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 دمةمق
 :كصحبو أٚتعُت أما بعد اٟتمد  رب العا١تُت، كالصالة كالسالـ على نبينا ٤تمد كعلى آلو

يوقن يقيننا تامنا أف األمور قد  -قبل ٜتسُت أك ستُت عامنا كخاصة كبَت السن الذم كلد- ش يف ىذا الزمنمن يع
لب بأمو  ،اختلفتأف األحواؿ قد ك  ،تغٌَتت ر ىٌينة، صار فما كاف سهالن يف ذلك الزمن، صار صعبنا، كما كاف ُيي

إف تطور ف معٌينة ٞتلبو، سواء كاف ذلك على مستول األفراد أك على مستول الدكؿ،  ْتاجة إىل ترتيبات كإجراءات
كما ىو مطلوب من الدكلة من التفوؽ يف شىت ٣تاالت اٟتياة العلمية، كالصناعية،  يف ىذا الزمن، اإلنفاؽ

كالعيش اكبة التطور كاالقتصادية، كالعسكرية، كغَتىا ٔتا يتالءـ مع تطور حياة أعدائها كٔتا حيقق ألبنائها مو 
ن أتوا ٠تدمتها ن أتوا لطلب الرزؽ فيها، أك ٦تىذه الدكلة ٦تن ىم من أىلها، أك ٦ت سكافالرغيد، ككذا زيادة عدد 

يف ظل ضعف  إىل ماؿ كثَت قد تعجز الدكلة عن إُياده كتوفَته، تاجٖت ه ا١تتغٌَتات كا١تتطلبات، كل ىذكتطويرىا،
 ؟ىو السبيل األمثل كالسليم لعالج ىذا األمر على األفراد كا١تؤسسات ضرائبفهل فرض ال مواردىا، أك عدمها،

، كا١تسلم مأمور بذلك، ليحمي دكلتو، كيقوم أمتو، كحيمي ا١تايلوف ىذه الضرائب نوعنا من اٞتهاد كعندىا تك
 ذا العجز؟لسد ى ة الشرعية كافيةكالزكاة كغَتىا من ا١توارد ا١تالي ،دينو كمالو كعرضو أـ أنو ال حاجة لفرضها

ا كستيطرح أسئلة ذلك على الفرد ا١تسلم سيكوف حاضرن مث على القوؿ ّتواز فرض الضرائب أك عدمو فإف أثر       
 ٖتتاج إىل ٕتلية، كيتطلب لزامنا اإلجابة عنها كمنها: 

 ع الضريبة فهل الزكاة تسقط عنو؟ أنو إذا قاـ الفرد بدف
 الزكاة فهل ىو مربر للتهرب من دفع الضرائب أك التحايل عليها؟  أخرجكذا إذا ك 

 كىل لو احتساب الضريبة من الزكاة أـ ال؟ 
  .قة اٟتاصلة بُت الزكاة كالضريبةكلها تساؤالت توضح العال

 ٣تاالتو كال يوجد تعارضرضت الضريبة فهل سيكوف ٙتة أثر على الزكاة أـ أف كالن منهما لو كيف حاؿ في       
 بينهما؟

 ا عن ٖتقيق ا٢تدؼ من فرضها؟عائقن كىل سيكوف بينهما تكامل يصب يف صاحل الدكلة ا١تسلمة، أـ سيكوف 
 يف ىذا البحث الذم أٝتيتو:  إف شاء ا ىذه التساؤالت سأجيب عنها

 "-دراسة يف األحكاـ كاألثر- "الضريبة وعالقتها بالزكاة
يف ظل انتشار الضرائب يف كثَت من  ، كخاصةا١توضوع ىو اٟتاجة ا١تاسة إليوكإف ٦تا دفعٍت الختيار ىذا       
زاد حافزم إليو  ك  كاحتياجات أفرادىا، ،حىت أصبحت يف بعض الدكؿ ىي أىم مورد لتغطية احتياجاهتا ،الدكؿ
الذم ينظمو صندكؽ الزكاة  "الزكاة والتنمية الشاملة"من ضمن ا١توضوعات اليت ستطرؽ يف مؤ٘تر: كونو 

بالتعاكف مع مركزم لندف ككمربيدج للبحوث كالتدريب كا١تستشار األكادديي، ٖتت  ،كالصدقات ٔتملكة البحرين
 عنواف: 
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 "تفعيل الدور الحضاري لفريضة الزكاة في واقع المجتمعات المعاصرة".
 أسأؿ ا ا١توىل عز كجل أف دييدين بعوف منو كسداد.

 
 :كفق ا٠تطة التالية إف شاء ا فيو كسأسَت ،ا بالبدء يف ىذا البحثبأستعُت 

 ٘تهيد، كمبحثُت، يف كل مبحث ثالثة مطالب.يشتمل البحث على 
 .تمهيدال

 وفيو مطلبان
 والزكاة. تعريف الضريبة األول:  المطلب

 تعريف الضريبة لغة.-
 تعريف الضريبة يف اصطالح علماء االقتصاد كا١تالية.-
 .تعريف الزكاة يف اللغة-
 .تعريف الزكاة يف اصطالح الفقهاء-

 .الزكاة والضريبةأوجو االتفاق واالختالف بين الثاني:  المطلب
 .أكجو االتفاؽ بُت الزكاة كالضريبة-
 .بُت الزكاة كالضريبة ختالؼأكجو اال-
 . األول: أحكام الضريبة وعالقتها بالزكاة مبحثال

 :كفيو ثالثة مطالب
 .ائبالضر فرض حكم األول:  المطلب

 .دفع الضريبةو  إخراج الزكاة التهرب منحكم الثاني:  طلبالم
 حكم التهرب من إخراج الزكاة.-
 ة.حكم التهرب من دفع الضريب-

 .حكم احتساب الضريبة من الزكاة :الثالث طلبالم
 الثاني: آثار الضريبة وعالقتها بالزكاة. مبحثال

 :كفيو ثالثة مطالب
 .الزكاة إخراجلضريبة على ااألول: أثر دفع  طلبالم
 الثاني: أثر دفع الضريبة والزكاة على موارد الدولة. طلبالم
 الثالث: دور الضريبة في  التخفيف على مصارف الزكاة. طلبالم
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 التمهيد
 

 تعريف الضريبة األول: المطلب
 تعريف الضريبة لغة. - أ

 منها: يف لغتنا العربية عدة ٢تا إطالقات ىذه ا١تادةك  "ضرب" الضريبة مشتقة من مادة
 الضرب يف األرضك  (ُ).اجلدتو هب كا١تعٌت:، أك بالعصا ك٨تو ذلك قاؿ: ضربتو بالسوطيي  :الضرب بمعنى الجلد

قاؿ: ضرب األمَت الدراىم أك يي  "السكة" صنع النقوديراد بو الضرب ك  (ِ).ير فيهاالسو  السفر يطلق على
وضع يعرب بالضرب عن ك  (ّ).؛ أم ماؤه، أك نزكه على األنثىضراب الفحلك .صنعها كسكها الدنانَت، أم

، كيف حدده لو كقدره ، كا١تعٌت: ، فيقاؿ: ضرب فالف لفالف أجالن التحديد والتقدير، كيطلق على (ْ).الشيء
 (ٓ).الباب إطالقات أخرل غَت ما ذكر

 
 .علماء االقتصاد والمالية في اصطالحالضريبة تعريف  - ب
  متقاربة: عدة تعريفاتايل الضريبة بالقانوف ا١تك  ا١تالية العامة، ٥تتصوعرؼ 

يف  ا ١تقدرهتم ا١تالية، كتصرؼ حصيلتهاالتزاـ مايل يفرضو القانوف لصاحل الدكلة على الناس تبعن "عيرفت بأهنا: 
  (ٔ)."النفقات العامة كٖتقيق أىداؼ للدكلة اقتصادية أك اجتماعية

ا على األفراد كل على قدر طاقتو ٔتا ٢تا من حقوؽ تفرضها الدكلة جربن  فريضة مالية نقديةعرفت أيضنا بأهنا: "ك 
 (ٕ)."ةدكف مقابل بقصد النفقات العام السيادة، كيدفعوهنا

الدفع، بغض النظر عن ا١تنافع  ىالدكلة، تبعنا ١تقدرتو عل لزامية. يلتـز ا١تموؿ بأدائها إىل: فريضة إعرفت أيضنا بأهناك 

                                 
ِتي َتَخافُوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِفي ٱۡلَمَضاِجِع َوٱۡضِرُبوُهنَّ  ﴿ كمن ذلك قولو تعاىل: (ُ)

 فالضرب ىنا ٔتعٌت اٞتلد اليسَت: [ّْ]النساء: ﴾َوٱلََّّٰ
 .(ِٓٗ/ ِ) ، تفسَت القرآف العظيم، ابن كثَت:(ُّْ/ ٖ)، الطربم، جامع البيافكما ذكر ذلك ا١تفسركف. انظر:   غَت مربحأم: ضربنا 

ةِ َوإَِذا َضَرۡبُتۡم ِفي ﴿ كمن ذلك قولو تعاىل: (ِ) لَوَّٰ كالضرب يف  أم: سرمت فيها. .[َُُ]النساء: ﴾ ٱۡۡلَۡرِض َفلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أَن َتۡقُصُروْا ِمَن ٱلصَّ
 .(َْٕ/ ُ) القرآف العظيمتفسَت ، (ُِّ/ ٗ)، جامع البيافانظر:  األرض: السفر.

 . انظر:ٞتهالتو كالغرر الذم حيصل بو، إذ قد حيصل الضراب كال حيصل اٟتمل . كذلكعن ضراب الفحل صلى ا عليو كسلم -النيب و هنيكمن (ّ)
 .(َُٓ/ُِللعيٍت، ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم،، (ُُِِ/ ِ)، للخطايب، أعالـ اٟتديث

معامل (، ُِٖ/ِّ) ،جامع البيافانظر:  أم: كيضع حائط بُت اٞتنة كالنار. .[ُّ]اٟتديد: ﴾َفُضِرَب َبۡيَنُهم ِبُسوٖر لَُّهۥ َباُب  ﴿ كمن ذلك قولو تعاىل: (ْ)
 .(ِٗ/ ٓ) ،للبغوم التنزيل

لساف العرب البن منظور، مادة  ،مادة ضربمعجم مقاييس اللغة، البن فارس،  ،مادة ضرب للجوىرم، الصحاح،: إطالقات مادة "ضرب" انظر (ٓ)
 .مادة ضربللزبيدم،  تاج العركس،  ،بادم،  مادة ضربآالقاموس ايط، للفَتكز  ضرب،

 .ُْٕص أٛتد شليب االقتصاد يف الفكر اإلسالمي، ،ِِٖ، ص، نائل عواملواإلدارة ا١تالية العامة يف النظرية كالتطبيقانظر:  (ٔ)
 .ّص راىيم قطبإب يف اإلسالـ، النظم ا١تاليةانظر:  (ٕ)
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اليت تعود عليو من كراء ا٠تدمات اليت تؤديها السلطات العامة، كتستخدـ حصيلتها يف تغطية النفقات العامة من 
كغَتىا من األغراض اليت تنشد الدكلة  ،كالسياسة ،كاالجتماعية ،ناحية، كٖتقيق بعض األىداؼ االقتصادية

 (ُ)ٖتقيقها من ناحية أخرل.
 (ِ):خصائص الضريبة أهناأىم أف من عريفات الت من خالؿ ىذههر كيظ
ال تغٍت عن الزكاة أك الواجبات ا١تالية كبالتايل فهي  ،الدكلة اليت تفرضهامن األعباء ا١تالية اإلضافية  دعتي • 

أما الضرائب فتنتهي بانتهاء  ،ثابتة ال تتغَت ا٠تاصة ٢تا شركطها، كمصارفها فالزكاة عبادة، اا١تنصوص عليها شرعن 
 .ا١تصلحة كعدـ اٟتاجة إليها

كال  من نفقاتو العامة، شيئنااجملتمع يتحمل جزءنا من يدفع الفرد الضريبة بوصفو  حيثفريضة بدكف مقابل، • 
غَت مباشرة، كالتعليم كالصحة كاستخداـ  عوائد يو منحيصلوف عل إال ما يكوف مقابل ذلك فائدة خاصة لو،

 .دعم بعض السلع كا٠تدمات أك كاٞتسور باإلضافة إىل ا٠تدمات األمنية،الطرؽ 
 رعاية ا١تصلحة العامة. يف حيث تنفقها، ملكية الدكلة إىلن ملكية الفرد م تنتقل• 

 
 تعريف الزكاة في اللغة: -ج       
، كٚتعها زىكىوات،  الزكاة  :كىي تأيت بعدة معاف يف لغتنا العربيةمصدر زىكىوى

تقٌي ذك  :زكٌي أم رجل :ييقاؿالصَّالح:  :ومنها ،فزكاة ا١تاؿ تعٍت تطهَته ٦تٌا عًلق بو من أدراف الّتطهير:منها: 
 ،  صالحو

 (ّ)ال يليق. :ىذا األمر ال يزكو؛ أميقاؿ:  :األليق :ومنهاكمنا،  ازداد إذاييقاؿ: زكا الٌزرع  النَّماء: :ومنها
 كالنماء. ،كالصالح ،ٖتمل معٌت التطهَت ألىداؼ تشريع الزكاة ٧تد أهناكإذا نظرنا 

 
 تعريف الزكاة في اصطالح الفقهاء: -د        

يسَتنا، سأكتفي بذكر اثنُت منها اختالفنا  يف اللفظ تفقة يف ا١تعٌت، ٥تتلفةبتعريفات متقاربة، مي  عرؼ الفقهاء الزكاة
 :فيما يلي

  (ْ)".٥تصوصة ةلطائف ،على أكصاؼ ٥تصوصة ،من ماؿ ٥تصوص ،ألخذ شيء ٥تصوص اسم"عيرفت بأهنا: 
لطائفة  ،يف ماؿ معُت ،اكاجب شرعن  بإخراج جزء التعبد  تعاىل: "كعيرفت أيضنا بتعريف تضمن لفظ العبودية كىو

                                 
 .(ٕٗٗ/ِ، كفقو الزكاة )ُِٔ/ُللدكتور ٤تمد فؤاد إبراىيم:  ،مبادئ علم ا١تالية انظر: (ُ)
 .ْص ،االزدكاج الضرييب يف التشريع ا١تايل اإلسالمي كا١تعاصر، لعطية عبد اٟتليم صقر ،ُٓٓص ،مبادئ االقتصاد ا١تايل، لعبد ا٢تادم النجارانظر:  (ِ)
 . ، مادة زكوباب الكاؼ كالزام، ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم، العُتانظر: ىذه ا١تعاين:  (ّ)
 .(ُٓٓ)ص:  ، للبعلي،ا١تطلع على ألفاظ ا١تقنع ،(َُُ)ص: للنوكم،  ،ٖترير ألفاظ التنبيو (ْ)



في األحكام واألثردراست  –عالقتها بالزكاة والضريبت   
 

ٔ 

 

 (ُ)."جهة ٥تصوصة أك
 منها:ف ،خصائص الزكاة ُتكيظهر من خالؿ التعريف

 كىذا ٓتالؼ الضريبة. ،العبودية أف الزكاة فريضة من عند ا، فإخراجها فيو معٌت -
 أف اٞتزء الواجب من الزكاة مقدر شرعنا، ثابت ال خيتلف يف كل زماف كمكاف.-
يف جوانب ٥تتلفة  أف مصارؼ الزكاة ٤تددة شرعنا، ال تيصرؼ لغَتىم، كىذا ٓتالؼ الضريبة اليت تصرؼ-

 .، كا٢تدؼ الذم من أجلو فيرضتحسب اٟتاجة
تتغَت كال تتبدؿ، كذلك ٓتالؼ الضريبة اليت ٗتضع يف فيها الزكاة ٤تددة شرعنا، ال  أف األمواؿ اليت ٕتب-

 .كالتقدير ٖتديد األمواؿ اليت فيرضت فيها لالجتهاد
  

                                 
 .(ُّ/ ٔ) ، ٤تمد بن عثيمُت،الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع (ُ)
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 (ُ).الزكاة والضريبةأوجو االتفاق واالختالف بين الثاني:  المطلب
ة بُت الضريبة كالزكاة ىو أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بينهما حىت نعرؼ ا ينبغي معرفتو عند دراسة العالق٦ت

، كفيما يلي سأعرض ةالدخوؿ يف أحكاـ كآثار ىذه العالقحجم ىذه العالقة، كما ديكن أف نعرفو يف ذلك قبل 
 أىم أكجو االتفاؽ كاالختالؼ.

  :بين الزكاة والضريبة أوجو االتفاق - أ
، ك٤تاسب هبا كمطالب ملـز من فرضت عليوف كل حيث إ، اإللزاـتتفق الضريبة مع الزكاة يف مبدأ  -ُ

 عليها.
ىيئة عامة مثل  تدفع إىلالضريبة ف تتفقاف يف أف كالن منهما تؤدل للدكلة، كىي تصرفها يف موضعها، -ِ

 ﴿ ن ٝتاىم اٞتباة الذيابواسطة الدكلة  إىل رجٗتي  كالزكاة يف األصل، ٨توىاالسلطة ا١تركزية ك 
ِملِيَن َعلَۡيَها   [َٔ]التوبة:﴾َوٱۡلَعَّٰ

 ا اجتماعية، كاقتصادية كغَت ذلك.لكل منهما أىدافن  تتفقاف يف أف -ّ
 .دية ا٠تاصة يف مقابل إخراج الزكاة كدفع الضريبةانعداـ ا١تنفعة ا١تا -ْ
 ة:بين الزكاة والضريب الفتخأوجو اال - ب
 النماء كالربكة،على الطهارة ك  يدؿ"الزكاة"  لفظفالضريبة يف داللة اسم كل منهما، الزكاة عن ٗتتلف  -ُ

الغرامة أك  ى فالفرب علضي  أم اإللزاـ بو، كمنو ؛ضرب الشيء من فهو مشتق"الضريبة" أما لفظ 
لَُّة َوٱۡلَمۡسَكَنُة ﴿ :قولو تعاىل هبا، كمنو لـز٠تراج أك اٞتزية ك٨توىا، أم أي ا َوُضِرَبۡت َعلَۡيِهُم ٱلذِّ

 .[ُٔ]البقرة:﴾
خاؿ من معٌت  تشريع مدين . أما الضريبة فهيفيها معٌت العبودية كالقربة تشريع إ٢تي الزكاةأف  -ِ

 .ء الزكاة كقبو٢تا عند اة" شرطنا ألدا، ك٢تذا كانت "النيٌ العبودية كالقربة
ثابت ال يتغَت كال يتبدؿ، أما الضريبة فهي اجتهاد بشرم من السلطة  ،شرعنالزكاة حق مقدر ا أف -ّ

 .األحواؿ كاألىداؼتتبدؿ بتبدؿ اٟتاكمة، تتغَت مقاديرىا بتغَت الزماف كا١تكاف ك 
 .ٓتالؼ الضريبة اليت تفرض عند اٟتاجة ،تؤدل كلو مل توجد حاجةأف الزكاة عبادة مالية،  -ْ
٢تا أىدافها يف التشريع ، كىي مصارؼ  الكتاب كالسنةمعٌينة يفمصارؼ خاصة، أف الزكاة ٢تا  -ٓ

 أما الضريبة فتصرؼ لتغطية النفقات العامة للدكلة، كما ٖتددىا السلطات ا١تختصة. اإلسالمي،
حيث تقـو على نظريات توضح ا٢تدؼ من تشريعها كىي: كاضح،  النظرم أساسها الزكاة،أف  -ٔ

اإلخاء بُت ، ك نظرية التكافل بُت الفرد كاجملتمعك ، نظرية االستخالؼ، ك النظرية العامة للتكليف

                                 
 .ِّمصطفى زكي، ص ،الضريبة يف ميزاف التشريع اإلسالمي، ِ، صعصاـ أبو النصر ، د.العالقة بُت الزكاة كالضريبة ،(ٕٗٗ/ِ) ،فقو الزكاةانظر:  (ُ)
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 (ُ) .ا١تسلمُت
أرجحها أهنا قائمة قد اختلف يف ٖتديده على نظريات متباينة فلفرض الضريبة  نظرماألساس ال أما

 ،كقد ال تستطيعو الدكلة ،نفاؽذلك أف ا١تصاحل العامة تستلـز اإلك  ،سيادة الدكلة نظريةأك  مبدأعلى 
تلـز كل من يعيش فيها بتحمل عبء ىذا االنفاؽ ٔتا ديليو مبدأ "التضامن  فبسيادهتا

  (ِ).االجتماعي"
 

إال  وإن اتفقا في بعض األوجوأن الزكاة والضريبة  يتبين للناظر أوجو االتفاق واالختالف على االطالعوبعد 
وىذا ال يعني أن كالا منهما يُغني عن اآلخر، بل  ،الذي يتميز بو طابعو التشريعي الخاص منهما لكل أن

  ومصارفو. لكل منهما أىدافو

                                 
 (.ََُٖ/ِ) انظر: فقو الزكاة، (ُ)
، كقيل: عقد تأمُت، كقد اختلف يف تكييف ذلك على أقواؿ، قيل: أهنا عقد بيع، كقيل: عقد إجارة ،كالرأم اآلخر الذم قيل بو ىو النظرية التعاقدية (ِ)

 .ِٓ، صالضريبة يف ميزاف التشريع اإلسالمي، (ََُٔ/ِفقو الزكاة )ككل قوؿ لو توجيهو. انظر: 
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 ة.: أحكام الضريبة وعالقتها بالزكااألول مبحثال
 .ائبالضر  فرض حكماألول:  المطلب

دثن  ضرائبلالكالـ يف فرض ا ا، كليس ىو من النوازؿ الفقهية يف عصرنا، إال ما ديكن أف ييقاؿ ليس ٤تي
 باختالؼ مسماىا، ك٣تاالت فرضها، كتوسعها عما كانت قبل. 

، كمنشأ ا٠تالؼ ىو أنو: ىل يف ا١تاؿ حق سول على قولُت اختلف الفقهاء يف حكم فرض الضرائبكقد 
من رأل خالؼ ذلك قاؿ بعدـ فمن رأل أف يف ا١تاؿ حق سول الزكاة قاؿ ّتواز فرض الضرائب، ك  الزكاة أـ ال؟

 جواز فرضها.
 
 األقوال -

قددينا  أىل العلم بعضبو قاؿ ك : بشروط وضوابط عند الحاجة جواز فرض الضرائب القول األول:
 (ُ)كحديثنا.

يف كالية  الشافعي اإلماـ ا١تاكردمىو ما ييفهم من كالـ ك  القول الثاني: عدم جواز فرض الضرائب:
 (ِ). الصدقات
 
 األدلة -

 :استدل القائلون بجواز فرض الضرائب بأدلة منها
: ًإفَّ يف فقاؿ، سألت أك سيئل النيب صلى ا عليو كسلم عن الزكاة:  فاطمة بنت قيس قالتما كرد أف -ُ

اةً الٍ  ًذًه اآٍليىةى الَّيًت يف اٍلبػىقىرىًة : مىاًؿ ٟتىىقِّا ًسوىل الزَّكى اآٍليىةى  ...﴾لَّۡيَس ٱۡلِبرَّ أَن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكۡم ﴿، مثيَّ تىالى ىى
إىل الزكاة،   ا مالية تتعلق با١تاؿ إضافةكىذا يدؿ على جواز فرض الضرائب، كأف ٙتة حقوقن  (ّ).[ُٕٕ]البقرة:

 (ْ).كغَت ذلك ،ضطرا١تكإطعاـ  ،سَتاألاؾ كفك
تشمل بناء  كنفقات الدكلة كثَتة ،باألصناؼ الثمانية ا١تذكورة يف القرآف أف مصارؼ الزكاة ٤تدكدة -ِ

فإذا عجزت خزينة الدكلة عنها  ،كل ىذه كغَتىا ٖتتاج إىل ميزانيات تقـو هبا  ،اٞتسور كتعبيد الطرؽ كحفر اآلبار

                                 
 (.َُّٕ/ِ، فقو الزكاة )(ُٗٔ/ ِ)، للشاطيب ،االعتصاـ ،(ُٕٕ)ص:  ، للغزايل،ا١تستصفى، (ّّٔ/ ِ)، حاشية ابن عابدينانظر:  (ُ)
 .(ُٕٗ)ص: " يعٍت الزكاة. كال ُيب على ا١تسلم يف مالو حق سواىاالسلطانية يف كالية الصدقات: "قاؿ ا١تاكردم يف األحكاـ  (ِ)
. من طريق أيب ٛتزة عن الشعيب عن فاطمة (ُٖٕٗ( برقم: )ٗ/  ّكابن ماجو يف "سننو" )، (ٗٓٔ( برقم: )َْ/  ِأخرجو الًتمذم يف "جامعو" ) (ّ)

 . "ييضىعَّفي  كأبو ٛتزة ميموف األعور، ليس بذاؾ ت قيس. قاؿ الًتمذم: "ىذا حديث إسنادهنب
 (.ِِٔ/ِللمباركفورم ) ٖتفة األحوذم بشرح جامع الًتمذم،، (ِّٕ/ ُ) ، للمناكمالتيسَت بشرح اٞتامع الصغَت انظر: (ْ)
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  (ُ) فكيف تقـو هبا إذا مل يتعاكف أفراد اجملتمع على ذلك بدفع ضرائب تصرؼ فيما فيو مصلحة للدكلة كأفرادىا.
كمن ىذه القواعد: "رعاية ا١تصاحل"، "درء  ،ة تدؿ على جواز فرض الضرائبليٌ القواعد الشرعية الكي  -ّ

تحمل الضرر ا٠تاص لدفع ، "تفويت أدىن ا١تصلحتُت ٖتصيالن ألعالمها"، "يي ا١تفسدة مقدَّـ على جلب ا١تصلحة"
، كدرءنا للمفاسد للمصاحل العامةكأخذىا، ٖتقيقنا  الضرائب تم فرضحيي تحكيم ىذه القواعد ف (ِ).ضرر عاـ"
نفق دكف ضرائب تي  فكلو تركت دكلة اإلسالـ اآل -كغَته موارد أخرل كافية كالبًتكؿ للدكلة توجدما مل -كاألضرار 

 (ّ) ، فضالن عن األخطار العسكرية عليها.تزكؿ فلرٔتا تضعف مث منها
كٛتايتها  ٖتت إشرافها،الفرد يستفيد من كجود الدكلة كسيطرهتا، كيتمتع با١ترافق العامة  ما داـ أف -ْ
٦تثالن يف  كنشاطاتوكما يستفيد الفرد كيغنم من اجملتمع ك  ، فعليو أف ديدىا با١تاؿ الالـز لتقـو ٔتسئوليتها.لألمن

ُيب أف يغـر كيدفع ما خيصو من ضرائب كالتزامات، تطبيقنا للمبدأ الذم قرره الفقهاء  ذلك الدكلة، ففي مقابل
 (ْ)كىو "الغيـر بالغينم".

بأف اٟتديث ضعيف، كإف صح فليس فيو داللة ظاىرة على جواز فرض أدلة المجيزين  ويُمكن مناقشة
غَتىا فال  ا١تذكورة عامة، كفيها مستثنيات، كبأف موارد الدكلة كالزكاة تيغٍت عنالشرعية الضرائب، كأف القواعد 

 فرض الضرائب.حاجة إذا ل
 

 منها:استدل القائلون بالمنع بأدلة 
َها ٱلَّ ﴿قولو تعاىل:  -ُ أَيُّ َٰٓ َرًة َعن َتَراٖض  ِذينَ َيَّٰ َٰٓ أَن َتُكوَن ِتَجَّٰ ِطِل إَِلَّ لَُكم َبۡيَنُكم ِبٱۡلَبَّٰ ْا أَۡمَوَّٰ  َءاَمُنوْا ََل َتۡأُكلُوَٰٓ

نُكۡم   اِم لَِتۡأُكلُوْا ﴿قولو تعاىل: ك ، [ِٗ]النساء:﴾مِّ ِطِل َوُتۡدلُوْا ِبَهآَٰ إِلَى ٱۡلُحكَّ لَُكم َبۡيَنُكم ِبٱۡلَبَّٰ ْا أَۡمَوَّٰ َوََل َتۡأُكلُوَٰٓ

اِس بِٱۡۡلِۡثِم َوأَنُتۡم َتۡعلَُموَن َفِريق   ِل ٱلنَّ ۡن أَۡمَوَّٰ هنى عن أكل  تعاىلأف ا : ككجو الداللة .[ُٖٖ]البقرة:﴾ا مِّ
 مسنة ىو من أكل أموا٢تال كتاب ك   يوجبوتكليف ا١تسلمُت بدفع ماؿ مل ك بالباطل،  الناس أمواؿ

 (ٓ) .بالباطل
 .كا٠تراج ،اٞتزية غَتف النيب عليو الصالة كالسالـ مل يؤثر عنو أنو فرض من الضرائب أ .ِ
 ئب ىو ١تصلحة كليس من قبيل الظلمار ف فرض الضٌمة، كأبأف اآلية عا :أدلة المانعين ويُمكن مناقشة      

                                 
 (.َُّٕ/ِفقو الزكاة )انظر:  (ُ)
 .(ْٕ)ص:  .ىذه القواعد: األشباه كالنظائر البن ٧تيم، قسم القواعدانظر  (ِ)
 (.َُْٕ/ِفقو الزكاة )انظر:  (ّ)
 (.َُٖٕ/ِفقو الزكاة )انظر:  (ْ)
ربيع أكؿ  ،٣تلة جامعة الشارقة للعلـو الشرعية كالقانونية ْتث منشور يف التهرب الضريييب كأحكامو الفقهية، د. عبد اجمليد الصالحُت،انظر:  (ٓ)

 .(ُٔٗ)صىػ، ُّّْ
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كعدـ فرض النيب صلى ا عليو كسلم ٢تا ليس حجة يف عدـ مشركعيتها، فإف ىذه  كأكل أمواؿ الناس بالباطل،
 من ا١تصاحل ا١ترسلة اليت يفرضها اإلماـ للمصلحة.

 شروط فرض الضرائب عند القائلين بجوازىا.-
 جعلوا لذلك قيوداا وشروطاا منها: وإن مما ينبغي ذكره وعدم إغفالو ىو أن القائلين بجواز فرض الضرائب

 اؾ موارد أخرل تستطيع اٟتكومةْتيث ال تكوف ىن ،حاجة حقيقية إىل ا١تاؿ الدكلة هباأف تكوف  :الشرط األول
كذلك أف األصل يف ا١تاؿ اٟترمة، كيف ؛ اٟتها دكف إرىاؽ الناس بالتكاليفمص إقامةق أىدافها، ك يٖتق من خال٢تا

 (ُ)الذمم الرباءة من التكاليف.
ساب فريق آخر، كال ٟتْتيث ال ييرىق فريق من الرعية  أعباء الضريبة على الناس بالعدؿ،أف توزع  :الشرط الثاني
اَبى طائفة  حاؿ   حسبأف ييتحرل العدؿ يف ذلك ْتيث تؤخذ النسبة ، ك ، بغَت مسوغ يقتضي ذلكدكف أخرلٖتي

ٌصلو  (ِ).من ا١تاؿ كل مواطن كما حيي
كذلك ألف الفقراء مستحقوف د ذلك بأف تؤخذ من األغنياء فقط دكف الفقراء، كبعض من رأل اٞتواز قيٌ       

فىًإٍف ىيٍم أىطىاعيوا "ة كالسالـ ١تعاذ رضي ا عنو: قوؿ النيب عليو الصال ىذايؤيد ك  فكيف ييكلفوف هبا، لإلعانة،
قىةن يف أىٍموى   (ْ).(ّ)"ا٢تًًٍم ، تػيٍؤخىذي ًمٍن أىٍغًنيىائًًهٍم كىتػيرىدُّ عىلىى فػيقىرىائًًهمٍ ًلذىًلكى ، فىأىٍعًلٍمهيٍم أىفَّ اى افٍػتػىرىضى عىلىٍيًهٍم صىدى

يف ترؼ أسرىم ال الشخصية، ك  اٟتكاـ كأغراض، أف تينفق يف مصاحل األمة ال يف ا١تعاصي -الشرط الثالث
  رغبات أتباعهم كالسائرين يف ركاهبم.كخاصتهم، ك 

منعنا لألىواء السياسية أف تلعب هبا، كتينفق أموا٢تا يف غَت  ،مصارؼ الزكاةف الكرًن بالنص على كمن ىنا اىتم القرآ
 (ٓ)ها.يمستحق

  أك نػيٌوابو.اإلماـ  بذلك كال ينفرد، األمةٟتل كالعقد يف أىل الشورل كا أف يوافق على ذلك :الشرط الرابع
اٟتاجة إىل ا١تاؿ، كيعرفوف   دنوف كجو ، فيتبيٌ الشركطك  الضوابط ىم الذين يستطيعوف مراعاة أىل اٟتل كالعقدك        

ا حيقق زيع أعباء الضريبة على الرعية ٔتتو  يتم من خاللوكفاية ا١توارد األخرل أك عجزىا، كيضعوف من التنظيم ما 
فيما  ٘تت جبايتهابا٠ترباء كأىل االختصاص، مث يراقبوف بعد ذلك صرؼ اٟتصيلة اليت  يف ذلك عدؿ، مستعينُتال

عت ألجلو من   (ٔ) ا١تصاحل كا١ترافق كاإلنتاج كا٠تدمات.ٚتي

                                 
 (..َِِ، )صلتهرب الضريييب كأحكامو الفقهيةْتث ا، (َُٕٗ/ِفقو الزكاة )انظر:  (ُ)
 (.َُُٖ/ِفقو الزكاة )انظر:  (ِ)
( ) كتاب اإلدياف، باب اأٍلمر ُٗ( برقم: )ّٖ/  ُكمسلم )، ( ) كتاب الزكاة ، باب كجوب الزكاة (ُّٓٗ( برقم: )َُْ/  ِأخرجو البخارم ) (ّ)

 .حيِت بن عبد ا بن صيفي عن أيب معبد عن ابن عباس من طريق ،باإلدياف با كرسولو كشرائع الدين كالدعاء إليو (
 (..َِِالتهرب الضريييب كأحكامو الفقهية، )صانظر:  (ْ)
 (..َِّ، )صلتهرب الضريييب كأحكامو الفقهيةْتث ا، (َُْٖ/ِفقو الزكاة )انظر:  (ٓ)
 (.َُٖٓ/ِفقو الزكاة )انظر:  (ٔ)
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، كأف يصار إىل أك الضركرة ا باٟتاجةأف ال يتوسع يف فرض الضرائب، كأف يكوف فرضها منوطن  :الشرط الخامس
 (ُ) .عند انتهاء اٟتاجة إليها إلغائها

 
 الترجيح -

ا١تذكورة عند القائلُت  شركطالرجح الباحث القوؿ ّتواز فرض الضرائب ب ،بعد النظر يف أدلة اجمليزين كا١تانعُت
 كذلك ١تا يلي: ّتوازىا

 أفرادىا.ا١تعتربة حيقق مصلحة للدكلة ك أف فرض الضرائب بالشركط -
اؿ الناس بالباطل ألنو إذا فرضت بشركطها و مأأف فرض الضرائب بشركطها ال يدخل يف ظلم اٟتاكم كأكل -

 إمنا تؤخذ ١تصلحة الرعية كفيما حيقق ٢تم العيش برغد كسالـ.تبُت لنا أهنا 
دخل يف ا١تصاحل ت إف مل تقس على ا١تفركضات الشرعية قددينا كاٞتزية كا٠تراج، فهي أف فرض الضرائب-

 ، كىذا ٦تا يسوغ النظر فيو كتشريعو.ا١ترسلة اليت يكوف النظر فيها لإلماـ كأىل اٟتل كالعقد
تلجأ الدكؿ لفرض الضرائب ىو سد حاجة الدكلة يف تأمُت كل ما حيتاجو  أجلولذم من ا٢تدؼ ا أف -

كما تعجز عنو موارد  ،األفراد يف شىت مناحي اٟتياة من مرافق كصحة كتعليم كأمن ٔتا ال تصرؼ فيو أمواؿ الزكاة
 .كىذا ىدؼ مشركع الدكلة،

 
إلى أنو في حال عدم تحقق الشروط، وعدم وجود حاجة لفرض الضرائب  المسألةىذه أشير في ختام 
 األفراد التي جاء اإلسالم بحفظهات على ملكية  يكون مشروعاا، وفيو ظلم، وافتئ فإن فرضها حينئذ ال

وىذا مما يدل على عظم اإلسالم، وحمايتو  (ِ)،اشهيدا  حتى أنو سمى من قُتل دون مالو ،والتشديد عليها
  الممتلكات.للحقوق و 

                                 
 (.َِّالفقهية، )صالتهرب الضريييب كأحكامو انظر:  (ُ)
( )كتاب ا١تظامل، باب من قاتل دكف َِْٖ( برقم: )ُّٔ/  ّأخرجو البخارم )"، مىٍن قيًتلى ديكفى مىالًًو فػىهيوى شىًهيده ": قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم (ِ)

 .عكرمة عن عبد ا بن عمرك من طريقمالو ( 



في األحكام واألثردراست  –عالقتها بالزكاة والضريبت   
 

ُّ 

 

 (0).دفع الضريبةو  إخراج الزكاة التهرب منحكم الثاني:  طلبالم
على النحو كذلك كدفع الضريبة  ،حكم التهرب من إخراج الزكاة -إف شاء ا-يف ىذا ا١تطلب سأبٌُت 

 :التايل
 الزكاة: إخراجحكم التهرب من  -

 كأ ،ىبة كأ ،بيعباٟتوؿ  والفالزكوية قبل ح يف أموا٢تم أصحاب األمواؿ تصرؼجواز اتفق الفقهاء على 
اٟتوؿ من أجل إسقاط  والفبعد ح٢تم التصرؼ  الزكاة، كما اتفقوا على أنو ليس الفرار منتكن النٌية إذا مل  غَتىا

ا١تفضية إىل  كالتحايل باألساليب ،الزكاة قبل حوالف اٟتوؿ إخراج التهرب مناختلفوا يف حكم ك  (ِ).كاةالز 
 ييسقط ذلك الزكاة أـ ال؟ ها. كىلإسقاط

 األقوال: -
كىو قوؿ  ،جب عليوفت، قصدهعامل بنقيض وأن المتحايل يُ  ،الزكاة تحريم الحيل إلسقاطالقول األول: 

 (ّ)ا١تالكية، كاٟتنابلة.
 ،، كىو قوؿ اٟتنفيةبهذا الفعل وأن الزكاة ال تجب عليوالقول الثاني: كراىة التحايل إلسقاط الزكاة، 

 (ْ)كالشافعية.
 (ٓ)كىو قوؿ أيب يوسف. ، وال تجب عليو الزكاة،القول الثالث: أن تصرفو تصرف صحيح وليس فيو كراىة

 األدلة: -
 استدؿ من قاؿ هبذا القوؿ بأدلة منها:  القول األول: أدلة

أف يف إسقاط الزكاة عنو ذريعة إىل إسقاط ىذا الركن؛ ألف كل من علم ّتواز التهرب كالفرار من الزكاة -
  (ٔ)سيفعل ذلك، كسيكوف ىذا الفعل سببنا يف ضياع ىذا الركن.

 كمن ا عليو باإلسالـ. ،أف التهرب من الفرائض الشرعية ال يليق با١تسلم الذم خيلق لعبادة ا-
: بأف ا١تاؿ ملك للشخص، لو حق التصرؼ فيو، كليس ألحد سيلطة عليو، كال حق مكن مناقشة ىذه األدلةويُ 

 بتماـ اٟتوؿ، كاٟتوؿ باؽ.فيو إال 
  :من جهتُت القوؿ من قاؿ هبذااستدؿ  القول الثاني: أدلة

                                 
رجها طوعنا منو، فهي عبادة ، كأما الضريبة فهي ضيربت على صاحبها كيف الغالب ىو ال ًتت أف أعرب بلفظ اإلخراج يف الزكاة؛ ألف ا١تسلاخ (ُ) م خيي

 يريدىا، بل يدفعها دفعنا من غَت رضا. كىذا التعبَت مل أر من أشار إليو كا أعلم.
 .(ِّٔ/ ٗ) يف تفسَته، انظر: -رٛتو ا– اإلماـ القرطيبحكى اإلٚتاع  (ِ)
 (.ّّٔ/ ّالتعليقة الكبَتة أليب يعلى )، (َِْ)ص: للثعليب ا١تعونة انظر:  (ّ)
 .(ُٔٗ/ ّاٟتاكم الكبَت )، (ِٔ/ ِاألـ للشافعي ) (ُٔٔ/ ِا١تبسوط للسرخسي ) ،(ْٔ/ ِاألصل للشيباين ) انظر: (ْ)
 (ُٕٔ/ ِا١تبسوط للسرخسي ) انظر: (ٓ)
 .(ّّٔ/ ّالتعليقة الكبَتة أليب يعلى )انظر:  (ٔ)
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القوؿ بالكراىة؛ فألنو فرار من العبادة كالقربة، كىركب من مواساة الفقراء كا١تساكُت، كىذا ليس من  دليل أما
 (ُ)أخالؽ ا١تسلمُت.

 القوؿ بعدـ كجوب الزكاة عليو كأهنا ال تؤخذ منو األدلة على كأما
اةه حىىتَّ حيىيوؿى عىلىٍيًو اٟتٍىٍوؿي  قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم: "- كىذا ا١تاؿ مل حيل عليو اٟتوؿ،  (ِ)"، لىٍيسى يف مىاؿو زىكى

 (ّ)فال زكاة فيو.
 (ْ)أف الزكاة إمنا ٕتب با١تلك كاٟتوؿ كليس بالفرار، -

: بأف التصرفات تكوف ملغاة إذا كاف القصد منها التحايل على حكم الشرع، كمن مناقشة ىذه األدلةويُمكن 
ييطٌلق امرأتو يف مرض ا١توت ٟترماهنا من ا١تَتاث، فإف طالقو غَت معتد بو، ككذا من سافر يف هنار رمضاف من أجل 

 (ٓ)الفطر، فإف قصده ٤تـر ال ييستباح بو الفطر.
ىذا امتناع من التزاـ اٟتق ٥تافة  استدؿ من قاؿ ٔتشركعية ىذا الفعل كعدـ كراىتو بأف :القول الثالثدليل 

 ىو ا١تذمـوفكمن امتنع من ٚتع ا١تاؿ حىت ال يلزمو حج أك زكاة،   ،افال يكوف مكركىن  ،أف ال خيرج منو إذا التزمو
 (ٔ).من منع اٟتق الواجب شيء الفعلمنع اٟتق الواجب كليس يف ىذا 

ٔتا نيوقشت بو أدلة القوؿ الثاين، كبأف خوفو من عدـ أداء اٟتق الواجب ليس مربرنا ويُمكن مناقشة دليلهم 
عدـ االلتزاـ  من كثَت من الواجبات بدعول ا٠توؼ من  للتهربل ٔتشركعية ذلك لكاف سبيالن للتهرب منو، كلو قي

 هبا.
 

 الترجيح: -
 كا أعلم ىو التفصيل كفق اآليت:بعد النظر يف األقواؿ كاألدلة فإف الراجح 

الزكاة ككاف تصرفو تصرفنا حقيقينا، ببيع أك ىبة أك غَتىا، فإف أقل  مراد ا١تتصرؼ التهرب من إخراج إف كاف-
و تصرؼ كيف ىذه اٟتالة ىو غَت مطالب شرعنا بأداء الزكاة؛ ألن أحوالو الكراىة؛ ١تا فيو من تفويت العبادة كالقربة،

 حق ا الواجب يف الزكاة إمنا يكوف بتماـ اٟتوؿ، كىنا مل حيصل.ف وب اٟتق فيو،يف مالو قبل كج

                                 
 (ِٖٔ/ ُا١تهذب للشَتازم )، (ُٔٔ/ ِسوط للسرخسي )ا١تب انظر: (ُ)
كعاصم  اٟتارث األعور من طريق( ) كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة(، ُْٕٓ)( برقم: ُُ/ِ، ك)(ُِٕٓبرقم: )، (َُ/ِأخرجو أبو داكد ) (ِ)

: اٟتبَت ، كقاؿ يف التلخيص(ِْْا١تراـ )ص: بلوغ "، كىو حسن، كقد اختلف يف رفعورضي ا عنو، قاؿ ابن حجر: "عن علي  بن ضمرة
 .(ُّٓ/ ِ. )"كا أعلم ،حديث علي ال بأس بإسناده كاآلثار تعضده فيصلح للحجة"

 .(ِّٗ/ ّ) للعمراين البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي (،ُٗ/ ّْتر ا١تذىب للركياين )انظر:  (ّ)
 .(ُٗ/ ّ)ْتر ا١تذىب للركياين ، (ِٔ/ ِاألـ للشافعي )انظر:  (ْ)
 (ُٔٗ-ُٓٗ/ ٓ) ، البن القيم اٞتوزية،إعالـ ا١توقعُت عن رب العا١تُتانظر:  (ٓ)
 .(ُٕٔ/ ِا١تبسوط للسرخسي )انظر:  (ٔ)
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الزكاة ككاف التصرؼ تصرفنا صورينا، ىدفو قطع اٟتوؿ مث اسًتجاع  إخراجكإف كاف مراد ا١تتصرؼ التهرب من -
، كتزداد حرمتو بتحايلو على ا الذم أكجب عل يو الزكاة فيكوف متحايالن ا١تاؿ بعد ذلك، فإف فعلو حينئذ فعل ٤تـر

وا عن الصيد يف يـو السبت، فوضعوا الشباؾ قبل السبت كأخرجوىا بعده،  على اٟتق، كفعل بٍت إسرائيل الذين هني
 (ُ)ٖتايلوا بذلك على ا فعذهبم.

فييعامل كيف ىذه اٟتالة ىو مطالب شرعنا بأداء الواجب يف مالو؛ ألف تصرفو كاف تصرفنا صورينا أراد بو التحايل، 
 (ِ) بنقيض قصده.

كختامنا فإين أشَت إىل أف ا١تسلم الذم أنعم ا عليو باإلسالـ، كفضلو على غَته، ككىبو ماالن كثَتنا، ينبغي أف 
رج الواجب يف ذلك طيبة هبا نفسو ال يرل يف ذلك ًمنَّة، بل ىي شكر لنعمة ا١تاؿ،  يؤدم شكر ىذه النعمة، كخيي

إذا نظرنا إىل الواجب من الزكاة ٧تده شيئنا يسَتنا ال ييعجز صاحبو، كال يينقص مالو، بل بو كعبادة  يؤجر عليها، ك 
أيب ىريرة رضي ا عنو أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ:"مىا  يزيد بركة كمناء إدياننا ٔتا جاء يف اٟتديث عن

.. قىةه ًمٍن مىاؿو  (ّ).".نػىقىصىٍت صىدى
 حكم التهرب من دفع الضريبة: -

نتهج يف ذلك كفق كاألساليب كالطرؽ اليت تي  ح ا١تقصود بالتهرب من دفع الضريبةكضٌ كقبل بياف اٟتكم أي 
 اآليت:

أك الشركات، أك ا١تؤسسات بأساليب احتيالية  ،قياـ األفراد" بعدة تعريفات منها:ف التهرب الضريبي ُعرّ -
عدـ قياـ ا١تكلف بدفع كعيٌرؼ بأنو: " (ْ)".مقدارىامنها عدـ دفع الضريبة، أك االنتقاص من  قصدكتضليلية يي 

باستخداـ  كذلك ،الدكائر ا١تالية ٦تا يؤثر يف حصيلة الدكلة من الضريبة ا ٕتاها أك جزئين الوفاء بالتزامو كلين  أك ،الضريبة
  (ٓ)".أك غَت مشركعة ،ؽ ككسائل مشركعةطر 

ك الشركة، أك حقيقية عن نشاط ا١تؤسسة أمعلومات غَت  تقدًن منها:ف وأما أساليب وطرق التهرب-
مة ىذا لف الالزمة إلقامن خالؿ تضخيم ا١تصاريف كالنفقات كالكي  كأأرباحو،  ا١تتهرب كمقدار ديرهالعمل الذم ي

يتم ليف نفقات اإلعاشة لو كألسرتو، أك من خالؿ ا١تبالغة  يتم حسمها من صايف األرباح.ل النشاط كا١تبالغة فيها،

                                 
 .(ِٖٖ/ ُتفسَت ابن كثَت )انظر قصة أصحاب السبت:  (ُ)
عنو فػىٍرضى اللَّو الذم فرضو كأكعده بالعقوبة الشديدة مىٍن ضيَّعو كىذه حيلة ٤ترمة باطلة، كال ييٍسًقط ذلك : "فيمن فعل ىذا -رٛتو ا– قاؿ ابن القيم (ِ)

سنة اللَّو يف خلقو شرعنا كقدرنا على ، كقد استقرت كأمٍهىلىو، فلو جاز إبطالو باٟتيلة اليت ىي مكر كخداع مل يكن يف إُيابو كالوعيد على تركو فائدة
 (ُٓٗ/ ُٓت )إعالـ ا١توقعُت عن رب العا١ت". معاقبة العبد بنقيض قصده

العالء عن عبد الرٛتن بن يعقوب  من طريق (( )كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب استحباب العفو كالتواضعِٖٖٓ( برقم: )ُِ/ٖأخرجو مسلم ) (ّ)
 .اٞتهٍت عن أيب ىريرة

 (.َُٕص) نَت اٟتمشم دراسات يف ا١تالية، (،َُٓ)ص حسُت سلـو ا١تالية العامة،، ، ِْٖص  ،عليإبراىيم  ا١توارد ا١تالية يف اإلسالـ،انظر:  (ْ)
 (َُٔ)ص ،ُٔ ٣تلة جامعة دمشق، اجمللدْتث منشور يف  (،٠ْتالد ا٠تطيب، )ص التهرب الضرييب، انظر: (ٓ)
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 (ُ).لغ ا٠تاضع للضريبة إىل أقصى درجةلو، كتقليل ا١تب الدخل السنوم ا١تستحقحسمها من 
فعلى القوؿ  ،فرع عن مسألة حكم فرض الضريبة فهي :دفع الضريبة منحكم التهرب وأما مسألة  -

ظلم  ىييكوف حكم التهرب منها مشركعنا ألنو يف نظر القائلُت بذلك  بعدـ جواز فرض الضرائب
فالتهرب حينئذ يكوف  ،شركعةكيشرع للمظلـو دفع الظلم على نفسو بالطرؽ ا١ت ،رض على النفسفي 

 ، كبو يدفع الشخص عن نفسو ظلمنا.مشركعنا
ؤدم ألنو سي ؛ا٢تركب يكوف ٤ترمنا ا١تصلحة العامة فإف حكم جائز بناء علىكعلى القوؿ بأف فرض الضريبة 

 (ِ).؛ كذلك بسب خلو خزينتها، كضعف مواردىاكتدىورىاضعف الدكلة كآخرىا  ،إىل مفاسد أك٢تا معصية اٟتاكم
 :ترجيحال -

 منهاالتهرب  بعد النظر يف األقواؿ، كما رجحناه يف حكم دفع الضريبة، فإف الراجح كا أعلم يف حكم
 يكوف على التفصيل التايل:

فإف التهرب من دفعها لو  ،بأف مل تتحقق فيو الشركط أك بعضها ؛على غَت كجو حق إف كاف فرض الضريبة-
كحفظو من الظامل يكوف  ،ألف فرضها حينئذ ظلم قد طاؿ صاحبو، فدفاع الشخص عن حقو ؛مسوغ شرعي

 (ّ)مشركعنا.
فإف دفعها حينئذ يكوف كاجبنا كبو تتحقق  ،كفق الشركط كالضوابط الشرعية كإف كاف فرض الضريبة-

 ١تا فيو من معصية اٟتاكم، ؛أك التحايل يف ذلك يكوف ٤ترمنا ،ن دفعهالحة، كبناء على ذلك يكوف التهرب ما١تص
 تكترؾ لواجب تتحقق بفعلو مصلحة، كيكوف يف تركو ضررنا على اجملتمع بعدـ حصوؿ مقوماتو األساسية اليت كان

 ىدفنا من فرض الضريبة، أك ضررنا على الدكلة بضعفها عما يكوف سببنا يف قوهتا.
  

                                 
 .(َِٗ)صانظر: ْتث التهرب الضريييب كأحكامو الفقهية، د. عبد اجمليد الصالحُت.  (ُ)
 (.َِّالتهرب الضريييب كأحكامو الفقهية، )ص ،(َُٗٓ/ِانظر: فقو الزكاة )ب للتوسع يف معرفة حكم التهرب من دفع الضرائ (ِ)
من أخفى شيئنا لدفع الظلم عن نفسو فال بأس، لكن  ن دفع الضرائب إف فيرضت ظلمنا:" كلعندما سئل عن التهرب م -رٛتو ا–قاؿ ابن عثيمُت  (ّ)

نعم، ُيوز بشرط أالَّ ن دفع اٞتمارؾ فأجاب جوابنا حسننا حيث قاؿ: "كسئل عن التهرب م ."أما أف يكذب كيضع شيئنا آخر ٖتيالن فهذا ال ُيوز
. الشرح الصويت لزاد "يكوف يف ذلك منابذة منو للحكومة؛ يعٍت أنو يتسلل خيفية، أما إذا كاف فيو منابذة فال ٕتوز ا١تنابذة، بل الواجب الصرب

 .(ََُّ/ ِ)، ا١تستقنع
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 ب الضريبة من الزكاة.الثالث: حكم احتسا طلبالم
اصة ا١تسلموف األغنياء الذين يعيشوف يف بالد ٓتىذه ا١تسألة من ا١تسائل ا١تهمة اليت حيتاجها كثَت من الناس ك 

لحق الواجب شرعنا ضعاؼ اإلدياف بًتكهم ل ٦تا قد يؤثر على ،همبعضو ضرائب قد تكوف مثقلة على فرض فيتي 
 كىو الزكاة. 

 
  ما يلي: وأحوال الناس في ذلك على

، كفيو تفويت لركن من أركاف كيًتؾ الزكاة، كىذا ٤تـر ،للدكلة إىل دفع الضرائب إرضاءن  همبعضيعمد -
  .اإلسالـ
رج-   قد مت بيانو يف ا١تبحث السابق. حكم التهرب من الضرائبك  ،ضريبةالزكاة كيتهرب من ال همبعض كقد خيي
  أسلم األحواؿ. داخل بينهما، كىذه اٟتالة ىيكال يي  الزكاة كدفع الضريبة إخراجكمنهم من ُيمع بُت -
فإذا أخرج الضريبة  ،عند اإلخراج داخل بينهماكلكنو يي  ،كمنهم من ُيمع بُت إخراج الزكاة كدفع الضريبة-
 ٤ًتل ا١تسألة. كىذه اٟتالة ىي، من ا١تقدار ا٠تارج من الزكاة أك العكس حسبها
 

بُت الضريبة كالزكاة؛ ألف الضريبة مل تكن معركفة هبذا ا١تسمى، كإمنا نصوا على ىذه العالقة كالفقهاء مل ي
٦تا تيقاس عليو  ،ذكركا ىذه ا١تسألة يف عالقة الزكاة بغَتىا ٦تا فيرض يف ذلك الزمن من جزية أك خراج ك٨تو ذلك

 .الضرائب يف ىذا العصر
 كقد اختلفوا يف ذلك على قولُت:

 :األقوال -
 (ِ).كاختاره النوكم (ُ)أٛتد، اإلماـ كىو ركاية عن الضريبة من الزكاة،جواز احتساب  القول األول:

 (ّ).قددينا كحديثنا ، كىو قوؿ ٚتهور أىل العلمالقول الثاني: عدم جواز احتساب الضريبة من الزكاة
 
 :األدلة -

 كديكن أف ييستدؿ ٢تم ٔتا يلي:  أدلة القول األول:
                                 

يف أرض صلح يأخذ السلطاف منها نصف الغلة: "ليس لو ذلك؛ ألنو ظلم، قيل لو: فيزكي ا١تاؿ عما بقي يف يده؟  -ٛتو ار -قاؿ اإلماـ أٛتد  (ُ)
 ُّّ/ِمطالب أكيل النهىانظر:  قاؿ يف ا١تطالب: يعٍت إذا نول بو ا١تالك.. ُيزئ ما أخذ السلطاف عن الزكاة " :قاؿ

 .(ِْٓ-ُْٓ/ ٓ)، اجملموع، صحيح السقوط" أم: سقوط الفرض عنو: "العلى أنو بدؿ من العشر راجأخذه السلطاف من ا٠تيفيما حيث قاؿ   (ِ)
 -. قاؿ ابن عثيمُت رٛتو اُُُّ/  ِفقو الزكاة ، (َّّ/ ُ، الزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر )ُْٔ/ُ، فتح العلي ا١تالك(ُُّ/ِرد اتارانظر:  (ّ)

ألف ىذا ٦تا أمر الرسوؿ صٌلى ا عليو كسٌلم بالصرب عليو، كإذا نول الزكاة فإنو يدفع بذلك عن مالو  ؛-يعٍت دفع الضرائب بنية الزكاة– ال ُيوز"
 .(ُِٖ/ ٔ. الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع )"فال يتحقق لو الصرب، كىذا ىو األقرب
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 نواىا زكاة فتقع.ة، كىذا قد أف العربة يف األعماؿ بالنيٌ -
 أف ا١تقصد ىو إخراج جزء من ا١تاؿ عن الشخص، كىذا حيصل باحتساب الضريبة من الزكاة.-
عن الضرائب ك٨توىا، كلذا بعها ا٠تاص الذم ٗتتلف بو بأف الزكاة عبادة مستقلة ٢تا طا :أدلتهممناقشة ويمكن 

من اٟتقُت أحكامو كإف  ميلـز هبا ال ٤تالة. مث إف لكلص ة العبادة ، أما الضريبة فإف الشخإخراجها نيٌ يشًتط يف 
 اتفقا يف بعض األحكاـ.

 
 

 استدؿ أصحاب ىذا القوؿ ٔتا يلي: أدلة القول الثاني:
أف الزكاة عبادة مستقلة ٢تا أحكامها اليت ٗتصها، فيجب أف تؤدل بذاهتا من غَت تشريك بينها كبُت شيء -

 آخر.
 دئذ لدافعها احتساهبا من الزكاة. اسم الزكاة؛ فال يشرع عنأف الضريبة تؤخذ من الناس بغَت -
 (ُ)أما الضريبة فتؤدل كلو مل ينو صاحبها.أف الزكاة عبادة يشًتط فيها نية التقرب إىل ا،  -
السيما إف كانت تصرؼ ك بأنو ديكن لدافع الضريبة أف ينوم عند دفعها التقرب إىل ا، : أدلتهم مناقشةويمكن 

 عبادة شرعية مع اختالؼ فإف النية ال تكفي يف ٖتويل الفريضة ا١تالية إىل ،الزكاة، فإف مل تكن كذلك يف مصارؼ
ا إذا مل تصرؼ يف مصارؼ الزكاة، كىو الغالب، فإف صرفت يف بأف أخذىا بغَت اسم الزكاة يكوف مؤثرن  ، كاٟتقيقة

 (ِ)مصارفها فال أثر ألخذىا مع اختالؼ ا١تسمى.
 
 الترجيح:-

الزكاة من الضريبة احتساب  مشركعٌية الراجح كا أعلم ىو القوؿ بعدـبعد النظر يف األقواؿ كاألدلة فإف 
بشركطها  ا فالبد أف تؤدل مستقلة فرضها قائمة بذاهتا، للتباين بُت اٟتقُت ال سيما كأف الزكاة فريضة ؛كذلك

 كأركاهنا على ما أمر هبا ا سبحانو كتعاىل.
سب مقدار الزكاة مث حيي كإمنا ٖتسم من كعاء الزكاة،  ،ال ٖتسم من مقدار الزكاة الواجبةضرائب فالذلك كعلى     

  .من ا١تاؿ ا١توجود بعد دفع الضريبة
 

  

                                 
 .َُُٕ/  ِفقو الزكاة انظر:  (ُ)
 (. ٕ)ص الغفيلي، عبد اد.  ،حكم احتساب الضريبة من الزكاة انظر: (ِ)
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 الثاني: آثار الضريبة وعالقتها بالزكاة. مبحثال
 .الزكاة إخراجلضريبة على األول: أثر دفع ا طلبالم

َت كجو لى أنفسهم، خاصة إذا كثرت أك كانت بغع كبَت  أثر٢تا ال شك أف التكاليف اليت تفرض على األفراد 
تم على  حق، فهذه أك اإلنقاص  ،كالتحايل يف دفعها ،و إىل التهرب منهالتفكَت يف أعبائها، كقد تيلجئي االفرد أمور ٖتي

 كىذا ظاىر يف الدكؿ اليت تعددت فيها الضرائب ككثرت فيها التكاليف. منها قدر اإلمكاف،
 ، أـ ال؟الزكاة إخراجكالتساؤؿ الذم نريد اإلجابة عنو ىو: ىل دفع الضرائب لو أثر على 

، كىذا األثر قد يتطور إىل الواجبات الشرعية يف ماؿ كلف هبا األفرادكما ذكرت آنفنا أثر التكاليف اليت يي 
كاجب  اصة الزكاة، فقد يكوف فرض ىذه الضرائب مانعنا لبعض ضعاؼ النفوس من ا١تسلمُت من أداءا١تسلم كخ

توجيهات الكفيما يلي سأذكر بعض  الزكاة يف مالو، أك التكاسل عنها أك تأخَتىا عن كقتها ادد شرعنا.
 توصيات في ىذا الجانب:الو 

ٞتانب الزكاة، فهي ككيلة  يف أخذىا من أصحاهبا، مث أدائها ينبغي للدكلة ا١تسلمة أف تويل أمهية كبَتة  -ُ 
كىي مسؤكلة أماـ ا يف ٖتقيق ىذا الركن  إىل مستحقيها من األصناؼ الثمانية اليت نص عليها الشارع اٟتكيم،

مالحظة  العظيم على أكمل كجو، كىو الركن الوحيد الذم تشًتؾ فيو الدكلة مع أفرادىا يف ٖتقيقو، فينبغي للدكلة
 ذلك.

فإف ىذا ٦تا  ،تم بتنمية طاقات كقدرات أبنائهامواردىا، كهت ف هتتم ْتٌيزىا اٞتغرايف كتنظر يفعلى الدكلة أ -ِ
كحيقق كظائفها، فال تلجأ بعد ذلك إىل فرض ضرائب على أفرادىا، أك على األقل  ،مقومات الدكلة يطور

 التخفيف منها.
، أفرادىا بالتكاليف كالضرائب، كإمنا يكوف فرضها كفق الضوابط الشرعيةليس من أىداؼ الدكلة إرىاؽ  -ّ

 يف حدكد ضيقة؛ حىت ال يكوف أثرىا سلبنا على الدكلة كأفرادىا.أف تكوف ك  ،كأال يكوف فيها ظلم
الزكاة كاجب شرعي، الينبغي ا١تساس بو مهما كانت التكاليف  على الفرد ا١تسلم أف يعلم بأف -ْ

  كركن من أركاف ديننا العظيم.  ،ل فحسب الزكاة أهنا فريضة اكالواجبات األخر 
كفق  ْتيث يكوف فرضها-عليو إف كانت ْتق  التكاليف ا١تفركضةعلى الفرد ا١تسلم أف يعلم أف  -ٓ

 فهي كاجبة عليو، كينبغي لو احتساب األجر يف ذلك، كحسبو أف يدخل يف قوؿ ا تعاىل: -الضوابط الشرعية
ۡقَوىَّٰ  ﴿ من  قيق ١تصاحل الدكلة كأفرادىا، كىوالضرائب فيو ٖتكدفع ، [ِ]ا١تائدة:﴾َوَتَعاَوُنوْا َعلَى ٱۡلِبرِّ َوٱلتَّ

 أك التضامن االجتماعي الذم يؤجر عليو صاحبو. ،التكافل
 

 على موارد الدولة. إخراج الزكاة ودفع الضريبةالثاني: أثر  طلبالم
، العصر ا١تاضي يف دكؿ كانت عليو  اختلفت كثَتنا عماقد اٟتاضر  الدكؿ يف عصرنا ماتكظائف كمقوٌ  إف
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كتعدد األقاليم، ككذا أنظمة السياسة يف ىذه الدكؿ،  ،ز اٞتغرايف للدكؿكىذا االختالؼ ظاىر عندما ننظر إىل اٟتيٌ 
 اليت أصبحت الزمة لقياـ كل دكلة.كالوظائف 

ا بينها كإف اتفقت يف بعض سعن ا١تاضي سنجد بوننا شا العصر دكؿر ك دكؿ العصر اٟتاضعندما نقارف بُت 
ا١تسميات، فاحتياجات الدكؿ كاألفراد يف ىذا الزماف تفوؽ كثَتنا ما عليو يف الزمن ا١تاضي، كالتكاليف اليت ٖتتاجها 

تؤدم عملها على ف تفوؽ بكثَت ما كانت عليو سابقنا، كلذا فخزينة الدكلة اآلف ْتاجة إىل دعم حىت كل دكلة اآل
 أكمل كجو.

٦تن  سد حاجة ثلة من أفرادىا ٗتفيف العبء على الدكلة، كذلك بكال شك أف تشريع الزكاة لو أثر كبَت يف
كال شك أف تغطية حاجة ىذه األصناؼ ٗتفف كثَتنا  ،يف كتابويدخلوف يف األصناؼ الثمانية الذين ذكرىم ا 

 على خزينة الدكلة.
ك٘تهيد  ،كبناء اٞتسور  ، كذلكال ُيوز الصرؼ عليها من ماؿ الزكاةك  ،ضركرية للدكلةلكن ىناؾ أمور أخرل 

ىنا يأيت دكر خزينة  (ُ)،الدكلة ز الصحة، كغَتىا ٦تا حيتاجو كل فرد ينتمي ٢تذه، كبناء ا١تدارس، كمراكالطرقات
كما يساعدىم على بناء كطنهم، كقد كانت دكلة  ،الدكلة كقدرهتا على توفَت كل ما حيتاجو األفراد يف حياهتم

س الغنائم اٟتربية اليت يستويل علياإلسالـ قددينا  ، أك ٦تا أفاء ااربُتها ا١تسلموف من تنفق على ىذه ا١تصاحل من ٜتي
ياف ا عليهم من أمواؿ ا١تشركُت بغَت حرب كال قتاؿ، ككاف ىذاف ا١تورداف يف عهود الفتح اإلسالمي األكىل يغن

كقد  ،موجودة عدتلم ف اٟتاضر أما يف عصرنا ،ا٠تزانة ٔتا ال ٖتتاج معو إىل فرض ضرائب على الناس غَت الزكاة
، كفقنا ىو اٟتل لذلك فرض ضرائب أك كظائف على ذكم ا١تاؿ، بقدر ما حيقق ا١تصلحة الواجب ٖتقيقها يكوف

 (ِ).ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب" لقاعدة: "ما
ة خزين لة، ككذلك أثر دفع الضرائب يف ملءإخراج الزكاة يف تغطية جزء من خزانة الدك  يظهر أثرمن ىنا 

 ، كٔتا يغطي حاجات أفرادىا.الدكلة ٔتا حيقق مصاٟتها
 

 الثالث: دور الضريبة في  التخفيف على مصارف الزكاة. طلبالم
يف استغالؿ مورد الضريبة فيما يكوف فيو سأذكر يف ىذا ا١تبحث بعض الوسائل العملية اليت قد تفيد الدكلة 

 ا١تصلحة، كٔتا يكوف سببنا يف التخفيف على مصارؼ الزكاة:قق كٔتا حي ،نفع أكرب للدكلة كأفرادىا
د أف تقـو الدكلة بالتعليم كبناء ا١تدارس، فمن ا١تفي من فرض الضرائب مثالن ىو العنايةإذا كاف ا٢تدؼ  -ُ

 كالفقراء كا١تساكُت،  كذلك ٔتا يلي:  ،ت السفلى مادينام أصحاب الطبقاباالىتماـ بتعلي

                                 
كال ُيوز صرؼ الزكاة إىل غَت من ذكر ا تعاىل، من بناء ا١تساجد كالقناطر كالسقايات كإصالح الطرقات، كسد البثوؽ، كتكفُت قاؿ يف ا١تغٍت: " (ُ)

 .(ْٕٗ/ ِ)انظر:  ا١توتى، كالتوسعة على األضياؼ، كأشباه ذلك من القرب اليت مل يذكرىا ا تعاىل.
 (.َُْٕ/ِفقو الزكاة ) انظر: (ِ)
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*إكساهبم مهارات             *تسهيل إجراءات العمل كالتوظيف.         *إسقاط تكاليف التعليم عنهم
 ة.رفيٌ حً 

ٗتفيف يف كسيكوف لو األثر أيضنا  ،ىذا االىتماـ سيكوف لو األثر البالغ يف التخفيف على مصارؼ الزكاة
 ،رفية سيغنيهم عن غَتىمالفقر كالبطالة لدل الدكلة؛ كذلك ألف االىتماـ بتعليمهم كإكساهبم مهارات حً نسبة 

كسيخرجهم من الطبقة السفلى مادينا إىل طبقة من لديهم دخل، كبعد أف كانوا ينتظركف ا١تعونة من غَتىم، صاركا 
 الفئة.ٕتاه ىذه خيف عبء كبَت على الدكلة  يعتمدكف على أنفسهم، كهبذا

تطوير ىيئة جباية الزكاة ٔتا خيفف على الدكلة يف مصرؼ "العاملُت عليها"، كذلك بإمكاف الدكلة  -ِ
بأف يكوف ذلك بطرؽ حديثة ككسائل تقنية، تقلل من األفراد العاملُت يف  بتطوير طرؽ جباية األمواؿ الزكوية؛

 ا ا١تصرؼ.على ىذؽ من اإلنفاالتخفيف  اٞتباية، كذلك سيساعد كبال شك يف
الفقراء كا١تساكُت اىتماـ الدكلة ببناء األكقاؼ اليت يكوف ريعها على مصارؼ الزكاة، خاصة من اٞتيد  -ّ

خاصة كأف ىذه ىي أكثر ا١تصارؼ  ،نفاؽ على تلك ا١تصارؼ من أمواؿ الزكاةخيفف كثَتنا اإل فإف ذلك ،كالغارمُت
 اليت ينفق عليها من ماؿ الزكاة.

فبإمكاف الدكلة صرؼ جزء منها على  ،عسكرينا ا١تسلمة من فرض الضرائب تقوية الدكلةإذا كاف ا٢تدؼ  -ْ
 أثر على التخفيف على مورد الزكاة من صرفها يف حتمنا سيكوف لو يف سبيل ا، اجملاىدين أكقاؼ ٗتص مصرؼ

  مصرؼ اجملاىدين.
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 الخاتمة
على ما يسر من إ٘تاـ ىذا البحث، فإف كاف من صواب فمن  اٟتمد  الذم بنعمتو تتم الصاٟتات، اٟتمد 

 ا، كما كاف من خطأ فمٍت كأعوذ با منو.
من التوصيات  كفكرم سعفٍت فيو جهدمأمث إين يف هناية ىذا البحث أذكر أىم ما كقفت عليو من النتائج، كما 

 :على النحو اآليت
 يف األحكاـ كاآلثار.كذلك أكجو االتفاؽ بينهما، ك  مال٤تها يف ىناؾ عالقة بُت الضريبة كالزكاة تتضح -ُ
 بُت طبيعتها كأىدافها منها: الضرائب ٗتتص ٓتصائص عدة تي  -ِ
ات ا١تالية تعترب من األعباء ا١تالية اإلضافية اليت تفرضها الدكلة، فهي ال تغٍت عن الزكاة أك الواجبأهنا -

  .ا١تنصوص عليها شرعنا
مع يتحمل شيئنا من نفقاتو اجملت منبوصفو جزءنا  لك أف الفرد يدفعهاكذ، خاص فريضة بدكف مقابلأهنا -

 .العامة
 تنفقها يف رعاية ا١تصلحة العامة كالدكلة بواجبهاتنتقل من ملكية الفرد إىل ملكية الدكلة،  أنو بدفعها-

 .بالشركط ا١تعتربة
 .لدكلة كأفرادىااحيقق مصلحة  ، ٔتابالشركط ا١تعتربة الراجح يف حكم فرض الضريبة أنو جائز -ّ
دفعها أك التحايل يف ذلك  منالتهرب ك ، فإف دفعها حينئذ يكوف كاجبنا ،مشركعنافرض الضريبة كاف  -ْ

 .يكوف ٤ترمنا
يف الصفات  كذلك للتباين بُت اٟتقٌُت  الضريبة من الزكاة، أنٌو ال ُيوز؛احتساب  يف حكم الراجح القوؿ  -ٓ

 كالتشريع.
أفرادىا بالضرائب، حىت لو كانت مشركعة، كعليها أف تنمي طاقات أفرادىا إرىاؽ ليس للدكلة ا١تسلمة  -ٔ

فرض ىذه الضرائب مانعنا ؛ حىت ال يكوف ، كأف تبذؿ جهدىا يف ذلككأف هتتم با٠تَتات اليت يف أرضها
فرضها  كوف، أك يالزكاة يف مالو، أك التكاسل عنهالبعض ضعاؼ النفوس من ا١تسلمُت من أداء كاجب 

 م.لدكلته سببنا يف عداء األفراد
سد حاجة ثلة من أفراد الدكلة ٦تن بالدكلة، كذلك  تشريع الزكاة لو أثر كبَت يف ٗتفيف العبء على -ٕ

، كٔتا هاينة الدكلة ٔتا حيقق مصاٟتخز  كما أف فرض الضريبة لو أثر يف ملء،  يدخلوف يف األصناؼ الثمانية
 يغطي حاجات أفرادىا.

كخزينة الدكلة؛ كذلك إذا مت  بَت يف التخفيف على مصارؼ الزكاةا١تشركعة لو أثر ك دفع الضرائب -ٖ
ااستغال٢تا  بتطوير العمل، كاستغالؿ الطاقات، كبناء األكقاؼ اليت يكوف ريعها  ، كذلكاستغالالن جيدن

 ال ينقطع. ادائمن 



في األحكام واألثردراست  –عالقتها بالزكاة والضريبت   
 

ِّ 

 

 
 ومن التوصيات التي أوصي بها:

كضع مشركع عملي، ينظر على الدكلة أف هتتم با١تتخصصُت كالباحثُت الشرعيُت كاالقتصاديُت، كتطلب منهم  -ُ
يف موارد الدكلة كخَتات أرضها، ككيفية تطويرىا كاستغال٢تا االستغالؿ األمثل، فإف ىذا العمل لو أثر يف ٖتقيق 

 عدة أمور منها:
 شاركة يف تطوير كطنهم، كاستثمار ٗتصصهم.إتاحة الفرصة للمتخصصُت من أبناء البلد للم-
 .صرؼ اٟتق الواجب من الزكاة يف مصارفو اددة شرعنا، كتغطيتها على أكمل كجو-
 ات الزراعية كاٟتيوانية.ْترية أك برية، كاالىتماـ بالثرك  خَتاتالدكلة، كما ٖتويو من  التنقيب عن موارد-
البطالة  نسبة كخيفف ،، ٔتا حيقق ا٢تدؼإكساهبا ا١تهارات ا١تختلفة، ك تشغيل األيادم العاملة من أبناء ىذه الدكلة-

 يف اجملتمع.
كمعايشة  ،ا١تبادرة بالنظر يف اىتمامات اجملتمع، كالنزكؿ إىل أرض الواقع على الباحثُت ا١تتخصصُت -ِ

 الفرد كالدكلة كاجملتمع.كوف لو األثر الكبَت كاإلُيايب على لرفع ٓتطة عملية ١تعاٞتتها، ٦تا ياالحتياجات، كا
كطرح األفكار  ،باىتمامو بالقضايا ا١تشًتكة ، كذلكٕتاه ٣تتمعو ككطنوى كل فرد من أفراد اجملتمع كاجب عل -ّ

إُيابينا، حيث يكوف تركيزه على حل  طرحنا يكوف طرحوأف ، ك عرب ا١تنصات اإلعالمٌية ا١تتاحةكاٟتلوؿ ٔتا يراىا، 
كدفعهم إىل ما فيو مصلحة ٢تم  ،يف الرقي بوعي األفرادإُيايب ، كىذا ال شك لو أثر ا١تشكالت، ال ٣ترد نقد كتذمر

  كلوطنهم.
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 المراجع والمصادر
 .القاىرة –دار اٟتديث ، بصرم، الشهَت با١تاكردمأبو اٟتسن علي بن ٤تمد ال، األحكاـ السلطانية .ُ

 ب،ط.
 .ُط.ـ، ُٕٖٗدار الفرقاف، نائل عوا١تة،  اإلدارة ا١تالية العامة يف النظرية كالتطبيق، .ِ
، القاىرة، ب.دار، عطية عبد اٟتليم صقر يف التشريع ا١تايل اإلسالمي كا١تعاصر، ضرييباالزدكاج ال .ّ

 ب.ط.
، لبناف –دار الكتب العلمية، بَتكت ، ابن ٧تيم ا١تصرماألشباه كالنظائر على مذىب أيب حنيفة،  .ْ

 .قُُْٗ، ُط،
إدارة القرآف كالعلـو اإلسالمية ، الوفا األفغاين : أيب، ٖتقيقالشيباين٤تمد بن اٟتسن ، "ا١تبسوط"األصل  .ٓ

 .كراتشي  –
، ُط. دار ابن عفاف، السعودية،، سليم ا٢تاليل ، ٖتقيق:الشاطيباإبراىيم بن موسى ، االعتصاـ .ٔ

 .قُُِْ
د د. ٤تمد بن سع، ٖتقيق، أبو سليماف ٛتد بن ٤تمد ا٠تطايب، أعالـ اٟتديث )شرح صحيح البخارم( .ٕ

 ، ُجامعة أـ القرل ط. ،العلمية كإحياء الًتاث اإلسالمي مركز البحوث، بن عبد الرٛتن آؿ سعود
 .ـُٖٖٗ -ىػ  َُْٗ

 .ىػُِّْ، ُط. ، السعودية،دار ابن اٞتوزم ،ابن قيم اٞتوزية، إعالـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت .ٖ
 ـ.ُٕٖٗ، ٔالقاىرة، ط، مكتبة النهضة ا١تصرية، أٛتد شليب االقتصاد يف الفكر اإلسالمي، .ٗ

 .ـَُٗٗىػ/َُُْ، ب.ط. دار ا١تعرفة  بَتكتالشافعي، أبو عبد ا ٤تمد بن إدريس ، األـ .َُ
كلية ،  أستاذ كرئيس قسم ااسبة العالقة بُت الزكاة كالضريبة، د. عصاـ عبد ا٢تادم أبو النصر .ُُ

 .جامعة األزىر ،التجارة
، ُ، ط.دار الكتب العلمية، طارؽ فتحي السيد: الركياين، ٖتقيقأبو ااسن ، ْتر ا١تذىب  .ُِ

 .ـ ََِٗ
نشر كالتوزيع، دار القبس لل، : ماىر الفحل، ٖتقيقن حجر العسقالينب، ابلوغ ا١تراـ .ُّ

 .ىػ ُّْٓ،ُ،ط.الرياض
دار  ،٣تموعة من اققُت :ٖتقيق ،الزبيدم أٛتد بن مرتضى، تاج العركس من جواىر القاموس .ُْ

 ، ب.ط.ا٢تداية
، دار القلم، عبد الغٍت الدقر :، ٖتقيق٤تيي الدين حيِت بن شرؼ النوكم، التنبيوٖترير ألفاظ  .ُٓ

 ىػ.َُْٖ، ُ،طدمشق
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دار الكتب ا١تباركفورم،  ٤تمد بن عبد الرٛتن، بشرح جامع صحيح الًتمذم ٖتفة األحوذم .ُٔ
 ب.ط.، بَتكت ، العلمية

: ، ٖتقيق اٟتنبليالقاضي أبو يعلى الفىرَّاء ، مذىب أٛتد ىليقة الكبَتة يف مسائل ا٠تالؼ علالتع .ُٕ
 ـ. ََُِ - ىػ ُُّْ، ُ، ط.دار النوادر، ٞتنة ٥تتصة من اققُت بإشراؼ نور الدين طالب

، دار طيبة، ق: سامي بن ٤تمد سالمةيقٖتإٝتاعيل بن عمر بن كثَت  ،تفسَت القرآف العظيم .ُٖ
 ىػ.َُِْ،ِط.

، دار الكتب العلمية، بن حجر العسقالين، االكبَت التلخيص اٟتبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي .ُٗ
 .ىػُُْٗ، ُط.

 ـ.َََِالعدد الثاين/٣ُٔتلة جامعة دمشق، اجمللد ،، خالد ا٠تطيب، يبالتهرب الضري .َِ
 الرياض،، مكتبة اإلماـ الشافعي، زين الدين ٤تمد ا١تناكم القاىرم، التيسَت بشرح اٞتامع الصغَت .ُِ

 .ىػَُْٖ ، ّط.
 مؤسسة الرسالة، ،٤تمود شاكر :الطربم، ٖتقيق ٤تمد بن جرير، تأكيل القرآفجامع البياف عن  .ِِ

 .ىػ َُِْ ،ُط.
:  ُٔٗٗ ،بَتكت ،دار الغرب اإلسالمي، ٤تمد بن عيسى بن سىٍورة الًتمذم، جامع الًتمذم .ِّ

 .ـُٖٗٗ
دار الكتب ، ٖتقيق: أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش، القرطيب٤تمد ، امع ألحكاـ القرآفاٞت .ِْ

 .ىػُّْٖ ، ِط،، ةا١تصري
 -ق: الشيخ علي ٤تمد معوض يق، ٖتبا١تاكردمأبو اٟتسن ، اٟتاكم الكبَت شرح ٥تتصر ا١تزين .ِٓ

 .ـ ُٗٗٗ-ىػ  ُُْٗ، ُ، ط.لبناف –دار الكتب العلمية، بَتكت ، الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود
حكم احتساب الضريبة من الزكاة، د. عبد ا الغفيلي، عرب الرابط  .ِٔ

http://almoslim.net/node/268013 . 
 .ُٖٓٗ ،مؤسسة الوحدة. دمشق، منَت اٟتمش، دراسات يف ا١تالية العامة .ِٕ
 -ىػ ُُِْ ،ِ،طبَتكت-ابن عابدين، دار الفكر، ٤تمد أمُت د اتار على الدر ا١تختارر  .ِٖ

 .ـُِٗٗ
 ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕ، ُ، طدار الفكر، حجر ا٢تيتمي بنأٛتد ، الزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر .ِٗ
 -ىػ َُّْ، ُ، ط.دار الرسالة العا١تية، ٤تمد بن يزيد القزكيٍتابن ماجو ، سنن ابن ماجو .َّ

  .ـََِٗ
كفق  يث،ترقيم األحاد، بَتكت، لكتاب العريبدار ا،  سليماف بن األشعث، سنن أيب داكد .ُّ

http://almoslim.net/node/268013
http://almoslim.net/node/268013
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 .بَتكت، ط:ا١تكتبة العصرية
: ملتقى أىل اٟتديث، ا١تكتبة ٤تمد بن صاحل العثيمُت تفريغ، الصويت لزاد ا١تستقنعالشرح  .ِّ

 الشاملة.
 ،بَتكت، دار العلم، يق: أٛتد عبد الغفور عطارٖتق ،اٞتوىرم إٝتاعيل بن ٛتاد، الصحاح .ّّ

 .ـُِٖٗ/ىػَُْٕ، ُط.
، ُ، ط.بَتكت –دار طوؽ النجاة ، بن إٝتاعيل أبو عبدا البخارم ٤تمد، صحيح البخارم .ّْ

 .ىػُِِْ
ر إحياء : داطكفق  ترقيم األحاديث ،بَتكت، دار اٞتيل، لم بن اٟتجاجمس، صحيح مسلم .ّٓ

 .القاىرة ،الكتب العربية
 ق.ُّْٖالضريبة يف ميزاف التشريع اإلسالمي، مصطفى ٤تمود زكي، مطبوعات شبكة األلوكة،  .ّٔ
 ،دار إحياء الًتاث العريب العيٍت،  أبو ٤تمد بن أٛتد، عمدة القارم شرح صحيح البخارم .ّٕ

 ، ب.ط.بَتكت
دار بن أٛتد بن ٤تمد عليش، ٤تمد ، فتح العلي ا١تالك يف الفتول على مذىب اإلماـ مالك .ّٖ

 ، ب.ط.ا١تعرفة
 ـ.ُّٕٗ-قُّّٗ، ِفقو الزكاة، يوسف القرضاكم، مؤسسة الرسالة، ط. .ّٗ
ٖتقيق: مكتب ٖتقيق ، الفَتكزآبادلوب ٣تد الدين أبو طاىر ٤تمد بن يعق ،القاموس ايط .َْ

، ٖ، ط.، بَتكت مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: ٤تمد نعيم العرقسيوسي، الًتاث يف مؤسسة الرسالة
 .ـ ََِٓ -ىػ ُِْٔ

، قق: د مهدم ا١تخزكمي، د إبراىيم السامرائي، ٖتأبو عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد، كتاب العُت .ُْ
 .دار كمكتبة ا٢تالؿ

  بَتكت، ،، دار صادرابن منظور األنصارم اإلفريقيٚتاؿ الدين ، أبو الفضل لساف العرب .ِْ
 ىػ.ُُْْ، ّط.

، دار الفكر اللبناين،، حسُت ا١تالية العامة .ّْ  ـ.َُٗٗ، ُط بَتكت، سلـو
 ـ.ُٖٖٗب.ط،  ، القاىرة،دار النهضة العربية ،عبد ا٢تادم النجارمبادئ االقتصاد ا١تايل،  .ْْ
 ـ.ُٗٓٗ ،ُط. مكتبو النهضة ا١تصرية،، لدكتور ٤تمد فؤاد إبراىيما ،١تاليةمبادئ علم ا .ْٓ
 .ـُّٗٗ -ىػ ُُْْ، ب.ط، بَتكت، دار ا١تعرفة، ٤تمد بن أٛتد السرخسي، ا١تبسوط .ْٔ
 .دار الفكر، ا ٤تيي الدين حيِت بن شرؼ النوكمأبو زكري، اجملموع شرح ا١تهذب .ْٕ
، دار الكتب العلمية، السالـ عبد الشايفالغزايل، ٖتقيق: ٤تمد عبد  ٤تمد بن ٤تمد، ا١تستصفى  .ْٖ
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 .ىػُُّْ، ُط.
 ،ِط. ا١تكتب اإلسالمي،السيوطي، مصطفى ، مطالب أكيل النهى يف شرح غاية ا١تنتهى .ْٗ

 .ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓ
مكتبة ، ٤تمود األرناؤكط كياسُت ا٠تطيب :ٖتقيقالبعلي،  ٤تمد، ا١تطلع على ألفاظ ا١تقنع .َٓ

 .ىػُِّْ، ُ، طالسوادم
 ،: عبد الرزاؽ ا١تهدم، ٖتقيقأبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود البغوم، ل يف تفسَت القرآفالتنزيمعامل  .ُٓ

 .ىػَُِْ ،ُط. بَتكت،، دار إحياء الًتاث العريب
ىػ، ُّٗٗ، دار الفكر عبد السالـ ىاركف، :ٖتقيق ،الرازم بن فارس، أٛتد معجم مقاييس اللغة .ِٓ

 ـ.ُٕٗٗ
 أبو ٤تمد عبد الوىاب بن علي الثعليب، "اإلماـ مالك بن أنس"ا١تعونة على مذىب عامل ا١تدينة  .ّٓ

رسالة دكتوراة ، مكة ا١تكرمة ،تبة التجارية، مصطفى أٛتد البازا١تك، : ٛتيش عبد اٟتقٌ ٖتقيق، ا١تالكي
 .ّتامعة أـ القرل ٔتكة ا١تكرمة

، ب.ط، القاىرةمكتبة ، بن قدامة ا١تقدسي عبد ا بن أٛتد أبو ٤تمد موفق الدين ،ا١تغٍت .ْٓ
 .ىػ ُّٖٖ

 ـ.ُٖٔٗب.ط،  دار الشرؽ العريب، علي، إبراىيم أٛتد، ا١توارد ا١تالية يف اإلسالـ .ٓٓ
 .ـُٖٔٗا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب،  إبراىيم قطب، النظم ا١تالية يف اإلسالـ، .ٔٓ
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 ِ ا١تقدمة
  ٘تهيد 

 ْ األكؿ:  تعريف الضريبة كالزكاة. طلبا١ت
 ْ تعريف الضريبة لغة.-
 ْ تعريف الضريبة يف اصطالح علماء االقتصاد كا١تالية.-
 ْ تعريف الزكاة يف اللغة.-
 ْ .تعريف الزكاة يف اصطالح الفقهاء-
  الثاين: أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بُت الزكاة كالضريبة. طلبا١ت
 ٔ .الزكاة كالضريبةأكجو االتفاؽ بُت -
 ٔ .أكجو االختالؼ بُت الزكاة كالضريبة-
  .أحكاـ الضريبة كعالقتها بالزكاة-
 ٕ .ائباألكؿ: حكم فرض الضر  طلبا١ت
 َُ .دفع الضريبةك  إخراج الزكاة التهرب منحكم الثاين:  طلبا١ت
 َُ حكم التهرب من إخراج الزكاة.-
 ُِ ة.حكم التهرب من دفع الضريب-

 ُّ حكم احتساب الضريبة من الزكاة.ا١تطلب الثالث: 
  الثاين: آثار الضريبة كعالقتها بالزكاة. بحثا١ت
 ُٓ .الزكاة إخراجاألكؿ: أثر دفع الضريبة على  طلبا١ت
 ُٓ الثاين: أثر دفع الضريبة كالزكاة على موارد الدكلة. طلبا١ت
 ُٔ الثالث: دكر الضريبة يف  التخفيف على مصارؼ الزكاة. طلبا١ت

 ُٕ .ا٠تا٘تة
 ُٖ .فهرس ا١تصادر كا١تراجع

 َِ .فهرس ا١توضوعات
 


