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 مقدمة

 كوذل هللا، رضوان نوال هي احلياة يف املسلم غاية إن
 يهدف احلياة يف ندفاعها كان لذا خالصة؛ عبادة بعبادته
. الغاية تلك لتحقيق                    

 .تلك لتحقيق العيش لإلنسان وجل عز املوىل هيأ وقد 
 ومنه التعبد، ذلك سياق يف أعماله مجيع تنظيم جبعل الغاية
 :اآليت على اشتملت اليت االقتصادية احلياة تنظيم

 فكانت الثروة، كتسابا  بكيفية تتعلق اليت األحكام -1
 .وغريها... واإلرث والعمل اإلجارة أحكام
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 سواء الثروة، يف التصرف بكيفية تتعلق اليت األحكام -2
 ومنع والصدقات الواجبة النفقة كأحكام ابإلنفاق؛ أكانت
 الشركات كأحكام املال؛ تنمية أحكام أو .احملرمات يف اإلنفاق

 .واالستصناع واملساقاة
 احلاجات مجيع إبشباع هتتم واليت التوزيع أحكام -3

 حاجاهتم إشباع من والتمكني األفراد جلميع ابلنسبة األساسية
 .املستطاع بقدر الكمالية

 الثروة أحكام يف الواردة الشرعية النصوص تلك وابستقراء
 يف اتما   قضـاء   الفقـر على القضـاء على لتعم أهنا يتضح واملال،
 .اجملتمع

 وأخذ الرأمسايل، النظام بسيطرة العامل ىاكتو  ملا ولكن
 يف الفقراء وصار والفقراء، األغنياء بني اهلّوة تعمقت معاجلاته،

 النظام لتطبيق حتمية نتيجة وذلك ابملليارات يعدون املالع
 .البالد ثروات وينهب العباد يفقر الذي الرأمسايل االقتصادي
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 السودان يف الدولة تعمل معاجلة نتناول الكتيب هذا ويف
 ضريبة يوه والدارسني؛ املروجني هلا حشدت وقد تطبيقها، على

 يف وطبقت الرأمسالية، الدول ابتدعتها ضريبة فهي املضافة القيمة
 نيجرياي مثل الثالث املـالع ودول بيةو األور  الدول وبعض فرنسا
 أول يف السودان يف تطبيقها ويبدأ الالتينية، أمريكا ودول

 .م2000 عام يونيوحزيران/
 ؟املضافة القيمة ضريبة واقع هو ماف

 ؟فيها الشرع حكم وما
 ؟جبوازها للقائلني دليل شبهة هناك وهل

 العقيدة أساس على القائمة الدولة تتعامل وكيف
 ؟األموال قضية مع سالميةاإل
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 :املضافة القيمة ضريبة واقع
 املضافة القيمة على ابلضريبة املكلفني مرشد كتيب يف جاء

 هي املضافة القيمة على )الضريبة: الضرائب ديوان من الصادر
 كل يف واخلدمات السلع قيمة يف الزايدة على تفرض ضريبة
 املكلفون بتحصيلها ويقوم وتداوهلا، إنتاجها مراحل من مرحلة

 السلع من الواردات قيمة على أيضا وتفرض املسجلون،
 دارةإ بتحصيلها وتقوم اجلمركي، اإلفراج مرحلة عند واخلدمات

 يف الشراء أو البيع عند تنشأ ضريبة هي ذا  إ. اجلمارك( شرطة
 القيمة من وتؤخذ اشرة،املب غري الضريبة قبيل من يأ الواردات

 ثينا أعماله بلغت شخص كل على وجتب. عللسل أضيفت اليت
 .دينار مليون عشر

 مصنعا   هناك أن نفرتض املضافة القيمة ضريبة ولتوضيح
 :التايل النحو على فيه الضريبة تفاصيل تكون للصابون
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 الضريبة املضافة القيمة السعر البيان

 شحوم + صودا
 )وارد(

1.000.000 1.000.000 100.000 

 براميل يف صابون
 )تصنيع(

3.000.000 2.000.000 200.000 

 مجلة معبأ صابون
 )تصنيع(

4.000.000 1.000.000 100.000 

 لتاجر صابون
 )بيع( اجلملة

4.500.000 500.000 50.000 

 450.000   الضرائب مجلة

 ضريبة يدفعون سوف التجزئة جتار أن ذكره جيدر ومما
 ليأخذوا الضرائب لديوان يذهبون مث دينار، 450.000 قدرها

 كانت عندهم املضافة القيمة نأل وذلك دينار، 400.000
 .فقط دينار 50.000
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 يكون أن من بدال   السلعة هذه سعر أن واخلالصة
 بزايدة دينار 4.950.000 صار دينار 4.500.000

 أن يعين ما املضافة، القيمة ضريبة جمموع هي 450.000
 املورد وليس الضريبة هذه كل يدفع الذي هو وحده تهلكاملس
 .التاجر وال الصانع وال

 :ضريبة أبهنا هلا املروجون وصفها وقد
 .للسلع أضيفت اليت القيمة مع وتتمشى عادلة -1
 )اخلصم الضرائب من جمموعة حمل تحل   أي إحاللية، -2

 .اخل(... نتاجاإل رسوم + ضافةإلوا
 الضرييب التهرب فرص من تقللو  القاعدة متسعة -3
 .مراحلها يف للتعدد

 .الضريبة من الضرورية السلع بعض تعفى -4
 :املضافة القيمة ضريبة أن يتبني العرض هذا من
 البيع، وءنش عند البائع من تؤخذ مباشرة غري ضريبة -1

 صغارها، تعول اليت واألرملة املتسول على حتما   هاؤ عب ويقع
 .السلع لسعر تضاف هناأل املعدم، والفقري
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 من إضافية أعباء األعمال أصحاب على تضيف -2
 فهي واملشرتايت، املبيعات كل وتسجيل وحساابت دفاتر مسك

 يف ورد كما ومشرتايته مبيعاته كل تسجيل التاجر من تتطلب
 .ثقيال   عبئا   جيعلها ما املضافة القيمة ضريبة مرشد

 ما قدراهتم ابختالف اجلميع على مقدارها يتساوى -3
 .اجملتمع يف االقتصادي التوازن الختالل ال  مدخ منها جيعل

 املصّدرة، السلع وهي الضريبة، من السلع بعض تُعفي -4
 ظل يف خاصة   للزراعة، اإلنتاج حركة يوجه ما الزراعية، والسلع
 للمواد سوقا   البالد فيجعل واملبيدات، والسماد التقاوي إعفاء
 تقل يثح دائما   يتجه نتاجاإل نأل صناعيا ؛ متخلفة اخلام،

 .الضريبة
 بعض تلجأ فقد والفساد، والتالعب للتزوير مدخل -5

 آتاملنش دفعتها اليت الضرائب حجم رتزوي إىل املؤسسات
 يف الضرييب،كما اجلهاز كفاءة عدم ظل يف خاصة األخرى،
 .السودان
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 من حمرمة فهي فيها، الشرعي احلكم انحية من أما
 :التالية األوجه
 العقيدة من وليس الكفار، من ُأخذ ا  عتشري كوهنا -1

: تعاىل قوله مع يتعارض وهذا اإلسالمية،       
                     ، هللا صلى وقوله 

 «لَْيَس َعَلْيِه َأْمُراَن فـَُهَو َرد   َمْن َعِمَل َعَمالا » :وسلم وآله عليه
 بن جابر عن مسلم صحيح يف ورد وقد وأمحد[، مسلم ]رواه
َوأَبُو  َمِرْضُت فََأََتِن َرُسوُل اَّللِه »: قال عنه هللا ضير  هللا عبد

فـَتَـَوضهَأ ُثُه َصبه َعَليه ِمْن  ،فَُأْغِمَي َعَليه  ،َبْكٍر يـَُعوَداِن َماِشيَـنْيِ 
فـََلْم  ؟ِف َماِل  َكْيَف َأْقِضي  ،اَي َرُسوَل اَّللهِ  :قـُْلتُ  ،َوُضوئِِه فََأفـَْقتُ 

ئاا َحَّته نـََزَلْت آيَُة اْلِمريَاثِ   كل نأ على يدل ما. «يـَُرده َعَليه َشيـْ
 تشريعا   يوضح فاحلديث الوحي، من تؤخذ أن جيب التشريعات

 .خاصة ابملال متعلقا  
 البيع على تؤخذ اليت الضريبة حرمة على اإلسالم نص -2
 االسترياد على الضريبة تتضمن وهي البالد، مداخل يف والشراء

اَل »: وسلم وآله عليه هللا صلى قال املضافة(، القيمة ضريبة )يف
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 واحلاكم[ داود وأبو أمحد ]رواه «َيْدُخُل اْْلَنهَة َصاِحُب َمْكسٍ 
 «ِإنه َصاِحَب اْلَمْكِس ِف النهارِ »: وسلم وآله عليه هللا صلى وقال
ِإَذا َلِقيُتْم » حنبل بن دمحأ مامإلا مسند يف: وقال أمحد[، ]رواه
 .«فَاقْـتُـُلوهُ  اا َعاِشر 

 لقوله شرعي، وجه بغري صاحبه من يؤخذ مال هي -3
اَل َيَِلُّ َماُل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إاله ِبِطيِب »: وسلم وآله عليه هللا صلى
ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى »: وسلم وآله عليه هللا صلى ولقوله ،«نـَْفِسهِ 

 .ماجه[ وابن داود أبو ]رواه «ٌم َمالُُه َوِعْرُضُه َوَدُمهُ اْلُمْسِلِم َحَرا
 يف عنها املنهي السلع أسعار زايدة إىل أخذها يؤدي -4

 هللا صلى رسول قال: قال يسار بن معقل عن روي ملا اإلسالم،
َمْن َدَخَل ِف َشْيٍء ِمْن َأْسَعاِر اْلُمْسِلِمنَي ِليُـْغِلَيُه »: وسلم وآله عليه
َعَلى اَّللِه تـََباَرَك َوتـََعاََل َأْن يـُْقِعَدُه ِبُعْظٍم ِمْن النهاِر  اا فَِإنه َحق  ْم َعَلْيهِ 

 .أمحد[ ]رواه «يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 
 الذي الكافر من املضافة القيمة ضريبة قرار اذاخت جاء -5

 ةمنظم خالل من نياملسلم من افيه مبن العامل، دول كل ألزم
 إللغاء الدولة دعا ما اجلمركية، فةالتعر  غاءإبل الدولية، التجارة



 12  

 .حملها املضافة القيمة ضريبة وإحالل اإلنتاج ورسوم اجلمارك
 آفاق) جملة يف املالية ابلقضااي املهتمني أحد ذكر وقد
كانون ) 14 العدد يف الدولة عن تصدر اليت والتجارة( الصناعة
 :نصه ما م(1998 ديسمرباألول/

 بعد احلالية، العامة اإليرادات الدولة تعوض أين )من
 دائما   خيطر السؤال هذا ؟العاملية التجارة ظمةملن السودان انضمام

 العاملية، التجارة ملنظمة السودان ابنضمام يهتم من كل ببال
 اإلنتاج ورسوم اجلمارك من العامة اإليرادات جباية أن خاصة  
 .العامة( اإليرادات من %70 حوايل تشكل ظلت

 ورقة يف النيلني، جبامعة االقتصاد قسم رئيس حأوض وقد
: قائال   أوضح واملالية، املصرفية للدراسات العايل املعهد يف قدمت

 على بناء   الواردات ضرائب حمل حتل الضريبة هذه )أصبحت
 التجارة حترير تستدعي واليت االقتصادي، التحرير سياسات
 هذا تشجيع ضلغر  الصادر ضرائب إلغاء أو والتقليل اخلارجية،

 اليت االقتصادية التنمية وبرامج أهداف مع متشيا   األخري،
 .البلدان( تنتهجها



 13  

 مرور شارة املضافة القيمة ضريبة )أصبحت: قائال   أردف مث
 .املاحنة( للمنظمات للدخول الصدر على تعلق
 :هناإ املضافة القيمة ضريبة عن القول ميكن ذلك كل من

 ابتفاقية االلتزام راءج الضرييب الفاقد عن تعويض -1
 .العاملية املنظمة
 .االقتصادي التحرير سياسة من جزء -2
 .الربوية للقروض املاحنة الدول رغبة تشكل -3
 اخلام املواد أسعار من يقلل ما ،الصادر ضرائب تلغي -4
 .االستعمارية الصناعية للدول املنسابة

 طاعتهم، حرم الذي وجل عز هللا مرأل خمالف كله وهذا
: قائل من جل يقول إذ وخمططاهتم، لرباجمهم واالنصياع      

                               

           . 
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 :املضافة القيمة ضريبة أخذ جبواز القائلني حجج
 دليال   يبينوا مل املضافة القيمة ةضريب مشرعي أن من ابلرغم

 عليهم، الرد مؤونة كفوان قد بذلك وهم هبا، األخذ جواز على
 اإلسالم(، يف الضريبة )حكم كتاب يف وردت أدلة هنالك ولكن

 .م1992 عام الضرائب ديوان عن الصادر
 يرو  والذي ،«اةِ كَ الزه  ىوَ سِ  ق  حَ  الِ مَ الْ  ِف » حديث :أوهلا

 من أموال أخذ جواز احلديث وّضـح فقد س،قي بنت فاطمة عن
 من ذلك تبني وكما األغنياء، أموال فضول من الزكاة غري الرعية
 .نفسه البحث ىف الواردة األئمة أقوال

 إىل تقسيمها ميكن اقتباسا   عشر ثالثة الكتاب أورد :اثنيها
 :أنواع ثالثة

 األغنياء من األموال أخذ عن يتحدث :ولألا النوع
 :قوالأ مخسة وفيه صراحة ،
 استقبلت لو": عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر يقول -1

 وقسمتها األغنياء أموال فضول ألخذت استدبرت ما أمري من
 ."الفقراء على
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 على فرض تعاىل هللا إن": وجهه هللا كرم علي يقول -2
 عروا أو جاعوا فإن فقراءهم، يكفي ما بقدر أمواهلم يف األغنياء
 يوم حياسبهم أن تعاىل هللا على وحق ،األغنياء فمنع وجهدوا
 ."عليه ويعذهبم القيامة،
 - اجلند أيدي - اليدي قلت إذا أنه": الغزايل يقول  -3

 العسكر، خلراجات يفي ما املصاحل مال يف يكن ومل األموال من
 أهل قبل من الفتنة ثوران أو العدو، دخول ذلك من وخيف
 ."اجلند كفاية قدارم األغنياء على يوظف أن لإلمام جاز الشر،

 ىلإ مفتقرا   مطاعا   إماما   قرران ذاإ": الشاطيب يقول -4
 األقطار، املتسع امللك ومحاية الثغور حاجة لسد اجلنود تكثري
 يكفيهم، مال إىل اجلند حاجات وارتفعت املال، بيت وخال

 هلم كافيا   يراه مبا األغنياء على يوظف نأ عدال   كان ذاإ إلماملف
 يف النظر إليه مث املال، بيت يف مال يظهر أن إىل املال، من

 ذلك ينقل مل وإمنا. ذلك وغري والثمار الغالت يف ذلك توظيف
 فإن زماننا خالف زماهنم، يف املال بيت التساع األولني عن

 مل إن فإنه... ظاهرة فيه املصلحة ودرجة أحرى، فيه القضية
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 ستيالءال عرضة دايران وصارت اإلمام، شوكة بطلت ذلك يفعل
 ."الكفار
 مل إن لألمة املمثل احلاكم إن": شلتوت الشيخ ويقول -5

 التعليم، دور كإنشاء للجماعة، العامة املصاحل به حيقق ما جيد
 عن للدفاع العدد وإعداد واملصانع، الرتع، وحفر الطرق، وتعبيد
 ابلبذل ميدوه ومل أيديهم، قبضوا قد األمة أغنياء أن ورأى البالد،

 ما الضرائب من عليهم يضع أن جيب وقد له، جاز واملعونة،
 ."إعنات أو إرهاق دون املصاحل تلك به حيقق

 من تؤخذ األموال أن بوضوح تبني األقوال هذه كانت وملا
 اليت املضافة القيمة ضريبة على دليال   تصلح ال فإهنا األغنياء،

 .والغين الفقري قبل من السلعة شراء عند تؤخذ
 :الكتاب يف وردت أقوال ستة على اشتملو  :الثاِن النوع

 وجماهد والشعيب عمر وابن هريرة أيب عن وصح -1
 ."الزكاة سوى حق املال يف": يقول كلهم وغريهم وطاووس
 أسراهم فداء الناس على جيب": مالك اإلمام ويقول -2
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 ."إمجاع وهذا أمواهلم ذلك استغرق وإن
 على فرضها يتعني النوائب إن": الشافعي اإلمام ويقول -3

 ."حدثت إذا املسلمني
 نزلت إذا أنه على العلماء واتفق": القرطيب ويقول -4

 ."إليها املال صرف جيب الزكاة، أداء بعد حاجة ابملسلمني
 على السلطان يضربه ما": البلخي جعفر أبو ويقول -5

. كاخلراج مستحقا ، وحقا   واجبا   دينا   يصري هلم مصلحة الرعية
 فاجلواب: هلم مصلحة عليهم إلماما يضربه ما وكل: مشاخينا قال

 ونصب اللصوص، من الطرق حلفظ احلراس أجرة حىت: هكذا
 ."السكك وأبواب الدروب
 اخلراج توظيف": ابألندلس املالكية من املالقي، ويقول -6

 جوازه يف عندان شك وال املرسلة املصاحل من املسلمني على
 ملا احلاجة لكثرة هذا زماننا يف األندلس بالد يف مصلحته وظهور
 وضعف الناس، إليه حيتاج ما سوى املسلمني، من العدو أيخذه

 النظر وإمنا األندلس، يف اآلن جبوازه يقطع فهذا. عنه املال بيت
 ."ذلك من إليه احملتاج املقدار يف
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 غري ألموال ماماإل فرض حول الستة األقوال هذه تدور
 شاجلي كتجهيز ذلك؛ تستوجب أمور حدوث حال يف الزكاة

 عدم على يدل ما. يفي ما املال بيت يف يكن مل إن هذا للعدو،
 هي إمنا اآلن، موجود هو كما اإلسالم يف ضرييب نظام وجود

 .احلاجة حسب الناس من أموال فيها تؤخذ حاالت
 مجيع من أو الفقراء، من أموال أخذ إىل تشر مل أهنا كما

 إذ لضرورة،اب حرمته ممعلو  ذلك أن ابعتبار السواء، على الناس
: وجل عز املوىل يقول                   ، 

 : ويقول                ، أن على يدل ما 
 .املضافة القيمة ضريبة على تنطبق ال األقوال

 :قوالن ومها: الثالث النوع
 الدولة، حتتاج نيح": خلدون ابن يقول: األول القول
 على يضرهبا ،ةاجلباي من أنواعا   الدولة صاحب يستحدث
 األسواق، يف األمثان على معلوما   قدرا   هلا ويفرض املبايعات،

 سكىن نإ": أيضا   ويقول. "املدينة أموال يف السلع أعيان وعلى
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 املغارم ألن األسعار؛ الرتفاع البادية، سكىن من لىغأ املدن
 قيمة يف تعترب والبياعات األسواق على عتوض اليت السلطانية
 ."املبيعات

 ءيش منهم طلب وإذا": تيمية ابن يقول: الثاِن القول
 توضع اليت السلطانية الكلف مثل ورؤوسهم أمواهلم، على يؤخذ
 أو دواهبم، عدد على أو رؤوسهم، عدد على إما كلهم عليهم
 من رأكث منهم يؤخذ كما أمواهلم قدر على أو أشجارهم، عدد
 الشرع، يف الواجب اخلراج من أكثر أو الشرع، يف الواجبة الزكاة

 الشرعية، األجناس غري يف أحدثت اليت الكلف منهم تؤخذ أو
 ةوالفاكه والدواب والثياب للطعام املتبايعني على وضع كما
 واترة   البائعني من اترة   ويؤخذ ابعوا، إذا منهم خذؤ ي. ذلك وغري
 .املشرتين من

 العدل لزوم عليهم األموال هذه أداء على املكرهون وهؤالء
 يطلب فيما بعضا   يظلم أن لبعضهم وليس منهم، يطلب ما على
 نفوسهم بسبب منهم تؤخذ كلف فهذه املطالَبون وأما... منه

 العدل بل ذلك، يف بعضا   يظلم أن لبعضهم فليس وأمواهلم،
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 ال والظلم األحوال، مجيع يف أحد كل وعلى أحد لكل واجب
 ."حبال منه شيء يباح

 عن حديث هو املسألة تلك عن خلدون ابن أورده ما إن
 الدولة أول اجلباية أن علما": قال إذ وكثرهتا اجلباية قلة سبب
 ما وهو وزيعة، مجع: )الوزائع الناس، على الوزائع قليلة تكون
 كثرية تكون الدولة وآخر اجلملة، كثرية األشخاص( على يتوزع

 على كانت إن الدولة أن ذلك يف والسبب. اجلملة يلةقل الوزائع
 الصدقات من الشرعية املغارم إال تقتضي فليست الدين سنة

 املال من الزكاة مقدار ألن الوزائع؛ قليلة وهي واجلزية، واخلراج
 واخلراج، اجلزية وكذا احلبوب، زكاة وكذا علمت، كما قليل،
: فيقول ميضي مث. "دىتتع ال حدود وهي الشرعية، املغارم ومجيع

 من الناس ترف إليه دعاه مبا لذلك مضطر هذا مع وهو... "
 يف ذلك يزيد ورمبا واحلامية، اجليوش زايدة مع العطاء، كثرة

 ابختالل ذلك ويؤذن األسواق، فتكثر ابلغة، زايدة الدولة أواخر
. تضمحل أن إىل ذلك يزال وال الدول، على ويعود العمران،

 الدولة أخرايت يف املشرق ألنصار منه قعوا ذلك كان وقد
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 املوسم، يف احلاج على املغارم وفرضت كثري، والعبيدية العباسية
. اخلري آباثر وأعاضها مجلة، الرسوم تلك الدين صالح وأسقط
 بن يوسف رمسه حما حىت الطوائف، لعهد ابألندلس وقع وكذلك

 يف فريقياأب اجلريد أبنصار وقع وكذلك. املرابطني أمري اتشفني،
 ."رؤساؤها هبا استبد حني العهد، هذا

 :اآليت يتضح ذلك من
 واألمانة، زاهةـالن إىل نقله افتقر خلدون ابن لقول الناقل إن

 أخذ من هللا حرمه ما به حيلل كي مبتورا   الكالم نقل إنه إذ
 اليت األموال فرض أن يرى خلدون فابن. ابلباطل الناس أموال

 ابن ويعترب. شرعية غري مغارم هي الدين سنة على ليست
 أسباب من املفروضة واألموال الضرائب تلك أن خلدون

 .اترخيية بشواهد لذلك ويستشهد وزواهلا، الدول اضمحالل
 إىل فتقرا كسابقه فإنه تيمية، ابن عن املنقول القول أما

 .زاهةـوالن األمانة
 )فصل عليه أطلق فصل يف املقولة تلك وردأ تيمية ابن ألن
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 بداية كانت وقد الشركاء( من تطلب اليت املشرتكة املظامل يف
 تؤخذ اليت املشرتكة املظامل يف )فصل قلالنا ذكره الذي احلديث

 منهم طُلب ذاإ مدينة أو قرية يف املشرتكني مثل ،(الشركاء من
 املظامل عن يتحدث وهو ؤوسهم،ر  أو أمواهلم على يؤخذ ء  شي
 أن عليهم جيب مكرهون، وهم مة،العا على احلكام من تقع اليت

 إىل تيمية ابن فيشري بعضا ، بعضهم يظلم وأال أدائها، يف يتساوْوا
 األحكام تطبيق تيمية ابن يعترب أن ميكن وال مكرهون، أهنم

. حبال منه شيء يباح ال الظلم أبن حديثه وخيتم ،إكراها   الشرعية
 كأخذ الظلم جواز على بكالمه ويدلل شخص أييت ال حىت

 .وغريها الضرائب
 لدى معلوما   كان والعشور املكوس أخذ جوازعدم  إن

 أورد فقد. املسلمني أئمة بقية لدى معلوم هو كما العاملني هذين
 الرمحن عبد بن يعقوب عن روى أنه األموال كتاب يف عبيد بوأ

 بن يعد إىل العزيز عبد بن عمر كتب": قال أبيه عن ئالقار 
 وضع املائدة، الناس عن وضع لفديةا الناس عن ضع أن أرطأة

 هللا قال الذي البخس ولكنه ابملكس، وليس املكس، الناس عن
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: فيه تعاىل                            
    ". 

 عزيزال عبد بن عمر كتب": قال سلمان بن كريس وعن
 الذي البيت إىل اركب أن: قال يالقار  عوف بن هللا عبد إىل

 البحر، إىل محلها مث هدمهاف املكس، بيت له يقال الذي برفح
 ."نسفا   فيه فانسفه

 على وتطبيقها املضافة القيمة ضريبة أخذ أبن القول أما
 املصلحة ألن ابطل، قول فهو للمسلمني، مصلحة فيه الناس

 .الشرع عليه نص ما هي
: املوافقات كتابه يف الشاطيب اإلمام قول ذلك ويؤيد

 حيث من تعترب إمنا املستدفعة، واملفاسد شرعا ، اجملتلبة املصاحل"
 جلب يف الناس أهواء حيث من ال لألخرى، الدنيا احلياة متام

 ."العادية مفاسدها درء أو العادية، مصاحلها
 هلل أن نقدر إان": 21 صفحة املستصفى يف الغزايل ويقول

 ال رمبا للحكم، مناسبة مصلحة وهو سرا ، حكم كل يف تعاىل
 يوهم وصف على يُطلع لكن املصلحة، تلك عني على يُطلع
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 ."املصلحة تلك على االشتمال
 الشرعي، ابحلكم التقيد يف تكون املصلحة أن على يدل ما

 ال قد فيه مصلحة من تعاىل هللا أودع مبا وذلك خمالفته، يف ال
 .الناس يدركها

 روي فقد األمة، هذه سلف لدى وما  مفه ذلك كان لقد
ُكن ا حُنَاِقُل اأْلَْرَض َعَلى َعْهِد ": قال أنه خديج بن رافع عن

َفَجاَءاَن  ،فـَُنْكرِيَها اِبلثُـُّلِث َوالرُّبُِع َوالط َعاِم اْلُمَسم ى َرُسوِل اَّللِ  
َعْن   نـََهااَن َرُسوُل اَّللهِ » :فـََقالَ  ،َذاَت يـَْوٍم َرُجل  َمْن ُعُموَميِت 

َفُع َلَنا  .مسلم[ ]رواه "«َأْمٍر َكاَن لََنا اَنِفعاا، َوَطَواِعَيُة اَّللِه َوَرُسوِلِه أَنـْ
 كيف: وهو أال األذهان إىل يتبادر قد سؤال هناك وأخريا  

 بعد خاصة حباجتها، تفي مالية مبصادر اإلسالمية الدولة أتيت
 احلديث؟ العهد يف نفقاهتا اتساع

 إىل تنقسم األموال من الدائمة اإلسالمية الدولة مصادر إن
 يف تصويرها وميكن ومصارفها مصادرها حيث من أنواع ثالثة

 .الدائمية اإلسالمية الدولة ميزانية جمموعها يف تشكل أبواب
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 واجتهاده اخلليفة يرأ حسب فتصر  اليت األموال :أوالا 
 :الدولة ملكية ابب يوه

 نفقات واردات
 اجلزية، ،العشور اخلراج،
 الركاز، ومخس الغنائم الفيء،
 أي والصلب، احلديد مصانع
 .الدولة ملك أخرى مصانع

 مصاحل يف رفصت وهذه
 اخلليفة أير  حسب املسلمني

 بناء يف تصرف فقد
 التعليم ودور املستشفيات

 واستصالح واجلسور والطرق
 .وغريها األراضي

 :الثمانية مصارفها يف وتصرف الزكاة :اثنياا 
 نفقات داتوار 

 زكاة األنعام، زكاة الزرع، زكاة
 عروض زكاة التعدين،
 .وغريها التجارة،

 العاملني املساكني، الفقراء،
 هللا، سبيل الرقاب، عليها،

 الغارمني، السبيل، وابن
 .قلوهبم املؤلفة
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 الشارع أذن ليتا األموال وهي العامة امللكية ابب :اثلثاا 
 الرعية على أمواهلا توزيع ةليفاخل ويتحرى هبا اجلميع ابنتفاع

 :ابلتساوي

 نفقات واردات
 البرتول -
 املعادن أموال -
 الكهرابء فائض أموال -
 ديداحل السكة أرابح -
 االتصاالت أرابح -

 السلكية
 .العامة امللكية من وغريها -

 اجلميع ينتفع بعمل القيام -
 به
 للرعية أمواهلا إعطاء -

 املستوى لرفع ابلتساوي
 .يشياملع

 هنالك تكون حينما وينشأ الضرائب وهو رابع ابب هناك
 املال بيت يف يكون وال وغريها والفيضاانت الزالزل مثل طوارئ

 وال عنت بغري احلاجة وبقدر فقط األغنياء من ويؤخذ. يفي ما
 .مشقة
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 :املسلمون أيها
 من سيزيد عليكم املضافة القيمة ضريبة تطبيق إن
 للكافر سيادتكم رهنوي بالدكم ويفقر عنتكم

 الدراسة هذه أيديكم بني نضع حنن فها. املستعمر
 لرفع إمنا. وحده واإلذالل الفقر من للتخلص ليس
 ابلرجوع احلائرة الضالة البشرية وإنقاذ أعناقنا عن اإلُث
 أساساا  اإلسالمية العقيدة جبعل الشرع، أحكام إَل

 حكامأ هبدم إال ذلك لنا يتسىن وال. حياتنا أمور لكل
 املسلمني وتوحيد املسلمني، بالد ِف القائمة الكفر
 منهاج على اخلالفة دولة هي واحدة دولة ظل حتت
 ابلدعوة العامل إَل ومحله اإلسالم أحكام لتطبيق النبوة

  واْلهاد


