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 التابعنيوسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه و  اللهم صل

 الزكاة وآاثرها يف هتذيب النفوس وترقية اجملتمعات

 مقدمــــة 

اب،  و يف عهود الظالم يف أور يف عصور اجلاهلية و لقد كانت احلكومات قبل اإلسالم احلنيف   
ريهم ممن يكسب رزقه بكد غالضرائب واملكوس من الفالحني والصناع واحملرتفني والتجار و   جتيب

و  الليل  وسهر  اجلبني  وعرق  لتذهاليمني  النهار  والدم  تعب  ابلعرق  املمزوجة  األموال  هذه  ب 
يد عرشه  الدمع إىل اإلمرباطور أو امللك أو األمري أو السلطان يف عاصمته الزاهية ينفقها يف توطو 

أهبتهوم واظاهر  فلتوسيع  ،  فضل  فإن  واألتباع.  واألنصار  احلواشي  من  حوله  من  على  إلغراق 
هو يف ذلك  ء فألقرب املدن إىل جنابه العايل، و ، واسرتضاء أهلها فإن فضل شياملدينة وجتميلها

نها جبيت هذه املكوس  الداير العاملة النائية اليت مو عن تلك القرى الكادحة املتعبة  كله غافل  
 أخذت هذه األموال .و 

ومة متثله  : '' ما كان الفرد يف الزمن القدمي يعترب احلكذا كما قال أحد املفكرين األجانبهلو 
  ز بتزااله إال    ، إمنا كان على العكس يرى فيها عدوه األكرب الذي ال هم  أو متثل مصلحته العامة

ا فقد كان الفرد يعترب الضريبة  هلذ سوسة أتتيه وراء ذلك، و حم متصاص دمه من غري منفعة  اأمواله و 
ما   منها  التهرب  ينبغي  ثقيال  ''اعبئا  سبيال  ذلك  إىل  قائال   . ستطاع  ''ويضيف  ولقد كانت   : 

ا  الشعوب فيما مضى ال تعىن مبالية احلكومة من حيث واردهتا أو مصروفاهتا إذ كانوا يعتربوهنا مم
مات القدمية بدورها ال هتتم إال بتوفري  العمال. وكانت احلكو من الوزراء و من يلوذ به خيص امللك و 

مستعملة يف ذلك ما تستطيع من وسائل مشروعة وغري مشروعة. فلم تكن    ، املال خلزينة امللك
يف توزيع عبئها  يتها إىل العدل يف فرض الضريبة و كاحلكومات احلديثة توجه قسطا كبريا من عنا

يزيد الرفاهية يف  العامة فيما ينفع الناس و   وارداتإىل إنفاق الطبقات األمة، و   توزيعا مناسبا بني 
 اجملتمع.      



العدالة دين  احلنيف،  اإلسالم  جاء  رأو   فلما  األوضاع  هذه  غرير  عقب، املساواة،  على  سا 
الفقراءو  األغنياء ضريبة ملصلحة  على  الزكاة   املساكنيو   فرض   " ابعتبارها ع مساها  تطهر  "  بادة 

و  األرزاق  وتنمي  جل  تعاجل  النفوس  من  يف    اجملتمعات  توخي  الزكاة  وهذه  املستعصية  األدواء 
 النظام ال يوجد نظريها يف أي مذهب من املذاهب احلديثة .أسسا من العدل و صرفها جبايتها و 

فالفقر حيمل  قد ثبت أن الفقراء يف الطبقات السفلى من اجملتمعات هم شر أدواء اجملتمع.  و 
و  قهره  حتت  إتيا الواقعني  على  على  سلطانه  للحصول  الشرور  ضروب  مجيع  حاجات ن  أخص 

عدت ، و اجلرائم مجيع صنوف  هو القوت، فالبطون إذا جاعت دفعت أصحاهبا الستساغة  احلياة و 
تستحل وج مجيع املذاهب املتطرفة، و يف البيئات اليت يشيع فيها الفقر تر و ذلك عمال مشروعا،  

الوحشية   األعمال  و مجيع  هنب  و غصمن  و غريها  و اغتيال  ب  أغراضها.  إىل  ذاقت  للوصول  قد 
عة من األعمال  اجملارى من العامل تذوق ويالت الفقر و ال تزال مناطق أخأورواب من هذه الناحية و 

والفتاكة ابألبدان للعمران  ابتدأاملخربة  و ...  الشعب  الربيئة من  ابلثورات  انتهت  ت ابإلضراابت 
نتاج  لقم هنا وهناك حصاد احلضارات العريقة و الدموية اليت ال تبقي وال تذر واليت ال زال هليبها ي
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