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ZAKAT JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI DOBROCZYNNEJ 
W KULTURZE PRAWNEJ ISLAMU

Podobnie jak w wielu innych kulturach świata, problem ubóstwa zajmuje waż-
ne miejsce w etyce muzułmańskiej. Zgodnie z założeniami islamu ludziom 
biednym przysługują określone prawa w stosunku do majątku bogatych, któ-
rzy żyjąc w dobrobycie, są zobowiązani do dzielenia się z innymi tym, co sami 
posiadają. Ten obowiązkowy udział w działalności dobroczynnej przybiera 
przede wszystkim postać jałmużny, zwanej w prawie muzułmańskim zaka-
tem1. Każdy muzułmanin, który zgromadził odpowiednią ilość majątku, jest 
zobligowany do zapłaty zakatu na rzecz benefi cjentów wskazanych w Kora-
nie i Sunnie, czyli zbiorze relacji dotyczących życia Mahometa2. Wspieranie 
ubogich jest nie tylko obowiązkiem społecznym, ale ma również ważny wy-
miar religijny. Dawanie jałmużny stanowi bowiem – obok wyznania wiary 
w jedynego Boga (szahada*), modlitwy (salat), postu w czasie Ramadanu 
(sawm) i pielgrzymki do Mekki (hadżdż) – jeden z pięciu fi larów wiary (ar-
kan ad-din)3. Jak wspomina Koran: „Zostało im nakazane tylko, aby czcili 
Boga, wyznając szczerze Jego religię […], odprawiali modlitwę i dawali jał-

1* W niniejszym artykule zastosowano uproszczoną polską transkrypcję słów pochodzą-
cych z j. arabskiego. Dotyczy to także imion i nazw własnych, z wyjątkiem przypadków, w któ-
rych w powszechnym użyciu jest forma spolszczona, jak np. Mahomet zamiast Muhammad. 

1 Dorobek autorów muzułmańskich na temat instytucji zakatu w ujęciu teologicznym 
oraz prawnym jest olbrzymi i nawet jego wybiórcze przedstawienie znacznie przekroczyłoby 
ramy tego artykułu. Wśród prac nowych i zarazem prezentujących syntetyczne ujęcie tej prob-
lematyki trzeba wymienić przede wszystkim fundamentalne dzieło Jusufa al-Karadawiego, 
Fiqh al Zakah. A Comparative Study of Zakah. Regulations and Philosophy in the light of Qur’an 
and Sunnah, tłum. M. Kahf, t. I–II, Jeddah, b.d. W literaturze polskiej zob. S.W. Witkowski, 
Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Warszawa 2009, s. 158 i n. 

2  Zob. na ten temat K. Kościelniak, Sunna, hadisy i tradycjoniści. Wstęp do tradycji 
muzułmańskiej, Kraków 2006. 

3  Szerzej zob. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 1997, t. I, s. 129 i n. 
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mużnę. To jest religia prawdziwa”4. Z uwagi na swój charakter jałmużna stała 
się głównym instrumentem służącym do zwalczania ubóstwa i nierówności 
społecznych. W większości współczesnych państw muzułmańskich jej rze-
czywiste znaczenie jest jednak znacznie skromniejsze, głównie z racji braku 
jednolitego, efektywnego modelu poboru i administrowania gromadzonymi 
w ten sposób funduszami. 

Szczególna rola zakatu ma swe źródła zarówno w teologii, jak i myśli spo-
łecznej islamu. Propagowanie idei wsparcia materialnego potrzebujących 
służy urzeczywistnieniu sprawiedliwości i równości społeczno-gospodarczej. 
Przestrzeganie nakazów szariatu i realizacja określonych dyrektyw ekono-
micznych ma gwarantować, że w państwie, w którym władze właściwie dys-
ponują środkami pochodzącymi z poboru zakatu, problem biedy i ubóstwa 
będzie stopniowo minimalizowany, a ludzie nim dotknięci będą mogli stać 
się samowystarczalni. Z jednej strony islam zachęca więc do hojnego wspie-
rania słabszych i nakłada w tym zakresie konkretne obowiązki na bogatych, 
a z drugiej – oczekuje od wiernych dążenia do samodzielności i niezależności 
fi nansowej. Co ciekawe, w kulturze muzułmańskiej – inaczej niż w tradycji 
chrześcijańskiej, w której w przeszłości ubóstwo było wprawdzie wartością 
afi rmowaną, lecz na płaszczyźnie społecznej nędzarze i żebracy byli trakto-
wani jako jednostki naruszające ład, wzbudzające nieufność, a często także 
wrogość – ludzie ubodzy zawsze cieszyli się większym szacunkiem i akcepta-
cją społeczeństwa5. 

W warunkach funkcjonowania współczesnej gospodarki zakat jest czę-
sto traktowany jako jeden z przejawów realizacji teologicznego obowiązku 
dbania przez wspólnotę o dobrobyt każdego wyznawcy islamu, czyli tzw. 
fard al-kifaja6. Koncepcja wzajemnej pomocy stała się podstawą idei państwa 
opiekuńczego w świecie muzułmańskim, a więc takiego, którego władze są 
w stanie zapewnić wszystkim obywatelom warunki niezbędne do godnego 
życia między innymi poprzez wspieranie rozwoju gospodarczego, edukacji, 
ochrony zdrowia oraz dystrybucję pomocy społecznej. 

W świetle prawa muzułmańskiego instytucja zakatu stanowi rodzaj da-
rowizny, której dokonanie jest obligatoryjne w zakresie określonym przede 
wszystkim w Koranie i Sunnie. Formalnie zakat jest nadwyżką w majątku, 
która powinna być przekazana na rzecz określonych osób. 

4  Al-Bajjna (Jasny Dowód), XCVIII, wer. 5. Wszystkie cytaty z Koranu zaczerpnięto z: 
Koran, tłum. i kom. J. Bielawski, Warszawa 1997. 

5  O postawach wobec ludzi ubogich w kulturze muzułmańskiej zob. B. Prochowicz-
-Studnicka, Żebracy, włóczędzy i oszuści na arabsko-muzułmańskim wschodzie X–XIV wieku, 
Kraków 2006. 

6  Dosł. obowiązek wystarczalności. 
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Słowo „zakat” pochodzi od czasownika zakd, który literalnie oznacza 
wzrost. W odniesieniu do ludzi określa proces oczyszczenia, stawania się lep-
szym. Człowiek, o którym mówi się zaki, ma dobry charakter i jest sprawied-
liwy. Jałmużna jest zatem aktem moralnego samooczyszczenia się, zgodnie 
z przekazem Koranu: „Weź z ich majątku jałmużnę, abyś przez nią mógł ich 
oczyścić i usprawiedliwić, i módl się za nimi!”7. Od zakatu szariat odróżnia 
tzw. sadakę8, która ma charakter dobrowolnego datku. Język koraniczny nie 
zawsze jest jednak precyzyjny i w związku z tym większość uczonych uznaje, 
że oba te pojęcia na gruncie Koranu wzajemnie się uzupełniają9. Jeszcze inne 
znaczenie ma hums, stosowana przez szyitów obligatoryjna danina w wyso-
kości 1/5 majątku na rzecz imama. 

Koran jest pierwotnym źródłem, w którym została określona istota zaka-
tu. Nawiązanie do obowiązku dawania jałmużny znajduje się w 30 różnych 
fragmentach Księgi. Ich analiza wskazuje, że reguły dotyczące tej instytucji 
kształtowały się stopniowo. 

W surach mekkańskich, objawionych Mahometowi w czasie jego pobytu 
w Mekce, pojawia się jedynie ogólny nakaz niesienia pomocy ludziom ubo-
gim. Nie ma mowy o obligatoryjnym charakterze zakatu ani o sposobie jego 
uiszczania. Zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem proces instytucjo-
nalizacji jałmużny rozpoczął się w drugim roku hidżry (624 r.) i w konse-
kwencji znalazł swe odzwierciedlenie dopiero w surach medyńskich. O ko-
nieczności dzielenia się nadwyżką posiadanego majątku wspomina już druga 
sura Al-Bakara (Krowa): „Będą ciebie pytać o to, co mają rozdawać. Powiedz: 
To, co jest zbyteczne”10. Najwięcej norm dotyczących zakatu zawiera jednak 
jedna z ostatnich sur medyńskich At-Tauba (Skrucha), która powstała wkrót-
ce po opanowaniu przez Mahometa Mekki (630 r.). Wręczanie jałmużny 
zostało w niej przedstawione jako warunek przebaczenia niewiernym: „Ale 
jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie 
im wolną drogę”11. Dopełnienie zobowiązań związanych z zakatem to ważny 
nakaz religijny: „I będzie odwiedzać świątynie Boga, tylko […] ten, kto daje 
jałmużnę”12. Ich realizacja jest przejawem pobożności: „A wierzący mężczyź-
ni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi […]. Oni odpra-
wiają modlitwę i dają jałmużnę, są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi”13. Dla 
uchylających się od jałmużny Koran przewiduje surowe następstwa: „A tym, 

7  At-Tauba (Skrucha), IX, wer. 103.
8  Od sidk oznaczającego w zależności od kontekstu prawdę, wspieranie działań innych.
9  Szerzej zob. J. al-Karadawi, Fiqh al Zakah..., t. I, s. XL i n.
10  Al-Bakara (Krowa), II, wer. 219.
11  At-Tauba (Skrucha), IX, wer. 5. Por. także: wer. 11.
12  At-Tauba (Skrucha), IX, wer. 18.
13  At-Tauba (Skrucha), IX, wer. 71. 
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którzy zbierają złoto i srebro, a nie rozdają ich na drodze Boga – obwieść karę 
bolesną! W Dniu, kiedy te metale będą rozpalone w ogniu Gehenny i będą 
napiętnowane nimi ich czoła, ich boki i grzbiety”14. 

Uzupełnieniem przepisów koranicznych, które ze swej natury mają cha-
rakter ogólnych wytycznych i nie stanowią wyczerpującej regulacji zakatu, 
jest Sunna będąca integralną częścią szariatu. O jałmużnie traktują liczne ha-
disy, ale często są one sprzeczne z sobą i wymagają skomplikowanych zabie-
gów interpretacyjnych. 

Uczeni muzułmańscy zgadzają się jednak co do tego, że jałmużna powin-
na być uiszczana przez każdego muzułmanina, który osiągnął pełnoletniość, 
jest wolny i zgromadził pewien minimalny majątek określany jako nisab. Po-
nieważ zakat jest przede wszystkim aktem religijnym, bezsporne jest także, 
że do jego zapłaty nie są zobowiązani niewierni. Zdaniem przedstawicieli 
wszystkich poza szafi tami szkół prawnych (madahib)15 w przypadku aposta-
zji, a więc odejścia muzułmanina od islamu, konieczność uiszczania jałmuż-
ny wygasa16. 

Brak natomiast zgody w sprawie obciążenia zakatem dzieci i upośledzo-
nych umysłowo. Ulemowie prezentowali zwykle dwa przeciwstawne stano-
wiska17. Zgodnie z pierwszym z nich jałmużna nie jest w takich przypadkach 
obowiązkowa lub ewentualnie obciąża tylko niektóre składniki majątku na-
leżącego do dziecka lub chorego. Jego zwolennicy argumentowali, że zapłata 
jałmużny musi być realizowana z właściwym rozeznaniem, a dzieci i osoby 
chore nie są w stanie w pełni świadomie kierować swoim zachowaniem. Sko-
ro Koran nie wymaga od nich codziennej modlitwy, analogicznie nie może 
ich obciążać obowiązek uiszczania zakatu. W szkole hanafi ckiej upowszech-
niła się opinia, zgodnie z którą mimo że dzieci i chorzy nie mogą w pełni 
zrozumieć obowiązków wynikających z nakazów koranicznych, składniki ich 
majątku przynoszące zysk mogą być obciążone jałmużną. Niektórzy uczeni, 
jak np. Hasan al-Basri (642–728), poszli jeszcze dalej i uznali, że z zakatu 
w takim przypadku może być zwolnione tylko złoto i srebro, jeśli stanowi 
zabezpieczenie bytu materialnego dziecka lub chorego w przyszłości. 

Drugi pogląd mówi, że zakat powinien być uiszczany w takim przypadku 
na zasadach ogólnych, gdyż dyrektywy zawarte w Koranie i Sunnie nie roz-
różniają zobowiązanych do jego zapłaty ze względu na wiek lub stan zdrowia. 
Na potwierdzenie tej opinii andaluzyjski uczony Abu Muhammad ibn Hazm 
(994–1069) przytacza jeden z hadisów, zgodnie z którym Prorok powiedział 

14  At-Tauba (Skrucha), IX, wer. 34–35. 
15  O procesie powstania i specyfi ce poszczególnych szkół prawnych zob. J. Danecki, 

Podstawowe wiadomości..., t. I, s. 220 i n. 
16  J. al-Karadawi, Fiqh al Zakah…, t. I, s. 34.
17  Ibidem, s. 38 i n. 
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do wyjeżdżającego na południe Półwyspu Arabskiego Mu’adha: „I powiadom 
ich, że Bóg obciążył ich majątki jałmużną, która ma być pobierana od zamoż-
nych i rozdawana biednym pośród nich”18. Obowiązek płacenia jałmużny ma 
więc, jego zdaniem, charakter generalny i dotyczy wszystkich, którzy zgro-
madzili odpowiedni majątek. Podobna jest opinia szkoły malikickiej, której 
uczeni przyjęli, że zakat z majątku dzieci i upośledzonych psychicznie powi-
nien być opłacany przez ich opiekunów zgodnie z hadisem: 

Przekazane przez Al-Tirmidhiego, któremu przekazał Amr bin Szuaib, któremu 
przekazał jego ojciec, któremu z kolei przekazał jego ojciec, że Prorok powiedział: 
Ten, kto jest opiekunem sieroty, musi pomnażać jego dobra i nie może pozwolić, aby 
zostały w całości rozdane na jałmużnę19.

Krąg uprawnionych do otrzymania jałmużny został precyzyjnie określony 
w Koranie: 

Jałmużny są tylko dla ubogich i biedaków, i tych, którzy przy nich pracują, i dla 
tych, których serca zostały pozyskane, i na wykup niewolników, i dla dłużników, 
i dla drogi Boga, i dla podróżnego. To jest obowiązek nałożony przez Boga! Bóg jest 
wszechwiedzący, mądry!20

Przepis ten nie pozostawia miejsca na swobodę w dysponowaniu fundu-
szami zgromadzonymi z tytułu zakatu. Na jego podstawie wprowadzono po-
dział na osiem kategorii osób, które powinny z nich korzystać. Pięć z nich 
powiązanych jest ze stanem ubóstwa, do dwóch kolejnych należą ludzie pro-
mujący wiarę, a jedna obejmuje tych, którzy na co dzień trudnią się poborem 
i dystrybucją zakatu. Mimo to zacytowany fragment Koranu budzi pewne 
trudności interpretacyjne. O ile nie ma wątpliwości, że zakat nie może przy-
padać osobom, które nie znajdują się w potrzebie, o tyle problemem jest usta-
lenie granicy między bogactwem i ubóstwem. 

Przedstawiciele szkół hanafi ckiej, malikickiej i szafi ’ickiej uważali, że nie 
da się jej precyzyjnie wyznaczyć, podobnie jak nie da się ustalić stałej kwoty 
jałmużny przypadającej poszczególnym kategoriom osób, gdyż potrzeby każ-
dego zależą od jego konkretnej sytuacji życiowej. Trafną ilustrację tej kwe-
stii przedstawił założyciel szkoły malikickiej, Malik ibn Anas (ok. 711–795). 
Punkt wyjścia stanowi dla niego stwierdzenie, że dla każdego człowieka nie-
zbędną rzeczą jest posiadanie dachu nad głową, tak samo, jak są ludzie, którzy 
potrzebują niewolnika. Jeżeli dom można sprzedać i nabyć inny, a z transak-
cji tej zostaną pieniądze, które mogą być spożytkowane na bieżące utrzyma-
nie, wówczas taka osoba nie może domagać się jałmużny. Jednak w innym 

18  Cyt za: ibidem, s. 40.
19  Cyt za: ibidem, s. 41. 
20  At-Tauba (Skrucha), IX, wer. 60.
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przypadku, nawet jeśli posiada własny dom, który mógłby zostać sprzedany, 
ma prawo prosić o wsparcie. 

Z kolei uczeni związani ze szkołą hanbalicką brali pod uwagę jedynie kry-
terium czysto rachunkowe. Twierdzili, że w każdym wypadku należy okre-
ślić maksymalną wysokość jałmużny, która powinna być przeznaczona dla 
uprawnionych niezależnie od czynników determinujących ich faktyczne po-
łożenie. Istotne wskazówki w tej materii znajdują się w dziele Kitab al-amwal 
(Księga o dochodach) Abu Ubajjda al-Kasima (770–838)21. Analizując liczne 
hadisy na ten temat, nierzadko z sobą sprzeczne, doszedł on do wniosku, że 
kryterium rozstrzygającym o prawie do jałmużny powinna być możliwość 
wyżywienia przez całą dobę wszystkich osób znajdujących się pod opieką 
danego człowieka. Jeżeli jest on w stanie pozyskać odpowiednią ilość jedze-
nia, nie może prosić o zakat. Nie ma natomiast przeciwwskazań, zdaniem 
Al-Kasima, aby przyjął wsparcie, jeżeli jest mu ono dobrowolnie oferowane 
przez innych.

W czasach Mahometa reguły dotyczące przedmiotu zakatu były trakto-
wane dość swobodnie. Znaczenie miał przede wszystkim akt dokonanej da-
rowizny i jego pobudki, a nie rodzaj czy wartość oddanego majątku. Koran 
stanowi: „Jeśli dajecie jałmużnę jawnie, to jest dobrze, ale jeśli ją ukrywacie 
i dajecie biednym, to jest lepsze dla was”22. Konfl ikt poglądów wśród następ-
ców Proroka na temat istoty jałmużny doprowadził do powstania szczegó-
łowego wykazu składników majątkowych, które są obciążone zakatem, oraz 
skomplikowanych zasad jego obliczania23. Ogólnie rzecz biorąc, w każdym 
przypadku konieczne jest nie tylko rozstrzygnięcie, czy określona część ma-
jątku lub dochodów powinna być brana pod uwagę przy określaniu należnej 
jałmużny, lecz także ustalenie, czy osiągnęła ona minimalną wartość, czyli 
czy mieści się w granicach wspomnianego już nisabu. Nisab pierwotnie okre-
ślano w liczbie posiadanych wielbłądów lub innych zwierząt albo wielkości 
zbiorów zboża i daktyli. Obecnie wartość majątku szacuje się względem ceny 
rynkowej 85 g czystego złota lub 595 g srebra. W szariacie przyjęto zasadę, że 
zakat jest należny od niemal wszystkiego, co może zostać zgromadzone przez 
człowieka. Wśród dóbr mu podlegających znajdują się w szczególności płody 
rolne, zwierzęta hodowlane, złoto i srebro, surowce naturalne, towary podle-
gające wymianie handlowej, zgromadzone oszczędności oraz spadek odzie-
dziczony po krewnych. Zgodnie z tradycją pewne składniki majątku były co 
do zasady wolne od zakatu, np. owoce i warzywa, pasza dla zwierząt, miód, 
niewolnicy, narzędzia, budynki i pieniądze przeznaczone na spłatę długów. 

21  Kitab al-Amwal, Bejrut 1988. 
22  Al-Bakara (Krowa), II, wer. 271. 
23  Na ten temat zob. w szczególności J. al Kardawi, Fiqh al Zakah..., t. I, s. 53 i n. Por. także: 

S.W. Witkowski, Wprowadzenie do prawa..., s. 164 i n. 
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Źródła klasycznego prawa muzułmańskiego nie pozwalają jednak na kwa-
lifi kację wszystkich rzeczy i praw majątkowych występujących we współczes-
nym obrocie prawnym. Nie można zapominać, że reguły wykształcone przez 
interpretację przepisów Koranu i Sunny były dostosowane do ówczesnych 
realiów społeczno-ekonomicznych. Dziś nie są w pełni użyteczne do analizy 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem nowoczesnych form lokowania 
majątku. Prawnicy muszą zatem, głównie poprzez analogię, dostosowywać je 
do nieznanych wcześniej mechanizmów rynkowych. Ich opinie nierzadko są 
w tym zakresie rozbieżne. Typowy przykład stanowią poglądy na temat obo-
wiązku zapłaty jałmużny od posiadanych papierów wartościowych. W świe-
cie islamu to relatywnie nowe instrumenty, które w erze globalnej ekonomii 
szybko zyskują na popularności24. Uczeni muzułmańscy nie potrafi ą jedno-
znacznie odpowiedzieć na pytanie, czy powinny być one zaliczone do kate-
gorii dóbr podlegających zakatowi25. Jedni uznają, że decydujące znaczenie 
ma tutaj rodzaj działalności prowadzonej przez ich emitentów. W przypadku 
przedsiębiorstw niezajmujących się typowym handlem, jak np. hoteli, linii 
lotniczych czy armatorów, emitowane przez nich papiery wartościowe nie są 
obciążone zakatem z uwagi na to, że składnikami majątku tych podmiotów są 
głównie budynki, biura i maszyny, czyli przedmioty także od niego zwolnio-
ne. Inni ulemowie stoją na stanowisku, że niezależnie rodzaju biznesu prowa-
dzonego przez korporacje, z tytułu posiadania wydanych przez nie papierów 
wartościowych powinna być płacona jałmużna. Głównym argumentem prze-
mawiającym za takim rozwiązaniem jest fakt, że mają one zwykle większą 
wartość niż nominalna i obrót nimi służy celom zarobkowym. 

Stawka zakatu jest zróżnicowana. Waha się ona od 2,5 do 20% w zależ-
ności od rodzaju obciążonego nim majątku26. W zdecydowanej większości 
przypadków obowiązuje najniższy próg 2,5%, lecz poglądy uczonych nie są 
w tej materii jednolite. Rozbieżne opinie dotyczą m.in. wysokości jałmużny 
od zwierząt hodowanych na farmach, połowów morskich czy zarobków uzy-
skiwanych z tytułu wykonywanej pracy. Z reguły zakat staje się wymagalny, 
gdy majątek o wartości równej lub przekraczającej nisab był w posiadaniu 
zobowiązanego przez cały ostatni rok księżycowy. Dla ułatwienia obliczenia 
właściwej kwoty stosuje się specjalne tabele wskazujące prawidłowe stawki 
dla danej kategorii dóbr majątkowych. Obecnie wiele organizacji przyjmują-
cych wpłaty z tytułu zakatu udostępnia wiernym w Internecie również inter-

24  Otwarta pozostaje kwestia legalności niektórych papierów wartościowych w świetle np. 
obowiązującego w szariacie zakazu zaciągania pożyczek na procent. Na temat rozwoju obrotu 
papierami wartościowymi w świecie islamu zob. K. Górak-Sosnowska, Świat arabski wobec 
globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne, Warszawa 2007, s. 157–159. 

25  J. al Kardawi, Fiqh al Zakah..., t. I, s. 269 i n. 
26  M.N. Siddiqi, Teaching Islamic Economics, Jeddah 2005, s. 44.
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aktywne kalkulatory i formularze, które pozwalają nie tylko na błyskawiczne 
ustalenie wysokości należnej jałmużny, lecz także jej uregulowanie za pomo-
cą karty kredytowej27. 

Koran i Sunna dostarczają jedynie ogólnych wskazówek dotyczących po-
boru i zarządzania funduszami pochodzącymi z zakatu. Nie ulega wątpliwo-
ści, że w czasach Mahometa były one gromadzone i dystrybuowane przez 
władze publiczne. Poborcy zakatu zostali również zaliczeni do jednej z kate-
gorii osób uprawnionych do otrzymywania części środków pochodzących od 
wiernych. W okresie kalifatu zakat bardzo szybko stał się de facto podatkiem 
płaconym przede wszystkim od płodów rolnych. Urzędnicy odpowiedzialni 
za jego pobór byli podatni na korupcję i nadużycia związane z ustalaniem 
wysokości należnej jałmużny oraz sposobem jej egzekwowania. Zjawiska te 
wywołały opór w społeczeństwie, które niechętnie oddawało część majątku 
na rzecz państwa. W konsekwencji już na początku VIII w. publiczny system 
poboru zakatu załamał się, a główną formą działalności dobroczynnej stały 
się fundacje (wakif) i dobrowolne jałmużny płacone bezpośrednio na rzecz 
ubogich, rozpowszechnione zwłaszcza w epoce Umajjadów i Abbasydów. 
Wśród ulemów rozpoczęła się dyskusja nad charakterem procesu zbiera-
nia i zarządzania środkami pochodzącymi z zakatu. Problem ten nie został 
w gruncie rzeczy rozstrzygnięty do dzisiaj. Część uczonych argumentuje, że 
państwo nie może mieć monopolu na pobieranie zakatu, skoro jego darowa-
nie jest aktem religijnym. Zwolennicy tego poglądu uznają, że dopuszczal-
nym sposobem realizacji tego obowiązku jest przekazywanie zakatu do rąk 
uprawnionych, z pominięciem instytucji publicznych. 

Restytucja centralnie sterowanego systemu poboru zakatu nastąpiła 
dopiero w XIX w. na fali reformizmu i próby rewitalizacji jedności ummy 
muzułmańskiej28. Nie udało się jednak odtworzyć jednolitego modelu admi-
nistrowania tymi funduszami. Tylko w nielicznych przypadkach zakat ma 
obecnie status daniny publicznej (quasi-podatku). Takie rozwiązania obo-
wiązują m.in. w Arabii Saudyjskiej, w której co do zasady obciąża on wszyst-
kich obywateli. Gromadzeniem środków pochodzących z jałmużny zajmuje 
się tu specjalnie powołana do tego celu administracja rządowa. Uzyskiwane 
w ten sposób fundusze są jednym z głównych wpływów budżetowych nie-
pochodzących z przemysłu naft owego. Zgodnie z ustawą z 1951 r. państwo 
obligatoryjnie pobiera połowę jałmużny przewidzianej w klasycznym prawie 

27  Tytułem przykładu zob. http://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/
ADeGP/Citizen?_nfpb=true&_pageLabel=P3200260381296462750383&lang=ar, dostęp: 
29.03.2014.

28  Wprowadzenie do problematyki reformizmu muzułmańskiego prezentuje H.A. 
Jamsheer, Reforma władzy i społeczeństwa w arabsko-muzułmańskiej myśli politycznej wieków 
XIX i XX, Łódź 2008. 
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muzułmańskim, pozostawiając zapłatę reszty swobodnemu uznaniu zobo-
wiązanych. Składnikami majątkowymi podlegającymi obciążeniu są m.in. 
produkty rolne, zwierzęta hodowlane, towary handlowe i metale szlachetne 
oraz wszelkie inne ruchomości, a ponadto także dochody uzyskiwane przez 
przedstawicieli niektórych wolnych zawodów. Pobór jest realizowany raz 
w roku na podstawie deklaracji majątkowych weryfi kowanych na zasadach 
analogicznych do kontroli skarbowej. O wykorzystaniu uzyskanych w ten 
sposób funduszy decyduje Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. 

Zbliżony status ma zakat w świetle ustawodawstwa pakistańskiego. Obo-
wiązek uiszczenia jałmużny uregulowany w ustawie z 1981 r. dotyczy 11 kate-
gorii składników majątkowych, wśród których znajdują się m.in. środki zgro-
madzone na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych i polisach 
oraz produktach rolnych. W większości przypadków należny zakat jest obli-
czany i pobierany bezpośrednio przez banki, spółki i towarzystwa ubezpie-
czeniowe. Zapłata jałmużny od innych dóbr ma charakter dobrowolny i nie 
jest regulowana przez prawo państwowe. Dystrybucja funduszy odprowa-
dzonych do budżetu centralnego odbywa się za pośrednictwem specjalnych 
organizacji akredytowanych przy resorcie fi nansów. 

W wielu państwach muzułmańskich rola administracji publicznej ograni-
cza się jedynie do zarządzania środkami zebranymi z tytułu zakatu, który po-
zostaje dobrowolną daniną uiszczaną wyłącznie przez chętnych. W Kuwejcie 
procedurę zarządzania tymi funduszami powierzono autonomicznemu ciału 
działającemu przy rządzie, tzw. Izbie ds. Zakatu. Przyjmuje ona darowizny 
z tytułu jałmużny od osób prywatnych oraz stałe dotacje rządowe. Zebrane 
pieniądze przeznacza na realizację wyznaczonych zadań w zakresie polityki 
społecznej oraz na doraźną pomoc potrzebującym. Na podobnych zasadach 
funkcjonuje np. jordański Fundusz Zakatu, którego działania wspierają lokal-
ne komitety składające się głównie z wolontariuszy, czy administracja zakatu 
w Malezji. 

W pozostałych krajach fundusze gromadzone ze zbiórek zakatu są admi-
nistrowane wyłącznie przez organizacje pozarządowe i prywatne fundacje. 
Władze państwowe jedynie w ograniczonym zakresie nadzorują ich działal-
ność. Takie rozwiązanie zostało przyjęte np. w Egipcie, Tunezji i Bangladeszu. 
Z oczywistych względów jest ono charakterystyczne także dla społeczności 
muzułmańskich funkcjonujących w państwach europejskich i USA.

Jednoznaczna ocena roli zakatu jako podstawowej, z punktu widzenia 
przepisów prawa muzułmańskiego instytucji służącej propagowaniu do-
roczności, jest niemożliwa. Z uwagi na brak pełnych danych ukazujących 
skalę poboru obowiązkowej jałmużny w poszczególnych państwach trudno 
odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakich warunkach zakat spełnia właściwą 
funkcję. Z jednej strony w świecie muzułmańskim dominuje przekonanie, 
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że w swej klasycznej postaci jest to zbyt archaiczna i dlatego niewydajna for-
ma walki z ubóstwem. Na przeszkodzie jej ewolucji stoją jednak środowiska 
konserwatywne, które nie dopuszczają możliwości modyfi kacji klasycznych 
zasad prawa regulujących funkcjonowanie jałmużny. Z drugiej strony wśród 
zwolenników reformizmu nie milkną głosy o konieczności odnowienia idei 
zakatu na podstawie reinterpretacji odnoszących się do niego przepisów sza-
riatu29. 

Mimo swych ewidentnych wad zakat jest ciągle praktykowany, a wzrost 
w ostatnich latach liczby organizacji nawołujących do jego regularnego uisz-
czania dowodzi doniosłej funkcji społecznej tej instytucji. Uczeni muzułmań-
scy są zgodni także co do tego, że zakat, pod warunkiem właściwej organiza-
cji jego poboru i dystrybucji, jest w stanie odgrywać coraz bardziej znaczącą 
rolę w zwalczaniu ubóstwa i nierówności społecznych w świecie islamu. Aby 
tak mogło się stać, konieczne jest jednak nowe spojrzenie na zasady admi-
nistrowania zebranymi funduszami i poddanie tego procesu odpowiedniej 
kontroli ze strony państwa. 

Abstract

Zakat as a Form of Charitable Practice in Islamic Legal Culture

Th e article presents the institution of alms-giving (zakat), one of the basic and at the 
same time one of the oldest forms of Muslim participation in charitable practice. In 
Islamic culture the obligation to give alms has a religious and legal dimension. Ac-
cording to the sharia, zakat is a kind of gift  which is obligatory as stated in the Quran 
and Sunnah. It is a surpluss of assets which should be transferred onto other people. 
Islamic law specifi es in detail those who are obliged to pay zakat and those who are 
entitled to receiving it, as well as the way of calculating the amount to be given and 
the way of collecting it. Apart from the most important rules of the sharia, the ar-
ticle also discusses the present-day methods of collecting zakat in selected Muslim 
countries.

Key words: zakat, Islam, sharia

29  Przykładowo zob. N. Kahf, Sustainable development in the Muslim Countries, b.m. 2002, 
s. 50 i n. (wersja elektroniczna dostępna na stronie autora: http://monzer.kahf.com, dostęp: 
29.03.2014).


