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ABSTRACT 
 

Zakat is one of the fundamentals of Islam. It is solely a divine system, and a 

means of enhancing societal unity and solidarity. It works towards bridging the 

gap between the rich and the poor. Islam is a religion of justice and equity, and a 

way of mutual inter-relationship, affection and compassion. Almighty Allah 

prescribes Zakat and makes it a means of upholding an Islamic society based on 

having sympathy for one and other. The society where there would not be a sense 

of class difference among the populace. Zakat is made as one of the revenues for 

boosting socio-economic and financial system; it thus, enhances all the welfares 

on which the life and success of the nation are based. In Islam, it is likened to an 

arch, having a great role to play in many aspects of the religion. Therefore, its 

collection is considered to be a national responsibility. It is the duty of the nation, 

not meant to be carried out by the individuals; because Zakat is not meant for an 

individual welfare or regarded a partial charity. Rather, it is the foundation for 

the formation of socio-economic and political system. It is one of the obligations 

that the government of the nation monitors. Referential evidence to this in the 

Quran goes thus: “Take alms from their wealth in order to purify them and 

sanctify them with it, and invoke Allah for them. Verily, your invocation is a 

source of security for them; and Allah is All-Hearer, All-Knower”.1 Also, “those 

(Muslim rulers) who, if We give them power in the land, (they) perform Salat 

(Prayers) and pay the Zakat and they enjoin all the Islamic virtues, and forbid 

all forms of vices. And with Allah rests the end of all matters”.2 The foregoing 

verses are regarded as evidence that the national government is responsible for 
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 the collection and distribution of Zakat wealth among its legal stakeholders, 

according to the Islamic rulings. Thus, it is one of the most important  

responsibilities of the nation. Meanwhile, the Republic of Gambia has a means 

of collecting and distributing Zakat wealth to its legal stakeholders.  
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  3 القرآن. التوبة9: 103

  4 القرآن. احلج11: 11   

 

 املةلخص

 
 الجتماعي،ا والتكافل تعزيز األلفةوسيلة من وسائل  فريد، رابيني  ونظام اإلسالم، أركان من ركن عظيم الزكاة    

 ومودة تكافل هجومن ومساواة، عدل دين فاإلسالم والفقراء، األثرايء بني الطبقي  الفجوة تضييق على تعمل وهي
 التفاوت فيه يكثر ال الذي اجملتمع املرتاحم، املسلم اجملتمع لقيام سببا وجعلها الزكاة شرع وتعاىل سبحانه فاهلل ورمحة،
 إلقامة سببا اكماجعله واالجتماعي، واملايل االقتصادي موردا من موارد تعزيز النظام وجعلها أبنائها، بني الطبقي
 يف كبريا دورا لعبت اإلسالم، قنطرة وهي ، وسعادهتا حياهتا عليها اليت تتوقف املصاحل األمة، هلذه العامة مصاحل

 موكوال حقا توليس الدولة واجبة ولة واختصصاهتا، فهياإلسالمية، فجبايتها من مسؤوليات الد اجملاالت من عدد
 وحىت صاديواقت اجتماعي نظام وأساس عماد هي بل جزئيا، إحساان وال فردية، مصلحة ليست الزكاة ألني  لألفراد،

ذ ْ منن ْ أمم ْوماهلننم ْ قوله تعاىل:} خ   ذلك يف والدليل ،(الدولة) احلكومة عليها تشرف اليت الواجبات من فهي. السياسي
تمكم سمكمٌن هلم م ْ وماَّللَّ  َسمنيٌع عملنيٌم { قمًة ت طمهينر ه م ْ ومت  زمكينيهنم ْ ِبنما ومصملين عملمي ْهنم ْ إننَّ صمالم الَّذنينم إنن ْ ممكَّنَّاه م ْ يفن  ، وقوله:}3صمدم

اةم ومأم  ةم ومآت مو ا الزَّكم مر ْضن أمقمام وا الصَّالم َّللنَّن عماقنبمة  األ ْ م ورن {األ ْ ل ْممع ْر وفن ومن مهمو ْا عمنن ال ْم ن ْكمرن وم الآلايت السابقة تعدي ف،  4ممر وا ابن
من فهي  المية،، وفق ضوابط الشريعة اإلسدليال عن مسؤولية الدولة جبمع الزكوات وتوزيعها إىل أصحاِبا الشرعيني

 يها وسائل يتم من خالهلا جباية الزكاة وتوزيعها إىل أصحاِبا، فجهورية غامبيا فأعظم وأهمي مسئوليات الدولة
 الشرعيني.
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 املقدم 

الزكاة فرض من فرائض هللا، وركن من أركان اإلسالم، وقد ورد ذكرها مقرتنة ابلصالة يف كثري من اآلايت القرآنية كما يف 
ةم ومءمات وا الزَّكماةم{ ك م ْ منن ْ خمري ٍْ تمن ، 5قوله تعاىل: }ومأمقنيم وا الصَّالم من  ْف سن ةم ومءمات وا الزَّكماةم وممما ت  قمدينم وا ألن د وه  وقوله: }وأمقنيم وا الصَّالم

رٌي{  . 6عنن ْدم اَّللَّن إننَّ اَّللَّم ِبنما ت مع ْممل ونم بمصن

 اجملتمع يف فهي عماد النظام االقتصادي واملايل، واالجتماعي، والسياسي، جاءت لتحارب الفقر والكنز، والبطالة
اإلسالمي، من خالل تطبيقها، وهي فريضة هللا على كل مسلم ملك نصااب من مال بشروطه، وأخذها النيب صلى هللا 
قمًة ت طمهينر ه م ْ  عليه وسلم وأمر أبخذها ممن تب عليه، امتثاال ألمر ربيه، حيث قال تبارك وتعاىل: }خ ذ ْ منن ْ أمم ْوماهلننم ْ صمدم

هري املال سبب لتط من حكم سامية، وأهداف نبيلة، اليت ال نستطيع أن حنصيها، وهي ، ملا يف ذالك 7ا{ومت  زمكينيهنم ْ ِبنم 
وتنميته، وإحالل الربكة فيه، وذهاب شره ووابئه، وتقيه من اآلفات والفساد، وتطهير املزكيني من الشح والبخل، وأرجاس 

 .الذنوب واخلطااي وغريها من الفوائد

ا ومال ْم ؤم هللا سبحدد وقد    قمات  لنل ْف قمرمآءن ومال ْممسماكننين ومال ْعمامنلننيم عملمي  ْهم لَّفمةن ق  ل وب  ه م ْ ومِفن حانه وتعاىل أهلها يف قوله: }إنَّنَّما الصَّدم
الزكاة  إبدارة شؤون. والريب أني القيام 8{مٌ الرينقمابن ومال ْغمارنمننيم ومِفن سمبنيلن اَّللَّن وماب ْنن السَّبنيلن فمرنيضمًة ميننم اَّللَّن وماَّللَّ  عملنيٌم حمكني

 كفيل حبلي مشكلة اجملتمع االسالمي من الفقر وغريه.وفق الشريعة اإلسالمية وضوابطها  

فجباية الزكاة من اختصصات الدولة ومسئولياهتا يف الفقه اإلسالمي، ففي مجهورية غامبيا فيها عدد من الوسائل والطرق 
 لزكوات من أرابِبا مثي تفريقها إىل أصحاِبا الشرعيني.الىت يتم من خالهلا مجع ا

 إدارة شؤون الزكاة يف غامبيا

نظرا ألمهية إدارة شؤون الزكاة وألمهية أعمال حتقيق وحتصيل أموال الزكاة وصرفها إىل أصحاِبا الشرعيني، جيب على كل 
 دولة إسالمية تشكيل أو إنشاء جهة عامة على مستوى الرَسي متخصصة ومتفرغة إلدارة شؤون الزكاة، كما جيب أن 

                                                           
 13: 1سورة البقرة 5

  6 سورة البقرة 1: 110
  7 سورة التوبة9: 103 

  8  سورة التوبة 9: 00
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اصة إلدارهتا يستند إىل مبادئ الشريعة، حفظا لكرامة الفقراء يكون هلذه اجلهة شخصية معنوية مستقلة وقانون خ
} خ ذ ْ منن ْ :واملساكني ومن يف حكمهما، وحفظا ألمن الدولة واستقرارها، فإدارة الزكاة من مسؤولية الدولة، قال تعاىل 

قمًة ت طمهينر ه م ْ ومت  زمكينيهنم ْ ِبنما ومصملين عملمي ْهنم ْ إننَّ صمالم   .9يٌع عملنيٌم {تمكم سمكمٌن هلم م ْ وماَّللَّ  َسمن أمم ْوماهلننم ْ صمدم

فاهلل تعاىل أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم أبخذها على كلي مسلم ملك نصاب من مال بشروطه، فاخلطاب هنا عام   
 وموجه إىل مجيع احلكام الذين جاؤو بعد الرسول صلى هللا عليه وسلم، فلزام على مجيع احلكومات اإلسالمية القيام

إبدارة شؤون الزكاة وفق الشريعة اإلسالمية وضوابطها ملا يف ذلك من كرامة وصيانة ألبناء اجملتمع خاصة الفقراء واملساكني 
 ومن يف حكمهما.

ىل رَسية وقانونية تتوىل إدارة شؤون الزكاة، ولكن هناك جهة تتو  ولألسف الشديد فغامبيا ليس فيها جهة متخصصة
 جمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف غامبيا،شؤون املسلمني، مايسمى ا

(The Gambia Supreme Islamic Council.) 

م أهدافه وأمنيته املستقبلية وشخص 1991فقد بني اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف غامبيا ومنذ اطالقته عام    
م وا  تعاىل:} جعل شعاره قول هللامعامل حتركه، ووضع األسس اليت ميشي عليها لتحقيق أهدافه وغايته النبيلة، و  وماع ْتمصن

م  اءً فمأملَّفم ب مني ْ ت م ْ أمع ْدم مب ْلن اَّللَّن مجمنيًعا ومالم ت مفمرَّق وا وماذ ْك ر وا ننع ْممتم اَّللَّن عملمي ْك م ْ إنذ ْ ك ن  ْ ت م ْ عملمى ق   حبن ومااًن ومك ن  ْ تنهن إنخ ْ ت م ْ بنننع ْمم ل وبنك م ْ فمأمص ْبمح ْ
رمٍة مننم  تمد ونم شمفما ح ف ْ تنهن لمعملَّك م ْ ت مه ْ لنكم ي  ب منيين  اَّللَّ  لمك م ْ آايم ن  ْهما كمذم  .10{النَّارن فمأمن  ْقمذمك م ْ من

فقد جعل اجمللس هذه اآلية الكرمية شعاره، وهذا يعدي دليل لصدق نيته واهتمامه أبمور املسلمني يف غامبيا، وحماولة     
 اجمللس يف أهدافه وأمنيته املستقبلية إقامة املناسبات واملؤمتراتالعمل على وحدهتم. وعلى هذا األساس فقد جعل 

والدورات السياسية اإلسالمية امليمونة، ألجل حتقيق أهدافه السامية النبيلة، وهو وحدة املسلمني وخدمتهم يف عاملنا 
 .11 اإلسالمي عامة ويف غامبيا خاصة

 

                                                           

   9 القرآن. التوبة.9: 103
  10 القرآن. آل عمران. 3. 103

  11 جملس األعلى للشؤون اإلسالمية يف غامبيا. 1011م. دستور جملس األعلى يف غامبيا. د.ن. ص.1.
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ن، ئ خلدمة املسلمني ومساعدهتم يف كلي ما يتعلق أبمور الديفاجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف غامبيا، قد أنش
وتتجلى ذلك يف ما قام به اجمللس من األعمال واخلدمات اليت قدم للمسلمني يف غامبيا، ومن هذه اخلدمات تشكيل 

 مادايً  مستقلة ة غرياملعنوي أو إنشاء اللجنة الزكاة واألعمال اخلريية يف غامبيا، إالي أني هذه اللجنة غري رَسية، وشخصيتها
 اللجنة. إىل سلطة قانونية ملزمة اليت ترب الناس وتلزمهم أبداء زكواهتم ودفعها إىل وإدارهتا إنشائها قانون يستند وال وإدارايً 

 أمساء أعضاء هذه الةلجن  ومناصبهم

 جلنة الزكاة واألعمال اخلريية تتكون على مثانية أعضاء وهي مايلي:

انفامرا كمارا  / الشيخ-3سيداي سيس  انئب الرئيس.  / الشيخ -1حممد األمني كانيت  رئيس اللجنة .  /الشيخ-1
عيسى  /الشيخ -0مصطفى جالو مشرف األ قاليم.   /الشيخ-5إبراهيم جغنا انئب السكرتري.   /الشيخ -1سكرتريا.  

عثمان جاك  أمني اإلتصال  /الشيخ -8  دمبو توري  انئب أمني الصندوق.  /الشيخ-7جاورا  أمينا الصندوق.  
 12اخلارجي.

فهؤالء هم أعضاء اللجنة الزكاة واألعمال اخلريية اليت أنشأها اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف غامبيا، ولكن الباب   
لكي ينضموا  ،مفتوح للجميع، ألني اجمللس دائما يطلب املشاركات واالقرتاحات والتوصيات من األساتذ واألئمة واخلطباء

 إىل هذه اللجنة اخلريية خدمة للمسلمني عامة وللفقراء خاصة يف جمتمع غامبيا.

 أعمال الةلجن :

 أعمال اللجنة تتجلى يف النقاط التالية:

 من بشروطه مال من نصاب ملك من وكلي  األغنياء حث -1توعية املسلمني عن أمهية الزكاة يف جمتمع غامبيا.  -1
 إىل الزكاة أموال صرف -1  .حمضر يف-أمكن ما -وحصرهم الزكاة مستحقي رصد -3  .الزكاة فريضة ألداء املسلمني
 مايل مصدر إجياد إىل السعي -0  .الطارئة احلاجات أصحاب على الصرف -5 .املوجود بقدر الشرعيني أصحاِبا

 13.مأمون

                                                           

  12 اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف غامبيا. 1008/11/0م. رسالة بدء العمل. غامبيا. د.ن. ص.1. 

 13 اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف غامبيا. 1008/11/0م. رسالة بدء العمل. ص .1.   
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، هلذا الركن العظيمالعملية و فإني اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف غامبيا، يقوم حبسب قدرته ونشاطه ابلتوعية النظرية 
هذا  أبمهية من مجيع الدعاة واألئمة واألساتذة واخلطباء بذل جهدهم يف توعية املسلمني ايرجو يطلب دائما و اجمللس ف

ال يؤدون  غنياءا من األكثري ألني   ،يؤدي إىل هدم كيان اجملتمع أبني ذلك ا وتضييعهابيان خطورة تركه، و الركن يف اجملتمع
 زكاة أمواهلم كما ينبغي وهذا شيئ خطري جدا جيب وقفه. 

فالباحث ملا علم أهداف اجمللس وأمنياته املستقبلية أول شيئ خطر على ابله ومتىن به هو أن يكون اجمللس جهة متخصصة 
، أعين أن ختتاره احلكومة لتكون مؤسسة رَسية ومتخصصة ومتفرغة لشؤون الزكاة وكل ما يتعلق أبمور تتوىل شؤون الزكاة

 املسلمني يف غامبيا.

 مفهوم اجلباي 

وجباية  وحصيلته مجعته: أي جبايًة، اخلراج جبيت: جيباجلمع والتيحصيل يقال: هي معىن احلصيلة هي اجلباية يف الليغة: 
هو  خم واجلايب:، واجلابية حوض ضو حصلته جبيت املال واخلراج أجبيه جباية، مجعتهالزكاة مجعه وحتصيله، كمايقال 

 وهو: اجلباية من افتعال ، االجتباء،، واجلباوة: اسم املاء اجملموعالزكاة واخلراج، وكذلك جيمع املاء لإلبل اليذي جيمع 
 .14.مظاهنا من األمموال استخراج

إذن فاجلباية، هي: إقتطاعات نقدية أو مالية تقووم ِبا اإلمام أو احلاكم)الدولة( على األفراد لتغطية نفقات الدولة 
 وتكون على شكل ضريبة أو رسم. 

 األلفاظ ذات الصةل  ابجلباي 

 .18الصيدقة من األموال أرابب يدفعه ما الكتابة: تقييد -5. 17العرافة -3.  16اخلرص -1.  15احلساب -1

                                                           

  14  ابن منظور. مجال الدين. 1111 ه . لسان العرب. بريوت: دار صادر. ج.11. ص. 117. الفراهيدي. اخلليل ابن أمحد.
  .191. ص.0. د.م. دار ومكتبة اهلالل. ج.كتاب العني  د.ت.    

ه. وهو من وسا   15 احلساب هو العمل اليذي حيتاج إليه يف ضبط املال اليذي جيمعه اجلباة، ومعرفة مورده ومصرفه. ِبعىن إحصاء املال و عدي
ئل ضبط اجلباية.     

  16  التقدير ما على النيخل وحنوه من مثر، ابلظيني.

  17  تدبري القوم والقيام على سياستهم. والعريف عند الفقهاء هو اليذي يعريف اجلايب أرابب الصيدقات إذا مل يعرفهم.

  18  الزخمشري. جار هللا. 1119 ه  - 1998 م. أساس البالغة. بريوت: دار الكتب العلمية. ج.1. ص.111.
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وهذه األلفاظ هلا صلة قوية ابجلباية، ألني اجلايب أو الساعي ينبغي أن يكون عاملا ابحلساب، ألنيه حيتاج إىل إحصاء  
األموال اليت جيمعها، وعدها وضطبها، وال يستطيع القيام ِبذا كليه إالي إذا كان مليما بعلم احلساب. وكما جيب أن يكون 

 فة يف تدبري الناس و سياستهم.جيدا يف التقدير، وذو خربة و ثقا

 وسائل جباي  أموال الزكاة يف غامبيا 

ة غة ومتفر متخصصرَسية املعروف أني غامبيا ال يوجد فيها قانون ملزم أو نظام تشريعي خاص ابلزكاة، أو جهة ومن 
 الزكاة وتوزيعها يتم مجع من خالهلا اليت ،جلمع الزكاة وصرفها إىل أصحاِبا الشرعيني، ولكن هناك ثالث طرق أو وسائل

 ، وميكن تفصيلها على النحو التايل. إىل مستحقيها

اجمللس، لكي  : توعية اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف غامبيا للمسلمني أبمهية الزكاة، وحثهم بدفع زكواهتم إىلأوال
فبعض  ، غامبياالزكاة وحتصيلها يف من إحدى الوسائل اليت يتم ِبا مجع هيقوم اجمللس بتوزيعها إىل مستحقيها، وهذ

 املزكني يقومون بدفع زكواهتم إىل اجمللس، ألني اجمللس أحياان يقوم بتوعية الناس أبمهية الزكاة، وحضهم على أدائها. وأخرب
من ضمن أبنيه  ،أبني اجمللس يهتم أبمور املسلمني، خاصة الفقراء و املساكني ومن يف حكمهماالباحث  رئيس اجمللس

 .19ا الشرعينيصرف إىل أصحاِبتتوضع فيه زكواهتم، مثي  ،ال للمسلمنياملبيت  إنشاءاملستقبلية  ات اجمللسيأمن

يف ، ةر املاضيو تشبه الوسائل التقليدية، اليت كانت موجودة يف العص كواتالوسيلة اليت تستخدمها اجمللس جلمع الز  هذه
ائل اليت تعني اهليئات الوس :. أعين ابلوسائل التقليديةالراشدين، ومن بعدهم عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، و اخللفاء

لفاء من بعده،  . فالنيب صلى هللا عليه وسلم واخلرابِباالزكاة من أأمول حتتاج إليها السعاة واجلباة جلمع اليت واللجان، و 
 لشرعيني. كانوا يرسلون السعاة والوالة جلباية أموال الزكاة وصرفها إىل أصحاِبا ا

م بتوعية و قياجمللس مل يقم إبرسال اجلباة جلمع الزكوات، لعدم وجود قانون أو نظام تشريعي خاص بذلك، ولكن اجمللس ف
لس، ، ومن مثي يقوم بعض املزكني بدفع زكواهتم إيل اجملهلم الناس عن أمهية الزكاة، والسعي إىل إجياد مصدر مايل مأمون

كانت   يف احلقيقة أني هذه الصورة تشبه الصورة اليتو  ال الزكا لدى اجمللس يف غامبيا.وهذه وسيلة من وسائل مجع أمو 
 مع تغيريات بسيطة بينهما. فالنيب صلى هللا عليه وسلم أمر معاذ بن جبل ملا أرسله  ةر املاضيو موجودة يف العص

                                                           

  19 األمني توري، رئيسس اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية. 1010/10/3م. مقابلة شخصية شفوية. غامبيا: يف اجمللس األعلىى .
 للشؤن اإلسالمية.
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اء،  فقال له النيب تفريقها إىل الفقر مثي ء إىل اليمن بتوعية الناس وتعليمهم بوجوب الزكاة وأمهيتها، وأخذها من األغنيا
 .20."أعلمهم أني اَّللي افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وتردي على فقرائهم"صلى هللا عليه وسلم: 

  .جمللس األعلى للشؤن اإلسالمية يف غامبيا أهتم ِبذا اجلانب احليوي و اجلوانب األخرى من فرائض الشريعة اإلسالميةفا

ان ملتابعة أحوال املسلمني يف الدولة، و من هذه اللجان جلنة الزكاة و األعمال اخلريية اليت كلفت شكل جلفاجمللس  
 أنشئتكلت و ش ا، ألهني رَسي غري انولكن لألسف الشديد أبني هذه اللج .ببحث موضوع الزكاة و تقدميها إىل اجمللس

 بدون قانون أونظام تشريعي خاص ِبا. 

دى اجمللس؟ مجع الزكاة و توزيعها ل ، عن كيفيةرئيس اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف غامبيا الباحث سألفقد 
فأجاب أبني اجمللس يقوم بتوعية الناس وحثيهم على أداء الزكاة، ودفعها إىل اجمللس، لكي يقوم اجمللس بتوزيعها إىل 

اص لعدم وجود سلطة، أو قانون ملزم خ وذلك قليل جديا،مستحقيها، لكن الذين يقومون بدفع زكواهتم إىل اجمللس 
انئب الثاين لرئيس اجمللس األعلى للشؤون  الباحث سألكما و   .21م(2016/10/3ابلزكاة ) الشيخ األمني توري، 

ية رئيس اجمللس، وأضاف يف ذلك أبنيه البدي جبولة ميدانية لتوعال ِبثل ما أجابه فأجاب ،اإلسالمية عن نفس السؤال
األمني العام  ل الباحث .  وكما قاب22لناس أكثر وتذكريهم أبمهية الزكاة ومكانتها يف الدين،) الشيخ إبراهيم جاجو(،ا

عن سبب قلة املزكني الذين يقون أبداء زكواهتم ودفعها إىل اجمللس، مع أني هناك عدد كبري اليدفعون  هللمجلس، فسأل
جود سلطة شؤون الزكاة، وعدم و تتوىل متخصصة رَسية ، أبني السبب هو عدم وجود جهة هزكواهتم إىل اجمللس؟ فأجاب

 . 23(م3/10/1010قانونية )دكتور أمباي كيبا كاه، 

 

 

                                                           

  20 البخاري. صحيح البخاري. كتاب الزكاة. ابب وجوب الزكاة. ج.1. ص.101. رقم احلديث. 1395.

 21 األمني توري، رئيسس اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية. مقابلة شخصية شفوية. يف اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية - غامبيا.

  22  إبراهيم جاجو، النائب الثاين لر ئيسس اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية. مقابلة شخصية شفوية. غامبيا: يف اجمللس األعلى للشؤون
.اإلسالمية  

  23 أمباي كاه، األمني العام للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يف غامبيا. مقابلة شخصية شفوية. غامبيا:  يف اجمللس األعلى للشؤون
غامبيا يف إلسالمية  
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اللجنة  حىتضااي الزكاة، و لق ومتفرفقة أبني اجمللس ليس جهة متخصصةفقد تبني للباحث بعد مقابلتة هلؤالء الشيوخ، 
نة.  ولذا  وذلك لعدم وجود تشريع خاص ابللج لعدم اهتمام الناس بدفع زكواهتم إليها،ة، اليت شكلها اجمللس غري نشط

 فإن الباحث يرى  أنيه من الضروري  أن يتدخل احلكومة  يف هذا الشأن، وكما يرى أنيه جيب على مجيع الدعاة واألئمة  

ان األموال اليت جيب يلركن يف اجملتمع الغاميب، وبواخلطباء واألساتذة  أن يبذلوا جهدهم  يف تو عية الناس أبمهية هذا ا
ني معظم املسلمني ألللمسلمني يف كلي وقت ال يف موسم معني،  أنصبتها ومواقيتها، وكيفية إخراجها نبياو  فيها الزكاة

ألني  ،ئمااليدرون أني يف أمواهلم زكاة، واليشعرون بذلك، فهم حيتاجون إىل إعالم قوي، وتذكرة لطيفة متصلة، وتنبيه د
نننيم{حيث  بذلكهللا أمران  رمى ت من  ْفمع  ال ْم ؤ ْمن  . 24قال:} ومذمكينر ْ فمإننَّ الذينك ْ

 الوكال  : اثنيا

يث عن هذه ، وقبل أن يتطرق الباحث يف احلدالوسائل اليت يتمي ِبا مجع الزكاة وصرفها يف غامبيا فالوكالة من ضمن
 عن مفهوم الوكالة لغة واصطالحا. الوسيلة وكيفيتها، يودي أن يتطرق يف احلديث

الوكالة: معناها يف اللغة احلفظ والكفاية والضمان، يقال فالن وكيل فالن، ِبعىن حافظة أو ضامنة أو كافية. واصطالحا: 
هي استنابة شخص جائز التصرف شخصًا مثله جائز التصرف فيما تدخله النيابة من حقوق هللا تعاىل وحقوق 

 .25اآلدميني

 الوكالة جائزة إبمجاع العلماء فلم ينقل عن أحد منهم ِبنعها.  

 26وقال ابن قدامة: "وإذا كان يف إخراج الزكاة، ونوى عند الدفع إىل الوكيل ونوى الوكيل عند األداء، جاز"

ك طريقة أخرى، هنا وكما أني يوكلون األئمة والعلماء أبداء زكواهتم وتوزيعها إىل مستحقيها،   سلمني يف غامبيافبعض امل
تشبه اجلباية، وهي أني الوكيل عاملا كان أم غريه، يكون بينه وبني املزكي موعد يف كلي هناية السنة، وذلك عهد بينهما، 

 ني املزكي ، ليجمع ماعنده من الزكاة، ليوزعها إىل أصحاِبا الشرعيني، ألمعني الوكيل يف هنايةكلي سنة، ويف شهر هأن أيتي

                                                           

  24 القرآن.الذارايت 51: 55
  25 جلزيري. عبد الرمحن بن حممد عوض. 6666م. الفقه على املذاهب األر بعة. بريوت: دار الكتب العميلة.ج.3.ص. 118. 

  26 ابن قدامة.1991م. الكايف يف فقه اإلمام أمحد. بريوت: دار الكتب العلمية. ج.1.ص.117. 
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قوم ِبسؤولية مجع متخصصة ت رَسية عدم وجود جهة فإني الزكاة، قدال مييز مستحقي الزكاة عن غريهم.  غري مفقه يف فقه
 يف الدولة، جيعل بعض املزكني يوكلون غريهم يف أداء زكواهتم. أصحاِبا الزكوات وتفريقها إىل

  اثلثا: التطبيق الفردي

 غامبيا، جعل يف أصحاِبا الشرعينيتوىل جباية أموال الزكاة وصرفها إىل تمتخصصة  أو هيئة رَسية إني عد وجود جهة
معظم املزكني يقون أبداء الزكاة أبنفسهم، طوعا واختيارا، وأداء الزكاة يف غامبيا غالبا يتم على مستوى األفراد، ألني األمر 

لذين يذهبون داء زكواهتم ودفعها إىل السعاة امرتوك للفرد حسب إميانه. وأميا املزكون يف العصور املاضية كانوا يقومون أب
متخصصة رَسية ة لعدم وجود هيئ ،يقومون أبداء الزكاة أبنفسهموأميا أغلب املزكني يف غامبيا إليهم جلمعها وحتصيلها. 

  موكوال للدولة. ارسال اجلباة ليس أمر موكوال لألفراد، إَّنا هو حقني إفإ. لذلك

يت من خالهلا يتم مجع الزكاة وصرفها يف جمتمع غامبيا) توعة اجمللس والوكالة(، ولذلك  فهذه الوسائل، هي الوسائل ال 
 فالباحث يرى أني هذا األمر يعين جباية الزكاة، اليتم إالي بوجود سلطة قانونية، وبوجود نظام تشريعي خاص ابجلباية.

 اخلامت 

 تطبيق ألني  وتكافل، بةوحم وسالمة، أمن يف تعيش األمة تعل اإلسالمي جباية وتوزيعا اجملتمع يف الزكاة نظام إن تطبيق  
 واملايل، القتصاديا النظام عماد الزكاة ألن املختلفة، أبنواعها األمة مشكلة حللي  وفق الشريعة اإلسالمية كفيل الزكاة نظام

 العباد، على هللا أمانة اةاإلسالمي، فالزك اجملتمع يف والبطالة والكنز، الفقر لتحارب جائت والسياسي، واالجتماعي،
. أسرية وأ سياسية، أو اقتصادية أو كانت اجتماعية للحياة أمهية االسالمية القيم أفضل من معلوم هو كما  واألمانة

 والصالة لإلميان شرط جعله حيث وسلم، عليه هللا صلى املصطفي سنة ويف الكرمي، القرآن يف كبري اهتمام هلا كان ولذا
 ابلغ، حتديدا دهموحد الكرمي، القرآن يف أهلها بذكر وتعاىل سبحانه هللا توىل ولذا األماانت، أكرب من فالزكاة. والزكاة

فاألصناف حمددة ابلنص القطعي، ولذا كانت الدراسات  .مرة من يف أكثر لنا وسلم عليه هللا صلى الرسول وذكرهم
 النظرية حمدودة، ولكن لو تطرقنا النظر إىل املوارد الزكاة يف القرآن والسنة النبوية صلى هللا عليه وسلم لوجدهنا غري حمدودة 
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قمًة ت طمهينر ه م ْ خ ذ ْ منن ْ أمم ْوماهلننم ْ  يف قوله تعاىل: } بل مطلقة فقد أطلقه هللا سبحانه وتعاىل  ومت  زمكينيهنم ْ ِبنما ومصملين عملمي ْهنم ْ إننَّ صمدم
تمكم سمكمٌن هلم م ْ وماَّللَّ  َسمنيٌع عملنيٌم{  ، فاهلل سبحانه وتعاىل مل يشرع الزكاة بدون قوانني وضوابط، بل شرعها أصال 27صمالم

ة يف هذا العصر أكثر بيقها. كما أني التطبيقات النظريمبنية على الضوابط والقوانني اإلهلي، مميا ينبغي لكلي جمتع مسلم تط
وفقالضوابط  ،من التطبيقات العملية، والزكاة التصل إىل غاايهتا القصوى والسامية إالي بتطبيقها تطبيقا عملية معاصرة

 واملساكني الفقراء احملتاجني من الزكاة مستحقي الشريعة اإلسالمية، فجباية الزكاة من اختصصات الدولة ومسؤوليتها، ألني 
 فالدولة حلكومة،ا مسؤولية وهذا ذلك، على قادرين غري ألهنم األثرايء، من أبخذها هللا يكلفهم مل ولذا والقوة هلم الحول

 يعاين أن البدي  ينئذح فاجملتمع الزكاة، شؤون مسؤولية عن وتاهلت بشريعته، والعمل اإلسالم تطبيق عن تغافلت إذا
 . الفقر من األمة لتنقذ جائت وغريمها، واملايل، اإلقتصادي النظام أساس الزكاة ألني  والبطالة، ابلفقر

 املصادر
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  27 سورة التوبة9: 103 
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