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 رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله الصادق األمـني، وعلـى آلـه وأصـحابه احلمد هللا
 وأتباعه إىل يوم الدين... وبعد:

فإن االجتاه الذي حدث مؤخرًا إىل اقرتاح مشروع قانون للزكاة قد أثار مجلة من التساؤالت 
ريبة باعتبارمهـا وظيفتــني حـول بعـض القضـايا اجلانبيـة التنظيميـة يف حتديــد العالقـة بـني الزكـاة والضـ

 ماليتني جتتمعان على املكلف الواحد يف أكثر األحيان.

ومن هذه القضايا املهمة قضية استحقاق التخفيف عن دافعي الزكاة من األعباء الضـريبية، 
والطريقــة الــيت ينبغــي اتباعهــا يف هــذا التخفيــف، وهــذه القضــية هــي موضــوع هــذا البحــث الــذي 

ســألة مــن الناحيــة الشــرعية الشــاملة ملبــادئ العدالــة واملصــلحة واحلكمــة يســتهدف تأصــيل هــذه امل
ورعاية الفقراء والضعفاء؛ وذلـك مـن خـالل استحضـار األصـول الشـرعية املالئمـة هلـذا املوضـوع، 
وتنزيلها على صور الواقـع واالحتمـاالت املختلفـة، بعـد حتليلهـا واسـتخراج املعـاين املـؤثرة يف تقريـر 

ونبــدأ هــذا البحــث مبقــدمات وممهــدات نــدخل منهــا إىل التأصــيل، مث التحليــل  اآلراء واألحكــام،
 والتكليف بإذن اهللا تعاىل. 

 أ.د. محمد نعيم ياسين
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 مقدمات وممهدات

 مرجعيات النظر فيها -أهميتها  -تصوير المسألة  -تعريفات 

فرضـه اهللا عـز الزكاة إذا نُظر إليها من جهة املكلف ُعرِّفت بأ�ـا واجـب شـرعي مـايل مقـدر 
وجل يف أموال األغنياء من املسلمني للفقراء واملساكني وسائر املستحقني شكرًا هللا تعاىل، وتزكية 
للــنفس واملــال، وإذا نُظــر إليهــا مــن جانــب املســتحق ُعرِّفــت بأ�ــا حــق مقــدر فرضــه اهللا يف أمــوال 

 .أغنياء املسلمني ملن مساهم اهللا تعاىل من املستحقني يف كتابه الكرمي

وأما الضريبة فهي التزام مايل يفرضه القانون لصاحل الدولة علـى النـاس تبًعـا ملقـدرهتم املاليـة، 
 تصرف حصيلتها يف النفقات العامة وحتقيق أهداف للدولة اقتصادية أو اجتماعية.

يف  فالزكاة والضريبة تتفقان يف كو�ما التزاًما ماليًّا يؤديه املكلف لينفق يف املصـاحل العامـة أو
 جهات حمددة منها.

وختتلفـــان يف أمـــور جوهريـــة أمههـــا أن مصـــدر اإللـــزام يف الزكـــاة هـــو الشـــرع احلنيـــف؛ حيـــث 
جعلها اهللا عز وجل ركًنا من أركان دينه، وجعلها عبارة يتقرب هبا إليه، وفرض علـى والة األمـور 

ل إنكارهــا خمرًجــا حتصــيلها وإنفاقهــا يف املصــاحل واملصــارف الــيت حــددها يف القــرآن العظــيم، وجعــ
للمســـلم مـــن دينـــه، وعـــدم أدائهـــا مـــدخًال لـــه يف كبـــار الفســـاق، ويوجـــب عليـــه عقوبـــة يف الـــدنيا 

 وعذابًا يف اآلخرة.

ومصدر اإللزام يف الضريبة هو القانون الذي تواضع عليه الناس أو وضع هلم، وال حتمـل يف 
بـال معطيهـا أو آخـذها سـوى اإللـزام تشريعها أي معىن من املعاين اليت حتملها الزكاة، وال خيطر ب

 الذي حتميه السلطة بوسائلها املعروفة. 

ومـــن الفـــروق املهمـــة بينهمـــا أن الزكـــاة ونظـــم أحكامهـــا كلهـــا يف الوجـــوب واملقـــادير واألداء 
والصــــرف وغريهــــا وحــــي منــــزَّل، ومل يــــرتك ألحــــد مــــن النــــاس االجتهــــاد والتصــــرف يف أحكامهــــا 
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بتـة مســتقرة علـى املكلفــني الـذين تـوافرت فــيهم الشـروط، وهــي األساسـية؛ فهـي فريضــة حمكمـة ثا
 حق ثابت للمستحقني ال خيضع لإلبطال أو اإللغاء أو الزيادة والنقص والتغيري.

وأمــا الضــريبة فالقــانون يفرضــها ويــنظم أحكامهــا، وقــد يلغــي بعضــها أو يزيــد يف مقاديرهــا، 
ة النظريــة ملقتضــيات احلاجــة واملصــلحة ويغــري يف أنواعهــا ومصــارفها، وخيضــع يف ذلــك مــن الناحيــ

 العامة.

وعلـــى أيـــة حـــال فـــإن الضـــريبة إذا كانـــت عادلـــة واقتضـــتها حاجـــات األمـــة فهـــي مشـــروعة، 
وجيـب علـى املســلم املكلـف هبــا أن يؤديهـا طواعيــة وال يهـرب منهــا؛ وذلـك مــن منطلـق التضــامن 

نطلـق وجـوب الطاعـة ملـن ميثـل العام بني أفراد األمة يف حتمـل حاجاهتـا وحتقيـق مصـاحلها، ومـن م
 األمة من أهل احلل والعقد فيما يأمرون إذا كان يف غري معصية اهللا عز وجل.

هـذا وال جـدال بـني أهـل العلــم والسياسـة أن مـن أهـم األولويـات الــيت جيـب علـى كـل دولــة 
ع؛ أن تراعيها يف سياستها الداخلية هو القيام على أصناف أهل احلاجات واملشـرفني علـى الضـيا 

مــن فقــراء ومســاكني وأيتــام وغــارمني وغــريهم، وأن ذلــك مــن أهــم واجبــات أوليــاء األمــور الــذين 
ختتــارهم األمــة لقيادهتــا، ولإلســالم نظــام حمكــم يف مواجهــة مشــكلة الفقــر عمــاده مؤسســة الزكــاة 
وتشـــريعات أخـــرى ال يســـتلزم املقـــام بيا�ـــا، وتعتـــرب العنايـــة بـــالفقراء واحملتـــاجني مـــن أهـــم وظـــائف 
اإلمام يف السياسة الشرعية، وال يعدهلا سوى ضرورة الدفاع عن حوزة اإلسالم؛ مـع مالحظـة أن 
هــذا اهلــدف األخــري ملحـــوظ يف مصــارف الزكــاة، وإذا كــان األمـــر كــذلك فــإن أي تشــريع مـــايل 

 جديد جيب أن يالحظ تأثريه على فئات احملتاجني، ومآالته بالنسبة ألوضاعهم.

الــــيت ترغــــب يف اســــتحداث قــــانون ملــــزم بالزكــــاة، أو ترغــــب يف  وقضــــيُة البحــــث أن الدولــــة
تشــجيع املســلمني علــى أداء الزكــاة (مــن غــري إلــزام)، جبانــب التشــريعات الضــريبية املطبقــة فيهــا، 
ـــالنوعني:  فيجتمـــع علـــى املكلفـــني زكـــاة وضـــرائب جتـــد أنـــه ال بـــد مـــن التخفيـــف عـــن املكلفـــني ب

وضع اجلديد، ويف ظل حقيقة أن الزكـاة ال جيـوز ومسألة البحث كيف يكون ذلك يف ظل هذا ال
التصرف يف أحكامها، وأن يد التصرف إمنا ميكن أن متتد إىل الضرائب، فهل خيفف عـن دافعـي 
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الزكاة حبسم مبالغ زكواهتم من مبالغ الضرائب الواجبة عليهم، أم يكفيهم بأن حتسم زكـواهتم مـن 
 وعاء الضريبة؟ 

استحق عليه مـن الضـرائب مليـون دينـار واسـتحق عليـه نصـف وتصوير املسألة أن تاجرًا لو 
مليـــون دينـــار زكـــاة أموالـــه مـــن العـــروض والنقـــد وغـــري ذلـــك، وأداهـــا إىل جهـــة معتمـــدة وموثوقـــة، 
واستصدر من تلك اجلهة وثيقة يُظهر فيها مقدار الزكاة وتفاصيل وعائها. فإذا قـدمها إىل اجلهـة 

ُحتسـم الزكـاة مـن الضـريبة نفسـها كـان علـى التـاجر أن املسؤولة عن حتصيل الضرائب؛ فـإن قيـل: 
يــدفع نصــف مليــون جلملــة الضــرائب، وإن قيــل: ُحتســم الزكــاة مــن وعــاء الضــريبة، وكانــت نســبة 

مــــــن مبلــــــغ الزكــــــاة فقــــــط، وجيــــــب عليــــــه أن يــــــدفع  2/1% كــــــان مقــــــدار احلســــــم 5الضــــــريبة 
وهــو يعــدل عنــد تســاوي دينــار ويالحــظ أن الفــرق بــني الطــريقتني كبــري جــدًّا ؛  1.475.000

 %) أربعني ضعًفا. 2.5معدل الضريبة ونسبة الزكاة (

هــذه هــي صــورة املســألة بإطارهــا البســيط، وإن كــان هنــاك اقرتاحــات واحتمــاالت أخــرى؛  
كأن ُجيعل اإلعفاء الضـرييب شـامًال لألوعيـة املاليـة الـيت ختضـع للزكـاة، وتـؤدي زكاهتـا إىل اجلهـات 

ن تعـدد األوعيـة املاليـة وتـداخلها وافرتاقهـا مـن حيـث خضـوعها للزكـاة أو املوثوقة املعتمدة. كما أ
للضــريبة يثــري طرًقــا تفصــيلية لإلعفــاء قــد تكــون خمتلفــة عمــا ذكــر، وإن مجعهــا هــدف واحــد هــو 
تفصيل فريضة الزكاة يف الشعوب املسلمة وتشجيع املسلمني على أدائها، واألخـذ بعـني االعتبـار 

 زكاة عند حتديد معامل السياسة املالية، أو عند إرادة تعديلها.ما تؤديه هذه الشعوب من 

ومهما يكن من أمر فإن هـذه املسـألة تعتـرب مـن أهـم القضـايا الـيت يثريهـا االجتـاه إىل اجلمـع 
بني الزكاة والضريبة يف النظام املايل؛ ألنه دولة مسلمة؛ سواء أكان ذلك تبين قانون ملزم بالزكاة، 

ءات القانونية اليت يراد هبا تشجيع املسلمني على أداء الزكـاة مـن غـري إلـزام؛ أم كان ببعض اإلجرا
ألن ذلـــك يف حقيقتـــه تعـــديل جـــوهري يف السياســـة املاليـــة، بإدخـــال عنصـــر جديـــد يف أســـلوب 
التضامن االجتماعي واملشـاركة العامـة يف حتمـل أعبـاء الدولـة، وهـذا يقتضـي البحـث عـن الوضـع 

 لكيفيات السليمة لتوزيع هذه األعباء.األصلح هلذه املشاركة، وا
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ومعرفة هذا الوضع يتوقف إىل حد كبـري علـى سـالمة املرجعيـات ومالءمتهـا لالجتـاه السـائد 
يف الدولة، وإذا كان الفرض أن الدولة تتجه إىل تبين قانون ملزم بالزكاة، أو التشجيع على أدائها 

السياســة الشــرعية واملقاصــد العامــة لقيــام  ولــو اختيــارًا ؛ فــإن املرجــع املناســب للنظــر هــو مبــادئ
 الدولة وجتمعات البشر، ومبادئ احلكمة والعدالة وصدق االنتساب إىل اإلسالم.

كـــذلك فـــإن معرفـــة هـــذا الوضـــع يقتضـــي جتنـــب التعمـــيم يف األحكـــام علـــى مجيـــع الصـــور 
وله فيمــا واحلــاالت واالحتمــاالت، وضــرورة التمييــز بينهــا حبســب الفــروق املــؤثرة، وهــو مــا ســنحا

 يأيت إن شاء اهللا تعاىل.
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 التأصيل الشرعي

 أوًال:

من وجهة النظر اإلسالمية فإن األصـل الـذي ترجـع إليـه شـرعية مـا يُوظـَّف علـى النـاس مـن 
أموال يدفعو�ا للدولة هو إجيـاب الشـارع أو إذنـه؛ وإال كانـت الوظـائف املاليـة الـيت تُفـرض أكـًال 

 ألموال العباد بالباطل. 

ملة أوجب اهللا سبحانه وتعاىل على عباده وظيفة مالية جعلها ركًنا مـن أركـان دينـه، ويف اجل
 وحدد مواردها ومصارفها، وهي الزكاة.

ومن جهة أخرى استقر رأي العلماء املسلمني، وخباصة علماء السياسة الشـرعية فهـم علـى 
يف توظيف أمـوال تقـوم إذن الشرع ألهل احلل والعقد القائمني على تربير شؤون األمة وسياستها 

بأعبــاء الدولــة الراتبــة علــى الغــالت والثمــرات وضــروب الزوائــد والفوائــد، حبيــث تكــون يســريًا مــن  
كثري، ويسهل على النـاس احتمالـه، وتقتضـيه الضـرورة واحلاجـة، ومصـاحل األمـة؛ وهـذا يشـبه إىل 

 حد كبري الضرائب اليت تفرضها الدول على شعوهبا.

 ثانًيا:

لعلمـــاء أن مـــا يُفـــرض مـــن الوظـــائف املاليـــة حتـــت مرجعيـــة السياســـة الشـــرعية ويـــرى أولئـــك ا
واملصلحة العامة جيب أن يكون على سبيل التكميل والتكامل مع الوظـائف املاليـة التوقيفيـة الـيت 

 خصت بنصوص وأدلة خاصة.

وهــذا يقتضــي التنســيق بــني النــوعني عنــد إرادة فــرض الضــرائب، حبيــث يكــون النــوع الثــاين 
ًال للــنقص الــذي يقــع يف النــوع األول، بــالنظر إىل املتطلبــات املاليــة للمقاصــد الشــرعية يف مكــتم

ضوء ما يطرأ من ضرورات وحاجات عامة على أن التنسيق هنا ليس بـني أمـرين متعـادلني، وإمنـا 
هو بني ثابت ومتحرك، والثابت هو الوظائف املالية التوقيفية، وعمادها الزكاة؛ حيث ال تتدخل 

ياسة يف أحكامها، إال أن تلزم هبا من ميتنـع عـن أدائهـا وفـق شـروط معينـة، وأمـا املتحـرك مـن الس
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ــا وإعفــاًء  هــذين النــوعني فهــو الضــرائب الــيت جيــوز ألويل األمــر أن يوظِّفوهــا، فيتصــرفوا فيهــا إلزاًم
أ التكامل مع وإلغاًء وزيادة ونقًصا ، يف إطاٍر من املقاصد واملبادئ العامة أمهها ما ذكرنا من مبد

النوع التوقيفي وعدم املساس به، واستهداف حتقيق مقاصده يف رعاية الفقراء واملساكني، ومحايـة 
 بيضة اإلسالم والدفاع عن املسلمني.

 ثالثًا:

وبنــاًء علــى مــا ســبق فإنــه ميكــن للباحــث أن يســتنبط مــن كــالم العلمــاء الــذين تعرضــوا هلــذا 
قيـام احلاجـات والضـرورات وظهورهـا بظهـور قصـور يف املوضوع أن ذلك منضـبط بضـوابط أمههـا 

املوارد الراتبة عن التكاليف واألعباء العامة، بعد التأكد من إمكان الوصـول إىل احلصـيلة املتوقعـة 
 من تلك املوارد (وأمهها الزكاة).

فيشــرع عندئــذ توظيــف أمــوال علــى األغنيــاء الــذين ميلكــون نصــاب الزكــاة، وال يــؤثر ذلــك 
 يزجهم يف مدارج الفقر الذي يوجب هلم الزكاة، بعد إذ كانوا يدفعو�ا إىل الفقراء. عليهم؛ فال

 رابًعا:

ويعين ما تقدم يف الفقرة السابقة أن الزكاة تكـون مـأخوذة بعـني االعتبـار عنـد حتديـد حجـم 
ما يُفرض من الضـرائب علـى النـاس؛ ألن هـذه الضـرائب ينبغـي أن تكمـل مـا قصـرت عنـه الزكـاة 

من املوارد العامة وال جيـوز يف السياسـة الشـرعية أن تفـرض علـى النـاس ضـرائب ماليـة مـن وغريها 
غـــري نظـــر وال اعتبـــار ملـــا أوجـــب اهللا علـــيهم مـــن فريضـــة ماليـــة هـــي ركـــن مـــن أركـــان ديـــنهم، فـــإن 

تثبـيط النـاس  -فصلت الدولة ذلك فإن هذا الفصـل ال خيـرج مضـمونه عـن أحـد معنيـني: األول 
أركــان ديــنهم هــو الزكــاة؛ ألن مــآل هــذه السياســة هــو حتميــل النــاس القيــام عــن إقامــة ركــن مــن 

باألعبـــاء املاليـــة للدولـــة، وإلـــزامهم بالضـــرائب املفروضـــة، بغـــضِّ النظـــر عـــن زكـــاة يـــدفعو�ا أو ال 
يدفعو�ا؛ فال يبقى من يقوم هبذا الركن سوى مسـلم راسـخ اإلميـان ال يصـده عـن دفـع الزكـاة أي 

الدولــة، ولكــن أناًســا مل يصــل إميــا�م إىل هــذه الدرجــة رمبــا تعلَّلــوا مبــا  عــبء آخــر تفرضــه عليــه
ـــا مـــن األعبـــاء العامـــة هبـــذه  ـــة مـــن الضـــرائب الكثـــرية، وأ�ـــم يتحملـــون قســـطًا كافًي ُحتملهـــم الدول



 

 9 

الضـرائب الـيت ُجتـىب مـنهم. كمــا أن فريًقـا ممـن يـدفعون هـذه الضــرائب مـع كثرهتـا وتنوعهـا وارتفــاع 
هم يف دائرة الفقر، أو تنقص ما عندهم من أمـوال عـن النصـاب الـذي ُيشـرتط يف نسبها رمبا تزج
 وجوب الزكاة.

وأمــــا املعــــىن الثــــاين الــــذي تتضــــمنه السياســــة الضــــريبية الغافلــــة أو املتغافلــــة عــــن طائفــــة مــــن 
املسلمني يدفعون زكاة أمواهلم والضرائب جمتمعة فهو ظلم هذه الطائفة من أبناء األمة؛ لتحملها 

 ر من غريها أو أكثر مما يفرتض أن يصيبها من املسامهة املالية يف التكاليف العامة.أكث

 خامًسا:

يتبني مما سبق أن الوضع الشرعي للحالة اليت تفرض فيها الضرائب مع الزكاة على القادرين 
أن الزكـــاة الـــيت يـــدفعها املســـلم حمســـوب حســـاهبا عنـــدما تفـــرض تلـــك الضـــرائب، ومـــأخوذ بعـــني 

ما حيمله أهـل الزكـاة مـن أعبـاء تقـع علـى كاهـل اجملموعـة املتضـامنة مـن املسـلمني، وهـي  االعتبار
األعباء املالية املطلوبـة جملاهـدة الفقـر والكفـر، وإذا كـان املفـروض يف هـذا الوضـع أن الزكـاة تؤخـذ 
من مجيع املكلفني هبا، فإن الضرائب الـيت تفـرض علـيهم كـلٌّ حبسـب قدرتـه املاليـة تكـون مكملـة 
ملــا أســهم مــن الزكــاة؛ حبيــث تكــون حمصــلة األمــوال الــيت أخــذت مــن النــاس مــن زكــاة وضــرائب 
منطبقــة علــى حاجــات األمــة املتمثِّلــة يف مصــارف الزكــاة ومصــارف املصــاحل واخلــدمات األخــرى؛ 
وهــذا الوضــع يعــين أن دافــع الزكــاة قــد احتســب لــه مقــدار زكــاة مــن مجلــة مــا هــو مطلــوب منــه أن 

عبـاء املاليـة العامـة لألمـة: وهبـذا التصـوير تكـون الزكـاة حمسـوبة لـدافعيها مـن مجلـة ُيسهم به يف األ
املـــال الــــذي حتتاجــــه الدولـــة، فــــإذا كانــــت األمـــة حتتــــاج للقيــــام بأعبائهـــا املاليــــة وحتقيــــق أهــــداف 
سياساهتا مبلًغا يسـاوي (ع)، وكانـت حصـيلة الزكـوات تسـاوي (ز)؛ ورمزنـا حلصـيلة الضـرائب بــ 

ضنا أنه ال توجد زكاة؛ إذن لوجب حتصيل (ع) عن طريق فـرض الضـرائب لتطبيـق (ض)، مث افرت 
(ض) = (ع) . ومـــن  -عندئـــذ–حصـــيلة الضـــرائب علـــى حاجـــات األمـــة كلهـــا؛ حبيـــث تكـــون 

البدهي يف هذه احلالة أن تكون هذه الضرائب كثرية، ويصيب املكلـف منهـا قـدر كبـري. وأمـا إذا 
يفرض من الضرائب، فإن ما يصيب الفرد من الضرائب يكـون افرتضنا أن الزكاة تدفع جبانب ما 

أقــل؛ ألن (ع) تنقســم عندئــذ بــني (ز) و (ض)، يعــين أن (ع) = (ز) + (ض)؛ فتكــون (ض) 
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(ز)؛ وهــذا يعــين أنَّ الضــرائب ســتكون مســاوية حلاصــل الفــرق بــني املتطلبــات املاليــة  -= (ع) 
ـــالغ العامـــة، وبـــني مبـــالغ الزكـــاة، وســـيكون حجمهـــا أقـــل مـــن  احلالـــة األوىل؛ والفـــرق هـــو بـــني مب

الضــرائب يف حالــة غيبــة الزكــاة، ومبالغهــا يف حالــة وجــود الزكــاة؛ ومعــىن هــذا أن احلســم يقــع بــني 
 مبالغ الضريبة يف احلالة األوىل، ومبالغ الزكاة يف احلالة األخرى.

 سادًسا:

ًفـا، وكـان مجيـع يظهر بوضوح أن الدولة إذا التزمـت بالوضـع الشـرعي حبسـب مـا عرضـناه آن
املكلفـني بالزكـاة يؤدُّو�ــا إىل اجلهـة املعتمــدة املكلفـة جبمعهــا وصـرفها، مل يكــن عندئـذ أي مســوغ 
شــرعي حلســم الزكــاة مــن مبــالغ الضــريبة ذاهتــا؛ ألن الضــريبة حبســب ذلــك الوضــع قــد روعــي يف 

العامـة لألمـة،  مقدارها أن يكون مكمًال للزكاة بغرض الوصول إىل القدرة على القيـام باحلاجـات
وحســم أي منهمــا مــن اآلخــر يــؤثر ســلًبا علــى هــذه القــدرة، ولكــن كــالًّ منهمــا جيــب شــرًعا أن 
حيسم من وعاء اآلخر، فتحسم الزكـاة مـن وعـاء الضـريبة، وحتسـم الضـريبة مـن وعـاء الزكـاة؛ ألن  

 كالًّ منهما مبالغ خترج من ذمة املكلف، فال ينبغي أن تكون عليها زكاة أو ضريبة. 

 تطبيق التأصيل على الحاالت

 أوًال: 

 -ذلــك هــو الوضــع الشــرعي للسياســة املاليــة العامــة عنــدما تقتضــي الظــروف الكليــة اجلمــع 
 بني الزكاة والضريبة. -على األمة

لكــن واقــع السياســات املاليــة للــدول اإلســالمية يف معظمهــا خمتلــف عــن ذلــك الوضــع، وإن  
الـدول عنـدما وضـعت سياسـاهتا املاليـة وتشـريعاهتا  كان بدرجات متفاوتة؛ وذلك أن معظم هذه

الضــــريبية مل يكــــن خيطــــر ببــــال واضــــعيها اعتبــــار الزكــــاة حمــــدًدا مــــن حمــــددات تلــــك السياســــات 
والتشــريعات، بــالرغم مــن كــون أكثــر الســكان يف هــذه الــدول مــن املســلمني، وبــالرغم مــن إعــالن 

دولـة؛ فلـم يعتـرب يف تلـك السياسـات طائفة مـن هـذه الـدول يف دسـاتريها أن اإلسـالم هـو ديـن ال
رغبة الغالبية العظمى من املواطنني، وال اعترب فيها ذلك االنتماء إىل دين اإلسـالم املعلـن عنـه يف 
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الدســاتري، وال املصــاحل اإلنســانية واالقتصــادية الــيت ينطــوي عليهــا ذلــك الــركن العظــيم مــن أركــان 
 اإلسالم.

ة االســتكثار مــن الضــرائب حتــت أمســاء وعنــاوين  وقــد كــان مــن مثــار تلــك السياســات املاليــ
كثرية، ورمبا كان بعضها من غري اسم وال عنوان ؛ فكانت وما زالت وسوف تظل مرهقة ألكثـر 

قلــت بركاهتــا يف حتقيــق األهــداف املعلنــة،  -وبــالرغم مــن كثرهتــا-النــاس يف دول اإلســالم، مث إ�ــا 
 أجلأهـا ذلـك إىل االقـرتاض املـذل مـن وظلت أكثر تلك الدول تشـكو مـن العجـز واحلاجـة؛ حـىت

 الدول األخرى.

وهــذه الضــرائب مل يســلم منهــا الفقــراء الــذين ال جيــدون حاجــاهتم األصــلية، وال نــاهلم مــن 
حصيلتها سوى القليل الذي ال ُخيـرجهم مـن دائـرة الفقـر إىل دائـرة االسـتغناء؛ فصـاروا إىل ازديـاد 

ع؛ وجـــرَّ ذلـــك مفاســـد كثـــرية؛ وذلـــك أن معظـــم مســـتمر ومرعـــب، وتنـــاقص االنتمـــاء إىل اجملتمـــ
القنـــوات الضـــريبية املمـــدودة إىل جســـم اجملتمـــع متـــتص األمـــوال لتضـــخها يف خزانـــة واحـــدة ُجيعـــل 
عليهــا وزيــر خمــتص، مث ختــرج منهــا إىل جهــات خمتلفــة؛ والغالــب أن جهــة الفقــراء واملشــرفني علــى 

ادية، واليت كثـريًا مـا خيـتلط معهـا أهـداف الضياع ال يكاد يُلتفت إليهم يف زمحة األهداف االقتص
شخصــية وأنــواع مــن الفســاد. وال تُعــىن تلــك السياســات بتخصــيص خزانــة ألولئــك الفقــراء ذات 
مــــوارد ومصــــارف خاصــــة، كمــــا هــــو احلــــال يف سياســــة الشــــرع املاليــــة؛ وهكــــذا يكثــــر الضــــائعون 

 ويزدادون ضياًعا.

 ثانًيا:

كـاثرت الضـرائب يف أنواعهـا ومعـدالهتا، واشـتدت أمام هذا الواقع: حيـث أُغفلـت الزكـاة وت
ـــة مـــن دول  وطأهتـــا علـــى النـــاس، وقلـــت تركتهـــا وفاعليتهـــا يف حتســـني أوضـــاعهم. إذا أرادت دول
اإلسـالم إصــالح نظامهـا املــايل وجعــل الزكـاة ركًنــا مــن أركانـه، فــإن ذلــك يقتضـي إعــادة النظــر يف 

لعامــة الــيت ال جيــوز شــرًعا أن تصــرف أمــوال النظــام الضــرييب، وحصــَر أهدافــه يف حتقيــق املصــاحل ا
الزكــاة إليهــا، وحصــر مــوارده يف الضــرائب املنطبقــة علــى تلــك األهــداف، وميكــن أن جيمــع معهــا 
موارد مالية عامة أخرى غري الزكاة، كثمرات األمالك العامة واسـتثماراهتا، مث حصـر ذلـك كلـه يف 

 هاز موثوق.خزانة خاصة ميكن تسميتها بأي اسم معرب، ويديرها ج
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ذلك هو شق النظام املايل املتعلق باملصاحل واخلدمات، ويقابله الشـق اآلخـر املتعلـق مبصـاحل 
الزكاة؛ حيث خيصص هلا موارد الزكاة، وحتصر يف خزانة مسـتقلة عـن خزانـة الشـق األول، وميكـن 

وق أيًضــا أن تســمى خزينــة الزكــاة أو بيــت الزكــاة أو حنــو ذلــك، ويــديرها مجًعــا وصــرفًا جهــاز موثــ
يتميز عناصره باشتهارهم باألمانة والعلم بأحكام الزكاة، وتوضـع آليـات اختيـارهم حبيـث يتحقـق 
استغالل هذا اجلهاز وحتصينه وحفظه من التدخالت اليت خترجه عـن مسـاره الشـرعي، وبـالرجوع 

هـــاز بيـــت إىل علمـــاء اإلدارة املاليـــة واإلدارة العامـــة وتزويـــدهم باألهـــداف والشـــروط العامـــة يف ج
 املال وجهاز بيت الزكاة ميكن الوصول إىل تلك اآلليات املنشودة.

فإذا اختارت دولة هذا املـنهج يف اجلمـع بـني الزكـاة والضـرائب كـان كـل مـن الزكـاة والضـريبة 
وظائف واجبـة شـرًعا علـى املكلفـني القـادرين ، وعندئـذ ال وجـه للقـول حبسـم الزكـاة مـن الضـريبة 

البدهي أن حيسم كل منهما من وعاء اآلخر؛ ألن كالًّ منهما يعتـرب دينًـا وال العكس. ولكن من 
علـى املكلـف، فـإن دفـع بالفعـل مل يــرد البحـث يف حسـمه، وإن مل يُـدفع عنـد حسـاب الزكــاة أو 

 الضريبة كان ديًنا جيب جتنيبه عن الوعاء.

 ثالثًا:

أن تعـــرف الـــدول عـــن هـــذا غـــري أن املتوقـــع يف الظـــروف العامـــة احلاليـــة املتعـــددة واملتشـــابكة 
الطريق الذي يقتضي إعـادة بنـاء النظـام املـايل ويف ضـمنه الضـرييب علـى أسـاس أنـه نظـام مكتمـل 

 للزكاة.

فإذا كان األمر كذلك فإن الدول اليت تنتمي أكثرية شـعوهبا إىل اإلسـالم ال ختـرج عـن أحـد 
نف ال يهمـه ذلـك صنفني: صنف يرغب يف تفصيل فريضـة الزكـاة بغـض النظـر عـن دوافعـه. وصـ

وقــد يرغــب عنــه بغــض النظــر عــن دوافعــه أيًضــا. والصــنف األول قــد تصــل رغبتــه إىل تبــين قــانون 
ينظم فريضة الزكاة حبسب أصوهلا الشرعية دون التخلي عن نظامه املايل والضرييب. وقد ال تصـل 

ن النــاس أو ال تســاعد ظروفــه علــى ذلــك، وإن كــان مييــل إىل االســتفادة مــن واقــع فيــه أكثريــة مــ
يرغبــــون أو ال ميــــانعون علــــى األقــــل يف أداء الزكــــاة لتوضــــع يف مصــــارفها الشــــرعية، ويف مقــــدمتها 

 مصرف الفقراء واملساكني.
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فأما الدولة اليت ترغـب يف تبـين قـانون للزكـاة دون التخلـي عـن نظامهـا الضـرييب، فيجـب أن 
: أن الضرائب إمنا تستمد شرعيتها تأخذ بعني االعتبار حقائق أشرنا إىل طائفة منها آنًفا: األوىل

من كو�ا مكمِّلة للزكاة يف تلبية حاجات األمـة وقضـاء مصـاحلها. واحلقيقـة الثانيـة: أن الضـرائب 
مهما يف حتقيق مصاحل األمة؛ فاستكثر منهـا  احلالية قد شرعت يف معزل عن اعتبار الزكاة عامالً 

علــى اعتبــار أ�ــا املــورد الــرئيس الــذي يلــزم بــه النــاس، ويعتمــد عليــه يف الوفــاء مبتطلبــات املصــاحل 
العامــة. واحلقيقــة الثالثــة: أن الزكــاة عنــدما تــدخل حتــت اإللــزام القــانوين تكتمــل فيهــا خصــائص 

الربانيـــة؛ وهـــذه الصـــفة تزيـــدها إلزاًمـــا عـــن إلـــزام الضـــريبة مبصـــطلحها الـــدقيق، إضـــافة إىل صـــفتها 
الضريبة؛ سواء أوجـدت مسـوغاهتا الشـرعية أم مل توجـد؛ أل�ـا يف احلالـة األخـرية ال تكـون واجبـة 
شرًعا، ويف احلالة األوىل ال تصل يف رتبتها إىل أن تكون ركنًـا مـن أركـان الـدين كالزكـاة، واحلقيقـة 

جيابًا وإعفاًء وتغيريًا وزيادة ونقًصا هو يف الضـريبة دون الزكـاة؛ فـإن  الرابعة: أن تصرَُّف ويل األمر إ
كان ال بد مـن التـدخل يف إحـدى االثنتـني تعينـت الضـريبة، ومل جيـز التـدخل يف الزكـاة إال إللـزام 
املمتنعني عنها. واحلقيقة اخلامسـة: وهـي أمههـا، أن أْوىل الوظـائف املاليـة الـيت يوظـف علـى األمـة 

للقيـام مبصــاحلها بـالنظر واالعتبــار واحلـرص علـى زيــادة حمصـوهلا ودفــع النـاس إىل الوفــاء املتضـامنة 
هبــا هــي تلــك الوظيفــة الــيت ختصــص إلنقــاذ املشــرفني علــى الضــياع مــن فقــراء ومســاكني، وليســت 

 هذه الوظيفة سوى الزكاة.

امـي للزكـاة فإذا أخـذت هـذه احلقـائق اخلمـس جمتمعـة بعـني االعتبـار عنـد إرادة التطبيـق اإللز 
يف دولة حددت أهدافها االقتصـادية واالجتماعيـة ووضـعت سياسـتها املاليـة وتشـريعاهتا الضـريبية 
يف غفلــة عــن فريضــة الزكــاة واملصــاحل املركزيــة الــيت حتققهــا، وأمههــا معاجلــة مشــكلة الفقــر وآثارهــا 

التجاريـة وغـري  املدمرة، فاسـتكثرت مـن تشـريع الضـرائب علـى أمـوال النـاس وحركـاهتم االقتصـادية
التجارية؛ فبلغت مبلًغا مل تكـن لتبلغـه لـو كانـت فريضـة الزكـاة مفعَّلـًة بالصـورة املقبولـة يف الشـرع، 

 ولكان حجمها أقل بقدر يعادل احلصيلة الزكوية تقريًبا.

فـــإذا أرادت مثـــل هـــذه الدولـــة أن حتيـــَي ركـــن اإلســـالم الثالـــث بعـــد الشـــهادتني والصـــالة يف 
مجع الزكوات ووضـعها يف مصـارفها، وال تريـد إعـادة النظـر يف نظامهـا الضـرييب  صورة قانون يُنظم
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وبنائــه مــن جديــد علــى أســاس اجلمــع بــني النــوعني، فــإن أقــرب أســلوب لتصــحيح الوضــع املــايل 
وتقريبه من الوضع الشرعي الذي أشرنا إىل معامله فيما سبق، هو اعتبار احلصيلة الزكويـة مسـامهة 

املاليــة العامــة للدولــة مرصــدًة للقيــام بأهــداف مهمــة مــن أهــدافها، وأن هــذه  مــن دافعــي الزكــاة يف
املســامهة مل تكــن حمتســبة عنــد فــرض الضــرائب علــى أولئــك املــزكني؛ ألن الزكــاة مل تكــن مشــرتعة 
حينئذ، فيجب احتسـاهبا بعـد اإللـزام هبـا قانونًـا. والطريقـة املنطقيـة الحتسـاهبا هـو حتويـل مبالغهـا 

ائب إىل صندوق الزكاة الذي ينبغي إنشاؤه على النحو الذي أشرنا إليه، ولكـن من حصيلة الضر 
بصورة ال جيتمع على املكلف زكاة وضريبة مساوية هلا يف مقدارها؛ والسبيل إىل ذلك هو حسـم 
مقــــدار الزكــــاة املدفوعــــة أو املســــتحقة عمــــن يؤديهــــا مــــن مقــــادير الضــــريبة الــــيت أخــــذت منــــه أو 

احلقيقــة قــد أســهم يف محــل جــزء مــن األعبــاء املاليــة املطلوبــة لتحقيــق  اســتحقت عليــه؛ إذ هــو يف
أهداف يُفرتض أن الضرائب ُتستوىف من أجل حتقيقها؛ لتكون نتيجة هذا اإلجراء حصـيلة ماليـة 
عامة تنقسم بني ضرائب وموارد عامـة أخـرى مـن جهـة، ومـوارد الزكـاة مـن جهـة أخـرى، وكالمهـا 

 لٌّ منهما يتميز عن اآلخر من حيثياٍت سبق ذكرها.يستوفيان من األمة، وإن كان ك

وهـذه احلصـيلة املاليـة ملـا تدفعــه األمـة بالطريقـة املـذكورة الـيت جيمــع فيهـا بـني الزكـاة والضــريبة 
لـن تكـون أقـل مـن احلصـيلة العامـة الـيت حتصـل بـالطرق املتبعـة؛ ألن مـا ُحسـم مـن الضـريبة، وهــو 

ق، وكالمهـا مرصـود لتحقيـق مقاصـد عامـة، مطلـوب مقدار الزكاة، ذهب من صندوق إىل صندو 
مـــن الدولـــة حتقيقهـــا؛ والفـــرق أن مـــا يســـاوي مبـــالغ الزكـــاة قـــد جعـــل يف صـــندوق خـــاص مرصـــٍد 
ملصاحل حمددة يعد حتقيقها يف الشرع ويف السياسة العادلة من أولويـات السياسـة املاليـة. وال يعـين 

 منها بقدر زكاته، ويؤدي ما يزيد عليها.هذا أن املزكي يعفى من مجيع ضرائبه، وإمنا يعفى 
 رابًعا:

أما الدول اليت ال ترغب يف تبين قانون للزكاة لظروف تالحظها، وتـرتك أمـر أدائهـا الختيـار 
املسلمني، ولكنها يف الوقت ذاته ترغب يف تفعيلها وتشجيع الناس علـى أدائهـا، وقـد تبتغـي مـن 

الصـنف األول، الـذي يتبـىن قانونًـا ملزًمـا للزكـاة،  ذلك اتباع التدرج يف تشريعها، فهذه أجدر مـن
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بأن تتبع الطريقة السـابقة يف حسـم الزكـوات مـن مبـالغ الضـريبة ال مـن وعائهـا؛ وذلـك لألسـباب 
 التالية:

السبب األول: أن الزكاة عبادة ختتلف عن سائر العبادات من حيث تعلق حق الفقراء هبا؛ 
يًـّا ، حـىت جيـرب مـن تركهـا علـى أدائهـا وال ينظـر إىل نيتـه، وإمنــا ولـذلك كـان اإللـزام هبـا دينيًّـا ودنيو 

ينظر إىل النية يف اآلخرة، بل كان بعض السلف يلـزم مـن تركهـا بأدائهـا وبغرامـة ماليـة عقوبـة لـه، 
واإللزام هبا واجب على ويل األمـر نيابـة عـن جمموعـة املسـلمني؛ وهـذا هـو األصـل الشـرعي الـذي 

كــن هــذا األصــل مرعيًّــا وأرادت الدولــة تشــجيع املســلمني علــى أداء ال خــالف حولــه. فــإن مل ي
زكواهتم على سبيل التدرج للوصول إىل ذلك األصل يف �ايـة األمـر، كـان عليهـا أن تتخـذ إجـراًء 
يشــكل دافًعــا دنيويًّــا يقــرتب مــن اإللــزام، وإن كــان ال يقــوم مقامــه، ويكتمــل الــدافع الــديين إن مل 

لــك إال أن حتســم الزكــاة مــن الضــرائب الــيت رتبــت علــى النــاس يف غيبــة يكــن كافًيــا؛ وال يكــون ذ
النظر إىل ما فرضه اهللا من الزكاة على املسلمني القادرين؛ فهذا إجراٌء يشجع الكثريين علـى دفـع 
زكـاة أمــواهلم باإلضــافة إىل ضـرائبهم؛ أل�ــم يعلمــون أن هـذه الزكــاة ســيحول مثلهـا إىل بيــت مــال 

ها مـن املســتحقات الضـريبية علـيهم، وأمـا حســم الزكـاة مـن وعـاء الضــريبة الفقـراء ؛ وذلـك حبسـم
 فإنه ال يشجع أحًدا لتفاهة مقادير احلسم عندئذ كما سبق بيانه.

عنــد -الســبب الثــاين: إن قواعــد التشــريع الضــرييب الــيت يرددهــا علمــاء هــذا التشــريع تقتضــي 
يس مــن وعائهــا؛ ومــن أهــم تلــك أن يكــون حســم الزكــاة مــن الضــريبة نفســها، ولــ -إمعــان النظــر

 القواعد ما يلي:

قاعدة العدالة الضريبية اليت تقتضي العدل بني أفراد األمة يف محل مصـاحلها وحاجاهتـا. ويف  -1
ــــة اإللــــزام بالزكــــاة وحضــــور اإللــــزام بالضــــرائب املتعــــددة، ويف ظــــل اإلعفــــاءات الضــــريبية  غيب

صــنف يــؤدي الزكــاة والضــريبة: وهــم  املعتمــدة، فــإن النــاظر يــرى ثالثــة أصــناف مــن النــاس:
طائفة مـن أغنيـاء املسـلمني حتملـوا العبئـني طلبًـا للسـالمة يف الـدنيا واآلخـرة . وصـنف يـؤدي 
الضــريبة وال يــؤدي الزكــاة اســتجابة لإللــزام الــدنيوي دون غــريه، وصــنف ال يــؤدي ضــريبة وال 

تطلبــات األمــة أكثــر مــن زكـاة، وال شــك يف أن الــذين يــؤدون الزكــاة والضــريبة قـد محلــوا مــن م
غــريهم، ومــن حقهــم أن تعــدل أوضــاعهم لتحقيــق العدالــة، وال ميكــن أن يكــون احلســم مــن 



 

 16 

وعاء الضريبة كافًيا لتحقيق هذه العدالة؛ ألن حقيقة هذا احلسـم هـو احتسـاب جـزء بسـيط 
 ال يكاد يذكر من مسامهة أهل الزكاة يف حتمل أعباء مهمة تقع على عاتق الدولة.

اإلعفاء الضرييب تقتضي حسـم الزكـاة مـن الضـريبة نفسـها، ولـيس مـن وعائهـا، وهـذه  قواعد -2
احلقيقة حتتاج إىل تدقيق وتأٍن يف النظر، وال يراهـا نـاظر متعجـل؛ وذلـك أن اإلعفـاءات الـيت 
اشـتملت عليهـا التشـريعات والــنظم والتعليمـات الضـريبية تـرد علــى أوعيـة ماليـة، فتعفـي هــذه 

ب كليًّــا، وال يقتصــر اإلعفــاء علــى جمــرد نفقــات ختــرج مــن تلــك األوعيــة، األوعيــة مــن الضــرائ
وللتوضـــيح نـــذكر بعـــض أنـــواع اإلعفـــاءات مـــن ضـــريبة الـــدخل؛ كإعفـــاء دخـــول املـــوظفني يف 
الســـفارات والقنصـــليات، وإعفـــاء عوائـــد الســـندات الـــيت تصـــدرها الشـــركات املســـامهة وبنـــوك 

فري واألربـــاح التجاريـــة والصـــناعية وشـــهادات القطـــاع العـــام، وعوائـــد الودائـــع وحســـابات التـــو 
االســتثمار وفوائــدها، والــدخول الزراعيــة (وإن كــان املســتثمر فيهــا شــركات كــربى)، وإعفـــاء 
فوائد البنوك والشركات املالية وإعفاء دخول املالهي ودور الفرجـة (حبسـب مـا ورد يف بعـض 

 التشريعات).

يف  -يف األصـــل-اليـــة كليـــة تـــدخل فكـــل إعفـــاء مـــن هـــذه اإلعفـــاءات يـــرد علـــى أوعيـــة م
مشــموالت النصــوص التشــريعية املوجبــة للضــريبة، فجعلــت الضــريبة عليهــا صــفرًا، طلبًــا لتحقيــق 
مقاصد أعالها (يف نظري) أدىن من أي مقصد مـن املقاصـد الـيت شـرعت الزكـاة لتحقيقهـا؛ وقـد  

صــورة دوريــة بــدفع زكواهتــا كــان منطــق األمــور يقضــي بإعفــاء األوعيــة املاليــة الــيت يلتــزم أصــحاهبا ب
للجهـــــة املعتمـــــدة الـــــيت توصـــــلها إىل مســـــتحقيها حبســـــب التوجيـــــه الشـــــرعي؛ وإذا أردت املقارنـــــة 
التمثيلية فخذ مثًال صاحب ملهى أو فندق سياحي أو تاجر سندات يدخل على الواحـد مـنهم 

جبانبـه مـثًال  مليون، فُيعفـى مـن ضـريبتها، ملـا يقولـون إنـه تشـجيع للسـياحة أو لإلقـراض. مث وضـع
آخـــر تــــاجرًا يتــــاجر بســــلع غذائيــــة أو غريهــــا، تقـــدر قيمتهــــا الســــوقية مبليــــون هــــي قيمــــة رأمساهلــــا 
وأرباحهـــا، فهـــذا األخـــري يـــدفع جلهـــة الزكـــاة ربـــع عشـــر رأمسالـــه وأرباحـــه لتســـهم يف إنقـــاذ أنـــاس 

يهــا أحــق يشــرفون علــى اهلــالك: فليقــارن العاقــل ليــدرك أيَّ األوعيــة أوىل بالتشــجيع، ولــيحكم أ
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باإلعفـــاء؟ وال يغيــــب عـــن نظــــره أن معظـــم اإلعفــــاءات الضـــريبية تقــــع فائـــدهتا املباشــــرة لألثريــــاء 
 وأصحاب رؤوس األموال، مث يُدَّعى أن الفائدة تعود على الناس بصورة غري مباشرة.

إن هذا النظر يشري بصورة واضحة إىل أن أية دولـة جتـنح إىل تشـجيع الزكـاة، ينبغـي أن متـد 
عفاءاهتا الضريبية ليشمل األموال الزكوية (أوعية الزكاة)، ويسمى جمرد حسـم مقـدار الزكـاة مظلة إ

من وعاء الضريبة؛ ألنه ال حيقق تلك الغاية مـن جهـة، وألنـه تفريـق بـني متشـاهبني ال مسـوغ لـه، 
وعـاء وألن مقدار الزكاة ليس وعاء ماليًّا. وإمنا الذي يشـبه تلـك األوعيـة املعفـاة مـن الضـريبة هـو 

الزكاة وليس مقدارها. وحمصلة هذا اإلجراء إذا طبـق هـو مسـح الضـريبة عـن أوعيـة الزكـاة، ولـيس 
جمــرد حســم مقــدار الزكــاة مــن مبــالغ الضــريبة؛ وهــو أبلــغ يف اإلعفــاء إذا كانــت معــدالت الضــريبة 
أعلــى مــن معــدالت الزكــاة، وهــو الغالــب. فــإن مل يكــن ذلــك فــال أقــل مــن أن حيســم مــن أوعيــة 

%  5اة بنســبة مقــدارها إىل مقــدار الضــريبة الواجبــة علــى تلــك األوعيــة؛ فــإن كانــت الضــريبة الزكــ
%)؛ وهـــي يف احملصـــلة حســـم مقـــدار الزكـــاة مـــن 2.5كـــان اإلعفـــاء علـــى نصـــف وعـــاء الزكـــاة (

مقدار الضريبة، أما أن يكون حسم مقدار الزكاة من وعاء الضريبة، فليس له أي وجه من وجوه 
كونه يشعر باستخفاف غري مقبول بالزكاة وأهلها، وجهًال أو جتاهال حلقيقتها املنطق، فضالً عن  

 ودورها.

نعم، إن هذا إمنا ينطبق يف ظاهره على احلاالت اليت جتتمع فيها الزكاة والضريبة علـى وعـاء 
 واحد، وال ينطبق على املال إذا كان مما جتب فيه الزكاة، وال جتب فيه الضريبة أو العكس.

ذا خيــار ميكــن قبولــه لتحقيــق درجــة متوســطة مــن التشــجيع ألهــل الزكــاة، لكــن ومــع أن هــ
التعمق يف النظر يرى أن من يؤدي زكاة أموال ال جتب فيها ضرائب ختتلف عمن يؤدي ضـرائب 
ال جتب فيها زكاة؛ ألن األول من املكلفني جتب عليه الضرائب كغريه، فهـو مشـارك يف التوعيـة؛ 

يف اعتقــاده، والضــريبة كــذلك فضــًال عــن اإللــزام الــدنيوي املقــارن هلــا، ألن الزكــاة فريضــة شــرعية 
فيســتحق النظــر أيًضــا، علــى أنــه ال يقــل يف زيــادة مشــاركته العامــة عــن صــورة اجلمــع بــني الزكــاة 
والضــريبة؛ حيــث يــؤدي وظيفــة ماليــة عــن وعــاء ال يلــزم القــانون أحــًدا بــأداء جــزء منهــا لتحقيــق 

عن غريه بزكاة، والثاين مثله يزيد عن غريه بزكاة، وينبغـي أن يالحـظ  مقاصد الدولة؛ فاألول يزيد
أن كثريًا من األوعية الزكوية اليت ال تشملها الضريبة عند نشوئها أو تكو�ا، تناهلا إذا حتركت مينة 
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أو يســرة يف عــامل التعامــل، فــأنواع الضــرائب ال تكــاد تــرتك وعــاء ماليًّــا غــري املعفيــات، وال بــد أن 
، إمــا عنــد والدتــه، وإمــا بعــدها. كمــا ينبغــي أن يؤخــذ بعــني االعتبــار أن كثــريًا مــن األوعيــة تصــيبه

 الزكوية تدفع زكاهتا يف كل عام ما دامت شروط الوجود متوفرة.

وهكذا فإن دولة تريد تشـجيع الزكـاة يستحسـن هلـا أن حتسـم مقـدار الزكـاة الـذي يصـل إىل 
لغ الضـــريبة الواجبـــة، وخباصـــة أن هـــذه املبـــالغ إذا مجـــع اهليئـــة املعتمـــدة يف مجعـــه وصـــرفه، مـــن مبـــا

 بعضها إىل بعض بلغت أضعاف الزكاة.

أغلب الظن عندي أن قاعدة املنع مـن االزدواج الضـرييب يؤيـد القـول حبسـم الزكـاة مـن مبلـغ  -3
 الضريبة نفسها.

رض فبـالرغم مــن حتكــم الــدول يف حتديــد مفهــوم االزدواج الضــرييب وتضــييقه؛ لتــتمكن مــن فــ
ضرائب كثـرية علـى مـال واحـد؛ فـإن مـن الواضـح وقـوع هـذا االزدواج عنـدما تكـون الزكـاة إلزاميـة 
بقــانون، ويكــون الوعــاء متحــًدا بــني الضــريبة والزكــاة، أو متــداخًال (حيــث يكــون االزدواج بقــدر 

وإن -املشرتك من الوعاء)؛ وذلك إذا أخذ بعني االعتبـار مـا أشـرنا إليـه فيمـا سـبق مـن أن الزكـاة 
جتتمع فيها خصائص الضريبة الدنيوية؛ فهـي مـال يقتطـع مـن وعـاء مـايل بنسـبة  -مل تسمَّ ضريبة

حمـــددة، وتعطـــى إىل جهـــة معتمـــدة رمسيًّـــا، لتنفقهـــا يف مصـــارفها الشـــرعية الـــيت هـــي يف حقيقتهـــا 
متطلبــات عامــة حتمــل الدولــة مســؤولية حتقيقهــا؛ فكــم مــن مــال حيصــل عليــه املســلم تفــرض عليــه 

وجتــب عليــه زكاتــه؛ كالــدخل يُــدفع عليــه ضــريبة وزكــاة ؛ األوىل عنــد دخولــه عليــه، والثانيــة  ضــريبة
عندما حيول عليه احلول. والعقار جتب عليه ضريبة عند بيعه وشرائه، فإن كان عرًضـا جتاريًـّا دفـع 
عليــه زكاتــه يف كــل عــام عنــد اجلمهــور، ومــرة عنــد بيعــه وقــبض مثنــه عنــد املالكيــة، فلــو أن تــاجر 
عقارات وجب عليه أن يؤدي ضريبة كل عقـار عنـد شـرائه وعنـد بيعـه، وهـي يف بعـض الـدول ال 

% من قيمته. فـإن كـان مـن أهـل الزكـاة وجـب عليـه أن يـدفع ربـع عشـر قيمتـه كـل 10تقل عن 
عـــام إن مل يبعـــه، فـــإن باعـــه وجـــب عليـــه ربـــع عشـــر مثنـــه إن حـــال عليـــه حـــول ؛ فـــانظر إىل هـــذا 

بيع العقار وشرائه كم يدفع من ضرائب العقارات، وقد يبيع ويشـرتى  التاجر الذي ال يكف عن
يف الشـهر الواحـد عــدة مـرات، ويـؤدي زكاهتــا يف كـل عـام هــي ومـا معـه مــن أمـوال زكويـة أخــرى؛ 
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فاالزدواج حاصل بني الزكاة والضريبة، ما دامت الزكاة هلا خصـائص الضـريبة، وكانـت تعطـى إىل 
هـم مصـاحل األمـة، سـواء ألـزم هبـا القـانون أم مل يلـزم، ألن اإللـزام جهة رمسية معتمـدة، وتنفـق يف أ

الربـــاين بالنســـبة للمســـلم أشـــد مـــن إلـــزام الدولـــة؛ وإن الدولـــة الـــيت تقـــول للمســـلم املزكـــي: (أنـــا ال 
أحتسب لك زكاتك ألين ال أكرمك هبا وبإمكانك تركها) ، وهي تعلم أنه ال خيار له يف تركهـا 

عتقادية، إن مثل هذه الدولة هلي دولة متعنتة وغري عادلة، وتضع نفسها من الناحية النفسية واال
يف موضع من ال يريد تشجيع املسلمني علـى القيـام بـالركن الثالـث مـن أركـان ديـنهم، فضـًال عـن 

 أنه وضع يُبْنيب عن عدم جدية يف معاجلة مشكلة الفقر.

هــو مــن االزدواج الضــرييب ،  فــإذا صــح أن اجلمــع بــني الزكــاة والضــريبة يف وعــاء مــايل واحــد
 فإن التشريعات املالية تعاجل هذا االزدواج بإحدى طريقتني:

ـــة بـــأن يُعفـــى ذلـــك الوعـــاء مـــن إحـــدى الضـــريبتني؛ واحلـــال أن املـــزاوج  األوىل: طريقـــة وقائي
للضــريبة هنــا هــو الزكــاة، والزكــاة ال ســبيل إىل إعفــاء الوعــاء منهــا، فتعــني اإلعفــاء أن يقــع علــى 

 أو على جزء من الوعاء يعدل نسبة مقدار الزكاة إىل معدل الضريبة.الضريبة 

الثانية: طريقة عالجية، وهي إجراء التكافل الضرييب الذي يقتضي حسـم مـا دفعـه املكلـف 
من الضرائب أو إعفاءه مما اسُتحق عليه تالًيا. والزكاة ال ميكن اإلعفـاء منهـا، فبقـي اإلعفـاء مـن 

 تعدل الزكاة.الضريبة أو من نسبة فيها 

صـــحيح أن املعـــىن االصـــطالحي الـــدقيق ال ينطبـــق علـــى وعـــاء زكـــوي ال جتـــب فيـــه ضـــريبة، 
ولكــن اجلــزء املــؤثر مــن معنــاه موجــود يف هــذه الصــورة أيًضــا؛ واملعــىن املــؤثر يف االزدواج هــو أخــذ 
مــال مــن املكلــف ال جيــب عليــه مــن الناحيــة القانونيــة؛ والــذي يــؤدي زكــاة زرعــه عشــرًا أو نصــف 
عشر، واحلال أن ال ضريبة عليه، وهو يرى لزوم الزكـاة عليـه يتحقـق فقـي صـنعه هـذا ذلـك املعـىن 

 املؤثر الذي من أجله ُمنع االزدواج.

 خامًسا:
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أمـــا الـــدول الـــيت ترغـــب عـــن الزكـــاة وال ترغـــب يف تفصـــيلها، ال بتشـــريع إلزامـــي وال بتشـــريع 
ه أن هــذا املوقــف لــيس لــه أي ســبب تشــجيعي، كالــذي ذكرنــاه آنًفــا؛ فقــد ظهــر ممــا تقــدم بيانــ

موضـــعي، ال قـــانوين وال مصـــلحي، وخباصـــة إذا كانـــت األغلبيـــة يف شـــعوهبا مـــن املســـلمني؛ وهـــم 
مهمــا تفــاوتوا يف التـــزامهم الــديين أشــدَّ رضـــى بــدفع أمـــواهلم حتــت عنــوان الزكـــاة، لُتعطَــى للفقـــراء 

افعهـم اإلجيابيـة هلـي خـري وأكثـر واملساكني؛ ال شك أن القوانني اليت تعـرب عـن رغبـات النـاس ودو 
 فاعلية من تلك اليت ال تراعي ذلك.

على أن السياسة احلكيمة العادلة، وإن كانت وضعية دنيويـة ، حـىت وإن كانـت لـدول غـري 
إسالمية فيها جاليات إسالمية لتقضـي باعتبـار مـا يدفعـة املسـلمون مـن الزكـاة إسـهاًما يف حتقيـق 

ب الـيت تسـتحق علـيهم، فلـو افرتضـنا أن بلـًدا غـري إسـالمي يلتـزم أهداف الدولة جزًءا مـن الضـرائ
حبسـب سياســته املاليــة أن يــدفع إعانــات ماليــة علــى شــكل رواتــب للفقــراء والعــاطلني عــن العمــل 
مــن مواطنيــه، وكــان فيــه جاليــة إســالمية منهــا مائــة ألــف يســتحقون مثــل تلــك اإلعانــات الراتبــة، 

أن تتحمل تلك اإلعانات املخصصة لفقرائهـا أو نصـفها وعرضت تلك اجلالية على تلك الدولة 
أو ربعهــا مــن صــندوق يســهم فيــه أغنياؤهــا الــذين جتــب علــيهم الزكــاة، كــلٌّ بقــدر مــا جيــب عليــه 
منهــا، وأن يكــون ذلــك وفــق ترتيبــات حمــددة تــوفر لتلــك الدولــة الرقابــة والثقــة، وذلــك يف مقابــل 

قة علـيهم بقـدر مـا يسـهمون يف ذلـك الصـندوق، إعفاء أغنياء تلك اجلالية من الضرائب املسـتح
لو حصل مثل ذلك أليس من احلكمة واملصلحة والعدالـة أن توافـق تلـك الدولـة علـى هـذا األمـر 
الذي قد يوفر عليها مؤنة التحصيل واإلنفاق، وحيقق هلا أهدافها فيما يتعلق بطائفـة مـن فقرائـه؟ 

هلم: حنسم ما تدفعونـه مـن أوعيـة ضـرائبكم وهل من احلكمة والعدل أن يُرفض طلبهم، أو يقال 
وليس منها، مع أنه ال يساوي عشر معشار ما حتملون من عبء عن الدولة؟! إن األمـر واضـح 
يف ميــزان العقــول، وهــو ممــا يتفــق مــع السياســة الشــرعية يف شــقها الــدنيوي، وهــي حتقــق املصــلحة 

الراشــدة وخباصــة سياســة عمــر  لكــل مــن يتبناهــا مســلًما كــان أو غــري مســلم، وال ختلــو السياســة
رضـي اهللا عنـه مـن تطبيقـات مشـاهبة؛ ومـن ذلـك إسـقاطه اجلزيـة (وهـي مـن جـنس الضـريبة) عـن 
أهــل الثغــور مــن غــري املســلمني إذا تعهــدوا بالــدفاع عــن ثغــورهم؛ ملــا يتطــابق ذلــك مــن اإلعــداد 
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ا أو بعضــها أو واإلنفــاق، فيســقط يف مقابلــه مــا كــان يؤخــذ مــنهم مــن اجلزيــة الــيت قــد تنفــق كلهــ
 أكثر منها يف الدفاع عن الثغور. 

 سادًسا:

إن مجيــع مــا ذكرنــا مــن تنظــري وحتليــل واقرتاحــات بشــأن تفعيــل الزكــاة؛ ســواء أكــان بتبـــين  
قــانون يلــزم هبــا، أم كــان بتشــريع حســم الزكــاة مــن الضــريبة نفســها، أم كــان بتشــريع حســم وعــاء 

رًعا وعقــًال وسياســة، وال يدخلــه الفســاد النظــري، الزكــاة مــن وعــاء الضــريبة، وإن كــان مقبــوًال شــ
لكنه قابل للتشويه والفساد والتوسل به إىل الظلم يف التطبيق واملمارسة، وهذا هو شأن كثري مـن 
البشر مـع كـل تشـريع أو مبـدأ، بـل إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أخـرب أصـحابه أن هـالك 

إنمــا أهلــك مــن  د، ولــيس لغيــاب تشــريعها (بعــض مــن ســبقهم كــان يف تطبــيقهم الفاســد للحــدو 
كــان قــبلكم أنهــم كــانوا إذا ســرق فــيهم الشــريف تركــوه، وإذا ســرق فــيهم الضــعيف أقــاموا 

 ) ، أو كما قال عليه الصالة والسالم.عليه الحد... إلخ

ولـــذلك فـــإن خـــري الـــنظم مـــا اشـــتمل يف ذاتـــه علـــى ســـياج حيفـــظ موضـــوعه وحمتوياتـــه، مـــن 
 الشقية. النفوس الدنية واأليد

ويف موضوع اجلمع بني الزكاة والضـريبة يف نظـام مـايل واحـد بأيـة صـورة مـن الصـور املـذكورة 
البـد مـن دراســة جـادة وحبــث عميـق لوضـع معــامل نظـام لــإلدارة املاليـة وآليـات حمــددة ُيضـمن هبــا 

فها، تطبيــٌق ســليم لفريضــة الزكــاة مجًعــا وصــرفًا، وحصــانة هلــا مــن الفســاد والتســرب إىل غــري مصــار 
والتوجيـــه إىل غـــري أهـــدافها. ومـــع أن تفصـــيل هـــذا املوضـــوع لـــيس مقصـــود هـــذا البحـــث، وإمنـــا 
مقصودنا التنبيه على أن أي تطبيق للزكاة أو تشجيع للمسلمني على دفعها مبا سبق اقرتاحه، ال 
  يقـدم أي حــل ملشــكلة الفقــر، وال أيــة إضـافة يف حتســني السياســة املاليــة، إذا مل يثــق املكلفــون يف

كيفية إدارة أموال الزكاة، وأن ذلك ال يكـون إال مبـا ذكرنـا مـن ضـرورة ختصـيص صـندوق للزكـاة، 
وعزلــه عــن أي صــندوق آخــر، مث وضــع آليــات فعالــة لتشــكيل جهــاز خــاص بــإدارة أمــوال الزكــاة 
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تتوفر يف عناصره صفات العلم واألمانة، وتوفِّر له حصانة من تدخل السـلطات األخـرى، إال أن 
 راقبة جهة ال يقل شخوصها يف العلم واألمانة عن أفراد ذلك اجلهاز.خيضع مل

فإن مل يتحقـق هـذا الشـرط، ومل يثـق النـاس يف مصـائر أمـوال الزكـاة، فـإن مقتضـى النصـيحة 
هــو تــرك األمــر لضــمائر املســلمني، وعــدم إجبــارهم وال تشــجيعهم علــى أداء الزكــوات إىل جهــة 

ى أداء الزكــــوات إىل جهــــة رمسيــــة، وإمنــــا يقتصــــر علــــى رمسيــــة، وإمنــــا يقتصــــر علــــى تشــــجيعهم علــــ
تشــجيعهم علــى أدائهــا بأنفســهم إىل املصــارف الشــرعية حبســب اجتهــادهم. علــى أن حتقيــق مــا 
ذكرنا من ختصـيص ألمـوال الزكـاة وحتصـني جهازهـا لـيس أمـرًا صـعًبا يف الواقـع، حبسـب مـا أفادنـا 

 مد هللا رب العاملني.بعض علماء اإلدارة العامة واإلدارة املالية، واحل
 وكتبھ 
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