
 

 

 ناسال عن ائبالضر  عبء اخلالفة سرتفع كيف
 )مرتمجة(

 بشكل األموال هذه مجع يتم، الرأمسالية ظل يف. أموال إىل والية كل  حتتاج، مةواأل الدولة شؤون إدارة أجل من
 من اومسؤولياهت شؤوهنا متويل الدولة علىاً، أيض اإلسالم ويف. املباشرة وغري املباشرة والضرائب رابال خالل من رئيسي
 سلطة الدولة الشريعة أعطت، الشريعة عليها تفرضه الذي ابلواجب الدولة قيام أجل من. املال بيت، الدولة خزانة

 االقتصادية" "األزمات كتابه  يف ةالرشت أبو خليل بن ءعطااجلليل  عاملالأمري حزب التحرير  يذكر. اإليرادات بعض حتصيل
كله، واجلزية، واخلراج، ومخس الركاز، والزكاة، واألموال اخلاصة ابلدولة،   الفيءالدائمية:  املال بيتواردات ": يلي ما

وكذلك ما أيخذه العاشر من املعاهدين واحلربيني، واألموال الناجتة عن امللكية العامة، واألموال املوروثة عمن ال وارث له، 
 "املشروعة ومال املرتدين والضرائب لغراماتمال الغلول من احلكام وموظفي الدولة ومال الكسب غري املشروع ومال ا

 أن إىل بوضوح الشرعية األدلة تشري. الواجبات هذه مجيع لتوفري كافية  من أكثر األساس يف هي املال بيت أموال •
: ملسو هيلع هللا ىلص وقال «ِإنَّ َصاِحَب اْلَمْكِس ِف النَّارِ »: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قال. حرام "ضريبة" لكلمة الغريب للمعىنًا وفق الضرائب فرض

 هذه تشري. «ُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة يَ ْوِمُكْم َهَذا ِف بَ َلدُِكْم َهَذا ِف َشْهرُِكْم َهَذا...ضَ ِإّن ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكم َوَأْعَرا»
 سواء، ضريبة كل  احلظر هذا يشمل. املسلمني على الضرائب فرض من السلطة ظرحت الشريعة أن إىل وغريها األدلة

 رسوم وأ مجركية رسوم وأ إيرادات طوابع وأ للدوائر وأ محاكملل رسوم فال تؤخذ مباشرة غري أم مباشرة ضرائب انتأك
 ."هل ةوجبامل األدلة أو الدستور "مشروع يف ابلتفصيل املسألة هذه حول األدلة تغطية يتم. مشابه شيء أي أو الرخص
! أمواهلم فائض من حىت، املسلمني على واجب غري األمة من شيء أي أتخذ أن اإلسالمية الدولة على حيظر •

 مقابل فقط وهذا، األمة أغنياء أموال فائض من ابالقرتاض إال للدولة ُيسمح ال، بيت املال يف شيء يتبق مل إذا حىت
 سمحيُ ، الدولة نةاخز  يف شيء يوجد ال حيث، احلالة هذه عند وفقط. املال بيتعلى و  األمة على الشرع أوجبه واجب
 الدولة على يتعني، دعمها األمة اءغنيأ من تطلب أن قبل لذلك. أكثر وليس املال لبيت املطلوب املبلغ أبخذ للدولة

 ...املال بيت يف درهم كل  من االستفادة
تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من "وقد اقرتح علي على عمر بن اخلطاب أن ال يبقي يف بيت املال شيئًا فقال له 

 ."أن علياً رضي هللا عنه كان يقسم األموال حىت يفرغ بيت املال فريش له فيجلس فيه". ويُروى "متسك منه شيئاً  املال وال
 :اخلالفة لدولة دستوره مقدمة يف التحرير حزب ينص
ه ة القيام به من األعمال وليس يف بيت املال مال للقيام به فإن وجوبـرع على األمـب الشـل ما أوجـك": 147 املادة

ينتقل على األمة، وللدولة حينئذ احلق يف أن حتصله من األمة بفرض الضريبة عليها. وما مل جيب على األمة شرعًا القيام 
جوز للدولة أن تفرض أي ضريبة من أجله، فال جيوز أن أتخذ رسومًا للمحاكم أو الدوائر أو لقضاء أي ـبه ال ي

 "مصلحة.



 م(19/05/2016) تاريخأصدره ب سؤالواب ج يف وكذلك كتابه  يف الرشتة أبو خليل بن ءعطا عاملال يشرح
 :األمة على ضرائب بفرض للدولة ُيسمح "مىت" شديد بوضوح
 :فرض الضريبة يف اإلسالم حيتاج إىل حتقق شرطني حىت جيوز فرضها لتنفيذ املشاريع وابلقدر الالزم فقطولذلك فإن "

الدولة وعلى املسلمني كذلك، ويكون وجوبه اثبتا بنص شرعي،  أن يكون املشروع واجبا على بيت املال أي  -١
ها مما يلحق هبكطريق ضروري ال يوجد غريه أو مستشفى ال يوجد غريه يف منطقة ما أو مصانع اآلالت الثقيلة أو ما شا

 ...«الَ َضَرَر َواَل ِضَرارَ »ملسو هيلع هللا ىلص ابألمة ضرر يف عدم وجوده حلديث الرسول

خزينة الدولة ما يكفي لذلك، فإذا مل يتحقق الشرطان ال جيوز أن تفرض الضريبة،  ال يكون يف بيت املال أي -٢
ا، أو إنشاء مستشفى اثٍن يا على الدولة فقط من ابب رعاية الشؤون كإنشاء طريق يوجد غريها كافبفإن كان املشروع واج

املشروع واجبا على املسلمني ولكن  وجد. كذلك إن كان إن يوجد غريه كافيا ففي هذه احلالة ينفق عليه من بيت املال
 "يوجد يف بيت املال ما يكفي فينفق عليه منه وال تفرض ضريبة.

، جا واخلر  روالعش اجلزية مثل، الشرع رضهايف اليت الضرائب أنواع بعض هناك، البداية يف ذكران فكما ذلك؛ ومع •
 لدولة الدستور مقدمة" يف القضااي هذه بتنظيمًا أيض التحرير حزب قام. الشرعية لألدلةًا وفق اخلالفةستجمعها  واليت

 :اخلالفة"
جتىب اجلزية من الذميني، وتؤخذ على الرجال البالغني بقدر ما حيتملوهنا، وال تؤخذ على النساء وال ": 144 املادة

 "على األوالد.
ة فتجىب منها الزكاة على الناتج جىب اخلراج على األرض اخلراجية بقدر احتماهلا، وأما األرض العشريـي": 145 املادة

 "الفعلي.
مس الركاز، والزكاة. وتؤخذ هذه ـراج، وخـواردات بيت املال الدائمية هي الفيء كله، واجلزية، واخل: 149 املادة

 األموال دائمياً سواء أكانت هنالك حاجة أم مل تكن.
 "2 القسم - هل ةوجبامل األسباب أو الدستور مقدمة" يف ذلك على األدلة تفصيل مت
 مراعاهتا جيب اليت العوامل بعض هناك. ااثبت مقدارا هوو ، األرض إلمكاانت وفقاً ، استغالهلا مقابل اخلراج يؤخذ •

 وجودة، األرض خصوبة تعترب وهكذا،. األرض تلك من الثمار أو احملاصيل على أو، األرض على اخلراج حتديد عند
 البنية وموقع، ذلك( إىل وما واآلالت، والرشاشات، واألهنار، والقنوات، واآلابر، )املطر الري وطرق، الغلة اإلنتاج/ وكمية

 العبء أو األذى من ومزارعيها األرض محاية أجل من االعتبار يف أخذها جيب عوامل مجيعها، إخل، ووصالهتا التحتية
 اليت واألضرار الطبيعية الكوارث جةنتي األراضي ملالكي ابلنسبة صعوابت أي يف ابلنظرملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أمر كما.  الزائد

 احملاصيل وسقوط، والرايح البارد الطقس عن نتجت اليت ،املوروثة املمتلكات يف التقدير من ل"التقلي: ابحملاصيل حلقت
 "لطبيعية.ا والكوارث
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ه، عمر بن اخلطاب عثمان بن حنيف، وحذيفة بن اليمان، بعد أن عادا من مسح السواد، ووضع اخلراج عليسأل 
فقال: كيف وضعتما على األرض، لعّلكما كلفتما أهل عملكما ما ال يطيقون؟ فقال حذيفة: لقد تركت فضاًل. وقال 

 من املزيد هناك. زلوم( القدمي عبد لشيخل، اخلالفة دولة يف )األموال "عثمان: لقد تركت الضعف، ولو شئت ألخذته.
 ...املقال هذا هناية يف املضافة الروابط على اإليه الوصول مميكنك. كتبنا  يف املوضحة التفاصيل

  حتمل يستطيعون ال شيئاً ، الذمة أهل من أم مسلمني أكانوا سواء، هارعااي على شيء أي اخلالفة تفرض لن •
فدعوهم، ": وقال. اجلزية دفع من يتمكنوا مل الذين، الذمة أهل معاملة سوء عنه هللا رضيليفة عمر اخل حظر دقل. كلفته

ا يَ ن ْ  الد  ِف  اسَ النَّ  ونَ بُ ذِّ يُ عَ  ينَ ذِ الَّ  نَّ إِ ، فَ اسَ وا النَّ بُ ذِّ عَ  ت ُ اَل »، يقول: ملسو هيلع هللا ىلصوهم ما ال يطيقون، فإّّن مسعت رسول هللا ال تكلف
ا عبد هللا بن أرقم على جزية أهل الذّمة، فلمملسو هيلع هللا ىلصوأمر هبم فُخلِّّي سبيلهم. وقد وىل رسول هللا  «ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي َ  للاُ  مُ بُ ذِّ عَ ي ُ 

 يبِ طِ  ْيِ غَ ئًا بِ يْ شَ  هُ نْ مِ  ذَ خَ أَ  وْ ، أَ هُ صَ قَ ت َ ان ْ  وِ ، أَ هِ تِ اقَ طَ  قَ وْ ف َ  هُ فَ لَّ كَ   وْ دًا، أَ اهِ عَ مُ  مَ لَ ظَ  نْ  مَ اَل أَ »وىّل من عنده انداه، فقال: 
 اخلالفة( دولة يف األموال) "«ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي َ  هُ يجُ جِ  حَ نَ أَ ، فَ هِ سِ فْ ن َ 

 على حتصل فهي وابلتايل، وتعاىل سبحانه هللا أبوامر اخلالفة تتمسك. إلسالميف ا االقتصادي النظام عدل هو هذا
 تحت حدوا كل  أن يضمن ما هذا. حي غري أو حي كائن  أي أو الطبيعة أو األشخاص استغالل دون ووفرة بعدل أمواهلا

 .احتياجاته كل  علىاً دائم سيحصل ايتهارع
 

 ريرالتح حلزب املركزي اإلعالمي لمكتبل تهكتب
 مالك زهرة

 التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب عضو
 
 :من التفاصيل زيدمل

 األزمات االقتصادية: واقعها ومعاجلاهتا من وجهة نظر اإلسالم، للعامل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمري حزب التحرير -
 م(19/05/2016) هل جيوز أن يفرض السلطان ضريبة على املسلمني؟جواب سؤال:  -
 اجلزء الثاّن –دستور أو األسباب املوجبة له ال مقدمة -
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