
1 

 

 النبوي في االقتصاد والتجارة المنهج

 الضريبة واخلراج على جتار سوق املدينة املنورة

 2019مايو  18نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 هذه على وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أوجبها التي المالحظات أهم من
 تجار على ضريبة فرض عدم انشائه عند – المنورة المدينة سوق – السوق

 عليهم، ضريبة أخذ عدم على حث وإنما فحسب، ذلك ليس المدينة، سوق
 ؟ لماذا ،«خراج عليه يضربن وال» وسلم عليه اهلل صلى قال إذ

 أخذ منع ألنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول تصرف من كثيرًا نستغرب قد
 تدر أن ويمكن منتجة أرض السوق أن من الرغم على السوق، تجار على الخراج
 بخزينة نشبهها أن يمكن والتي المسلمين، مال لبيت المال من الكثير
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول منع لماذا نسأل أخرى ومرة اليوم، الدولة

  ؟ الخراج ما البداية في ولكن التجار؟ من الخراج أخذ

 بصورة تدفع التي الضريبة من نوع هو اإلسالمية الشريعة في( الخراج)
 المحصول ناتج من معين وبمقدار الزراعية وخاصة األرض، على سنوية
 .األرض أصحاب أموال من ربما أو الزراعي،

واآلن، يمكننا أن نستنتج عدة أمور حول موضوع الضريبة والخراج وما إلى 
 ذلك، منها:
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 مشروعة هي التي الزكاة عليهم يجمع أن من للناس أرحم اإلسالم إن .1
 من الحاكم يقررها أن يمكن التي والضريبة وتعالى سبحانه اهلل من

 بصورة ماله زكاة يدفع أن التاجر على فيكفي الدولة، خزينة أجل
 وبصورة اإلسالمية الشريعة وفق دفعت إن الزكاة وهذه دورية،

 في يبقى ولن بل والمحتاجين، الفقراء مؤنة الدولة تكفي فإنها عادلة
 رحمه العزيز عبد بن عمر المؤمنين أمير عهد في حصل كما فقير الدولة

 .اهلل

 الجمركية والرسوم واإلتاوات الضرائب يدفع نفسه التاجر يجد عندما .2
 يعوض حتى السلع أسعار رفع إلى سيضطر حتمًا فإنه ذلك، إلى وما
 سلبًا ستنعكس وهذا للحكومة بدفعها يقوم التي الضرائب تلك كل

 من – الحقيقة في – هو المستهلك ان إذ نفسه، المستهلك على
 آخر، جانب ومن. بدفعها التاجر يقوم التي الضرائب تلك ثمن سيدفع

 السوق وإيرادات المبيعات على أيضًا ينعكس سوف ذلك فإن
 السوق في تدور التي التجارية األنشطة وكل والتداوالت فيه والعمل
 فإن الشراء، عن يحجم قد المستهلك أن بسبب وعامة، يومية بصورة

 فإنه يومية، بصورة واالستهالك بالشراء يقوم السابق في كان
 مثالً، أيام ثالثة كل بالشراء واإلتاوات الضرائب زيادة ظل في سيقوم

 .السوق في كبيرة بصورة سيؤثر وهذا

 خالل اإلسالمية الدولة على دخل حديث أجنبي مصطلح الضريبة .3
 بعض هناك ولكن( حرام) عامة بصورة وهي الماضية، السنوات
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 الدولة، تفرضها التي الضرائب هذه تقيد أن يمكن التي الشروط
( الحديث أهل ملتقى) اإللكتروني بالموقع هناك االستشهاد ويمكن

 لتوفر المواطنين على ضرائب تفرض أن للدولة يجوز» إلى يشير الذي
 وبناء الطرق كتعبيد الالزمة الخدمات الضرائب من تجنيه بما

 بشرط لكن العامة المصالح من ذلك وغير والمدارس، المستشفيات
 جعلت إذا أما( العامة الخزينة) المال بيت في ما كل تستنفد أن

 بيت وفي عليهم جعلتها أو مقابل بدون المواطنين على ضرائب
 ذلك فإن العامة والمصلحة الالزمة بالخدمات للقيام يكفي ما المال
 حديث من المسند في ثبت كما الجنة، يدخل ال وآخذها شرعًا، محرم
 الجنة يدخل ال»: قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن عامر بن عقبة

 مما ونحوها الضرائب هي: والمكوس. «العشار يعني مكس صاحب
 مقيد الضريبية للحاجة األخذ جواز أن كما. شرعي حق بغير يؤخذ
 .العام المال في استخدام سوء أو تسيب هنالك يكن لم إذا بما كذلك

 من الكثير إلى ويحتاج طويل موضوع اإلسالم في الضرائب وموضوع
 التي الفقهية والقضايا األوجه من العديد هناك ان وخاصة الشروحات،

 ليس هذا فإن ولألسف والعلماء، الفقهاء من الكثير وتداولها تناولها
 أجد اإلسالم في الضرائب موضوع نختم أن قبل ولكن هنا، بحثنا موضوع

 الضريبي النظام) بعنوان نابتي لرحمة الماجستير ببحث استشهد أن أيضًا
: تقول إذ ،(مقارنة دراسة – اإلسالمي المالي والفكر المعاصر المالي الفكر في

 الموارد يشمل الذي العام المالي النظام من جزءًا الضريبي النظام يعتبر»
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 تقوم والتي المتزايدة، اإلنفاق أوجه لتغطية غالبًا يخصص للدولة، المالية
 في الدولة وتسعى العام، والتوازن االجتماعي الرفاه لتحقيق الدولة بها

 وهي أال الضريبي النظام أدوات على باعتمادها ألهدافها تحقيقها
 .الضرائب

 واجتماعية اقتصادية ودعائم مرتكزات على الضريبي النظام يقوم
 فالنظام أخرى، إلى دولة ومن آخر، إلى مجتمع من تختلف معينة وسياسية

 ويختلف االشتراكية الدول في عنه يختلف الرأسمالية الدول في الضريبي
 .اإلسالمية الدول في عنه

 للدول المالية النظم عن متميزًا ماليًا نظاًما اإلسالمية الدولة عرفت وقد
 المعامالت كل ينظم اإلسالمي المالي فالتشريع االشتراكية، أو الرأسمالية

 ويفرض والخاص، العام القطاعين في وجماعات أفرادًا للمسلمين المالية
 الشؤون كل في بينهما، فيما والمشاركة التعاون القطاعين هذين على

 األحوال، جميع في احتياجاتهما وتلبية واالقتصادية والمالية العامة
 اإلِثْمِ  َعلَى َتعَاوَُنواْ وَالَ وَالتقْوَى الْبر عََلى َوَتعَاوَُنواْ»... : تعالى قوله من انطالقًا

 غير والخاص العام القطاعين فمصالح ،(1: اآلية - المائدة سورة)« ...وَالْعُدْوَانِ
 .اإلسالمية الدولة في متضاربة

 مفاهيم إلى يستند متكامالً، ضريبيًا نظامًا اإلسالمية الدولة تعتمد كما
 الشرعية، المالية والقواعد األحكام، تطبيق في اإلسالمية العامة المالية

 بتغطية المجتمع صيانة إلى الضرائب خالل من اإلسالمية الدولة وتسعى
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 أفراد بين االجتماعية الوحدة وتحقيق العامة، المصالح نفقات جميع
 .اإلسالمي المجتمع

 غيره عن وأهدافه أساسه، في يختلف اإلسالمي الضريبي النظام أن شك وال
 والسنة الكريم القرآن إلى يستند فهو المعاصرة، الضريبية األنظمة من

 متمثلة اإلسالمية الشريعة فتكون اإلسالمي، الفكر علماء واجتهاد النبوية
 به، ويتقيد النظام، هذا منه ينطلق الذي األساس وقواعدها أحكامها، في

 .«أهدافه وينفذ

 اإلسالمية الشريعة مبادئ على يقوم اإلسالمي المالي النظام أن علمًا
 هي المرتكزات تلك كل أهم ومن والمحبة، واألخوة المجتمعي والتكافل

 .واآلخرة الدنيا في رضاه لنيل والسعي ومراقبته وتعالى سبحانه اهلل مخافة

 وما زال للحديث بقية،،

    

 

 

 

 


