
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 اخلالفة  ظل حتت  ابكستان  يف والنفقات اإليرادات

 الكفار للمستعمرين التجارية املصاحل نضمي ابكستان يف احلايل النظام

  ف   ولكن   ...املسلحة   والقوات  والتعليم  الصحة  مثل  الدولة،  نفقات  وإدارة  الناس  شؤون   لرعاية  ضرورية  الدولة  خزينة  إيرادات  إن  
 تضمن   األنظمة  هذه  فإن   ابلتناوب،  البالد  حكمتا  للتان ا  الدكتاتورية  أم   الدميقراطية  أكانت  سواء  ابكستان،  ف  احلايل  ظامالن  ظل

 الدويل  النقد  وصندوق الدويل  البنك  مع وثيق  بتعاون   تقوم  احلكومة  فإن   ذلك  حتقيق أجل  نوم   ،الكفار   للمستعمرين   التجارية  املصاحل
  ل   ألهنا  مباشر،  بشكل  واملدينني  ابلفقراء  الضرر  تلحق  التنازلية  الضرائبو   واخلصخصة،  التنازلية  ضرائب ال  من  مذلة  سياسات  طبيقلت

 مت  ث   ومن  اإليرادات،  من  ضخمة  مصادر  من  السكان   حرمت  السياسات  هذه.  الناس  هبا  مير  اليت  املالية  املصاعب  العتبار  ف  أتخذ
 بؤسا  وأضافت  القتصادي  النشاط  خنقت  واليت  ،شت    وأبمساء  عديدة  ئباضر   فرض  خالل  من  الدولة  نفقات  عبء  الناس  حتميل

 والدخل  واملأوى  واملالبس  الغذائية  املواد   على  ضربت    فالضرائب  وأمالكهم،   مدخراهتم   مجيع  الناس  من  فغصبت  الشعب،  بؤس  إىل
 غري   الحتياجات  من  وكثري  الناس،  من  يلقل  علىاً  حكر   "الكماليات"  على  احلصول  جيعل  ما  ...والتعليم   والصحة  واإلدارة  واملرياث

 الكفار  املستعمرين  احتياجات  لتأمني  األول  املقام  ف  هي  النفقات  فإن    النفقات،  جانب  وعلى  ذلك،  على  عالوة  للجميع،  متوفرة
 . والكمالية  األساسية الناس شؤون  ملوهت   وعمالئهم،

 الفقراء   على  الضرائب  فرض  جتيز  ل  اليت  الشرعية،  لألحكام  مراعاة  دون   اجلميع  من  الضرائب  أخذ  يعتزمون   ابكستان   حكام  إن 
 الفوائد  لتسديد  روبية  تريليوانت  ثالثة  من  أكثر  سينفقون   أهنم  ذلك  من  واألنكى  الزكاة،  مال  من  هلم  ي عطى  أن   توجب  بل  واملدينني،

  وتعاىل   سبحانه  هللا  من  احلرب  عالن إل  مدعاة  فهو  اإلسالم،  ف  الراب  حرمة  عظم  من  الرغم  على  احلكومية،  القروض  على  الربوية
 اإلسالم،  يوجب  كما  روبية(   تريليوانت  )الثالثة  الربوية  الفائدة  دفع  رفض  من  وبدلً !  الكبرية؟  الضجة  هذه  فلماذا  ،ملسو هيلع هللا ىلص   ورسوله
  احلكومة   فإن   ،ابلتايل  روبية(،  ونصف  تريليوانت  )ثالثة  البالغ  امليزانية   عجز  لتغطية  الربوية  القروض  من  املزيد   ابكستان   حكام  سيأخذ
 ابكستان  ديون   كانت  حيث  م،1971  عام  فيف.  السابقة   احلكومات  فعلت   كما  الربوية،  الديون   مستنقع  ف  ابكستان   ت غرق  احلالية

 إىل  ابكستان   ديون   ارتفعت  م2011  عام  وحبلول  روبية،  مليار  825  إىل  ارتفعت  م1991  عام  وحبلول  روبية،  مليار  ثالثني  تبلغ
 يليون روبية خالل عشر سنوات فقط! تر  أربعني من تقرتب حيث مرات، أربع اآلن  وتضاعفت ية،روب تريليوانت عشرة

  نظام  كان   إذا  وما  احلكم،  ف  هو  نعم    النظر  بغض    الستعماري  النظام   ظل  ف  ابكستان   ف  والنفقات  اإليرادات  واقع  هو  هذا
 من  بدل  ورغباته  ألهوائه  وفقا  القوانني  يضع  الذي  هو  والدكتاتورية  ةالدميقراطي  ف   اإلنسان   ألن    ديكتاتوراي،  أم  دميقراطيا  فيها  احلكم
 . وتعاىل سبحانه هللا أنزله ما تطبيق

 العامة املمتلكات إيرادات من اجملتمع  حرمان

  خالل   من  هائلة،  دخل  مصادر  من  الناس  عامة  الدولة  حرمت  ابكستان   ف  والدميقراطية  الديكتاتورية   الرأمسالية  بتطبيق
ك  والكهرابء،  والغاز  النفط  خصخصة  مثل   العامة،  متلكاتامل  خصخصة  جنوا   واألجانب  احملليني  من   والكهرابء  والغاز  النفط  فمال 



 إىل   الطاقة  موارد  من  الفائض  بيع  الفةاخل  ولةلد  ميكن  فإن ه  املثال  سبيل  على.  القي مة   املوارد  هذه  من  األرابح  من  ضخمة  عائدات
  اخلالفة   تستطيع  وهبذا  للرعااي،  خدمة  فيه  ما  على  العائد  وإنفاق  حقيقية،  أبسعار  واإلسالم  سلمنيللم  احملاربة  غري  األجنبية  الدول
  فإن    األرابح، جين  ف  اخلاصة  الشركات إشراك  خالل  من  للبؤس  مصدرا  تصبح  أن   من  بدل  ثرواهتا،  من  نفسها  األمة  استفادة  ضمان 

  األسعار  فرتتفع   الطاقة،  على الضخمة  الضرائب  من مزيد  فرض  خالل  من   هامن  املزيد الناس  أعباء  إىل  تضيف  السياسة  هبذه  احلكومة
 ف  الدولة  قبل   من  مملوكا  يكون  أن  ينبغي  فيما  اخلاصة  امللكية  مع  التعامل  ف  الرأمسالية  طريقة  فإن    ذلك،  إىل  ابإلضافة  املواطن،  على
 على  يهيمنوا  أن  لألفراد  تتيح   حبيث  فاسدة،  طريقة  (... العام  لوالنق  والبناء  والتصالت  واألسلحة  الثقيلة  اآللت  مثل)   األول  املقام

 وي سمح   الدولة،  ملؤسسات  اتبعة  األول  املقام  ف  تكون   األمور  هذه  مثل  فإن    هللا  إبذن   قريبا  القادمة  اخلالفة  ظل  ف  ولكن  السوق،
 دور  على  الشركات   هذه  هيمنة  ملنع  ذلكو   الدولة؛  إشراف  حتت  ولكن  امليدان   هذا  دخول  من  البالد  ف  املوجودة  اخلاصة  للشركات

  ملكية   ول  خاصة،  ملكية  ليست  اإلسالم  ف  الطاقة  موارد  فإن   والشيوعية،  الرأمسالية  عكس  على.  األايم  هذه  ف  حيدث  كما  الدولة 
ث    يف   ُشر ك اءُ   »اْلُمْسِلُمون  ملسو هيلع هللا ىلص:    هللا  رسول  قال  فقد  املسلمني،  لعامة  ملكية  ولكنها  للدولة، .  داود  أبو  و النَّاِر«  و اْلك ل ِ   اْلم اءِ   ث ال 
 منح  للخليفة  جيوز  ل  أنه  إل  الدولة،  وممتلكات  العامة  املمتلكات  إدارة  عن  املسئولة  هي  اخلالفة  دولة  أن   من  الرغم  على  فإنه  هكذا،
  شؤوهنم   ولرعاية  مهل  وعائداهتا  املسلمني،  جلميع  فهي   مجاعة،  أم  فردا  أكان   سواء  خاص،  طرف  أي  إىل  العامة  املمتلكات  من  ملكية

 . للدولة وليست مصاحلهم، وأتمني

 السلكية  والتصالت  واآللت  واألسلحة  الطاقة  شركات  هي  العامل  ف  الشركات  أغىن  فإن    الرأمسالية،  ظل  ف  فإن ه  السبب  هلذا
  على   الوةع .  زايدهتا   ودوام  ابلضرائب  الناس  خنق  وهو  فقط،   واحد  اجتاه  ف  احلكومات  إيرادات  حصر  يتم  حني  ف  ...والالسلكية 

  اآللت  من  الواردات  على  الضرائب  خفض  خالل  من  األجنبية  امللكية  لتشجيع  احلوافز  يقد م  ابكستان   حالة  ف  النظام  فإن    ذلك،
 بالنه ويتضح األجنيب، البلد اقتصاد تعزيز إىل إرساهلا ي عاد اليت األرابح على الضريبية واإلعفاءات األخرى، القتصادية واملدخولت

  ف   نفسها  املباشر  احلكومة  استثمار  حجم  من  يتضح  األجنيب،  قبل  من  ابكستان   ف  التحويلية  الصناعات  قطاع  من  املباشر
 . رداريز /كيان   ظام ن ظل ف ابلرتفاع واستمرت السماء،  عنان  مشرف نظام خالل بلغت واليت األجنبية، الستثمارات

 منهم قليل عدد   ينتعش حني يف ابلضرائب، الناس معظم خنق

  ابكستان   خنق  مت   فقد  زرداري،/كيان  حكم  فرتة  ف  ذلك  واستمرار  مشر ف،  فرتة  خالل  الدويل  النقد  صندوق  إشراف  حتت
 ( 117,021)  1988  وعام  1987  عام  بني  اإليرادات  إمجايل  كان   فقد  السلع،  وعلى  الستهالك  على  الضخمة  الضرائب  رضبف

  املالية   للسنة  روبية  تريليون   الضرائب  جتاوزت  قدو   روبية،  مليون   (706,100)   2003  عامو   2002  عام  وبني  روبية،  مليون 
-2018)   عام  وحبلول  م(،2014-2013)  للفرتة  روبية   تريليون  من  أكثر   إىل  ذلك  بعد  وتضاعفت  م(،2008-2009)

  ستة  من  قرب ي  ما  جين  اآلن   ابكستان   حكام  ويستهدف  روبية،  تريليوانت  أربعة  إىل  أخرى  مرة  الضرائب  تضاعفت  م(2019
  تبلغ   ضرائب  بفرض  الدويل  النقد  صندوق  طلبات  لتلبية  اآلن   من  يسعون   وهم  م(،2022-2021)  املايل  للعام  روبية  تريليوانت

 ،ملسو هيلع هللا ىلص   النيب  حرمات  عن  الدفاع  تضمن  الضرائب  ف  الزايدات  هذه  كانت  لو .  م( 2025-2024)  املالية  للسنة  روبية  تريليوانت  عشرة
  أن  إل  بطوهنم،  على  احلجارة  وربط  منازهلم  إلفراغ  مستعدون   ابكستان   ف  املسلمني  فإن   احملتلة،  شمريوك  األقصى  املسجد  حترير  أو



  ركن   كل  ف  ورفضها  هبا  التنديد  جيب  شنعاء  جرمية  وهي  )الراب(،  الذنوب  كبائر  على  اإلنفاق  أجل  من  هي  واملدينني  الفقراء  مالحقة
 ركان ابكستان! أ من

 ضرائب   نهام  ٪62.6  روبية،  تريليون   5.83  قدرها  ضرائب  بتحصيلاً  هدف   النظام  دحد    (2022-2021)  احلالية  امليزانية  ف
  حيث  موحد،  بشكل  التنازلية  الضريبة  فرض  ويتم  التنازلية،  الضرائب  من   أييت  اإليرادات  من  األكرب  اجلزء  فإن   لذلك  مباشرة،  غري

 اعتبارها  ميكن ل نهإف  مباشرة، كضرائب  الضرائب من املتبقية ٪37.4 نسبة وحت ابألثرايء، مقارنة الفقراء من أكرب مئوية نسبة تؤخذ
  رعاية   وصندوق  الدخل  ضريبة  من  املباشرة  الضرائب  معظم  تتكون .  واملدينني  الفقراء  على  ت فرض  تزال  ل  ألهنا  تصاعدية،  ضرائب
 تلبية   يستطيع  ل  أنه  من  الرغم  على  الدخل،  ضريبة  دفع  روبية  50,000  يكسب  الذي  األسرة  رب  على  ويتعني  العمال،

  األدن   احلد  على  العمال  رعاية  صندوق  على  الضريبة  تطبيق  ويتم  املدينة،  ف  أفراد  أربعة  من  مكونة  ألسرة  األساسية  الحتياجات
 توفر   بينما  العامل،  أحناء  مجيع   ف  الفقراء  الرأمسالية  الضرائب  تعاقب  كذلك  احلالية،  امليزانية  ف  روبية  20,000  البالغ   لألجور  اجلديد

 أبن   الشعور  مناً  كثري   منزعجون   األمريكيني  من   ٪ 64  فإن   (PEW)  أحباث  مركز  عن  صادر  لتقريراً  وفق.  لألثرايء  كبرية  مالذات 
 بعض   عن  نفسه  الشيء  الناس  من  ٪61  يقول  بينما   الفيدرالية،  الضرائب  ملصلحة  دفعه  عليها  يتوجب  ما  تدفع  ل  الشركات  بعض

 ويتم ،تناسبهم  اليت  القوانني   لوضع  املشر عني  على ابلتأثري  األثرايء  واألفراد  للشركات  الدميقراطية  تسمح  عاملي،ال  الصعيد  وعلى  األثرايء،
 اإلنتاج   على  املزيد  إنفاق  ميكنهم  نهإف  األغنياء،  على  أقل  ضرائب  فرض  مت   إذا  أنه  مفادها  كذبة  من   يعانون   الذين  األشخاص  تضليل

  األزمات   أثناء  حت  ابستمرار،  تتزايد  والفقراء  األغنياء  بني  الفجوة  فإن   ذلك،  ومع.  قتصادال   على  إجيايب  أتثري  هناك  وسيكون 
 . اإلغالق وحالت القتصادية

 مجيع  من  ٪60  من  أكثر  تعادل  وحدها  الدخل  وضريبة  املبيعات  ضريبة  من  جمتمعة  الرأمسالية  إيرادات  فإن    ذلك،  كل  بعد
  هذا   الضرورايت،  شراء  على  قدرهتم  وتقويض  الناس  أجور  اغتصاب  من  هي  اإليرادات  من  كبرية  حصة   أن    يعين  ما  الدولة،  عائدات

  لرفع   النظام  هذا  ف  السلطة  ف  الذين  أولئك  سعي  سبب  هو  وهذا  الناس،  شؤون   رعاية  ويهمل  الفشل  إل  ينتج  ل  الفاسد  النظام
 حتصيل أجل  من يكابدون  من عمل مثرة على احلقيقة ف هو الناس على الضرائب نظام فإن   الدخل، لضريبة ابلنسبة. الضرائب نسبة

  األساسية   احتياجاهتم  ثروهتم  تتجاوز  من  مال  فائض  على  الضرائب  فرض  من  بدل  الكماليات،  وبعض  األساسية  احتياجاهتم
ا  املبيعات،  ضريبة  أما  والكمالية،   من   بدل  ات، الكمالي  بعض  وتوفري  األساسية  حاجاهتم  سد  حياولون   الذين  الناس  على  تفرض  فإهن 

 هذا  أن    على  يصر ون   احلكام  فإن    الضرائب  فرض  ف  التعسف هذا  كل  من  وابلرغم  الثروة،  من فائض  لديهم  الذين  أولئك  على  فرضها
 مصونة  اخلاصة  امللكية  ألن    وذلك  املبيعات،  أو  الدخل  لضريبة  وجود  ل  فإن ه  اخلالفة،  دولة  ف  بينما  ".الشعب  أجل  "من  هو  النظام

  عن   الفائضة  الثروة  على  الضرائب  تفرض  فإهنا  ابألصل،  الناس  على  واجب  هو  ما  على  اإلنفاق  عن  الدولة  عجزت  وإن   األصل،  ف
 . الدولة  ل الشرع، حد دها صارمة  شروط حتت ويكون  ابملعروف، والكمالية األساسية احلاجات

 وعمالءهم  املستعمرين مصاحل ختدم اليت النفقات

 من  ربوية   قروضا  احلكومة  أخذت  واإلنتاج،  الشراء  على  وقدرهتا  أرابحها  وخنقت  الشرعية،  هتاإيرادا  من  األمة  حرمت  أن   بعد
 قدرهتا  وتقليص  أصوهلا  من  لتجريدها  وذلك  الدين،  ف  غارقة  ابكستان   إبقاء  إىل  هتدف  القروض  وهذه  الكافرة،  الستعمارية  الدول



رم  املال  هذا.  الغرب  حتدي  ف  قدميها  على  الوقوف  على   وهذا   للشعب،  األساسية  الحتياجات  أتمني  على  ينفق  ول  السوق،  منه  حي 
  بسبب  الديون  ف غارقة بقيت ولكنها عدة، مرات ديوهنا سددت قد البلدان  من العديد بل وحدها،  ابكستان  ف ليس العاملي الظلم

  هللا  ألن   الديون،  تلك  مثل  على  خدمات  أي  فعتد  ول  الربوية  الديون   أتخذ  ل  اخلالفة  دولة  إن .  الظاملة  الستعمارية  والشروط  الفوائد
  مِ ن    ِب ْرب    ف ْأذ نُوا  ت  ْفع ُلوا  ّلَّْ   ف ِإن  *  مُّْؤِمِنني    ُكنُتم  ِإن  الر اب    ِمن    ب ِقي    م ا  و ذ رُوا  اّللَّ    ات َُّقوا  آم ُنوا  الَِّذين    أ ي ُّه ا  ﴿ي  :  يقول   وتعاىل  سبحانه

 . تُْظل ُمون ﴾ و ل   ت ْظِلُمون    ل   أ ْمو اِلُكمْ  رُُءوسُ  ل ُكمْ ف    تُ بْ ُتمْ  و ِإن و ر ُسوِلهِ  اّللَِّ 

 والنفقات  لليرادات عامة نظرة
 بل  الرأمسايل،   النظام  ف  كما  اإليرادات   جلين  والستهالك  الدخل  ضرائب  على  يعتمد  ل  اإلسالم  فإن    الرأمسالية،  عكس  على

ىن  فرض   إىل  اخلالفة  تضطر  عندما  حت  الفعلي،  اإلنتاج  على  وكذلك  نها، م  الناس  احتياجات  سد    بعد  الثروة  من  اإليرادات  جت 
 على  القادرين  غري  من  الفقراء  معاقبة  تمت  ل  لذلك  الثروة،  فائض  على  وت ضرب  صارمة  شروط  حتت  ذلك  إىل  تلجأ  فإهنا  الضرائب،

  من   الدولة  ستستغلها   اليت  الضخمة  اتالعائد  بسبب  وذلك  ممكنة،  اإليرادات  جين  ف  الطريقة  وهذه  األساسية،  احتياجاهتم  أتمني
  قوانني   خالل  ومن  التحتية(،  البنية  وصناعة  واآللت  الطاقة  موارد  )مثل  العام  للقطاع  واململوكة  للدولة  اململوكة  الشركات  خالل

 ف  اخلالفة  دولة  دستور  ف  التحرير  حزب  يتبىن  .  تركيزها  من  بدل  الثروة  توزيع  ف  العدالة  على  تعتمد  واليت  نوعها،  من  الفريدة  اإلسالم
 اليت   واألمور  فصل،  كل  يتضمنها  اليت  واملبالغ  امليزانية  فصول  وأما.  شرعية  أحكام  قررهتا  دائمية  أبواب  الدولة  "مليزانية :148  رقم  املادة

 الدائمية  ملالا  بيت  "واردات:  149  رقم  املادة  وف  واجتهاده"،  اخلليفة  لرأي   موكول  ذلك  فإن    فصل،  كل  ف  املبالغ  هذه  هلا  ختصص
  وف   ،"تكن  مل  أم  حاجة  هنالك  أكانت  سواء  دائمياً   األموال  هذه  وتؤخذ.  والزكاة   الركاز،  ومخس  واخلراج،  واجلزية،  كله،  الفيء  هي

  من   الناجتة واألموال  البالد،  ثغور  على  اجلمارك  من  تؤخذ  اليت  األموال  املال  بيت  ف  توضع  اليت  الواردات  من  يعترب":  151  رقم  املادة
 ". املرتدين وأموال له، وارث ل عمن املوروثة واألموال الدولة، ملكية من أو العامة امللكية

 للدخل مصدر مناعة
 اليت  الطاقة  مثل  من  املهمة،  املدخولت  أنواع  ملختلف  ابلضرائب  خنقها  يتم  ولن  اخلالفة،  دولة  ف  الصناعة  تزدهر  سوف

 يسمح  ما  وهذا  احلاجة،  عن  الزائدة  والبضائع  التجارة  أرابح  من  عائدات  جتين  فسو   الدولة  فإن    ذلك،  من  وبدل  اآللت،  حتتاجها
 ف  جاء  لديهم،   املرتاكمة  الثروة  أو  أرابحهم  ضمان   خالل  من   إنتاجهم  تنمية  تمتو   قيود،  دون   من  اإلنتاج  على  ابلرتكيز  للشركات
 منها  األخذ  الشرع  عني    اليت  األموال  على  وتؤخذ  سلمني،امل  من  الزكاة  جتب ":  143  رقم   املادة  ف  التحرير   حزب  أعد ه   الذي  الدستور

  العاقل  كالبالغ  مكلفاً   أكان   سواء  مالك  كل  من  وتؤخذ.  به  الشرع  ورد  ما  غري  من  تؤخذ  ول.  وحبوب  ومواش  جتارة  وعروض  نقد  من
 الذين  الثمانية  األصناف  من  أكثر  أو  لواحد  إل  تصرف  ول   املال،  بيت  من  خاص  ابب  ف  وتوضع  واجملنون،  كالصيب  مكلف  غري  أم

 .الكرمي" القرآن  ذكرهم

 املزارعني  خينقان ل للدخل كمصدرين  والعشر اخلراج
 اإلمجايل  احمللي  الناتج   ربع   من  يقرب  ما  أغلبها،  ف  زراعية  بالد  وهي  اهلندية،  القارة  شبه  أنتجت  اإلسالمي،  احلكم  ظل  ف

 استخدامها   ولكن  للمسلمني،  يعود  اخلراجية  األرض  رقبة  فملك  الضخم،  جاإلنتا   ذلك  أسباب  أحد  اخلراج  مفهوم  كان   وقد  للعامل،



  هذا   مباشرة،  إنتاجها  من  األول  املستفيد  هو  األرض  يزرع  الذي  الشخص  فإن    وابلتايل  يزرعها،  الذي  للشخص  هو  منها  والستفادة
  ملا حني ف األراضي، لقدرة وفقا األراضي، نم اإليرادات للمسلمني وولدت الرزق، كسب  وطرق اإلنتاج وعز ز الثروة بتداول مسح ما

 الربوي،  القرتاض   إىل  بعضهم  واضطر  كبري،  بشكل  املزارعني  على  الضريبة  فرض  مت   فقد  الربيطان،  احلكم  ظل  ف  الرأمسالية،  جاءت
 واملتعاونني  املستعمرين  استيالء  أسباب  أحد  األسلوب  هذا  كان   فقد  أراضيهم،  بيع  إىل  اضطروا  املطاف  هناية  وف  الديون،  ف  فغرقوا
 منافسة  تزال  ل  ابكستان   ف  الزراعة  فإن    ذلك  من  الرغم  وعلى  الرأمسالية،  من  اليوم  حت  تعان  الزراعة  تزال  ول  األراضي،  على  معهم
  لى ع  الكبرية  الضرائب  املزارعون   ويواجه  فأكثر،  أكثر  التطور  على  القدرة  ولديها  اجملالت،  من  العديد  ف  عاملي  مستوى  على

  لألسواق   التصدير  خالل  من  األرابح  زايدة  مضطرين  فيحاولون   والوقود،  واآللت  والنقل  والبذور  األمسدة  من  الزراعية  احلاجات
 ابهظة،  احملسنة  واحملاصيل  احلبوب  من  املستورد  تكلفة  جعل  على  إجبارها  خالل  من  ابكستان   على  املعاانة  فرضت  وقد  اخلارجية،

  إنتاج   على  العشر  يفرض  بل  الزراعية،  املدخولت  على  الضرائب  فرض  خالل  من  اإليرادات  توليد  يتم  ل  فإن ه  اإلسالم،  ف   بينما
  كلفة   ف  اإلفراط  بفعل  تباطؤ  دون   من  اإلنتاج،  زايدة  من  املزارعني  ميك ن  ما  وهو  حتتمل،  ما  بقدر  األرض  على  واخلراج  األرض،
ب":  145  رقم  املادة  ف   التحرير  حزب  أعد ه  الذي  الدستور  ف  جاء  وكما  اإلنتاج،   احتماهلا،   بقدر  اخلراجية   األرض   على  اخلراج  جي 

 . الفعلي" الناتج على الزكاة منها فتجب العشرية األرض وأما

 جزافا وليس شرعا حمددة صارمة بشروط يكون  الضرائب إىل اللجوء

 كخيار  ولكن  اخلالفة،  ظل  ف   موجودة  الضرائب  فإن    لذلك  غصبها،  وحر م  الفردية  امللكية  حرمة  صيانة  على  اإلسالم  حرص
 على  جيب  ما  على  لإلنفاق  العائدات  كفاية  عدم  حالة  ف   ت فرض  حيث  وقيودها،  جوازها  حبالت  تتعلق  صارمة  شروط  وحتت  أخري

 فإن    لذا  ابملعروف،  والكمالية  األساسية  احتياجاهتم  سد    من  متكنوا  ممن  األغنياء  على  فقط  وت فرض  ابألصل،  به  القيام  املسلمني
 الدخل  ضريبة  تفرض  اليت  الرأمسالية  خالف  على  ابملعروف،  والكمالية  األساسية  الحتياجات  لتأمني  املبذولة  اجلهود  حيمي  اإلسالم
 ابكستان   ففي   تركيزها،  من  بدل  الثروة  تداول  ف  تساهم  اإلسالم  ف  الضرائب لكن  اجملتمع،  ف   حظا  األقل فتعاقب  املبيعات،  وضريبة

  بنسبة   ضريبة  عليهم  ف رضت  فإذا  دولر،   مليار  15  حوايل  ميلكون   شخصا  30  أغىن  فإن    رمسيا   عنها  أ فصح  اليت  لألرقاماً  ووفق  مثال
 الفقراء  كإطعام  الشرع  أحكام  وفق  الطارئة  احلاجات  لتفي  استخدامها  ميكن   وابلتايل  دولر،  مليار  4.5  ستكون   العائدات  فإن    30٪
  كما   فوائد،  دون   قصري   مدى  على  الدين  وتسديد  مشاريع  إلنشاء  األثرايء  من  القرتاض   اخلالفة  لدولة  ميكن  كما  الزلزل،   معاجلة  أو

  أعد ه  الذي  الدستور   ف  جاء  وتعاىل،  سبحانه  هللا  سبيل  ف  العطاء  عن  تبخل  ل  اليت  لألمة  الطوعية  التربعات  ابب  اخلالفة  تفتح
املال الدائمية لنفقات الدولة فإن  هلا أن حتصل من املسلمني ضرائب،  إذا مل تكف واردات بيت  : "150حزب التحرير ف املادة رقم  

أ التايل:  الوجه  الضرائب على  السبيل   -وجيب أن تسري ف حتصيل  وابن  للفقراء واملساكني  املال  الواجبة على بيت  النفقات  لسد 
اجلهاد. ب بفرض  البدل كنف   -وللقيام  على سبيل  املال  بيت  على  الواجبة  النفقات  اجلند وتعويضات  لسد  وأرزاق  املوظفني  قات 

لسد النفقات الواجبة على بيت املال على وجه املصلحة واإلرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات واستخراج املياه وبناء   -احلكام. جـ
ن جماعة أو  لسد النفقات الواجبة على بيت املال على وجه الضرورة كحادث طرأ على الرعية م -املساجد واملدارس واملستشفيات. د

تستوىف من املسلمني الضريبة اليت أجاز الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت املال، على ": 146طوفان أو زلزال"، وجاء ف املادة رقم 
لسد  فيها كفايتها  يراعى  وأن  ابملعروف،  املال  لصاحب  توفريها  جيب  اليت  احلاجات  على  يزيد  مما  استيفاؤها  يكون  أن    شرط 
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 به  للقيام  مال   املال  بيت  ف  وليس  األعمال  من  به  القيام  األمة  على  الشرع  أوجب  ما  كل: "147  رقم  املادة  وف  الدولة"،  حاجات
 القيام   شرعاً   األمة  على  جيب  مل  وما.  عليها  الضريبة  بفرض  األمة  من  حتصله  أن   ف  احلق  حينئذ  وللدولة  األمة،  على  ينتقل  وجوبه  فإن 
 . "مصلحة  أي لقضاء أو الدوائر أو للمحاكم رسوماً  أتخذ أن  جيوز فال أجله، من ضريبة أي تفرض أن  للدولة جيوز ل به

 اإلنفاق ضوابط

 الفيء  ومن  والصناعة،  والزراعة  العامة  واملمتلكات  الدولة  ممتلكات  من   ضخمة  عائدات  جتين  اخلالفة  فإن    تقدم  ما  كل   من 
 شؤون   رعاية  فرضية  على  ينص  اإلسالم  فإن    النفقات  صعيد  وعلى...  وغريها  له  وراث  ل   من  ومال  املرتدين،  ومال  واجلزية  واخلراج
 املال  بيت  "نفقات:  152  رقم  املادة  ف   التحرير  حزب   أعد ه  الذي  الدستور   ف  جاء  األساسية،  احلاجات  على  للحصول  الناس

  الفقراء   -ب .  الزكاة   ابب  من  هلم  يصرف  الزكاة  أموال  يستحقون   الذين  الثمانية  األصناف  -أ:  هي   جهات  ست  على  مقسمة
  مل  وإذا  الدائمية،  املال  بيت  واردات  من  هلم  صرف  مال  الزكاة  أموال  ابب  ف  يوجد  مل  إذا  والغارمون   واجلهاد  السبيل  وابن  واملساكني

  ف   ذلك  ألجل   ويقرتض  نفقاهتم  لسد  ضرائب  فتحصل  واجلهاد  السبيل  وابن  واملساكني  الفقراء  وأما.  شيء  للغارمني  يصرف   ل   يوجد
  وإذا.  املال  بيت  من  هلم  يصرف  فإنه  واحلكام،  واجلند  كاملوظفني  للدولة  خدمات  يؤدون   الذين  األشخاص  -جـ.  الفساد  خوف  حالة

  واملرافق   املصاحل  -د.  الفساد   خوف  حالة  ف  ألجلها  ويقرتض  النفقات،  هذه  لسد  احلال  ف  ضرائب  حتصل  املال  بيت  مال  يكف  مل
 ف  ضرائب  حتصل  املال  بيت  ف  ما  يف  مل  فإذا  املال،  بيت  من  عليها  يصرف   واملدارس  واملستشفيات  واملساجد  كالطرقات  األساسية 

  ل   املال  بيت  ف  هلا  يكفي   ما  يوجد   مل  فإذا  املال،  بيت   من  عليها  يصرف  الكمالية  واملرافق  املصاحل  -هـ.  النفقات   هذه  لسد  احلال
  احلال  ف املال ألجلها يقرتض يوجد مل وإذا  املال، بيت من اعليه يصرف والطوفان  كالزلزل  الطارئة  احلوادث -و. وتؤجل هلا يصرف

 ". جتمع اليت الضرائب من يسدد ث 
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