املأخوذة عن ّ
كل
الجئ تسمح للمفوضية بتوزيع اإلغاثة للحسابات املطابقة ملعايري معينة .وماكينات الرصاف اآليل
تسمح لكل الجئ أن يتس ّلم اإلغاثة عرب مصادر متويل متعددة .ومن املمكن أن تستخدم املفوضية
البيانات التي مجعتها ّ
ليتأكد هلا أنّ الزكاة ُوزِّ عت عىل مستحقيها .وحني تودع األموال يف حسابات
ُرسل إىل ٍّ
كل منهم رسالة قصرية عىل هاتفه بأن يأيت إىل إحدى ماكينات الرصاف اآليل ليتس ّلم
األفراد ت َ
نصيبه من اإلغاثة.
جيددوا تسجيلهم لدى املفوضية ّ
كل عام .وعادة تقوم املفوضية بزيارات دورية
وعىل الالجئني أن ّ
لالجئني للتحقّق من أوضاعهم وإعادة تقويم احتياجاهتم.
توظف مفوضية الالجئني أحيانًا رشكاء لتوزيع اإلغاثة ،وقد يكون هذا ّ
حل طويل األمد لتسليم
شخصيا ،ويسمح هذا ً
أيضا للمفوضية بدفع الزكاة وف ًقا للرشيعة اإلسالمية دون دا ٍع إىل
اإلغاثة
ًّ
االطمئنان إىل أنه مل ُيستخدم أو ّ
َ
التوغّ ل يف التفاصيل .ومن املفرتض ً
يوظف إال
يسهل ذلك
أيضا أن ّ
مسلمون يف توصيل اإلغاثة فال تتهم املفوضية بمامرسة متييز ديني( .ستتضح أمهية هذا اخليار يف الفقرة
التالية).
ِ
والس ُبل املتوقعة لتوزيع
اتّقاء اخلالف الفقهي :يف ضوء ما ُذكر من خالفات (مع الصعوبة التي ُ ْتدثها) ُ
اإلغاثة ،يوىص باألخذ باملذهب احلنفي بوصفه نقطة مرجعية ،باحلد األدنى ،يف مجع الزكاة وتوزيعها
يتعي أو يلزم فعلها) ،إذا أمكن ،مع حماولة استيفاء رشوط املذاهب األخرى (فيام
(يف األمور التي ّ
ينبغي أو يمكن فعله) .ومن األفضل البدء بأحد املذاهب الفقهية لوجود رشط عند إصدار الرأي
الفقهي ونقله بأن نلتزم القول املعتمد يف أحد املذاهب الفقهية األربعة (وإن جاز لنا األخذ باآلراء
الر َخص أو التلفيق بني املذاهب
الفقهية األخرى لتطبيقنا الشخيص لألحكام)؛ وألنه ال جيوز تتبع ُ
بحيث ننشئ ً
يقر أي مذهب بصحته(.((2
عمل ال ّ

 .24ابن حجر اهليتمي ،الفتاوى الفقهية الكربى( ،بريوت :املكتبة اإلسالمية ،بال تاريخ).)326-325 :4 ،
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وبالبدء بمذهب فقهي واحد باعتباره نقطة مرجعية ،ستكون أعامل املفوضية بشأن الزكاة صحيحة
ً
واسعا .وكذلك بسعيها لتلبية رشوط
ودعم
حد كبري ثقة
وف ًقا ملذهب فقهي واحد ،بام جيعلها حترز إىل ٍّ
ً
املذاهب الفقهية األخرى ستنال املزيد من الدعم ً
أيضا ،إذ ستثبت أهنا ال حتتال عىل الرشيعة بل حترتمها.
ينبغي أن يكون املذهب احلنفي نقطة البدء ألن أقواله املعتمدة أنفع ملستحقي الزكاة وأيرس يف التطبيق.
يعد ّنية «اآلمر» أي مؤدي الزكاة كافية يف حالة دفع الزكاة عن طريق وسيط غري
فاملذهب احلنفي ّ
ً
رشوطا من الصعب استيفاؤها .وجييز املذهب
مسلم؛ بينام املذاهب األخرى إما ال جتيز هذا أو تضع
احلنفي نقل الزكاة لبلد آخر ،بينام يمنعه الشافعية واحلنابلة .وجييز املذهب احلنفي إعطاء الزكاة لشخص
واحد ،بينام يشرتط الشافعية أن تستوعب األصناف ك ّلها وأن تدفع إىل ثالثة أشخاص يف ّ
كل صنف.
ً
رشوطا يف حالة
واملذهب املالكي قريب من املذهب احلنفي يف هذا ،لكن من الفروق بينهام أنّه يضع
استخدام وسيط لتوزيع الزكاة ،ليست مذكورة يف نصوص املذهب احلنفي .إال أنّ هذا الفرق عند
التطبيق يتالشى إذ ال أحد يسعى إلسقاط فريضة أداء الزكاة عنه ثم يدفع الزكاة عن طريق وسيط غري
موثوق ،وحني يأمتن املزكي املفوضية عىل الزكاة ّ
يدل عىل أنّه يثق هبا يف توزيعها.
ولغرض اعتبار املذهب احلنفي نقطة بدءُ ،أد ِرج يف امللحق مقتطفات من متن متهيدي يف املذهب احلنفي
تتع ّلق بجمع الزكاة ودفعها.
ً
احلد األدنى .وإذا كان من األفضل
وينبغي التعامل مع رشوط املذهب احلنفي باعتبارها
رشوطا يف ّ
صحيحا عند املذاهب األخرى،
عمو ًما األخذ باحلكم األحوط إن كان ذلك يتيح للعمل بأن يكون
ً
فذلك ال يمكن األخذ به عىل حساب تطبيق حل صحيح عميل.
كثري من الالجئني املسلمني يشعرون بأنّ إخواهنم من املسلمني قد خت َّلوا عنهم .وعند إبالغهم أنّ جز ًءا
ٌ
املفوضية ً
أيضا عىل
من اإلغاثة يأتيهم من الزكاة سيتسنى هلم أن يعرفوا ّأنم غري منسيني .وهذا يساعد
ّ
صحيحا ،بام يساهم يف كسب الثقة .عىل أنّ إبالغ ِّ
كل مستحق للزكاة أنّه
توزيعا
توزع الزكاة
إثبات ّأنا ّ
ً
ً
يتس ّلم زكاة هو أمر غري مطلوب.
املزكني بأنّ املفوضية ،وف ًقا لتقديرها وبالنيابة عن ّ
من املستحسن إشعار ّ
املزكي ،قد تقوم بضم زكاهتم
توزع عىل مستحقي الزكاة(.((2
وأنم قد يستخدمون أموال الزكاة لرشاء طرود إغاثية ّ
إىل زكاة غريهمّ ،
ومن املفيد إعطاء ّ
املزكي اخليار بأن يتس ّلم تقارير دورية تطلعه عىل كيفية رصف زكاته .ومتنح هذه
التقارير فرصة لطلب مساعدات إضافية.
 .25أكّ د يل الفقيه احلنفي الذي استرشته أنّ هذا جائز.
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وتدعو حاجة إىل أن يوجد ما يشبه خطة طوارئ إذا زادت الزكاة عن حاجات الالجئني املسجلني لدى
املفوضية ،وإن كان يبدو ذلك بعيد االحتامل.
ً
أموال كي يزاولوا أعامهلم .وكذلك
جتارا وحرفيني من الالجئني بإعطائهم
تساعد املفوضية أحيانًا ً
يمكن استخدام الزكاة عىل نحو مماثل ،رشيطة أن تكون التجارة أو احلرفة جائزة وفق الرشيعة
حسن أن يقوم فقيه بمراجعة هذه
اإلسالمية .وبام أنّه ال بد أن يكون للمفوضية قيودها اخلاصةَ ،في ُ
القيود ثم إبالغ املفوضية إن كانت احلاجة تدعو إىل قيود إضافية يف حال استخدمت الزكاة هبذه
الطريقة.
توضح فيه :ملاذا يمكنها أن تتس ّلم
تقدم مفوضية شؤون الالجئني توثي ًقا ّ
كسب دعم واسع :ينبغي أن ّ
وأنا حترتم هذه القيود،
الزكاة
ّ
وتوزعها؟ وذلك ّأنا عىل علم بالقيود املفروضة عىل توزيع الزكاة ّ
وأنا ستحرص عىل
وأنّ مجيع األجور ونفقات التشغيل تؤخذ من مصادر متويل أخرى غري الزكاةّ ،
تتعهده جلنة مصغّ رة
تسجيل األنشطة املتع ّلقة بالزكاة ووضع تقرير عنها .عىل أنّ هذا التوثيق ينبغي أن ّ
رسل إىل نخبة من العلامء
تضم خرباء من
ثم ُي َ
مفوضية شؤون الالجئني وخرباء يف الفقه اإلسالميّ ،
ّ
ّ
واملؤسسات اإلسالمية ملراجعته واملصادقة عليه.
تعد وكاالت مجع الزكاة مصادر حمتملة للزكاة أو رشكاء يف مجع الزكاة ،وكذلك
البحث عن مانحني كبارّ :
أغنياء املسلمني .فينبغي أن تقوم املفوضية بإعالم املانحني املحتملني الكبار عن عملياهتا يف توزيع
الزكاة ّ
ليتأكد هلم أهنا تستويف رشوطهم .وسوف تكسب املفوضية ثقتهم .ولقد ُعقدَ ت مؤمترات عديدة
للعمل اخلريي اإلسالمي يف أماكن عديدة حول العامل ،وهذه املؤمترات هي املكان الذي ُيبحث فيه عن
مانحني كبار.
توسيع مصادر املال :حينام يوضع إجراء سليم وقابل للتطبيق ،جلمع الزكاة وتوزيعها ،يف مكانه ،يصبح
من املمكن توسيعه ليشمل ً
أيضا مجع أموال كفارات وفديات واجبة أخرى عن صيام فائت وحنث
يمني ونحو ذلك ،وتوزيع هذه األموال.

 .4خامتة
ضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لتقوم بدور الوكيل
جيوز ً
رشعا أداء الزكاة عن طريق ّ
املفو ّ
عن ّ
واملهجرين والالجئني والنازحني الذين هم مستحقّون هلا رشيطة أن
املزكي يف إيصاهلا للمنكوبني
ّ
ٌ
معينة من مستحقيها .ورشط
تُستوىف
معينة .وأحد هذه الرشوط وجوب دفع الزكاة ألصناف ّ
رشوط ّ
فقطعا جيب أن
آخر هو أنّه ال جيوز أخذ يشء من أموال الزكاة الستعامله يف نفقات التشغيل أو األجور،
ً
تذهب أموال الزكاة ك ّلها إىل مستحقيهاّ ،أما أية نفقات أو أجور فيجب أن تُد َفع من موارد مالية أخرى.
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املجمع النقدي اإلمجايل لإلغاثة التي يمكن توزيعها عىل مجيع الالجئني ،إذ يصل
تساهم الزكاة يف
ّ
النفع من الزكاة حتى ألولئك الالجئني غري املستحقني ألخذ يشء من الزكاة مبارشة .ولنجاح مفوضية
بد هلا من كسب ثقة املجتمع املسلم بعملياهتا يف توزيع
شؤون الالجئني يف القيام
بمهمة توزيع الزكاة ال ّ
ّ
الزكاة .عىل أنّ تقديم إجراء واضح مصادق عليه من ِق َبل طيف واسع من علامء مسلمني معتربين
معروفني ومؤسسات إسالمية معرتف هبا سيعني عىل كسب هذه الثقة؛ ويعني عىل ذلك ً
تقديم
أيضا
ُ
وإظهار ما حتدثه هذه األموال من تغيري إجيايب ألوضاع الالجئني.
تقارير عن مجع الزكاة وتوزيعها
ُ
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امللحق

مقتطفات من الفقه احلنفي
(أ) رشوط أداء الزكاة
ورشط صحة أدائها نية مقارنة ألدائها للفقري أو وكيله أو لعزل ما وجب ولو مقارنة حكمية كام لو دفع
بال نية ثم نوى واملال قائم بيد الفقري.
قرضا ونوى به الزكاة
وال يشرتط علم الفقري أهنا زكاة عىل األصح حتى لو أعطاه شي ًئا وسامه هبة أو ً
صحت.
ولو تصدق بجميع ماله ومل ين ِو الزكاة سقط عنه فرضها(((.

(ب) أصناف املستحقني للزكاة
.1

مكتسبا.
صحيحا
الفقري وهو من يملك ما ال يبلغ نصا ًبا وال قيمته من أي مال كان ولو
ً
ً

.2

واملسكني وهو من ال يشء له.

.3

واملكاتَب

.4

ً
فاضل عن َدينه.
واملديون الذي ال يملك نصا ًبا وال قيمته

.5

احلاج.
ويف سبيل اهلل وهو منقطع الغزاة أو
ّ

.1

احلسن بن ّ
عمر الرشنباليل ،مراقي الفالح رشح نور اإليضاح ونجاة األرواح ،ت .عبد اجلليل العطا
(دمشق :دار النعامن للعلوم.658 ،)1990/1411 ،
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.6

وابن السبيل وهو من ال مال يف وطنه وليس معه مال.

.7

والعامل عليها ُيعطى قد ما يسعه وأعوانه.

وللمزكي الدفع إىل ّ
كل األصناف وله االقتصار عىل واحد مع وجود باقي األصناف.
ٍ
فاضل عن حوائجه
يصح دفعها لكافر وغني يملك نصا ًبا أو ما يساوي قيمته من أي مال كان
وال
ّ
األصلية ،وطفل غني وبني هاشم ومواليهم.
واختار الطحاوي جواز دفعها لبني هاشم وأصل املزكي وفرعه وزوجته ومملوكه ومكاتبه ومعتق
قن يعتق.
بعضه وكفن ميت وقضاء دينه وثمن ّ
بتحر ملن ظ ّنه مرص ًفا فظهر بخالفه أجزأه إال أن يكون عبده أو مكاتبه.
ولو دفع ٍّ
وكره اإلغناء وهو أن َي ْفضل للفقري نصاب بعد قضاء دينه وبعد إعطاء ّ
كل فرد من عياله دون نصاب
من املدفوع إليه فال يكره.
ونُدب إغناؤه عن السؤال.
وكره نقلها بعد متام احلول لبلد آخر لغري قريب وأحوج وأورع وأنفع للمسلمني بتعليم.
واألفضل رصفها لألقرب فاألقرب من ّ
ثم ألهل حملته ثم ألهل
كل ذي رحم حمرم منه ثم جلريانهّ ،
حرفته ثم ألهل بلدته.
فيسد
وقال الشيخ أبو حفص الكبري رمحه اهلل ال تقبل صدقة الرجل وقرابته حماويج حتى يبدأ هبم
ّ
حاجتهم(((.

.2
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ترك هذه الصفحة فارغة
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