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الموافق 2022/ 1 /26 :م

حكم صرف الزكاة لصندوق اﻷمم المتحدة ﻹغاثة الﻼجئين

وردنا سؤال من السادة /المفوضية السامية لشؤون الﻼجئين

يقولون فيه:

الموضوع :طلب فتوى لصندوق الزكاة التابع للمفوضیة السامیة لشؤون الﻼجئین

تحیة طیبة وبعد،

السﻼم علیكم ورحمة لله وبركاته،

بدایة تھدي المفوضیة السامیة لﻸمم المتحدة لشؤون الﻼجئین خالص اﻻحترام
والتقدیر لدائرتكم الموقرة للعمل الخیري الذي تقومون به بما یعود بالنفع ع
اﻹنسانیة ویشجع العمل الخیري.
عملت المفوضیة السامیة لﻸمم المتحدة لشؤون الﻼجئین خﻼل الفترة اﻷخیرة ع
تطویر أدوات العمل الخیري اﻹسﻼمي وأثرھا ع

حیاة الﻼجئین والنازحین داخلیاً،

حیث أطلقت المفوضیة "صندوق الزكاة لﻼجئین" العام الماضي ،والذي تسعى من
خﻼله إ إیصال  %100من زكاة مال شركائھا من مؤسسات وأفراد إ مستحقیھا

من الﻼجئین والنازحین داخلیا ً

عدد من الدول اﻷعضاء

منظمة التعاون اﻹسﻼمي

كلبنان واﻷردن والعراق والیمن ومصر وموریتانیا وبنغﻼدیش وأفغانستان وباكستان
ومالیزیا.
وخﻼل السنة اﻷو من إنشائه ،ساعد الصندوق أ كثر من ملیون مستفید من الﻼجئین
والنازحین داخل ًیا حول العالم.

یرجى اﻻطﻼع ع
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تابع فتوى رقم2022/ 1 :

وحرصا ً من المفوضیة ع

اﻻلتزام بأحكام الزكاة وضوابطھا

عملیة توزیع أموال

الزكاة ،فقد استصدرت المفوضیة أ كثر من عشر فتاوى من جھات مختلفة ،منھا

مجمع الفقه اﻹسﻼمي التابع لمنظمة التعاون اﻹسﻼمي .حیث تشیر الفتاوى جمیعھا
إ جواز تلقي المفوضیة أموال الزكاة وتوزیعھا ع

مستحقیھا من الﻼجئین

والنازحین داخلیا طبقا ً للشروط والضوابط التي تلتزم بھا المفوضیة .وبناء ع

اجتماعنا بتا يخ  ، 2021/12/14نتقدم لسعادتكم بطلب استفتاء من دائرة الشؤون
اﻹسﻼمیة والعمل الخیري

نظرا ً لشمولیة دوركم

د حول آلیات توزیع الزكاة من قبل المفوضیة ،وذلك

إمارة د واھتمامكم بالقضایا اﻹنسانیة للمحتاجین.

الجواب وبالله التوفيق:
الزكاة ف يضة إسﻼمية وهي ثالث أركان اﻹسﻼم ،كما صح

الحديث فيما أخرجه

البخاري ومسلم عن ابن عمر ،رضي ﷲ عنهما قال :قال رسول ﷲ ص
وسلم " بني اﻹسﻼم ع

ﷲ عليه

خمس :شهادة أن ﻻ إله إﻻ ﷲ وأن محمدا رسول ﷲ ،وإقام

الصﻼة ،وإيتاء الزكاة ،والحج ،وصوم رمضان"
وقرن ﷲ تعا فرضها وإيجابها بالصﻼة التي هي عماد الدين
َ
ِيموا الص َﻼ َة َوآ ُتوا الزك َ
َاة{
كما قوله جل وعﻼ } َوأق ُ
وجعلها حقا مفروضا ً ع

نحو ثمانين آية

اﻷغنياء ﻹطعام وسد حاجات ذوي الحاجة من المسلمين

كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما :أن النبي ص
عليه وسلم بعث معاذا رضي ﷲ عنه إ
إﻻ ﷲ ،وأ

اليمن ،فقال " :ادعهم إ

ﷲ

شهادة أن ﻻ إله

رسول ﷲ ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أن ﷲ قد افترض عليهم

رقم نموذج اﻹصدار02 :

)ص  2من (3

تا يخ اﻹصدار2020/03/26 :

رمز الوثيقةF16 / V1.0 FTD/ :

تابع فتوى رقم2022/ 1 :

خمس صلوات

عليهم صدقة

حكم صرف الزكاة لصندوق اﻷمم المتحدة ﻹغاثة الﻼجئين

كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أن ﷲ افترض

أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد ع

فقرائهم"

وهؤﻻء المستحقون هم المبينون آية الصدقة التي تقول} :إِن َما الصد ََق ُ
ات لِ ْل ُف َق َرا ِء
يل ﷲِ
اب َوا ْل َغارِمِ ينَ َو ِ َ
َوا ْل َم َ
س ِب ِ
ساك ِ
ِين َوا ْل َعامِ لِينَ َع َل ْي َها َوا ْل ُم َؤل َف ِة ُق ُلوبُ ُه ْم َو ِ الر َق ِ

يل َف ِ َ
ِيم{
ِ
يض ًة مِ نَ
ﷲ َوﷲُ َعلِي ٌم َ
حك ٌ
ن الس ِب ِ
َوا ْب ِ
وعليه فإن كان هذا الصندوق يقوم بواجب تو يعها من قبل أفراد المؤسسة من

المسلمين لمستحقيها من هؤﻻء الﻼجئين نقدا ،أو إطعاماً ،أو كساء أو عﻼجا ً أو تعليما،

فيجوز أن يعطاها إذا كانت الجهات المختصة
المزكين

الدولة قد أذنت بذلك ،ويكون وكيﻼ عن

إيصالها إليهم ،ووكيﻼ عن المستحقين

أخذها من المزكين؛ فإن هؤﻻء

الﻼجئين هم من مستحقيها بأكثر من وصف ،فيتعين صرفها عليهم بهذه السبل التي
يحتاجها كل فرد بعينه ،ﻻ أن تبنى بها المؤسسات أو يشترى بها اﻵﻻت إﻻ إذا تملكها كل

مستحق بحيث يكون أحق بها من غيره ،ﻻ ع

وجه اﻻنتفاع.

وﷲ سبحانه وتعا

أعلم.

اعتم ـ ــاد المـدي ـ ــر الع ـ ــام
رئي ــس هيئ ــة كب ــار العلم ــاء
حمــد الش ــيخ أحم ــد حمد الش ــيبا
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