
الزكاة من منظور اقتصادي

  

  -(*) عبد ايد قدي. الدكتور

  الزكاة

ركن من أركان اإلسالم وشعرية من شعائره التعبدية، إال أن هلا طابعا متميزا يتمثل يف كوا باإلضافة إىل 

  .ذلك، وظيفة مالية

يراد ولقد وردت الزكاة لدى فرضها موضحة اجلهات اليت جيب أن تصرف إليها، أي ربطت اإل

باإلنفاق، ويف هذا ضمان كبري لعقالنية توجيه املوارد ورعاية دائمة لفئات اجتماعية معينة، أيا كانت 

طبيعة احلاكم الذي حيكم الدولة وأيا كانت الظروف الزمانية واملكانية، ما دام أن حقها قدره اهللا 

  .سبحانه وتعاىل

لدول النامية سوف حيدث أثرا كبريا يف زيادة يرى بعض االقتصاديني أن تطبيق التخصيص يف ا»وهلذا 

اإليرادات العامة ألنه جيعل الربط بني النفقات واإليرادات واضحا مما يدفع املواطن لدفع الضريبة 

املفروضة عليه، ورمبا هدف القرآن من وراء ذلك إىل أهداف أخرى حىت ال تستغل إيرادات الزكاة 

  .«ملصارف أخرى من غري تلك الواردة

إن الزكاة يف النقود والعروض ذات معدل نسيب ثابت، وال يزال الفكر : حظات حول معدل الزكاةمال

  .الضرييب احلديث يتخبط يف نقاش حول ما إذا كانت النسبية أم التصاعدية هي األفضل

غري  –وهو املنفعة احلدية املتناقصة للنقود–إال أن األساس النظري الذي بنيت عليه فكرة التصاعدية 

سليم فضال عما يثريه تطبيقها من مشاكل تتعلق بتحديد الشرائح واملعدالت اليت يتم ا االنتقال من 

مستوى إىل مستوى آخر، وما هو احلد الذي تتوقف عنده حىت ال تتحول التصاعدية إىل أداة كاحبة 

ليس باألمر الكبري، وذا  لرغبة األفراد يف التطور وتعظيم الدخول، وبالتايل فإن توفيقها يف حتقيق العدالة

جند اليوم كثريا ممن ينادون باستبدال الضرائب التصاعدية بضرائب نسبية تطبق على الدخول اعتقادا 

  .منهم بأن أهم عيوب النظام الضرييب نابعة من تصاعدية الضرائب املباشرة

  

حت تسيطر على اهتمام العامل كما أن النسبية اليوم تعترب أكثر جناعة يف معاجلة مشكلة التضخم اليت أصب

املعاصر من حيث أثرها على حجم اجلباية حىت ظهرت فكرة تثبيت الضريبة يف ضوء معدالت التضخم 

  .املرتفعة واملتسارعة



مالحظات أخرى ميكن أن نالحظها على زكاة اإلبل تتعلق باشتراط اإلناث فيها واإلناث هي اليت ميكن 

إذ الغاية من الزكاة هو أن توفر الوسائل للفقري واملسكني، حىت خيرج  االستثمار فيها عن طريق التوالد،

  .من دائرة الفقر إىل دائرة الكفاية

كما أن الزكاة يف اإلبل مل تراع فقط الكم الواجب إخراجه، وإمنا راعت النوعية أيضا يف اإلخراج فتم 

ة على العطاء واإلجناب يف اإلبل التمييز بني اإلناث على أساس أعمارها وهذا مهم جدا ، إذ أن القدر

  .تتحدد ببلوغها سنا معينة، فاحلقة، مثال هي اليت تستحق أن يطرقها الفحل

فحيازا إذن متكن صاحبها من احلصول على مولود جديد خالل نفس العام، خبالف بنت املخاض اليت 

، من دون حساب أشهر تتطلب منه انتظار سنتني، وبنت اللبون، اليت نتطلب انتظار سنة على األقل

كما ميكن أن نالحظ أنه بالرغم من اخنفاض نصاب اإلبل بالنسبة للبقر والغنم، فإن الزكاة . احلمل

راعت يف ذلك قيمة اإلبل بالنسبة للبقر والغنم هلذا جند إخراج الزكاة يف اإلبل من غري جنسها إىل غاية 

  .وصوهلا األربعة من العشرين

بكون الزكاة تراعي الظروف االقتصادية واالجتماعية للمكلفني، حيث إن مثة مالحظة أخرية تتعلق 

السداد يكون بالوحدات العينة من جنس املال الذي وجبت فيه، وهذا انطالقا من قول الرسول الكرمي 

خذ احلب من احلب والشاة من الغنم والبعري ((صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل ملا أرسله إىل اليمن 

  ].رواه أبو داود))[ل والبقر من البقرمن اإلب

وهذا من شأنه أن خيفف على املكلفني عبء الزكاة حبيث ال يتحملون تكاليف حتويل األشياء إىل سيولة 

نقدية، من جهة، ومن جهة أخرى حىت ال يتضرر مربو املاشية بزيادة عرضها بغية تسديد زكوام نقدا، 

  .فيؤدي ذلك إىل اخنفاض أسعارها

  

  .ميكن أن يؤدي إىل اخنفاض أرباح املربني، األمر الذي يدفعهم إىل تغيري النشاط االقتصادي وهذا

تعترب الدولة يف اإلسالم هي املسؤولة عن الزكاة جباية وصرفا، وتتجلى هذه : عالقة الدولة بالزكاة

خذ { : المية األوىلاملسؤولية يف األمر املوجه للرسول صلى اهللا عليه وسلم باعتباره قائدا للدولة اإلس

/ التوبة[} من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا، وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم واهللا مسيع عليم 

١٠٣.[  

وهذا األمر نابع من طبيعة الزكاة اليت تعترب فرضا وواجبا، إذ أا ليست جمرد إحسان فردي يبادر به 

  .األفراد من تلقاء أنفسهم

ليست »ا تتطلب محاية من القوة العمومية حىت تؤدي على أحسن وجه فالزكاة والعادة يف الواجبات أ

إحسانا فرديا وإمنا هي تنظيم اجتماعي تشرف عليه الدولة ويتواله جهاز إداري منظم جباية ممن جتب 

  .«عليهم وصرفا إىل من جتب هلم



ليها ضمن مصارفها وميكن التدليل على أن الزكاة جهاز منظم من خالل وجود مصرف العاملني ع

  .الثمانية

من أعطاها : ((وما يؤكد تويل الدولة مهمة الزكاة ديد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملانعيها بقوله

مؤجترا فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ال حيل آلل حممد منها 

  )).شيء

بني جايب الزكاة وبني دافعها، وحتديد الصفات الواجب  كما يؤكد هذا الدور تقنني اإلسالم للعالقة

  .توفرها يف القائم على الزكاة

وبناء على هذا كان الرسول يرسل اجلباة إىل األمصار املفتوحة جلمع الزكاة، فلقد أرسل معاذا بن جبل 

  .إىل اليمن، ورجال يدعى أبا الوليد وابن التبية وغريهم إىل األمصار املفتوحة

ترب اخلليفة أبو بكر الصديق دفع الزكاة داللة على الطاعة والوالء، وهلذا حارب مانعي الزكاة وهلذا اع

  .وقاتلهم

  
  

وشعورا من اخللفاء، بعد الرسول، بأن الزكاة واجب من واجبام، كانوا يرسلون الرسل إىل األمصار، 

د العزيز أرسل الرسل كان ذلك على عهد عمر وعثمان وعلي وغريهم، حىت أنه يروى أن عمر بن عب

  .إىل إفريقية جلمع الزكاة وتوزيعها على احملتاجني هناك

إن قيام الدولة جبمع الزكاة إمنا يندرج يف سياق حفظ كرامة الفرد، ومراعاة شعور أبناء اتمع، فلو 

مبا كان األغنياء هم الذين يقومون بدفع الزكاة للفقراء مباشرة، ألحدث ذلك يف نفوسهم انكسارا، ور

  .عطل قدرم على التصرف بكل حرية ألم سيعتربون أسارى مجيل هؤالء األغنياء

وحني تقوم الدولة جبمع الزكاة، فإا تقوم بإيصال حق إىل أصحابه باعتبارها كافلة حقوق ذوي 

 احلقوق، كما أن قيام الدولة جبمع الزكاة ميكن من املوازنة بني األصناف الثمانية وتقدير حاجات كل

  .صنف، وهكذا تستطيع الزكاة أن تفعل فعلها يف سد ثغرات اتمع

إذا نظرنا إىل الزكاة من حيث الوعاء لوجدناه واسعا حبيث يشمل مجيع أنواع : الدور التمويلي للزكاة

  .الدخل

كما أن وعاء الزكاة يرتبط مبستوى النشاط االقتصادي القائم يف اتمع وعادة ما يكون النشاط 

  .دي يف حالة منو وتزايد مهما ضعفت معدالت منوهاالقتصا

% ٢٠إن اتساع حجم وتنوع وعاء الزكاة مث تنوع وتعدد املعدالت اليت قد تصل يف بعض األنواع إىل 

  .من شأنه أن يوسع احلصيلة الزكوية

ن إغفاله فقد قام األستاذ عبد اهللا طاهر بدراسة حول حصيلة الزكاة يف بلدان العامل اإلسالمي، وبالرغم م

لعدد من األوعية وهي الثروة احليوانية، األرصدة النقدية لدى األفراد، األوراق املالية ومدخرات األفراد 



  :من الذهب والفضة، باعتبار أن اإلحصائيات حوهلا غري متوفرة فقد توصل إىل النتائج التالية

  الدول

  نسبة الزكاة إىل الناتج الداخلي اخلام... اإلسالمية 

  %١٤–١٠: بني... جة للنفط املنت

  %٧–٣.٥: بني... غري املنتجة للنفط 

  
  

كما قام نفس الباحث مرة ثانية مبقارنة حصيلة الزكاة املقدرة مع اإليرادات العامة للدول اإلسالمية 

  .من إمجايل اإليرادات العامة% ٤٤-١٦فوجدها تتراوح ما بني 

ستثماري العام فإن النتائج يف بعض الدول اإلسالمية هي أما إذا قورنت حصيلة الزكاة مع اإلنفاق اال

  :كالتايل

  النسبة إىل االنفاق االستثماري العام... الدول 

  %١٧٢... باكستان 

  %١٥٧... عمان 

  %١٥٦... الكويت 

  %١٤٦... موريتانيا 

  %٩٠–٢٤أما بالنسبة لباقي الدول اإلسالمية فهي تتراوح ما بني 

الزكاة هي حصيلة مرتفعة، وأنه بإمكاا أن تغطي الكثري من احلاجات  وهذا يؤكد أن حصيلة

  .االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات اإلسالمية

إن الدور التمويلي للزكاة ال يقف عند احلصيلة املرتفعة فقط، وإمنا يتعدى إىل النظر يف الكيفيات اليت 

  .توجه ا الزكاة األموال داخل اتمع

الزكاة هي اقتطاع من رؤوس األموال النقدية وهذا يعين بعبارة أخرى أا ضريبة ضد حنن نعلم أن 

االكتناز، وهذا من شأنه أن جيعل الزكاة تدفع املدخرات واملخزونات النقدية إىل جمال االستثمار حىت ال 

  .تتآكل نتيجة االقتطاعات الزكوية

ك خمزونام النقدية، والتايل مد حلقات االستثمار إن هذا األثر التآكلي هو الذي يدفع األفراد إىل حتري

بكل األرصدة املوجودة لدى األفراد، حبيث إن هؤالء سوف يتحركون من أجل البحث عن مشاريع 

  .يكون عائدها قادرا على األقل على تعويض ما تأخذه الزكاة

الذين استدانوا يف »وهم " نالغارمو"وإذا نظرنا إىل مصارف الزكاة الثمانية لوجدنا أن أحد مصارفها هو 

  .«غري معصية اهللا مث مل جيدوا قضاء يف عني وال عرض

ففي داخل اتمع ميكن أن يوجد من حيجم عن إقراض اآلخرين خمافة أن يتعرضوا إلفالس أو ميتنعوا عن 



ا وقع التسديد، نتيجة ضيق ذات اليد، إال أن الزكاة منحت هلؤالء تأمينا على أمواهلم حبيث أنه إذا م

  .احملذور فإن يف الزكاة سهما ملواجهة مثل هذه احلاالت

  
  

إن الزكاة يف اإلسالم جتعل األفراد الذين هلم خمزونات نقدية وغري قادرين على استثمارها يفضلون 

إقراضها للغري، وذلك أنه يف ظل اقتصاد إسالمي ال ميكن للفرد أن يتجه إىل البنك من أجل اإليداع 

ا أن ذلك أكل للربا الذي حرمه اهللا، يف حني أم إذا احتفظوا ا دون استثمار أو نظري فوائد، إذ

  .توظيف فإم يؤدون عنها الزكاة وهذا ما يؤدي ا إىل التآكل

إن الرشادة تقتضي إذن منح هذه األموال كقروض لذوي احلاجة، ألن تلك األموال ما دامت يف ذمة 

  .املدينني فإن الزكاة ال تؤدي عنها

وهكذا يتجلى لنا أن للزكاة دورا متويليا من خالل حصيلتها الوافرة ومن خالل ما حترره من أموال 

  .مكتنزة، فضال عما متنحه من تأمني وضمان حلركة االئتمان يف اتمع

إن االقتصاد اإلسالمي ال يعارض امللكية اخلاصة طاملا أا تقوم بأداء احلقوق : الدور التوزيعي للزكاة

واجبة عليها وال تؤدي إىل إحلاق الضرر بأفراد اتمع، وحيث إن الناس متفاوتون يف قدرام ال

ومستوى نشاطهم، فإن ذلك يؤدي إىل تفاوت يف الثروة والدخل قد يقل وقد يكرب، إال أنه من ناحية 

تركز الثروة يف أخرى، فإن من أهم املبادئ اليت يرتكز عليها االقتصاد اإلسالمي هو مبدأ عدم السماح ب

  ].٧/ احلشر[} كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم { يد فئة قليلة من الناس 

إن عدم السماح بتركز الثروة يف يد فئة من الناس ال يعين حبال من األحوال تساوي الناس يف الثروة، 

ثمار طاملا أن احلافز ألن ذلك من شأنه أن يدفع األفراد إىل الكسل وإىل عدم الرغبة يف املخاطرة واالست

  .غري موجود

ونظرة اإلسالم إىل املال ذات طبيعة خاصة فهي تراه وسيلة من وسائل اإلعمار واالستخالف، وال 

تسمح له بأن ينقلب إىل أداة للجربوت والطغيان وما أكثر النصوص اليت تشري إىل املترفني، وكوم 

  ].٩٠/النحل[} يأمر بالعدل واإلحسان إن اهللا { : عنصر فساد وإفساد للمجتمع قال تعاىل

  
  

إن الزكاة فريضة دائمة، تتصف أحكامها بالثبات النسيب، خاصة يف املنصوص عليه بالقرآن والسنة، 

فمعدالا ال ختضع ال للزيادة وال للنقصان، كما أا ال تم بعائد العملية اإلنتاجية فقط، وإمنا تتعداه يف 

كال إن اإلنسان ليطغى { ال يف حد ذاته حىت ال تطغى وال يتجاوز حدوده كثري من األحيان إىل رأس امل

  ].٧-٦/ العلق[} أن رآه استغىن 

ولتحقيق هذا الغرض خصص اهللا مخسة مصارف، من بني املصارف الثمانية تأخذ الزكاة حتت مسمى 



ها إىل غريهم، احلاجة والفقر، وال ميكن حبال من األحوال وحتت أي ظرف من الظروف أن تبذل حصيلت

  .إال يف حدود ما تبقى من األصناف الثمانية

ويتضح األثر التوزيعي للزكاة يف كوا تسعى إىل استئصال شأفة الفقر، إذ جند الرسول صلى اهللا عليه 

وسلم أرشد إىل ضرورة اإلغناء عن طريق الزكاة وهذا ما اهتدى به عمر رضي اهللا عنه فأرشد بدوره 

، بل هناك من ذهب إىل إمكانية إنشاء مؤسسات جتارية وإنتاجية من مال )م فأغنواإذا أعطيت(من بعده 

  .الزكاة ويكون دخلها ملكا للفقراء واملساكني وحدهم

  .إن الزكاة ال تعطى للقادرين على العمل وإن كانوا من الفقراء دفعا هلم إىل العمل

راء املعدات اإلنتاجية أو شرائها هلم ألن والزكاة ال تتجاوز يف هذا الشأن أن متنحهم ما ميكنهم من ش

يؤمن بالترابط بني القيم االقتصادية واألخالقية، هذا الترابط الذي أمهلته الرأمسالية يف نظرا »اإلسالم 

اإلباحية إىل االقتصاد بينما جند الرسول يعطينا يف قضية املتسول الذي أتى يسأل يوما لقمة عيش كان 

تمع بنص من القرآن الكرمي يف الزكاة، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم من حقه أن يأخذها من ا

أدرى الناس بتطبيقه، كما كان أجود من الريح السخية يف الربيع لتقدمي هذه اللقمة ملسكني جاء يطلبها، 

ولكن أعمال النيب صلى اهللا عليه وسلم تشريع أو عربة ألمته، فأشار الرسول على من حوله من 

ة رضوان اهللا عليهم، بأن جيهزوا هذا الفقري ليحتطب وأشار على الرجل أن حيتطب ليأكل من الصحاب

  .«عمل يده

  
  

ال حظّ فيها لغىن »إن الزكاة يف اإلسالم، تعترب إعادة توزيع صافية للثروة والدخل لصاحل الفقراء، إذ أنه 

ء، وإمنا األغنياء هم وحدهم الذين كما أن الزكاة من ناحية ثانية ال يدفعها الفقرا. «وال قوي مكتسب

فأعلمهم …: ((نه بعثه إىل اليمنيدفعوا وهذا ما جند الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوصى به معاذا ع

، وهذا ]اجلماعة))[أن اهللا تعاىل افترض عليهم صدقة يف أمواهلم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إىل فقرائهم

خبالف الضريبة اليت جندها حىت وإن أعفت مقدارا من الدخل إال أا تأيت عند اإلنفاق أو االستهالك 

يل احلدي لالستهالك مرتفع عند الفقراء مقارنة بالشرائح لتثقل كاهل الفقري، خاصة إذ سلمنا بأن امل

  .األخرى

إن نظرة اإلسالم إىل مسألة إعادة التوزيع نظرة متميزة، فهو مل يترك هذا الدور لوسيلة واحدة وإمنا 

وهذا … أخضعها لنظام كامل ذي آليات خمتلفة، منه الزكاة، العاقلة، الوقف، املرياث، والوصية، الدية

اعل هذا النظام فيما بينه ويتوازن، حبيث إنه يستطيع حىت وإن ظهرت بعض السلبيات يف تطبيق حىت يتف

  .بعض الوسائل فإن وسيلة أخرى من نفس النظام تكون قادرة على إزالة هذا األثر السليب

 إن من أهم اهتمامات السلطات االقتصادية هو كيف ميكنها التدخل: الدور التوجيهي والتعديلي للزكاة

  .عن طريق آليات معينة لتصحيح االختالالت وتوجيه االقتصاد، والزكاة تعترب آلية توجيهية



  :حناول التعرف على أثرها التوجيهي على متغريين اقتصاديني

  :إن تأثري الزكاة على االستثمار مبكن أن يأخذ عدة أبعاد من أمهها: االستثمار

  
  

ستهالك الترفيهي واالستثمار، إذ جند أن بعض األفراد أن الزكاة تقوم بدور ختصيص املوارد بني اال

يقومون باقتناء أدوات الزينة والرفاه من املعادن الثمينة، وهذا يعترب، اقتصاديا، جتميدا وتعطيال لألموال 

واكتنازا غري مباشر هلا، فعمل اإلسالم، مثلما ترى بعض املذاهب الفقهية، كاملالكية مثال، على فرض 

مثل هذه املقتنيات إذا كانت ذهبا أو فضة، وعليه فإن األفراد ال يستطيعون على املدى الزكاة على 

  .الطويل حتمل اإلخراج املستمر للزكاة عنها، وهي جممدة ال تدر أي عائد

وهذا ما يدفعهم يف األخري إىل إخراجها إىل جمال االستثمار حىت حتقق عائدا جمزيا يكفي على األقل 

  .كاةلتسديد نفقات الز

كما أنه بإمكان الزكاة القيام مقام تكلفة رأس املال حبيث يصبح معدا هلا وسيلة للمفاضلة بني املشاريع 

من خالل عوائدها مقارنة بسعر الزكاة، فيكون املشروع مقبوال إذا كان عائده أكرب من سعر الزكاة، 

  .وبقدر ما يكون املشروع أكرب من حيث العائد يكون أفضل لالختيار

ذا ال يعين حبال من األحوال أن االستثمار جيب أن يقتصر على املشاريع اليت هلا عائد مرتفع وترك وه

املشاريع ذات العائد املنخفض، وإمنا جيب أن تتكفل الدولة مبثل هذه املشاريع من أجل توفري احلاجات 

  .األساسية ألفراد اتمع

توطني املشاريع من خالل التأثري على املعدل أو السعر، إن الزكاة ال تؤثر على : الزكاة وتوطني املشاريع

وإمنا تتدخل بطريقة توجيهية أخرى وهي التحكم يف حصيلة الزكاة، حبيث ال يسمح هلا باخلروج من 

مكان حتصيلها إىل مكان آخر، إال إذا مت استنفاد مجيع فرص التوطني واكتفاء ألصناف الثمانية كفاية 

إىل األبعد مع مراعاة األقرب وهذا دف جعل األفراد يراقبون بأنفسهم سبل  تامة حني ذلك جيوز نقلها

  .صرف زكوام، حىت يروا بأم أعينهم نتائج مسامهام

  
  

كما أن الزكاة من ناحية أخرى تدفع إىل توطني املشاريع الزراعية يف املناطق النائية والصعبة من خالل 

  .طق األخرى ذات العيون واألمطارختفيف معدل الزكاة بالنصف عنه يف املنا

إن أهم املشكالت اليومية املطروحة على أن جتعل األفراد يصرحون مبا : ضمانات األداء يف الزكاة

  .عندهم من ثروة وأموال

يدفعون ما عليهم من ضرائب مستحقة، ذلك أن هناك ميال كبريا لدى األفراد للتهرب من دفع 

  .الضرائب



% ٢٥–١٥تشكل ما بني  ١٩٧٦فرنسا أن املبالغ املتهرب من دفعها سنة فبينت بعض التقديرات يف 

  .مليار فرنك فرنسي ٨٠- ٥٠من جمموع اإليرادات اجلبائية الشيء الذي يقابل 

  :إن ظاهرة التهرب الضرييب ليست ظاهرة منعدمة األسباب، إذ هلا أسباا الكثرية واليت أمهها ما يلي

ام، إذ أن طريقة إنفاق حصيلة الضرائب تؤثر يف نفسية دافعي الضرائب، فقد الثقة يف سياسة اإلنفاق الع

فإذا كانت توجه إىل ميادين يستفيد منها املكلف، أو يطمئن إليها على األقل، فإن هذا يدفعه إىل تسديد 

الضريبة والتصريح مبمتلكاته وأمواله عن طيب خاطر، أما إذا كان يرى أا تنفق يف جماالت ال يستفيد 

  .نها، أو يف مصاحل ال يطمئن إليها، فإنه حياول التخلص من دفع الضرائبم

ضعف اجلهاز الضرييب من حيث الكفاية والتسيري واملراقبة، حبيث إن هذا الضعف ميكن األفراد 

  .واملؤسسات من التالعب الضرييب

ص من دفع الفراغ التشريعي والتناقض يف القوانني يتيح للمؤسسات واألفراد فرصا للتخل/ جـ

الضريبة، من خالل استخدام القانون يف حد ذاته كلجوء املؤسسات إىل التخلص من دفع الضريبة على 

األرباح اليت توزع على املسامهني بتوزيعها كرواتب وأجور يف شكل خمصصات ألعضاء جملس اإلدارة، 

ألجور أقل من بذلك تصبح الضريبة ذات معدل منخفض نظرا ألن معدل الضريبة على الرواتب وا

  .معدل الضريبة على األرباح بكثري

  
  

اجلانب النفسي الذي جيعل األفراد يعتربون دفع الضرائب قيدا على احلريات وتسلطا ميارسه احلكام / د

على شعوم، خاصة إذا تدعم هذا االعتقاد بأنه ال نفع وال عائد حيصل عليه الفرد من دفع الضريبة كما 

  .عريفهاينص على ذلك عادة يف ت

تعقد وتنوع مكونات النظام الضرييب جيعل األفراد ال يستطيعون القدرة على التمييز بني املواد / هـ

اخلاضعة للضريبة من غري اخلاضعة هلا، مع العجز عن استيعاب الشروط والظروف املرتبطة، بكل نوع 

لى مراقبة الضرائب الواجبة من أنواع الضرائب، وهذا التعقيد جيعل املمول غري قادر على معرفة وال ع

  .الدفع، الشيء الذي جيعله يهمل بعضا منها نتيجة اجلهل وعدم املعرفة

تدهور احلالة االقتصادية لألفراد وضعف مداخيلهم، جيعلهم يعمدون إىل البحث عن طرائق متكنهم / و

املباشرة لتفادي من جتنب دفع الضرائب، ورمبا هلذا السبب جند البلدان تلجأ إىل فرض الضرائب غري 

  .التهرب نظرا لضعف املداخيل

واليوم إذا كانت اتمعات غري اإلسالمية مبا فيها املتقدمة منها تشكو من ظاهرة التهرب الضرييب نتيجة 

لألسباب املذكورة أعاله، فما هي الضمانات املوجودة يف الزكاة، جلعل األفراد يقدمون على التصريح 

  الواجبة عليهم؟مبا عندهم، ودفع الزكاة 

إن فرض الزكاة ربط جباياا مبصارف إنفاقها ليتسىن لألفراد متابعة حصيلتها بأنفسهم، وتأكيدا هلذا 



املبدأ والقاعدة جند أن اإلسالم اشترط أن تنفق يف املكان الذي وجبت فيه ومت مجعها منه، لريى األفراد 

  .لل االجتماعي واالقتصاديواملؤسسات آثار زكوام ومقدار مسامهتها يف إصالح اخل

  
  

. ودعما هلذا االجتاه منع اإلسالم آل البيت أي أقارب الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أخذ الزكاة

وحيتمل أن يكون ذلك ناجتا عن كون الرسول قائدا للدولة اإلسالمية، وحىت ال يشعر األفراد أن جزءا 

ا عن أداء الزكاة، سد اإلسالم هذه الثغرة مبنعهم من حصيلة زكوام يذهب إىل أقارب احلاكم فيمتنعو

  .األخذ واالستفادة من مال الزكاة حىت وإن كان للفقهاء تربيرات أخرى تتعلق ذا املوضوع

حرص اإلسالم الشديد على تولية األمور األكفاء القادرين على القيام بواجبات املسؤولية، باعتبار أن 

سالم على حفظها، وقد شدد الرسول على الكفاية يف تولية األمور ذلك من قبيل األمانة اليت حض اإل

إذا وسد األمر إىل غري أهله : ((ألن عدم مراعاا يؤدي إىل اخلراب فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  )).فانتظر الساعة

عهده  وقد نبه ابن خلدون إىل ضرورة استيفاء شروط الكفاية يف الوظائف املالية اليت كانت تسمى على

  :فقال" ديوان األعمال واجلبايات"

اعلم أن هذه الوظيفة الضرورية للملك وهي القيام على أعمال اجلبايات وحفظ حقوق الدولة يف »

الداخل واخلارج وإحصاء العساكر بأمسائهم وتقدير أرزاقهم، وصرف أعطيام يف إباناا، والرجوع يف 

  .«ال يقوم به إال املهرة من أهل األعمال… ألعمالذلك إىل القوانني اليت يرتبها قومه تلك ا

{ : ولقد حرص اإلسالم على مراعاة عنصري القوة واألمانة يف اختيار األفراد لتويل املهام فقال اهللا تعاىل

مىت اجتمعت هاتان الصفتان األمانة »، إذ إنه ]٢٦/القصص[} إن خري من استأجرت القوي األمني 

  .«أمر من األمور تكلل عمله بالظفر وكفل له أسباب النجاح والكفاية يف القائم بأداء

وذا يكون اإلسالم قد عمل على إنشاء أجهزة قوية جلمع الزكاة وصرفها، مما حيول دون جلوء األفراد 

  .إىل التفكري يف التهرب من هذه الفريضة

آن الكرمي وجاء حتديد أما خبصوص مصدر التشريع يف الزكاة، فتعترب فريضة من اهللا بنص من القر/ جـ

  .أنصبتها وأسعارها وأوعيتها عن طريق السنة النبوية

  
  

وهلذا فإن التناقض غري موجود يف نصوصها فضال عما تتمتع به من ثبات وهيبة يف نفوس املسلمني، كما 

 أن الشكل الذي فرضت به الزكاة ال يتيح لألفراد منافذ كثرية للتحايل عليها، حىت وإن كانت مثة حيل

املعاملة "كبيع املال قبل احللول أو التصدق جبزء منه حىت ينخرم النصاب، فإن الفقهاء قرروا قاعدة 

  .ملثل هؤالء إذا تؤخذ منهم الزكاة قسرا" بنقيض املقصود الفاسد



أما من الناحية النفسية فإن الفرد املسلم يرى يف الزكاة أداة للعبادة وخضوعا لإلله وليست للفرد، / د

خذ من أمواهلم { : ه ميين نفسه يف ذات الوقت بثواب وتطهري النفس يف مقابل ذلك قال تعاىلكما أن

  ].١٠٣/التوبة. [} صدقة تطهرهم وتزكيهم ا 

أما من حيث العلم بإجراءات الزكاة وأحكامها فيجد تفسريا له يف كوا أحد أركان اإلسالم / هـ

ألقل اخلطوط العريضة واجلوانب الكلية للزكاة بدافع اخلمسة، اليت تقتضي من املسلم أن يعرف على ا

  .إمياين أوال وبدافع جبائي ثانيا

  .وهذا ما يقلل من التهرب الناتج عن اجلهل بالقوانني وتعقدها يف الضريبة

كما أن ثبات الزكاة من حيث األحكام ميكن من االستيعاب اجليد هلا ويرسخها يف الذهن، يف حني أن 

عرفها القوانني الضريبية اليوم باستمرار، هي إحدى األسباب اليت حتول دون فهم التعديالت اليت ت

  .واستيعاب هذه القوانني، مما يؤدي إىل أخطاء يف التطبيق متثل حاالت من حاالت التهرب الضرييب

أما خبصوص تدهور األوضاع االقتصادية اليت تؤدي إىل التهرب من دفع الضرائب فإن اإلسالم / و

مور بشأا يف الزكاة من البداية، حيث إن الزكاة هي فرض على األغنياء الذين ميلكون حسم األ

النصاب الزائد عن حاجام األصلية، وبالتايل فإن احلاجة لن تكون مربرا كافيا لتهرب األفراد من دفع 

  .الزكاة

موجود يف الزكاة  وهكذا نرى أن األسباب اليت تربر جلوء األفراد إىل التهرب من دفع الضرائب غري

  :أصال، باإلضافة إىل ذلك فإن هناك جمموعة من الضمانات األخرى وهي كالتايل

  
  

حبيث إن الزكاة يتقرب ا العبد إىل ربه وقد ارتبط ذلك مبجموعة من النصوص حتذر : ضمانات عقدية

زكاة أمواهلم إال ما منع قوم : ((العباد من منع أداء زكوام مثل حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  ].ابن ماجة)) [منعوا القطر من السماء ولوال البهائم مل ميطروا

{ : وتقرن ذلك بالتوبة اليت يقبلها اهللا" اهللا"كما أن هناك جمموعة من النصوص تعترب أن آخذ الزكاة هو 

  ].١٠٤/ التوبة[} أمل يعلموا أن اهللا هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات 

وعة من النصوص ذات طابع تشريعي حتذر من االحتيال يف دفع الزكاة وتوضيح معاجلته من هناك جمم

  .«ال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني مفترق خشية الصدقة»ذلك 

  .ولقد تفنن الفقهاء يف تعداد صور احليلّ املرتبطة بالبيع واهلدية وغريمها وقرروا بطالا وانعدام أثرها

تكليف الدولة مبهمة مجع الزكاة وتفريقها، مع ختويلها حق إعالن احلرب على من بني الضمانات أيضا 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا : ((ما نعيها قال صلى اهللا عليه وسلم

 رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوها عصموا مىن دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم

  ].مسلم))[وحسام على اهللا



كما أن دفع الزكاة عينا يعترب إحدى الضمانات املرتبطة بعدم القدرة على الغش أو التحايل يف تقومي 

األصول الواجبة الزكاة، إذ أن عملية التقومي تعترب إحدى املنافذ اليت تستعمل لتجنب جزء كبري من 

  .الضرائب

ق ما نعي الزكاة، من ذلك العقوبات املالية فلقد روى اإلمام قرر اإلسالم جمموعة من العقوبات يف ح

من أعطاها مؤجترا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها : ((أمحد أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال

وهذا يعين إباحة مصادرة نصف مال مانع الزكاة )) وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعاىل

  .عقوبة له على فعله

  
  

رمبا تثار مسألة تتعلق بكون اخلليفة الثالث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ترك أمر إخراج زكاة األموال 

إىل األفراد نظرا لصعوبة مراقبتها ومتابعتها واألمر يف ذلك اليوم ) النقود والعروض التجارية(الباطنة، 

  :يعود إىل بطالن األسباب اليت أدت إىل اعتماد هذا النهج، ذلك أن

أغلب األموال النقدية أصبحت عبارة عن إيداعات يف البنوك وصناديق التوفري ومراكز الصكوك أو أا 

  .عبارة عن أسهم وسندات، الشيء الذي جيعل مراقبتها أمرا ميسورا

تعترب الدول كلها أن مسك دفاتر احملاسبة يف النشاط التجاري أمرا إلزاميا، يعاقب على خمالفته القانون، 

  .يل فإن العروض التجارية ال تثري مشكلة اليوم نتيجة تقدم الفن احملاسيب وفن املراجعةوبالتا

وهكذا نرى أن الضمانات املوجودة يف الزكاة أوفر من تلك املوجودة يف الضريبة النعدام أسباب 

  .التهرب املوجودة يف الضريبة من جهة والعتبارات أخالقية وعقدية من ناحية ثانية

رض السابق ميكن أن نستنتج أن الزكاة ميكنها أن تساهم بشكل فعال يف معاجلة الكثري من من خالل الع

املشاكل االقتصادية يف دول العامل اإلسالمي، األمر الذي جيعل التفكري يف تنظميها وإحيائها يف شكل 

يف احلياة مؤسسايت مسألة ذات أولوية، خاصة يف الوقت الذي تعاين فيه هذه الدول من اختالالت شىت 

  .االقتصادية

  اهلوامش

  للموضوع هوامش ومصادر مل تنشر يف هذا اإلصدار(*) 

  
  


