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اخلزاج يف الفكز اإلسالهي

(خالصت البحج)

ساجذة عىاد صاحل
بكالوريوس علوم القرآن

يعد ا٠تراج يف النظام االقتصادي اإلسالمي من ا١تسائل اليت حازت على قدر
كبَت من االىتمام ،إذ وضعت ٢تا تشريعات خاصة تنظم عملها .ويعترب ا٠تراج أحد
مصادر الدخل الدائم للدولة ،وللخراج فوائد مباشرة يف حياة الناس حيث مع زيادة
التفاوت يف دخل االفراد وقضى على ظاىرة االحتكار لبعض السلع ا٠تاضعة لضريبة
ا٠تراج.وقد اقتضت الضرورة العلمية ١توضوع ا٠تراج يف الفكر اإلسالمي أن نتناولو يف
ثالث مباحث :
 ا١تبحث األول:تعريف ا٠تراج لغة واصطالحاً ومشروعية ا٠تراج يف اإلسالم وبدايةا٠تراج يف اإلسالم.
 ا١تبحث الثاين:فقد تناولت انواع األراضي ا٠تراجية وشروطها ،ومقادير ا٠تراج،ووقت استيفاء ا٠تراج والشخص الذي يستويف منو ا٠تراج.
 ا١تبحث الثالث:تناولنا مسقطات ا٠تراج ،وأداء ا٠تراج ليس عفوية .وقد توصلنامن خالل دراسة موضوع ا٠تراج إىل حقائق ثابتة :
ا٠تراج من ا١توارد ا١تهمة يف بيت ا١تال .بينا االبعاد الًتبوية الدعوية واالقتصادية من فرض ا٠تراج .املقذهت

اٟتمد هلل رب العا١تُت والصالة والسالم على رسول اهلل ٤تمد (صلى اهلل عليو
وآلو وصحبو وسلم) "من ِ
يهد اهلل فهو ا١تهتد ومن يضلل فلن ٕتد لو ولياً مرشدا" ( ).
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يعد ا٠تراج يف النظام االقتصادي اإلسالمي من ا١تسائل اليت حازت على قدر
كبَت من االىتمام  ،إذ وضع لو تشريعات خاصة تنظم عملو ،ويعترب ا٠تراج احد
مصادر الدخل الدائم الدولة ،إذ أوجد مورداً سنوياً كبَتاً لبيت ا١تال خاصة وان
األراضي ا١تفتوحة يف الشام ومصر عوملت على وفق نظام ا٠تراج ،وىذا ا١تورد مكن
الدولة من ٕتهيز اٞتيوش والقيام باالصالحات ا١تتنوعة وٛتاية الثغور ،وا٠تراج ليس
عقوبة وا٪تا يؤخذ من مؤنة األرض سواء كان صاحب األرض ذمياً أو انتقلت األرض

إىل مسلم .
وقد اخًتت موضوع (ا٠تراج يف الفكر اإلسالمي) لبحثي ىذا  ،ودرستو على
وفق ا١تنهج االستقرائي وا١تنهج التحليلي عندما تناولت ا٠تراج وفقاً للتسلسل التارٮتي
للفتح اإلسالمي منذ عهد الرسول (صلى اهلل عليو وسلم) منها الفتوحات يف عصر
ا٠تلفاء الراشدين.
وتناولنا كيف كانت معاملة ا١تسلمُت ألىل الكتاب عند جباية ا٠تراج والشروط
اليت ٬تب أن تتوافر يف عمال ا٠تراج وانواع األراضي ا٠تراجية وشروطها ومقادير ا٠تراج

ووقت استيفاء ا٠تراج والشخص الذي يستويف منو ا٠تراج ،وكيف وضع نظام ا٠تراج
يف عهد ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو).
وقد اقتضت الضرورة العلمية ١توضوع ا٠تراج يف الفكر اإلسالمي ان نتناولو يف
ثالث مباحث .
وكان اعتمادي يف ْتثي على مصادر عدة منها كتب التفسَت تفسَت القرطيب
وتفسَت اٞتصاص.
فريخ االمم وا١تلوك للطربي ،وفتوح البلدان
تا
وأما ا١تصادر التارٮتية منها
للبالذري.
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كتاب ا٠تراج أليب يوسف ،واألموال أليب عبيدة ،األحكام
وأما كتب األموال  :ف
السلطانية والواليات الدينية للماوردي.
املبحج األول:تعزيف اخلزاج وهشزوعيته وطزيقه فزضه
ً
املطلب األول:اخلزاج لغت واصطالحا
اخلزاج يف اللغت :

"األتاوة ،كا٠تراج ،أخرج وأخارج" ( ) وأخرجو ،وقولو (صلى اهلل عليو وسلم)

"ا٠تراج بالضمان" ( ) أي غلة العبد للمشًتي بسبب أنو يف ضمانو ،وذلك بأن
يشًتي عبداً ويستغلو زماناً مث يعثر منو على عيب دسة البائع ،فلو رده والرجوع
بالثمن  :وأما الغلة اليت استغلها فهي لو طيبة ،ألنو كان يف ضمانو" ( ).
وقيل أيضاً (ا٠تراج)  :األتاوة تؤخذ من أموال الناس وىي شيء ٮترجو القوم

يف السنة من ما٢تم بقدر معلوم ،وا٠تراج الغلة وقيل للجزية اليت ضربت على رقاب
أىل الذمة  :خراج ألنو كالغلة الواجبة عليهم ويقال للجزية فيقال ( :أدى خراج
أرضو والذمي خراج رأسو) ( ).

ا٠تراج اصطالحاً :
لو معنيان  :عام وىو كل ايراد وصل اىل بيت مال ا١تسلمُت من غَت
الصدقات فهو يدخل يف ا١تعٌت العام للفيء ويدخل فيو ايراد اٞتزية وإيراد العشور وغَت
ذلك ،ولو معٌت خاص ،وىو إيراد األراضي اليت افتتحها ا١تسلمون عنوة وأوقفها،
األمام ١تصاحل ا١تسلمُت على الدوام كما فعل عمر (رضي اهلل عنو) بأرض السواد من
العراق والشام"( ).
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وىناك تعريف آخر للخراج ىو "ا١تال الذي ٬تيب ويؤتى بو ألوقات ٤تددة من
األراضي اليت ظهر عليها ا١تسلمون من الكفار أو تركوىا يف ايديهم بعد مصاٟتتهم

عليها"( ).
وا٠تراج كما قال ابن رجب اٟتنبلي "ال يقاس باجارة وال ٙتن بل ىو أصل
ثابت بنفسو وال يقاس بغَته"( ).
وكان استعمال ا٠تراج ٔتعٌت اٞتزية على عهد الرسول (صلى اهلل عليو وسلم)
ىو األكثر" ،كما جاء يف صلح ٧تران٦ ،تا زادت على ا٠تراج او نقصت فباٟتساب
وا١تراد اٞتزية" ( ) ،وقيل أول من فرض ا٠تراج رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم) فرضو
على أىل ىجر" ( ) .وىو يقصد اٞتزية اليت أخذىا منهم فاٞتزية كانت تسمى

"خراج الرأس"( ).
وا٠تراج يف األصل  :تكليف مايل على الذمي يف أرضو ،إذ ىكذا فعل سيدنا
عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) عند فتحو العراق ،فقد ترك األرض بأيدي أىلها
وضرب على رؤوسهم اٞتزية وعلى أراضيهم ا٠تراج بعد مشاورة الصحابة
وموافقتهم"( ).

املطلب الثاني:هشزوعيت اخلزاج

يعد ا٠تراج من ا١توارد ا١تهمة يف الدولة اإلسالمية وقد استمدت ىذه األ٫تية
من خالل اجتهاد ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) والذي أستند يف تشريع ا٠تراج إىل
القرآن الكرمي والسنة النبوية :
أما يف القرآن الكرمي فمن قولو تعاىل " َوَما أَفَاء اللَّوُ َعلَى َر ُسولِِو ِمْن ُه ْم فَ َما
أَوج ْفتُم َعلَْي ِو ِمن َخْي ٍل وَال ِرَك ٍ
ط ُر ُسلَوُ َعلَى َمن يَ َشاء َواللَّوُ َعلَى ُك ِّل
اب َولَ ِك َّن اللَّوَ يُ َسلِّ ُ
ْ
َْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َشي ٍء قَدير * َّما أَفَاء اللَّو َعلَى رسولو من أ َْى ِل الْ ُقرى فَللَّو ول َّلرس ِ
ول َولذي الْ ُق ْرََب
ُ
َُ ْ
َ ُ
ْ ٌ
َ
372

جملت الرتاث العلوي العزبي

العدد الثاين – 2013م

فصلية  ،علمية ٤ ،تكمة

والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
ُت ْاألَ ْغنِيَاء ِمن ُك ْم َوَما آتَا ُك ُم
ُت َوابْ ِن َّ
السبِ ِيل َك ْي َال يَ ُكو َن ُدولَةً بَ ْ َ
َ
َ ََ
ِ
يد الْعِ َق ِ
اب * لِْل ُف َقَراء
الر ُس ُ
َّ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم َعْنوُ فَانتَ ُهوا َواتَّ ُقوا اللَّوَ إِ َّن اللَّوَ َشد ُ
ِ
ِ
اج ِر َّ ِ
ِ
نص ُرو َن
ض ًال ِّم َن اللَّ ِو َوِر ْ
ُخ ِر ُجوا ِمن ِديا ِرى ْم َوأموا٢ت ْم يَْبتَ غُو َن فَ ْ
ين أ ْ
ض َوانًا َويَ ُ
ين الذ َ
الْ ُم َه َ
َّ ِ
اللَّو ورسولَو أُولَئِك ىم َّ ِ
َّار َو ِْ
اإلٯتَا َن ِمن قَ ْبلِ ِه ْم ُِ٭تبُّو َن َم ْن
ين تَبَ َّوُؤوا الد َ
الصادقُو َن * َوالذ َ
َ ََ ُ ُ ْ َ ُ ُ
ِ
ِ
اجةً ِّ٦تَّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِرو َن َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم َولَ ْو َكا َن
اجَر إِلَْي ِه ْم َوَال َ٬ت ُدو َن ِيف ُ
ص ُدوِرى ْم َح َ
َى َ
َّ ِ
ِ
ِِ
ين َج ُاؤوا ِمن بَ ْع ِد ِى ْم
اصةٌ َوَمن يُ َ
وق ُش َّح نَ ْف ِس ِو فَأ ُْولَئِ َ
ص َ
ِب ْم َخ َ
ك ُى ُم الْ ُم ْفل ُحو َن * َوالذ َ
ِ ِّ َِّّ ِ
ي ُقولُو َن ربَّنَا ا ْغ ِفر لَنَا وِِإلخوانِنَا الَّ ِذين سب ُقونَا بِ ِْ ِ
ِ
ين
َ ََ
َ
َ
اإلٯتَان َوَال َْٕت َع ْل يف قُلُوبِنَا غال للذ َ
ْ َ َْ
ِ ( )
يم" .
َّك َرُؤ ٌ
َآمنُوا َربَّنَا إِن َ
وف َّرح ٌ
"أخرب اهلل تعاىل يف ىذهِ اآليات عن الفيء وىو ما صار للمسلمُت من
أموال أىل الشرك فالغنيمة يفء واٞتزية يفء وا٠تراج يفء ألن ٚتيع ذلك ٦تا ملكو اهلل
للمسلمُت من أموال أىل الشرك" ( ) فالفيء يف اٟتروب والغارات ما يظفر بو اٞتيش
من متاع عدوىم وىو اعم من الغنيمة ومل يتفق أئمة اللغة يف أصل اشتقاقو فيكون
الفيء بقتال ويكون بدون قتال وأما الغنيمة فهي ما أخذ بقتال ( ) فالفيء ىو ا٠تراج

والغنيمة( ) ،وجاء يف معٌت أخر "الفيء ا٠تراج وما ٭تويو بيت ا١تال" ( ).
وأن آية الفيء مضمومة إىل آية الغنيمة يف األرضُت ا١تفتتحة فأن رأى األمام
قسمتها أصلح للمسلمُت وارد عليهم قسم وأن رأى أقرار اصلها عليها وأخذ ا٠تراج
منهم فيها فعل ( ) وآية الغنيمة ٦تا قولو تعاىل " َّما أَفَاء اللَّوُ َعلَى َر ُسولِِو ِم ْن أ َْى ِل
ِ ( )
الْ ُقَر ِى"( ) وآية الغنيمة " َو ْاعلَ ُمواْ أََّ٪تَا َغنِ ْمتُم ِّمن َش ْي ٍء فَأ َّ
َن لِلّ ِو ُٜتُ َسوُ َولِ َّلر ُسول"
"فقد قال االمام الشافعي ٬تتمعان ان فيهما معاً ا٠تمس من ٚتيعهما ١تن ٝتاه اهلل لو
( )
يف اآليتُت ( ) وىم هلل وللرسول ولذي القرَب واليتامى وا١تساكُت وابن السبيل"
وا١تراد من قولو تعاىل "ما أفاء اهلل على رسولو من أىل القرى"
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تعاىل "واورثكم أرضهم وديارىم وأموا٢تم وأرضاً مل تطؤىا ( )" يعٍت أرض بٍت قريظة
وبٍت النظَت ،وأرض خيرب" ( ) ماقولو تعاىل "وأرض مل تطؤىا" ( ) وا١تراد أرض فارس

والروم( ) فقد قسم الرسول (صلى اهلل عليو وسلم) أرض بٍت قريظة بُت ا١تسلمُت
على السهام"( ) وأموال بٍت النظَت لرسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم) خاصة يضعها
حيث يشاء ( ) وىذا بالنسبة لألراضي الصلح،أما األراضي اليت افتحت عنوة ومنها
خيرب فقد قسم الرسول (صلى اهلل عليو وسلم) ارض خيرب اىل نصفُت نصف ١تا يزل

من النوائب والوفود ونصف للمسلمُت من اىل اٟتديبية وبلغ عدد االسهم كلها ستة
وثالثُت سهماً( ).
وقولو تعاىل "كي ال يكون دولة بُت ألغنياء منكم" ( ) كي ال يكون الفيء
الذي حقو أن يكون للفقراء يعيشون بو ،أي يتداولو األغنياء بينهم وٮتتصون بو
والدولة ما يدول لإلنسان من الغٍت واٞتد والغلبة" ( ) ،وعندما حصل ا١تسلمون على
أرض فارس والروم وفتحت العراق ومصر وبالد الشام استند ا٠تليفة عمر (رضي اهلل
عنو) على اآليات "كي ال يكون دولة بُت األغنياء منكم" وقولو تعاىل "والذين جادوا

من بعدىم"( ).
وقال عمر (رضي اهلل عنو) لو قسمتها بينهم لصارت دولة بُت األغنياء
منكم ومل يكن ١تن جاء بعدىم من ا١تسلمُت شيء وقد جعل ٢تم فيها اٟتق" ( ).

وقال القرطيب يف قولو تعاىل "والذين جاءوا من بعدىم" وليس ٮتلو فعل عمر
(رضي اهلل عنو) يف توقيفو األرض من أحد وجهُت  :اما أن تكون غنيمة استطاب
أنفس أىلها وطابت بذلك فوقفها"( ) ،وكذلك روي جرير "أن عمر (رضي اهلل عنو)
استطاب انفس اىلها" ( ) وكذلك صنع رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم) يف سيب
ىوزان ١تا اتوه استطاب انفس اصحابو عما كان يف ايديهم ،واما ان يكون ما وقفو
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عمر (رضي اهلل عنو) فيئاً فلم ٭تتج اىل مراضاة احد" ( ) وأن اهلل تعاىل جعل الفيء
لثالث طوائف ا١تهاجرين واالنصار والذين جاءوا من بعدىم فهي عامة يف ٚتيع

التابعُت وجاء يف معٌت واآلتُت من بعدىم إىل يوم القيامة" ( ).
فقد جاء يف اٟتديث الصحيح أن النيب (صلى اهلل عليو وسلم) أتى إىل مقربة
فقال  :السالم عليكم دار قوم مؤمنُت وإنا ان شاء اهلل بكم الحقون وودن انا قد
رأينا أخواننا" فقالوا يا رسول اهلل ،السنا بإخوانك؟ فقال  :بل أنتم أصحايب وإخواننا
الذين مل يأتو بعد" ( ) فبُت النيب (صلى اهلل عليو وسلم) أن إخواهنم كل من يأيت
بعدىم"( ) وقال أبو بكر "١تا فتح عمر (رضي اهلل عنو) العراق سألو قوم من
الصحابة قسمتو بُت القائمُت منهم الزبَت وبالل وغَتىم (رضي اهلل عنهم)  :فقال ان

قسمتها بينهم بقي أخر الناس ال شيء ٢تم واحتج عليهم ِبذه اآلية يف قولو تعاىل
"والذين جاءوا من بعدىم" ( ) وشاور علياً (رضي اهلل عنو) وٚتاعة من الصحابة يف
ذلك فأشار عليو أن يًتك القسمة وان يقر أىلها عليها ويضع ا٠تراج ففعل وواقفو
اٞتماعة عند أحتجاجو باآلية" ( ).
فق حصل بداللة اآلية والسلف والسنة ٗتيَت األمام يف قسمتو األرضُت أو
تركها ملكاً ألىلها ووضع ا٠تراج عليها ،ويدل على ذلك أن الرسول (صلى اهلل عليو
وسلم) افتتح خيرب عنوة بعد القتال ،وكانت خيرب ٦تا أفاء اهلل عليها،فأخذت منهم
األموال فدعاىم النيب (صلى اهلل عليو وسلم) إىل اإلسالم فقال ٢تم " :ان شئتم
دفعت اليكم ىذه األموال على ان ٖتملوىا ،وتكون ٙتارىا بيننا وبينكم فأقركم ما
أقركم اهلل" ( ) وان الرسول (صلى اهلل عليو وسلم) كان يبعث عبد اهلل بن رواحة
فيقسم ٙتارىا .ويعدل عليهم بعد أن توىف اهلل نبيو (صلى اهلل عليو وسلم) أقرىا أبو
بكر (رضي اهلل عنو)

(

) وقال عمر  :من كان عنده عهد من رسول اهلل (صلى اهلل
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عليو وسلم) فيأتٍت بو أنفذه لو ،ومن مل يكن عنده عهد فليتجهز للجالء لقولو (صلى
اهلل عليو وسلم) أخرجوا ا١تشركُت من جزيرة العرب ،وأ٬تزوا الوفد بنحو ما كنت

أجيزىم) ( ).
واستند ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) أيضاً يف فرض ا٠تراج على السنة ومن
ذلك ما رواه أيب ىريرة (رضي اهلل عنو) "قال النيب (صلى اهلل عليو وسلم) "منعت
العراق در٫تا وقفَتىا ،ومنعت الشام مديها ودينارىا ،ومنعت مصر أردِبا ودينارىا،
وعدمت من حيث بدأمت وعدمت من حيث بدأمت شهد على ذلك ٟتم أبو ىريرة
ودمو"( ) وىذا يدل على أن النيب (صلى اهلل عليو وسلم) علم أن الصحابة رضوان
اهلل عنهم سيضعون ا٠تراج على األرض قبل أن يضعو عمر (رضي اهلل عنو) على

األرض .فأٝتع قول الرسول (صلى اهلل عليو وسلم) يف الدرىم والقفيز كما فعل عمر
(رضي اهلل عنو) بالسواد" ( ) وقال القرطيب "دل ذلك على أهنا ال تكون للغا٪تُت ألن
ما ملكو الغا٪تون ال يكون فيو قفيز وال درىم ولو كانت األرض تقسم كما تقسم
األموال ما بقي ١تن جاء بعد الغا٪تُت شي" ( ).
ومن ذلك يتبُت أن ا٠تراج الذي وضع على أىل الذمة نوعان :
ا٠تراج العنوي " :ىو ا٠تراج الذي يوضع على األرض اليت افتحت عنوة بعد ان وقفها
االمام على ٚتيع ا١تسلمُت ويدخل يف ىذا النوع ا٠تراج الذي يوضع على األرض اليت
جال عنها أىلها خوفاً وفزعاً من ا١تسلمُت ،وكذا ا٠تراج الذي يوضع على األرض اليت
صوحل أىلها على تكون ا١تسلمُت ويقرون عليها ٓتراج معلوم" ( ).
ا٠تراج الصلحي " :ىو ا٠تراج الذي يدفع على األرض اليت صوحل عليها أىلها على
أن تكون األرض ٢تم ويقرون عليها خراج معلوم" ( ).
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املطلب الثالج:بذايت اخلزاج يف اإلسالم

لقد كان نظام ا٠تراج من أىم النظم االقتصادية اطالقاً حيث تشكل معامل
اٟتياة اليومية وٖتديد االوضاع االجتماعية واالقتصادية للغالبية من السكان ،وقد
اعتمد ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) يف اقرار ا٠تراج على آية الفيء كما ذكرناه سابقاً
من سورة اٟتشر من قو ِلو تعاىل "وما أفاء اهلل على رسولو من أىل القرى" ( ) اىل قولو
تعاىل "والذين جاءوا من بعدىم" ( ) مث قال ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) "ما بقي
احد من أىل اإلسالم اال ولو اٟتق يف ذلك" ( ) كما فعل الرسول (صلى اهلل عليو
وسلم) بأرض خيرب ،فعند ما ظهر اإلسالم يف شبو اٞتزيرة العربية وبدات االحكام

تشرع وبدأت عهد الفتوحات اإلسالمية واليت بدأىا الرسول (صلى اهلل عليو وسلم)
عندما امر بنشر الدين اإلسالمي يف ٚتيع بقاع األرض لقولو (صلى اهلل عليو وسلم)
"ال ٬تتمع دينان يف جزيرة العرب" ( ) وكانت أول أرض افتتحها الرسول (صلى اهلل
عليو وسلم) فهي ارض بٍت النظَت حدثت يف سنة ( 4ى ) ( ) ،فكانت ٦تا أفاد اهلل
على رسولو (صلى اهلل عليو وسلم) فأقتحمها رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم)
صالحاً واجالىم منها واحرز أموا٢تم فجعل أموا٢تم خاصة لرسول اهلل (صلى اهلل عليو
وسلم) يضعها كيف يشاء" ( ) ومن األراضي ما فتح عنوة فكانت سبيلها سبيل
الغنيمة ٖتمى وتقسم فيكون أربعة اٜتاسها بُت الغا٪تُت وا٠تمس الباقي ١تن ٝتى اهلل
تعاىل( ).
وبعد وفاة الرسول (صلى اهلل عليو وسلم) كان أبو بكر الصديق (رضي اهلل
عنو) الصديق األقرب للرسول (صلى اهلل عليو وسلم) وأستقر رأي الصحابة (رضي
اهلل عنهم) على اختيار أيب بكر الصديق (رضي اهلل عنو) خليفة للرسول (صلى اهلل
عليو وسلم) ولقد قال (صلى اهلل عليو وسلم) "اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر
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وعمر"( ) وكان أبو بكر الصديق (رضي اهلل عنو) ينهج منهج رسول اهلل (صلى اهلل
عليو وسلم) يف قسمة ا١تال وعامل أىل خيرب يف خراجهم على اساس ا١تقاٝتة يف

النصف كما عاملهم الرسول (صلى اهلل عليو وسلم) ( ) وكتب أبو بكر الصديق
(رضي اهلل عنو) إىل يهود ٧تران ٢تم كتاباً على ٨تو كتاب رسول اهلل (صلى اهلل عليو
وسلم) ( ) .ففي سنة ( 12ى ) مضى خالد بن الوليد من اليمامة اىل العراق حىت
انتهى اىل اٟتَتة ( )" .ولقد صاحل خالد بن الوليد يف عهد ا٠تليفة أيب بكر الصديق
(رضي اهلل عنو) أىل اٟتَتة وأىل عُت ٘تر وأىل ليس على مقدار معُت من ا٠تراج،
ألهنم مل يدخلوا يف اإلسالم طوعاً ،والاجتاحهم اٞتيش اإلسالمي عنوة وا٪تا حاصرىم
وضيق عليهم ا٠تناق وعندئذ اتفقوا مع قائد اٞتيش على مقدار معُت من ا٠تراج
يؤدون لبيت ا١تال وفق ما يطيقون على ان تسمح ٢تم الدولة ان يبقوا يستثمرون
( )
ارضهم كما كانوا سابقاً" "،وبعد أن فتح خالداً اٟتَتة مكث فيها عاماً عُت عماالً
ٞتباية ا٠تراج وامراء للثغور واقام ىو ريثما يتم ما اراده من االستقرار والنظام" ( ).
وعقد أبو بكر (رضي اهلل عنو) يف مرضو الذي تويف فيو لعمر بن ا٠تطاب
(رضي اهلل عنو) با٠تالفة من بعده وكان ذلك يف سنة ( 13ى ) الذي قال فيو النيب
(صلى اهلل عليو وسلم) "ايها يا ابن ا٠تطاب والذي نفسي بيده ما لقبك الشيطان
سالكاً فجاً اال سلك فجأ غَته" ( ) لقد فتح ا١تسلمون يف خالفة عمر بن ا٠تطاب

(رضي اهلل عنو) بالد الشام والعراق وازالوا دولة اجملوس منها أيضاً فتحوا الشام واٞتزيرة
وطردوا الروم منها كما قال النيب (صلى اهلل عليو وسلم) "سيفتح لكم مشارق األرض
ومغارِبا"( ) .وقد ا٧ترالفتح اإلسالمي وفتح العراق بعد القادسية سنة 18ى وجلوالء
( )
سنة 16ى وكان اكثر الفتح عنوة " ،ويف سنة 18ى فتحت جند نيسابور صلحاً
وحلوان عنوة وفتحت الرىا وٝتيساط عنوة ،ويف سنة 19ى فتحت قيسارية عنوة ،ويف
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سنة 20ى فتحت مصر عنوة ،وقيل مصر كلها صلحاً اال االسكندرية عنوة ،وفيها
ىلك قيصر عظيم الروم وفيها اجلى ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) اليهود عن خيرب

وعن ٧تران ،وقسم خيرب ووادي القرى" ( ) "ويف سنة  21ى فتحت االسكندرية
عنوة ،و٫تذان عنوة ،وطرابلس وا١تغرب والري وعسكر وقومس ويف سنة 22ى فتحت
اذربيجان عنوة ،وهناوند ،ويف سنة 22ى فتحت اذربيجان عنوة ،وهناوند ويف سنة
23ى كان فتح كرمان وسجستان ومكران من بالد اٞتبال واصبهان ونواحيها ( ).
ونتيجة ٢تذه الفتوح اوجدت مشكلة كربى ماذا يعمل بكل ىذه األراضي الفسيحة
وكان بداية الفتوح العراق ومصر وبالد الشام حيث غنموا األراضي الفسيحة اليت آلت
إىل حكم ا١تسلمُت .وقد كتب سعد بن ايب وقاص بعد فتح العراق اىل امَت ا١تؤمنُت
عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) ينبئو  :ان الناس "سألوه ان يقسم بينهم ا١تغاًل وما
افاء اهلل عليهم"( ).
"وكذلك كتب أبو عبيدة بعد فتح الشام إىل عمر (رضي اهلل عنو) ينبئو بأن
ا١تسلمُت سألوه ان يقسم بينهم ا١تدن وأىلها ،واألرض وما فيها  :من شجر أو زرع،
وأنو أَب ذلك عليهم حىت يبعث اليو عمر (رضي اهلل عنو) برأيو وايضاً طلب اٞتند
الذين قدموا من جيش العراق" ( ) .و١تا طلب بالال واصحابو (رضي اهلل عنهم) من
عمر (رضي اهلل عنو) أنو يقسم بينهم األرض اليت فتوحها عنوة وىي الشام وما حو٢تا
وقالوا لو خذ ٜتسها واقسمها فقال عمر (رضي اهلل عنو) ىذا يف غَت ا١تال ولكن
احبسو فيما ٬تري عليكم وعلى ا١تسلمُت" ( ) فجمع عمر (رضي اهلل عنو) الصحابة
(رضي اهلل عنهم) قال  :رأيت ان احبس األرضُت بعلوجها واضع عليهم فيها ا٠تراج
ويف رقاِبم اٞتزية يؤدوهنا فتكون فيئاً للمسلمُت ،ا١تقاتلة والذرية و١تن يأيت من بعدىم،
ارأيتم ىذه الثغور البد ٢تا من رجال يلزموهنا؟ ارايتم ىذه ا١تدن العظام كالشام واٞتزيرة
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والكوفة والبصرة ومصر – ال بد ٢تا من انتشحن باٞتيوش وادرار العطاء عليهم:
وقال  :لقد وجدت اٟتجة يف كتاب اهلل الذي ينطق باٟتق  :فقرأ اآليات من سورة

اٟتشر" .وما إفاء اهلل على رسولو من اىل القرى فللو وللرسول ولذي القرَب واليتامى
وا١تساكُت وابن السبيل ،كي ال يكون دولة بُت االغناء منكم" ( ) .فقال ىذه عامة
يف القرى كلها ،مث قولو تعاىل  :للفقراء ا١تهاجرين الذين اخرجوا من ديارىم وأموا٢تم
يبتغون فضال من اهلل ورضوانا" ( ) ،فأوضح أهنا للمهاجرين مث قولو تعاىل "وال ٬تدون

يف صدورىم حاجة ٦تا اوتوا ،ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ِبم خصاصة" ( ) .فقال
ىذه لألنصار ،مث ختم اآلية "والذين جاءوا من بعدىم ،يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا
الذين سبقونا باالٯتان"( ).
فقال ىذه عامة ١تن جاء بعدىم فاستوعبت اآلية الناس ،وقد صار ىذا
الفيء بُت ىؤالء ٚتيعاً" ) ( .وبعد ان استقر راي عمر (رضي اهلل عنو) وكبار
الصحابة ل عثمان وعلي وطلحة وابن عمر (رضي اهلل عنهم) على عدم قسمة
األرض"( ) ،وقال ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) "واهلل ما من احد من ا١تسلمُت اال

ولو حق يف ىذا ا١تال اعطي منو أو منع حىت راع بعدن" ( ) .فحينئذ كتب ا٠تليفة
عمر بن ا٠تطاب إىل سعد بن ايب وقاص حُت افتتح العراق .أما بعد  :فقد بلغٍت
كتابك تذكر ان الناس سألوك أن تقسم بينهم مغا٪تهم وما افاء اهلل عليهم) فأذا

جاءك كتايب ىذا فانظر اجلب الناس عليك اىل العسكر من كراع او مال فأقسمو بُت
من حضر من ا١تسلمُت واترك األرضُت واالهنار لعما٢تا فيكون ذلك يف اعطيات
ا١تسلمُت فإنك ان قسمتها بُت من حضر مل يكن ١تن بقي بعدىم شيء ( ) .وٯتثل
ذلك كتب ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) إىل أيب عبيدة عامر بن اٞتراح ( ).
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ويتبُت من ذلك أن ىناك ابعاداً تربوية دعوية واقتصادية من قرار ا٠تليفة عمر
(رضي اهلل عنو) بعدم توزيع األراضي ا١تفتوحة على الفاٖتُت ،أما االبعاد الًتبوية
الدعوية تتمثل يف أن ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) لو قسم األراضي بُت ا١تسلمُت ال
شتغلوا بالزراعة وقعدوا عن اٞتهاد فيكر عليهم العدو ( ) .لقول اليت (صلى اهلل عليو
وسلم) "إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ،وتركتم اٞتهاد ،سلط اهلل عليكم ذالً
ال ينزعو اهلل من رقابكم حىت تراجعوا دينكم" ( ).
و٢تذا كره الصحابة (رضي اهلل عنهم) الدخول يف ارض ا٠تراج للزراعة فاهنا تشغل عن
اٞتهاد ،اما االبعاد االقتصادية ان ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) ترك األرض ألىل
الذمة بأيديهم الهنم اعرف بذلك العمل واشتغلوا بالزراعة وادوا اٞتزية وا٠تراج ويتبُت

من ذلك منفعة ا٠تراج ادوم( ).
وا٠تراج الذي وضعو ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) على السواد وأراضي
الفيء فأن معناه الغلة ألنو امر ٔتساحة السواد ودفعها اىل الفالحُت الذين كانوا فيو
على غلو يؤدوهنا كل سنة ولذلك ٝتي خراجاً مث قيل بعد ذلك لبالد اليت فتحت

صلحاً( ) ففي أراضي الصلح رأيان أحد٫تا  :بعده كاٞتزية يسقط بإسالم مستثمر
األرض ،وىذا ا٠تراج يعترب يف حكم اٞتزية فمىت اسلموا اسقط عنهم ( ).
والرأي األخر  :يعد الضريبة ا١تأخوذة من أراضي الصلح ال خراج أرض العنوة
مىت وضع على األرض ال يتغَت عنها ْتال فهو يستدام على أىل الذمة بعد إسالمهم
ألهنم نزلوا بشروط ا١تسلمُت خشية السيف والقتال وا١تأخوذ منهم غنيمة ( ) ،اما
األراضي ا١تفتوحة عنوة وقهراً .إذا من األمام علي اصحاِبا وتركها يف ايديهم فأنو يضع
عليها ا٠تراج كما فعل عمر (رضي اهلل عنو) بأرض مصر وأرض السواد يف العراق ( ).
فقد روي أنو جاء رجل على عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) فقال  :أين قد
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اسلمت فضع عن أرضي ا٠تراج فقال ال أن أرضك اخذت عنوة .قال  :وجاءه رجل
فقال ان ارض كذا وكذا يطلقون من ا٠تراج اكثر ٦تا عليهم،فقال ال سبيل اليهم ا٪تا

صاٟتناىم صلحاً( ) .ووضع اٟتليفة عمر (رضي اهلل عنو) ا٠تراج ووظفو على أىلو
من العلم انو جعلو كامالً عاما على كل من لزمتو ا١تساحة وصارت األرض يف يده من
رجل اوامرأة أو صيب او مكاتب او عبد فصاروا متساويُت فيها ومل يستثٌت احد دون
احد( ) .و٦تا يبُت ذلك ان قول عمر (رضي اهلل عنو) يف دىقانة هنر ا١تلك ( ) ،حُت
اسلمت فقال دعوىا يف ارضها يؤدي عنها ا٠تراج فاوجبت عليها ما اوجب على
الرجال ،وجعل ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) ا٠تراج على األرضُت اليت تغل من ذوات
اٟتب والثمار واليت تصلح للغلة عن العامر والغامر ،وعطل من ذلك ا١تساكن والدور

اليت يف مناز٢تم ،فلم ٬تعل عليهم شيئاً( ).
وقد هنى ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) عن شراء أرض ا٠تراج ،ألهنا وقف
لألمة ٚتيعاً( ) ،كما هنى عن شراء أرض أىل الذمة ا٠تراجية الصلحية أيضاً وأن مل
تكن ملكيتها وقفاً لألمة لئال يضطر ا١تسلم اىل دفع ا٠تراج ( ) ،فمن باع من أىل
الذمة حقو على مسلم او اسلم كان ا١تأخوذ منو خراجاً وال يسقط ذلك فهي تباع
وتورث وترىن ( ) .كما ان سياسة ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) تتضح يف أنو الذي
ٯتلك ارض ا٠تراج ال ٭تق لو ان ٯتتنع عن زراعتها ( ) .ويؤكد ذلك ابن عبد اٟتكم

بقولو "إذ كان يفرض على القرى ٤تلية نبعاً ١تساحة كل قرية من األرض العامرة
وتقسم ىذه ا١تساحة على األسر يف القرية ْتسب قدرهتا على الفالحة أي ْتسب ما
ٕتوزه من قوة العمل وما يفيض من ارض القرية ٣تاال يرغب سكاهنا يف فالحتو كان
يقسم عليهم ويلزمون بزراعتو ( ) ،ومل يكن مقدار ا٠تراج ثابتاً فقد كانت ضريبة
األرض تقل وتكثر حسب االىتمام بالتعمَت وٖتسُت وسائل الري
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ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) ان يقاسم من عمل اٟتنطة والشعَت من اىل السواد
ٚتيعاً على ٜتسُت للسيح منو ،وما الدوايل فعلى ٜتس ونصف ( ) ،وقد عامل

ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) أراضي نصارى بٍت تغلب ،بأن يأخذ من أراضيهم العشر
مضاعفاً وذلك خراج يف اٟتقيقة ( ).
وعندما قرر ا٠تليفة عمر (رضي اللهعنو) وضع ا٠تراج على السواد انتدب
شخصُت كبَتين ٫تا"عثمان بن حنيف" و "حذيفة بن اليمان" وذلك ١تسح أرض
سواد العراق( ) ،وحُت بعثهما ٢تذه ا١تهمة زود٫تا ا٠تليفة بنصائحو وتوجيهاتو الثاقبة
وامر٫تا بان يالحظا ثروة االفراد وخصوبة األرض وجدِبا ونوع النباتات والشجر،
والرفق بالرعية فال ٖتمل األرض ما يتحملو ا١تكلفون بل يًتك ٢تم ما ٬تربون بو النوائب

واٟتوائج"( ) وقد فرض خراج ا١تساحة (الوظيفة) ،وفرض على كل حريب معُت من
األرض الزراعية احملررة عنوة ،مبلغاً معيناً من ا١تال وان ا١تبلغ ا١تفروض ٮتتلف تبعاً لنوع
احملصول الزراعي ا١تنتج ،وأن ا٠تراج فرض على احملاصيل الرئيسية واالكثر انتشاراً يف
أقاليم الدولة العربية اإلسالمية"( ).

"وعند ما بعث ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) عثمان بن حنيف ١تسح السواد
فبلغ ستة وثالثُت ألف الف جريب" ( )" ،اٞتريب 1366,046 :م 2فوضع على
كل جريب در٫تاً وقفيزاً من طعام والقفيز يساوي 2.751 :كغم"( )" ،وفرض
مقدار من ا٠تراج ٮتتلف ْتسب نوع احملصوالت الزراعية ،واستقر رأي ا٠تليفة عمر
(رضي اهلل عنو) أن يضع على كل جريب يبلغو ا١تاء عامراً أو غامراً در٫تاً وقفيزاً من
طعام وعلى البساتُت على كل جريب عشرة دراىم وعشرة اقفزة من طعام وعلى
الكروم على كل جريب أرض عشرة دراىم وعشر اقفزة من طعام وعلى الرطاب على
كل جريب أرض ٜتسة دراىم وٜتسة أقفرة"
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عشرة دراىم وعلى اٞتريب من العنب ٙتانية دراىم وعلى اٞتريب من القصب ستة
دراىم وعلى اٞتريب من الرب اربعة دراىم وعلى اٞتريب من الشعَت در٫تُت" ( ).
"وعلى كل جريب زرع بالسمسم ٜتسة دراىم وعلى كل جريب زرع بالقطن
ٜتسة دراىم ،وعلى كل جريب زرع با٠تضرة من غلة الصيف ثالثة دراىم وعلى كل
جريب زرع بالزيتون اثٌت عشر در٫تاً" ( ) ،وتشَت الروايات إىل أن خراج السواد على
عهد عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) بلغ مائة ألف درىم وكان الدرىم بوزن
ا١تثقال( )" ،وأن ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) أول من مسح السواد ووضع ا٠تراج
وحدد اٟتدود ووضع الدواوين وراعى ما ٖتتملو األرض يف غَت حيف ٔتالك وال
إحجاف بزارع وأخذ من كل جريب قفيزاً ودر٫تاً ( )" ،وعرف ا٠تراج بأسم أخر

الطسق وىذه الطريقة اتبعها عثمان بن حنيف عن أىل السواد ،والطسق ،ىو ما
يوضع من الوظيفة على اٞتربان من ا٠تراج ا١تقرر على األرض" ( )" ،وىو وظيفة
تؤخذ على كل صنف من الزروع" ( )" ،وروي أن رجلُت من أىل اليس اسلما يف
عهد عمر (رضي اهلل عنو)  :فأتيا عمر فأخرباه بإسالمهما فكتب ٢تما إىل عثمان بن

( ) ،وعمل
حنيف ان يرفع اٞتزية عن رؤوسهما ويأخذ الطسق من أراضيهما"
ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) من نواحي الشام على غَت ىذا ،الذي عملو يف سواد
العراق ،فعلم أنو راعى يف كل أرض ما ٖتتملو ( ).

"وعندما فتح عمرو بن العاص مصر يف سنة 20ى ( ) ،كتب ا٠تليفة عمر
بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) إىل عمرو بن العاص وىو على مصر "كن لرعيتك كما
ٖتب أن يكون لك أمَتك" ( )" ،ونفذا ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو)
نفس طريقة جباية ا٠تراج اليت اتبعها يف أرض السواد والذي تواله عمر بن العاص
وكانت وحدة ا١تساحة اليت تربط على اساسها ا٠تراج الفدان"
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اٟتكم "ذكر ان عمرو بن العاص فرض على كل فدان نصف أردب قمح وتبتُت من
شعَت"( )" ،وان عمرو بن العاص الزم كل ذي ارض خراجية ان يوضع على كل
جريب ديناراً وثالثة أرداب ،طعاماً أي حنطة وقسطي عسل وقسطي خل رزقاً
للمسلمُت"( )" ،وبلغ مقدار جباية خراج مصر يف سنة واحدة اثٍت عشر ألف ألف
دينار إبان والية عمرو بن العاص عليها بينما كانت جبايتها قبل ٖتريرىا لسنة واحدة
عشرين الف ألف دينار" ( ) ،يف حُت ان ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو)
عامل األرض ا٠تراجية يف ٧تران اليمن على صيغة أخرى حيث وجو يعلى بن أمية
اليهم وأمره ان يقاسم أىل األرض على الثلث والثلثُت ٦تا اخرج اهلل منها من غلة،
وأن يقاٝتهم ٙتر النخل ما كان منو يسقى سيحاً فللمسلمُت الثلثان و٢تم الثلث ،وما

كان يسقى بالغرب (اآلالت الرافعة) فلهم الثلثان وللمسلمُت الثلث" ( ).
"وأن حصول اختالف يف االجراءات اليت طبقت يف أرض السواد يف العراق،
وأرض ٧تران يف اليمن ما يدل على ان ا٠تليفة لو أن ٮتتار فيجعل على كل أرض
أخذت عنوة ،من مقادير ا٠تراج ما ٭تتمل ويطيق أىلها ،أخذاً ينظر االعتبار جودة

األرض اليت يزكو ِبا زرعها ورداءة يقل ِبا ريعها ،ونوع احملصول ا١تنتج وقيمتو الشرائية
يف االسواق مع عدم ا٫تال الكلفة واٞتهد ا١تبذول يف عملية االنتاج" ( )" ،وأن
الروايات تؤكد أن نظام ا٠تراج (خراج ا١تساحة) الذي فرضة ا٠تليفة عمر (رضي اهلل

عنو) فرض على كل جريب معُت من األرض الزراعية احملررة عنوة ،مبلغاً معيناً من
ا١تال وان ا١تبلغ ا١تفروض ٮتتلف تبعاً لنوع احملصول الزراعي ا١تنتج وان ا٠تراج فرض
على احملاصيل الرئيسية واألكثر انتشاراً يف أقاليم الدولة العربية اإلسالمية" ( ) ،أن
اٞتديد اذي طرأ يف خالفة عمر (رضي اهلل عنو) أنو جعل خراج ا١تساحة (الوظيفة)
بعد أن كان يف عهد النيب (صلى اهلل عليو وسلم) خراج مقاٝتة"
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فأن ىذا االجراء كان أرفق بالناس ،ومن شأنو تيسَت طرق اٞتباية ،كما أنو أوىل إىل
زيادة االنتاج فما كان عليو سابقاً أن ا١تزارعُت تلمسوا من خاللو أن أية زيادة يف

االنتاج يكون مردودىا وريعها للمزارع وحده ،دون بيت ا١تال وبذلك أخذ ا١تزارعون
يبذلون أقصى جهدىم يف ٖتقيق زيادة مطردة يف انتاجهم" ( ) ،و"من ناحية أخرى
أن ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) رفض أن يزيد مقادير ا٠تراج ا١تفروضة
على األرض ا٠تراجية اليت ضمت إىل حضَتة الدولة صلحاً" ( ).
"وأن ا٠تراج يستويف باٟتول إذا كانت األرض ا٠تراجية تعامل على وفق خراج
ا١تساحة (الوظيفة) ويستويف عند تصفية الزرع وحصاده إذا كانت األرض ا٠تراجية
تعامل على وفق نظام ا١تقاٝتة" ( ) ،و "قد ٘تيز عصر ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب

(رضي اهلل عنو) بالدقة يف االحصاء للسكان ومسح أراضي السواد وميز األراضي
ا٠تاصة بكسرى واسرتو واألراضي اليت قتل اصحاِبا أو فروا يف ا١تعارك ضد ا١تسلمُت
واألراضي البور"( )" ،وبلغت الصوايف على عهد عمر (رضي اهلل عنو) سبعة آالف
ألف وىي اليت يقال ٢تا صوايف االٙتار وذلك انو كان إصفى كل أرض كانت لكسرى
أو ألىلو أو لرجل قتل يف اٟترب أو ٟتق بأرض اٟترب أو مغبض ماء أو دير يزيد،
وكل ما فيو اصطفاىا كسرى" ( ) ،وقد استثمر ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل
عنو) ىذه األراضي مباشرة لبيت ا١تال ومل يقطعها" ( ) ،و "القطائع ا٪تا ٕتوز يف عفو
البالد اليت ال ملك الحد فيها وال عماره فيها ال حد وفيما ليس ٔتملوك كيطون
االودية واٞتبال وا١توات فيقطع االمام ا١تستقطع منها قدر ما يتهيأ لو عمارتو باجراء
ا١تاء اليو او باستخراج عُت منو او يتحجر عليو للبناء فيو"( ).
"أما تعيُت عمال ا٠تراج فكان ا٠تليفة (رضي اهلل عنو) يعُت عماالً مستقلُت

عن الوالة والقواد للقيام ّتباية ا٠تراج فيدفعون منو أرزاق اٞتند وينفقون على ما ٖتتاج
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اليو ا١تصلحة العامة ويرسلون الباقي إىل بيت ا١تال ليصرفو ا٠تليفة فيما خصص
لو"( ).
ويشَت ابو يوسف إىل الصفات اليت ٬تب ان تتوفر فيمن يتوىل جباية ا٠تراج
فيقول "أن يكون وايل ذلك فقيهاً عا١تاً ،مشاوراً ألىل الرأي ،عفيفاً ،ال ٮتاف يف اهلل
لومة الئم ،وال ٮتاف منو جور يف حكم أن حكم ( ) ،وقال ا١تاوردي "يعترب يف
صحة والية عامل ا٠تراج اٟترية واالمانة والكفاية" ( ) ،أما كيفية تعيُت عمال ا٠تراج
"فَتوي الشعيب أنو قال  :كتب ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) اىل أىل
الكوفة والبصرة والشام أن يبعث اليو كل منهم رجالً من أخَتىم واصلحهم فبعث اليو
أىل الكوفة عثمان بن فرقد وبعث اليو أىل الشام معن بن يزيد فأستعمل كل واحد
(

)،

منهم على خراج أرضو" ( )" ،وقد كان على خراج ا١توصل عرفجة بن ىرٙتة"
وعلى خراج سقي الفرات النعمان بن عمرو بن مقرن ،وعلى خراج دجلة سويد بن
عمرو بن مقرن" ( ) ،وورد عن "أيب يوسف" ،أن ابا عبيدة عامر بن اٞتراح قد الم
عمر (رضي اهلل عنو) النو عُت بعض صحابة رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم) عماالً
على ا٠تراج فدنسهم فقال لو  :عمر (رضي اهلل عنو) " ابا عبيدة إذا مل استعن بأىل
الدين على سالمة ديٍت،فبمن استعن" ( )" ،وكان ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب (رضي
اهلل عنو) ّتزل ٢تم العطاء والرزق ليجنبهم مغبة أخذ ما ال ٭تق لو أخذه" ( ).

"فقد سن ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) لذلك نظاماً يقضي بعمل احصاء
دقيق الثروة الوالة قبل توليتهم ،مث الزامهم عند اعتزا٢تم اعما٢تم بدفع نصف األموال
اليت ٚتعوىا النفسهم يف اثناء واليتهم اذا تبُت ان رواتبهم ال تسمح ٢تم بادخال ىذه
األموال كلها"( ).
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وكان ا٠تليفة عمر (رضي اهلل عنو) يشرف بنفسو على جباية ا٠تراج و٭تاسب
الوالة وعمال ا٠تراج حساباً عسَتاً ،فقد روي أن ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل

عنو) الم الوايل عمرو بن العاص لتأخَته ارسال موارد خراج مصر اال ان ا٠تليفة تبُت
لو وجاىو رأي الوايل وصواب اجراءاتو القاضية بتأخَت موعد اٞتباية ٟتُت نضج الزرع
ا٠تاضع لضريبة ا٠تراج حيث كتب للخليفة قائالً "أىل األرض استنظرين اىل ان تدك
غلتهم فنظرت للمسلمُت ،فكان الرفق ِبم خَتاً من أن يفرق فيصروا على بيع ٦تا ال

غٌت ِبم عنو" ( ) أما الوجوه اليت يصرف فيها ا٠تراج ،فقد كتب ا٠تليفة عمر (رضي
اهلل عنو) إىل عمرو بن العاص واليو على مصر يبُت لو فيو الوجوه اليت يصرف فيها
ا٠تراج فقال لو بعد أن اوصاه بصرف فرض العطاء للموظفُت والنازلُت اىل البالد من
اٞتوار قال لو "وخذ لنفسك مائيت دينار ،ومل أبلغ ِبذا احد من نظرائك غَتك ألنك
من عمال ا١تسلمُت ،فأٟتقتك بارفع ذلك ،وقال لو ( :وقد علمت ان مؤنا تلزمك
فوفر ا٠تراج وخذه من حقو مث عف عنو بعد ٚتعو فاذا حصل اليك وٚتعتو افرضت
عطاء ا١تسلمُت وما ٭تتاج اليو ٦تا البد منو مث أنظر فيما فضل بعد ذلك فاٛتلو اىل
واوصاه قائالً ( :وأعلم أن ما قبلك من ارض مصر ليس فيها ٜتس وا٪تا ىي أرض
صلح وما فيها للمسلمُت يفء ،مث يتوىل عمر (رضي اهلل عنو) يشرح الوجوه اليت
يصرف فيها ا٠تراج ويقول ( :تبدأ ٔتن اغٍت عنهم يف ثغورىم أي ا١ترابطُت ،واجزا
عنهم يف اعما٢تم مث اقضى ما فضل بعد ذلك على من ٝتى اهلل (أي يف القرآن
الكرمي) ( ).
"وٮتتم عمر (رضي اهلل عنو) كتابو اىل عمرو بن العاص بالوصية التالية :
وأعلم يا عمرو أن اهلل يراك ويرى عملك ،فأنو تبارك وتعاىل يف كتابو "واجعلنا للمتقُت
اماما"

(

) يريدان يقتدي بو ،وان معك اىل ذمة وعهد ،وقد اوصى رسول اهلل
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(صلى اهلل عليو وسلم) ِبم واوصى بالقبط فقال  :استوصوا بالقبط خَتاً فأن ٢تم ذمة
ورٛتاً ورٛتهم أن أم إٝتاعيل منهم وقد قال (صلى اهلل عليو وسلم) " :من ظلم

معاىد أو كلفو فوق طاقتو فانا خصمو يوم القيامة" ،أحذر يا عمرو أن يكون رسول
اهلل (صلى اهلل عليو وسلم) لك خصماً فلزمو من خاصمو خصمو واهلل يا عمرو لقد
ابتليت بوالية ىذه االمة وأنست من نفسي ضعفاً وانتشرت رعييت ورق عظمي فاسأل
اهلل أن يقبضٍت اليو غَت مفرط واهلل اين ألخشى لومات ٚتل بأقصى عملك ضياعاً ان
اسأل عنو يوم القيامة"( ).
"أما مسالة ٖتصيل ضريبة ا٠تراج فأن ٢تا فوائد مباشرة فمن ا٠تراج اوجد
مورداً سنوياً كبَتاً لبيت ا١تال خاصة وان األراضي ا١تفتوحة يف الشام ومصر عوملت

وفق نظام ا٠تراج وىذا ا١تورد مكن الدولة من ٕتهيز اٞتيوش الكبَتة والقيام
باالصالحات ا١تتنوعة وٛتاية الثغور" ( ) ،و٢تا فوائد مباشرة يف حياة الناس ذلك أن
الدولة يف حصو٢تا على موارد عينية من اٟتنطة والشعَت والتمور وبقية احملاصيل
ا٠تاضعة األخرى لضريبة ا٠تراج واليت باستطاعتها أن تتحكم يف اسعار ىذه ا١تنتوجات
يف االسواق وبذلك تقضي على ظاىرة االحتكار يف ىذه ا١تواد" ( ) ،ويف عهد
ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) ٖتدد لفظ ا٠تراج يف األكثر ٔتا يرد من
األرض وصار مدلول كلمة خراج عماد موارد الدولة فأصبحت تطلق احياناً ٔتعٌت

شامل ٔتعٌت (االيراد العام للدولة) ( ).
"وعند ما تويف ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) بويع با٠تالفة
23ى "( )" ،جىب ا٠تراج من ا١تشارق
عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو) سنة
وا١تغارب إىل حضَتة امَت ا١تؤمنُت عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو) وذلك بربكة تالوتو
ودراستو وٚتعة األمة على حفظ القرآن"

(

) ،و٢تذا ثبت عن الرسول (صلى اهلل عليو

389

جملت الرتاث العلوي العزبي

فصلية  ،علمية ٤ ،تكمة

العدد الثاين – 2013م

وسلم) أنو قال "أن اهلل زوي يل األرض ،فرأيت مشارقها ومغارِبا ،وسيبلغ ملك اميت
ما زوي يل منها" ( ) ،وقد اتسمت سياسية عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو)
بالتسامح والتوسع على الناس يف العطاء واالستمرار يف حركة الفتوح فظهرت اثار
الغٌت واالزدىار االقتصادي بتدفق األموال على الدولة ،حيث توسع الناس يف
معايشهم ومأكلهم وملبسهم" ( ) ،وكان ا٠تليفة عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو)
أول من اجاز الغزو بالبحر ،ففي سنة ( 26ى ) غزا معاوية بن ايب سفيان عن طريق

البحر لغزو الروم" ( ) ،فقال ا٠تليفة عثمان بن عفان "ال تنتخب الناس وال تقرع
بينهم خَتىم فمن اختار الغزو طائعاً فأٛتلو واعنو" ( )" ،ويف سنة ( 27ى ) قام عبد
اهلل بن سعد بن أيب سرج بالكتابة اىل ا٠تليفة عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو) طالباً

منو ان يأذن لو بأن يغزو اطراف افريقية ،وذلك لقرب جزر الروم من ا١تسلمُت فأجابو
ا٠تليفة عثمان (رضي اهلل عنو) إىل ذلك بعد ا١تشورة وتدب أليو الناس" ( ) ،ويف
سنة (29ى ) فتحت اصطخر عنوة،ونسا وغَت ذلك" ( ) ،ويف سنة ( 30ى ) ارسل
عبد اهلل بن عامر إىل خراسان ففتح أبرشهر وطوس وبيورد ونسا حىت بلغ سرخس

وصاحل أىل مرو ( )" ،و١تا فتحت ىذه البالد الواسعة كثر ا٠تراج على عثمان بن
عفان (رضي اهلل عنو) واتاه ا١تال من كل وجو حىت اٗتذ لو ا٠تزائن وادر االرزاق وكان
يأمر للرجل ٔتائة ألف بدرة يف كل بدرة أربعة آالف أوقية" ( ).

أما بالنسبة ١تقادير ا٠تراج فقد زادت يف عهد ا٠تليفة عثمان بن عفان (رضي
اهلل عنو) ففي سنة ( 30ى ) زاد خراج العراق عما كان عليو يف عهد ا٠تليفة عمر
(رضي اهلل عنو) وذلك لغلبة حالة االستقرار وأطمئنان السكان وانصرافهم إىل
أعا١تهم ،فأن ٣تموع اخرجو العراق ومصر وبرقة وافريقية وقربص بلغ ٣تموع ا٠تراج فيها
 200.402.000من الدراىم أي ٨تو مائيت مليون درىم وىذا غَت خراج الشام
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واٞتزيرة وارمينية واذربيجان وبالد الفرس شرقي السواد اليت مل يتعُت خار٬تيها
وبلغ خراج مصر يف عهد والية ابن ايب السرح اىل الفي ألف دينار وٜتسمائة

(

)،

ألف( ).
"وقد توسع عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو) يف االقطاع وخاصة يف ا١تناطق
ا١تفتوحة ،حيث ترك عدد من ا١تالكُت يف أراضيهم فارين فصارت صوايف تقوم الدولة
باستثمارىا ،فأقطع عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو) منها خوفاً من بوارىا" ( )،
و"٦تا ال شك فيو أن الصوايف قد يقع كثَت منها يف أرض السواد وعلى أية حال فأن
االقطاع من الصوايف رفع غلتها من تسعة ماليُت درىم (  )9.000.000درىم يف
خالفة عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) اىل ٜتسُت مليون درىم ( )5.000.000
درىم يف خالفة عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو) ( ) ،وان ا٠تليفة عثمان (رضي
اهلل عنو) رأى أن عمارة أرض الصوايف واستثمارىا أرد على ا١تسلمُت وأوفر ٠تراجهم
من تعطيلها قرأى أن يعطيها للمسلمُت با١تزارعة يستثمروهنا ويؤدون عنها ا٠تراج ا١تقرر
عليها ،كما يؤدون يف الوقت نفسو عشر حصتهم من االنتاج إذا بلغت

النصاب( ) ،وان اول من اقطع القطائع عثمان (رضي اهلل عنو) ويبعث أرضون يف
امارة عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو) ( ) و "ان ا٠تليفة عثمان (رضي اهلل عنو)
باع قسماً من أراضي الصوايف ،السيما صوايف العراق ،وأنو ٝتح لقسم من الصحابة

بأن يبدل أرضو القليلة االنتاج الواقعة يف اٟتجاز واليمن أو حضرموت بأراضي من
صوايف العراق ا٠تصبة الوفَتة ا١تياهُ الكثَتة االنتاج"( ).
"وقد اتبع ا٠تليفة عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو) سياسة توسيع صالحية
الوالة فكانوا يشرفون على بيوت األموال وا٠تراج اال انو عهد إىل عبد اهلل بن سعد بن
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أيب سرح يتوىل شؤون ا٠تراج ٔتصر يف والية عمرو بن العاص وذلك لنقص موارد
االقاليم بسبب إنفاق عمرو بن العاص على اصالح القناطر واٞتسور ( ).
"وكانت الظروف اليت تسود الواليات تقتضي اختياراً دقيقاً للوالة من حيث
القوة واألمانة ،وقد طلب عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو) من العمال والقادة  :قائالً
 :أما بعد فقوموا على ما فارقتم عليو عمر (رضي اهلل عنو) وال تبدلوا ،ومهما اشكل
عليكم فردوه الينا ٧تمع عليو األمة مث نرده عليكم" ( ).
"وطالب ا٠تليفة عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو) عمال ا٠تراج فقال  :أما
بعد ،فأن اهلل خلق ا٠تلق باٟتق فال يقبل اال اٟتق خذوا اٟتق وأعطوا اٟتق بو واألمانة
األمانة قوموا عليها وال تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إىل ما

أكتسبتم والوفاء الوفاء ال تظلموا اليتيم وال ا١تعاىد فان اهلل خصم مل ظلمهم" ( ).
"بعد وفاة عثمان بن عفان (رضي اهلل عنو) بويع با٠تالفة علي بن ايب طالب
(رضي اهلل عنو) فبايعو ٚتع من كان من الصحابة سنة 35ى ( ) ،لقول النيب (صلى
اهلل عليو وسلم) "أنت مٍت وأنا منك" ( ) وعرف ا٠تليفة علي بن أيب طالب (رضي
اهلل عنو) برباعتو يف القضاء فكان عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) يقول "علي
أقضانا"( )" ،كما ٘تيز بأٯتانو العميق وفقهو الدقيق وقدرتو على التأثَت العميق
واالقناع كما يالحظ يف إسالم ٫تدان كلها على يديو يف يوم واحد ( )" ،ومن اىم
مشوراتو موافقتو لرأي عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) يف عدم توزيع األراضي
ا١تفتوحة"( ) ،ومل تشر ا١تصادر على وقوع تغيَت يف مقادير ا٠تراج يف عهد ا٠تليفة
علي (رضي اهلل عنو) ٦تا يشَت إىل االستمرار يف سياسة ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب
(رضي اهلل عنو) ا٠تراجية اليت كان ٢تا األثر البالغ يف االزدىار االقتصادي" ،وكان
يكره ان يشًتي من أرض ا٠تراج شيئاً ويقول عليها خراج ا١تسلمُت"
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أما مقادير ا٠تراج يف عهد ا٠تليفة علي بن ايب طالب (رضي اهلل عنو) ففي
رواية عن مصعب بن يزيد أيب زيد االنصاري عن أبيو قال "بعثٍت علي بن أيب طالب
(رضي اهلل عنو) على ما سقي الفرات فذكر رساتيق وقرى ،وأمرين أن أضع على كل
جريب زرع غليظ من الرب در٫تاً ونصفاً ،وصاعاً من الطعام ،وعلى كل جريب وسط
در٫تاً ،وعلى كل جريب من الرب رقيق الزرع ثلثي درىم ،وعلى الشعَت نصف ذلك
وآمرين أن أضع على البساتُت اليت ٕتمع النخل والشجر على كل جريب عشرة
دراىم ،وعلى جريب الكرم إذا أتت عليو ثالث سنُت ودخل الرابعة ،وأطعم ،عشرة
دراىم ،وأن كل ألفي ٩تل شاذ عن القرى يأكلو من مر بو ،وأن ال أضع على
ا٠تضروات شيئاً ،ا١تقاثي والسماسم والقطن" ( ) .فهذه الرواية توضح أن كثافة الزرع
وكثرة االنتاج اخذت بنظر االعتبار وان البساتُت اليت كانت ٖتتوي على النخل
واالشجار ا١تثمرة اليت كان خاضعة لضريبة ا٠تراج كان خراجها عشرة دراىم على كل
جريب وان خراج الرب كان ٬تىب غلة ونقداً وانو مازال يعامل على وفق خراج
ا١تساحة( ) .وال ٬تيز الفقهاء للخليفة أن يلغي ا٠تراج ا١تفروض على األرض ا٠تراجة

اليت أٟتقت بالدولة عنوة وقال االمام علي (رضي اهلل عن) فيمن اسلم من أىل
السواد " :ان اقمت يف أرضك رفعنا اٞتزية عن رأسك واخذنا من أرضك وان ٖتولت
عنها فنحن أحق ِبا"( ).
"ففي عهد ا٠تليفة علي (رضي اهلل عنو) مل ٭تدث أي تغيَت يذكر يف
السياسة ا١تالية للدولة اإلسالمية وكان ا٠تراج يف بعض االمصار موكوالً إىل الوالة
أنفسهم فأما مصر فكانت تابعة للخليفة علي (رضي اهلل عنو) حىت سنة 38ى توالىا
عدد من الوالة اقدمهم قيس بن سعد بن عبادة الذي ٘تكن من ضبط امورىا لتنظيم
(

ا٠تراج

)" ،وكذلك حينما بعث ا٠تليفة علي (رضي اهلل عنو) االشًت النخعي على
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مصر كان يف خطابو لو ما يوصي أنو مع واليتو العامة كان مسؤوالً عن ا٠تراج ٔتا
يصلح أىلو ،فأن صالحو وصالحهم صالح ١تن سواىم وال صالح االِبم ألن الناس

كلهم عيال على ا٠تراج وأىلو" ( ) ،وامتنع امَت ا١تؤمنُت علي (رضي اهلل عنو) على
تسليم ٚتيع السلطات بيد شخص واحد ،فكان مبدؤه توزيع السلطات وٖتديد
الصالحيات فقد نصب ابن عباس (رضي اهلل عنو) والياً على البصرة ،ونصب زياراً
على ا٠تراج وبيت ا١تال واما شؤون القضاء فقد نصب ابا األسود الدؤيل ( )" ،وقد

اشتهر من ا٠تليفة علي (رضي اهلل عنو) أنو كان يتشدد يف مراقبة عمالو ،وأكد ا٠تليفة
علي (رضي اهلل عنو) على قيام الوالة باالشراف ا١تباشر على بيوت ا١تال
وا٠تراج"( ).
"ومن ذلك فقد كتب إىل كعب بن مالك ،أما بعد فأستخلف على عملك،
وأخرج يف طائفة اصحابك حىت ٘تر بأرض كورة السواد فتسأل عن عمايل وتنظر يف
سَتهتم ،فيما بُت دجلة والعذيب ،مث أرجع اىل اليهقبا ذات فتول معونتها واعمل
بطاعة اهلل فيما والك منها وأعلم ان كل عمل ابن ادم ٤تفوظ عليو" ( ).
وكانت من وصايا أمَت ا١تؤمنُت علي (رضي اهلل عنو) إىل عما لو " :فأنكم
خزان الرعية ،ووكالء األمة ،وسفراء األئمة ،وال ٖتبسوا أحداً عن حاجتو ،وال ٖتبوه،
عن طلبتو ،وال تبيعن الناس يف ا٠تراج كسوة شتاء ،وال صيف ،وال دابة يعملون
عليها ،وال عبداً ،وال تضربن احداً سوطاً ،فكان درىم وال ٘تس مال أحد من الناس
وال معاىد"( ).
ويشَت أبو يوسف "إىل أن االمام علي (رضي اهلل عنو) كان يوصي عاملة
على عكربا بأن يرفق بدافعي ا٠تراج قائالً "والتبع ألحدىم عرضاً يف شيء من
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ا٠تراج" ،فأنا أ٪تا أمرنا  :أن تأخذ منهم العفو ،فأن أنت خالفت ما امرتك بو
ليأخذك اهلل بو دوين"( ).
املبحج الثاني

املطلب األول:أنىاع األراضي اخلزاجيت وشزوطها

أوالً  :أنواع األراضي ا٠تراجية -:
واألراضي ا٠تراجية ىي اليت يضرب عليها ا٠تراج ابتداء إذا كانت ٖتت يد
ذمي وىي على انواع .
النوع األول  :األراضي اليت صاحل ا١تسلمون أىلها عليها وىي نوعان .
أوالً  :أن يقع الصلح على أن األرض ألىلها للمسلمُت ا٠تراج فهي ٦تلوكة ألىلها
وتعترب أرضاً خراجية.
ثانياً  :أن يقع الصلح على أن األرض للمسلمُت ويقر أىلها عليها ٓتراج

معلوم"( ).
النوع الثاين  :األرض اليت جال عنها أىلها خوفاً وفزعاً وبدون قتال فهي
أرض خراجية ونضَت وفقاً على ٚتيع ا١تسلمُتٔ ،تجرد االستيالء عليها عند ٚتهور

الفقهاء من اٟتنفية"( ).
وا١تالكية والشافعية واٛتد يف راوية  :وذلك ألهنا يفء وليست غنيمة وذىب
اٛتد ،يف رواية ثانية ،إىل أن حكمها حكم األرض ا١تفتوحة عنوة فال تصَت وفقاً على
ا١تسلمُت اال بوقف االمام ٢تا" ألهنا مال ظهر عليو ا١تسلمون بقوهتم فال يكون وقفاً

بنفس االستيالء ا١تنقول"( ).
النوع الثالث  :األرض اليت افتتحها ا١تسلمون عنوة :
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أختلف الفقهاء يف تقسيم األرض اليت فتحت عنوة بُت الفاٖتُت فَتى
بعضهم وجوب تقسيمها ،ويرى آخرون وقفها ،ويرى بعضهم ٗتيَت األمام بُت ىذين

األمرين( ).
النوع الرابع  :أرض ا١توات اليت احياىا الذمي ،وداره اليت اٗتذىا بستاناً
وأرض الغنيمة إذا حصل عليها الذمي بسبب اشًتاكو يف القتال مع ا١تسلمُت ،وا٪تا
كانت ىذه األراضي خراجية ،ألن األرض ال ٗتلو من خراج أو عشر ،وأرض الذمي
يفرض عليها ابتداء ا٠تراج ١تا يف العشر من معٌت العبادة والذمي ليس من أىلها
ووجوِبا"( ).
ثانياً  :شروط األرض اليت ٗتضع للخراج :

الشرط األول  :أن تكون األرض خراجية :
اتفق الفقهاء على أن األرض اليت ٗتضع لوظيفة ا٠تراج ،البد أن تكون
خراجية ولذا فال ٕتب وظيفة ا٠تراج على األرض العشرية كاألرض اليت اسلم أىلها
طوعاً"( ).

الشرط الثاين  :أن تكون األرض ا٠تراجية نامية :
اتفق الفقهاء على اشًتاط ىذا الشرط ،فال ٗتضع األرض ا٠تراجية لوظيفة
ا٠تراج إال إذا كانت نامية والنماء  :أما أن يكون حقيقة بأن تكون األرض مغلة

بالفعل ،كأن تكون مزروعة باالشجار ا١تثمرة كالنخيل والعنب وغَتىا ،وأما ان يكون
النماء تقديرياً بأن تكون األرض بيضاء صاٟتة للزراعة ،وصالحيتها للزراعة بأن تكون
تربتها قابلة للزراعة ،وأن ينا٢تا ا١تاء"( ).
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املطلب الثاني:هقاديز اخلزاج

ذىب اٟتنيفة إىل أنو ٬تب يف كل جريب يصلح للزراعة قفيز ودرىم ويف
جريب الرطبة ٜتسة دراىم ويف جريب الكرم (العنب) عشرة دراىم وما سوى ذلك
من االصناف كالزعفران والقطن وغَتىا ،يوضع عليها ْتسب الطاقة ان يبلغ الواجب
نصف ا٠تارج وال يزاد عليو ألن التنصيف عُت االنصاف ( ).

واستدلوا برواية أيب عبيد عن ٤تمد بن عبد اهلل الثقفي قال " :وضع عمر
(رضي اهلل عنو) على أىل السواد على كل جريب عامر او غامر در٫تاً وقفيزاً ،وعلى
جريب أىل اٟتنطة ٜتسة دراىم وٜتسة أقفزة ،وعلى جريب الشجرة عشرة دراىم
وعشرة اقفزة وعلى جريب الكرم عشرة دراىم وعشرة اقفزة  :قال ومل يذكر
النحل"( ).
وذىب االمام مالك على عدم التقيد بتقدير امام من االئمة السابقُت يأخذ
بأي رواية من الروايات السابقة ،وإ٪تا قال  :ا١ترجع فيو إىل قدر ما ٖتتملو األرض من
ذلك ال ختالفها يف حواصيلها ،ويتجهد االمام يف تقدير وذلك مستعيناً عليو بأىل
ا٠تربة( ).
واستدلوا برواية أيب عبيد من حديث الشعيب "أن عمر (رضي اهلل عنو) بعث
أبن حنيف إىل السواد ،فطرز ا٠تراج فوضع على جريب القصب ستة دراىم وعلى
جريب النخل ٙتانية دراىم ،وعلى جريب الكرم عشرة دراىم ،وعلى جريب الزيتون
أثٍت عشر ،ووضع على الرجل الدرىم والدر٫تُت يف الشهر" ( ).
وذىب الشافعية إىل أن قدر ا٠تراج يف كل سنة ،مافرضو عثمان بن حنيف
١تا بعثو عمر ماسحا وىو علىك كل جريب شعَت در٫تان ،وعلى كل جريب حنطة
اربعة دراىم وعلى كل جريب شجر ،وقصب سكر ستة دراىم ،وعلى كل جريب
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٩تل ٙتانية درىم وعلى كل جريب كرم عشرة دراىم وعلى كل جريب زيتون اثنا عشر
در٫تا"( ).

وذىب اٟتنابلة ( ) ،إىل أنو ٬تب يف كل جريب درىم وقفيز ،وعلى كل
جريب النخل ٙتانية دراىم وعلى جريب الرطبة ستة دراىم ،واحتجوا ٔتا رواه عمر بن
ميمون حيث قال  :شهد عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) واتاه ابو حنيف فجعل
بكلمو ،فسمعتو يقول  :وضعت على كل جريب من األرض در٫تاً وقفيزاً من طعام

اليشق ذلك عليهم وال ٬تهدىم( ).
واختالفهم ىذا ا٪تا راجع اىل اختالف الروايات عن عمر بن ا٠تطاب (رضي
اهلل عنو) فأهنم كلهم ا٪تا عولوا يف ذلك على ما وظفو  ..وىذا االختالف ألجل

النواحي( ).
واختلفوا ىل ٬توز لإلمام ان يزيد يف ا٠تراج ما وظفو عمر بن ا٠تطاب (رضي
اهلل عنو) او ينقص منها؟
فذىب الشافعية واإلمام اٛتد يف رواية ،و٤تمد بن اٟتسن ،وأبو يوسف يف

رواية إىل جواز الزيادة والنقصان  :ألن ا٠تراج مبٍت على طاقة األرض وقدرهتا على
التحمل( ) ،واستدلوا ٔتا روى عن عمر (رضي اهلل عنو) حيث قال لعثمان بن
حنيف وحذيفة بن اليمان( ،لعلكما ٛتلتها األرض ما ال تطيق) ( ) ،فإذا كانت
األرض تطيق الزيادة يزاد بقدر الطاقة ،كما إذا كانت ال تطبق تلك الوظيفة لغلة
ريعها فتنقص( ).
وذىب ابو حنيفة وابو يوسف يف رواية ثانية إىل جواز النقصان دون الزيادة،
لقول عثمان بن حنيف  :وحذيفة لعمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) ولو زدنا ال
طاقت فلم يزد عمر (رضي اهلل عنو) مع أنو أخرب بان األرض تطبق الزيادة
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وذىب اإلمام اٛتد يف رواية ثانية إىل جواز الزيادة دون النقصان ،لقول
عثمان بن حنيف لعمر (رضي اهلل عنو)  :واهلل لو زدت عليهم ألجهدهتم فدل على
أباحة الزيادة مامل ٬تهدىم ،وألن األمام ناظر يف مصاحل ا١تسلمُت كافة فجاز لو
الزيادة فيو دون النقصان ،وذىب اإلمام اٛتد بن رواية ثالثة إلىعدم جواز الزيادة
والنقصان ألن اجتهاد عمر (رضي اهلل عنو) أوىل من غَته إذ ىو كاالٚتاع لعدم انكار
الصحابة عليو( ).
"وأما االمام مالك فهو على أجلو من رد ذلك اىل اجتهاد األئمة على قدر
ما ٖتتملو األرض مستعيناً فيو بأىل ا٠تربة" ( ).
والراجح من األقوال  :قول من اجاز زيادة ا٠تراج عند زيادة طاقة األرض،
ألن مبٌت ا٠تراج على الطاقة ،فكما انو ينقص بنقصاهنا فينبغي ان يزيد بزيادهتا،
واالحتجاج  :بن عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) مل يزد ا٠تراج عندما اعلم بتحمل
األرض أكثر ٦تا فرض عليها ال يدل على منع زيادة ا٠تراج عند زيادة طاقة األرض،
ألن زيادة ا٠تراج يف ىذه اٟتالة أمر جوازي مفوض إىل رأي اإلمام" ( ).
املطلب الثالج:استيفاء اخلزاج

إذا وضع ا٠تراج على أرض خراجية فال بد من استيفائو بعد حلول وقت

الوجوب ليصرف إىل مصارفو الشرعية من سد ا١تصاحل العامة ،و١تعرفة وقت استيفاء
ا٠تراج البد من بيان وقت الوجوب لن االستيفاء غالباً ما يكون بعد حلول وقت
الوجوب.
أ  -وقت وجوب ا٠تراج
"ان وقت وجوب ا٠تراج ٮتتلف تبعاً لنوع ا٠تراج ا١تفروض على رقبة األرض
فإذا كان ا١تفروض خراج مقاٝتة ،يكون وقت الوجوب عند كمال الزرع
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وتصفيتو"( ) ،ويتكرر الواجب بتكرر ا٠تارج من األرض ألن ا٠تراج يتعلق با٠تارج
من األرض" ( ) ،أما إذ كان ا١تفروض خراج وظيفة فال يؤخذ أال مرة واحدة يف
السنة ،وال يتكرر ولو استغلها صاحبها يف السنة عدة مرات ،وذلك ألن عمر (رضي
اهلل عنو) مل يأخذ ا٠تراج من أىل الذمة اال مرة واحدة يف السنة والن ريع عامة
( )،
األراضي يكون يف السنة مرة واحدة وإ٪تا يبٌت اٟتكم على العامل الغالب
والوظيفة ا١تفروضة  ،أما أن تكون على مساحة األرض ،واما ان تكون على مساحة
الزرع فإذا كانت على مساحة األرض ،فيجب ا٠تراج عند هناية السنة القمرية ،ألهنا
السنة ا١تعتربة شرعاً ،وإذا كانت على مساحة الزرع فيجب ا٠تراج عند هناية السنة
الشمسية ،الهنا السنة اليت تكون عليها األمطار ويزرع الزرع ،و٦تن ذىب إىل أن
(

).

ا٠تراج الوظيفة ٬تب عند هناية السنة ا١تالكية والشافعية واٟتنابلة"
ب .تعجيل ا٠تراج
وا١تقصود بتعجيل ا٠تراج استيفاؤه ٦تن وجب عليو قبل حلول وقت وجوبو
"اجاز اٟتنفية واٟتنابلة تعجيل ا٠تراج لسنة او سنتُت ألن سببو األرض النامية،وىو
عجل رفقاً فجاز تقدٯتو على أجلو
ٔتثابة األجرة على األرض وألنو حق مايل ُ
كال ّدين"( ).
"ومقتضى قياس ا١تالكية والشافعية جواز تعجيلو لسنة أو سنتُت ،ألن ا٠تراج
(

).

عندىم أجرة ،واألجرة ٬توز تقدٯتها قبل استيفاء ا١تنفعة"
ج .تأخَت ا٠تراج
إذا تأخر صاحب األرض ا٠تراجية عن اداء ما وجب عليو ،فأما ان يكون
موسراً ،وإما أن يكون معسراً.
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فأن كان موسراً ومطل حبس بو ،الن يوجد لو مال فيباع يف خراجو
كا١تديون ،وإذا مل يوجد لو غَت أرض ا٠تراج فيًتك االمر لألمام ،إما أن يبيع منها
بقدر ا٠تراج ،وإما أن يؤجرىا عليو ،ويستويف ا٠تراج من أجر ِبا ويرد الباقي إىل
صاحب األرض ،وان نقصت االجرة عن ا٠تراج كان على صاحب األرض
نقصاهنا"( ).
"وإذا كان صاحب األرض معسراً وجب إنظاره ويكون دينا يف ذمتو ،وال

يسقط عنو ا٠تراج عند الشافعية واٟتنابلة والصاحبُت"( ).
"وذىب ابو حنيفة إىل أن ا٠تراج يسقط باالعسار كما تسقط اٞتزية النو
صلتو واجبة بأعتبار األرض – أي ليس بدالً عن شيء" ( ).

املطلب الزابع:الشخص الذي يستىيف هنه اخلزاج

"بوخذ ا٠تراج من كل من ملك ارض ا٠تراج يؤخذ منو ا٠تراج كافراًكان او
مسلماً صغَتاًكان ،أو مكاتباً ،أو عبداً مأذوناً ،رجالً كان أو امرأة ألن ا٠تراج مؤنة

٤تضة"( ).
ووجوب ا٠تراج يف أرض الصيب أو اجملنون ومل يشًتط كمال االىلية اعتبار
اًٞتانب ا١تؤونة ( ) ،وألن عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو) حُت وضع ا٠تراج جعلو

عاماً( ) .وإذا اجر من بيده األرض ا٠تراجية ارضو ،أو اعارىا أو اعطاىا مزارعة،
فخراجها على ا١تؤجر أو ا١تعَت (صاحب األرض) ال على ا١تستأجر أو ا١تستعَت عند
ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية وا١تالكية والشافعية واٛتد يف رواية ( ) ،ألن ا٠تراج يتعلق
بنماء األرض ،وىو ا١تالك ،وما يأخذه ا١تالك أو ا١تؤجر من األجرة عوض عن ذلك
النماء ،أو ا١تنفعة اٟتاصلة من األرض ال يكون النفع لو وا٠تراج على غَته وكذلك
ا١تستعَت ا٪تا دخل على ان ينتفع باألرض ٣تاناً فال يؤخذ منو ا٠تراج ( ) ،وإذا غصب
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األرض ا٠تراجية غاصب وزرعها فخراجها على الغاصب إذا مل تنقصها الزراعة ،فأن
نقضتها فا٠تراج على صاحب األرض كأنو أجرىا منو ،وقال االمام ٤تمد  :ينظر اىل
نقصان األرض وإىل ا٠تراج ،فأن كان ضمان النقصان أقل من ا٠تراج فا٠تراج على
الغاصب ويسقط عنو ضمان النقصان" ( ).
املبحج الثالج

املطلب األول:هسقطاث اخلزاج

أوالً  :انعدام صالحية األرض للزراعة

ا١تقصود بانعدام صالحية األرض ا٠تراجية للزراعة ىو أن يطرأ على األرض
ا٠تراجية طارئ خارج عن فعل اإلنسان ٯتنع صاحبها من االنتفاع ِبا ،ومن ذلك ال
خراج على ما ال ينالو ا١تاء إذا مل ٯتكن زرعو ألن ا٠تراج أجرة األرض ،وماال منفعة فيو
ال أجرة لو ،سقط من ا٠تراج حسبما تعطل من النفع" ( ).
فإذا تعرضت األرض ا٠تراجية لذلك سقط عنها ا٠تراج عند ٚتاىَت الفقهاء
سواء اكان ا٠تراج الواجب مقاٝتة ،أم وظيفة ،فسقط خراج ا١تقاٝتة ألن الوجوب
متعلق با٠تارج من األرض حقيقة وىو غَت موجود ويسقط خراج الوظيفة ،ألن
(

).

الوجوب متعلق بالتمكن من االنتفاع باألرض وىو غَت موجود
ثانياً  :تعطيل األرض عن الزراعة
"إذا كان التعطيل من غَت جهة صاحب األرض كان يدىم البالد عدو ٯتنع
أىل األرض من زراعتها واالنتفاع ِبا ،او يلحقهم جور من الوالة مل ٘تكنهم اإلقامة
عليو فهذا يسقط ا٠تراج عنهم حىت تعود األرض كما كانت ويتمكنوا من االنتفاع
ِبا( ) ،وأيضاً إذا غرقت األرض ألنو تعذر االنتفاع باألرض ( ) ،أما إذا عجز
صاحب األرض عن زراعة أرضو واستغال٢تا لعدم قوتو وقدرتو فإلمام ان يدفعها لغَته
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مزارعو ،ويأخذ ا٠تراج من نصيب صاحب األرض وٯتسك الباقي لو ،وان شاء زرعها
ٔتال بيت ا١تال ،فأن مل يتمكن من ذلك باعها واخذ ا٠تراج من ٙتنها وىذا عند

اٟتنفية( ) ،وذىب ا١تالكية اىل سقوط خراج الوظيفة بتعطيل األرض عن الزراعة،
سواء عطلها ٥تتاراً أو معذوراً( ).
"وعن ايب يوسف  :يدفع للعاجز كفايتو من بيت ا١تال قرضاً ليعمل ويستغل
أرضو"( ) ،وعند الشافعية واٟتنابلة يؤمر صاحب األرض بأ٬تارىا أو رفع يده عنها
(

).

وال تًتك بيده خراباً وأن دفع خراجها لئال تصَت با٠تراب مواتا"
ثالثاً  :ىالك الزرع بآفة ٝتاوية
إذا زرع صاحب األرض ا٠تراجية أرضو برزع ما ،فأصابتو آفة ٝتاوية ال ٯتكن
االحًتاز عنها ،كغرق أو حرق أو شدة برد أو جراد أو غَت ذلك مل يؤخذ
ا٠تراج( ) ،وكذلك ال ٬تب ا٠تراج إذا اصاب الزرع آفة فاىلكتو ،ألن صاحب
األرض مصاب فيستحق ا١تعونة ،وألنو ظهر أنو مل يتمكن من استغالل األرض دون
تقصَت منو"( ).
رابعاً  :اسقاط اإلمام للخراج ٦تن وجب عليو
إذا رأى االمام اسقاط ا٠تراج عمن بيده أرض خراجية ١تصلحة ،أو لكون
من بيده تلك األرض يقوم بعمل من االعمال اليت ٭تتاجها ا١تسلمون ،كالقضاء أو
التدريس أو ٛتاية الثغور اإلسالمية ،فهل ٬توز ىذا التصرف من االمام ام ال؟
ذىب اٟتنابلة وأبو يوسف عن اٟتنفية اىل جواز ذلك ألن اإلمام لو حق يف
النظر يف مصاحل ا١تسلمُت ومن القواعد الفقهية اليت قررىا الفقهاء يف ذلك ( :تصرف
اإلمام على الرعية منوط با١تصلحة) ( ).
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وقالوا  :لو صار ا٠تراج يف يده جاز لو ان ٮتص بو شخصاً إذا رأى ا١تصلحة
فيو فجاز لو تركو بطريق أوىل وألن صاحب ا٠تراج لو حق يف ا٠تراج فصح تركو

عليو"( ) ،وقد قيد بعض علماء اٟتنفية واٟتنابلة ذلك بأن يكون الشخص الذي
ينوي اإلمام اسقاط ا٠تراج عنو٦ ،تن يستحقون ا٠تراج ،كالفقيو واٞتندي والقاضي
وا١تؤذن وغَت ذلك".
خامساً  :البناء على األرض ا٠تراجية

"فذىب ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية والشافعية واٟتنابلة اىل استمرار وجوب
ا٠تراج وعدم سقوطو عن تلك األرض ألن ا٠تراج ال يتوقف على الزرع والغرس" ( )،
روى يعقوب بن ٓتتان آنو سال اٛتد بن حنبل ،ترى ان ٮترج الرجل عما يف يده يف

دار أو ضيعة على ما وظف عمر (رضي اهلل عنو) على كل جريب فيتصدق بو؟ فقال
ما أوجد ىذا ،فقال يعقوب  :بلغٍت عنك أنك تعطي من دارك ا٠تراج فتتصدق بو،
فقال  :نعم وقد علل علماء اٟتنابلة فعل اٛتد بقو٢تم (إ٪تا كان اٛتد يفعل ذلك ألن
بغداد من ارض السواد اليت وضع عليها عمر (رضي اهلل عنو) ا٠تراج ،فلما بنيت

مساكن راعى اٛتد حا٢تا األوىل اليت كانت عليها يف عهد عمر(رضي اهلل عنو) ( ).
وذىب اٟتنفية اىل سقوط ا٠تراج عن األرض ا٠تراجية بعد ان يبٍت عليها من
ىي بيده أبنية وحوانيت ،وال ٬تب ا٠تراج على األرض اال اذا جعلها بستاناً ،أو مزرعة
ألن ا٠تراج يتعلق بنماء األرض وغلتها"( ).
وذىب ابو عبيد بقولو "من العلم أنو ’(عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو)
جعل ا٠تراج على األرضُت اليت تغل من ذوات اٟتب والثمار ،واليت تصلح للغلة منها
العامر والغامر وعطل من ذلك ا١تساكن والدور اليت ىي مناز٢تم فلم ٬تعل عليها شيئاً
ألن ا٠تراج ٔتثابة أجرة األرض وال منفعة فيو ال أجر لو"
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سادساً  :إسالم مالك األرض ا٠تراجية وانتقا٢تا اىل مسلم يف ا٠تراج الصلحي
اختلف الفقهاء يف ا٠تراج الصلحي (ا١تضروب على األرض اليت صاحل
(

) ،ىل يسقط بعد إسالم

ا١تسلمون اىلها على ان لو األرض وللمسلمُت ا٠تراج)
صاحبها أو انتقا٢تا إىل مسلم :
فذىب ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية والشافعية واٟتنابلة والشيعة االمامية اىل
سقوط ا٠تراج الصلحي إذا اسلم صاحب األرض او انتقلت اىل مسلم ١تا روى العالء
بن اٟتضرمي قال  :بعثٍت رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم) اىل البحرين ،أو إىل ىجر
فكنت أتى اٟتائط يكون بُت األخوة يسلم احدىم فأخذ من مسلم العشر ومن
ا١تشرك ا٠تراج" ( ) ،وألن ا٠تراج الصلحي ٔتثابة اٞتزية تتعلق بالكفر فإذا زال الكفر

سقط ا٠تراج كما تسقط اٞتزية"( ).
اما عند اٟتنفية والزيدية ،فال يسقط ( ) ،ألن ا٠تراج عندىم فيو معٌت ا١تؤنة
ومعٌت العقوبة ولذا يبقى على ا١تسلم وال يبتدأ بو" ( ).

املطلب الثاني:اداء اخلزاج ليس عقىبت

"يعترب أىل الذمة من رعايا الدولة اإلسالمية وفئة من فئاهتا إذ اهنم يعشون
على أراضيها ،وينعمون ْتمايتها ،مقابل اٞتزية وا٠تراج ،وأن ا٠تليفة عمر (رضي اهلل

عنو) ا٪تا ترك أراضي ألىل الذمة ألهنم اعرف بذلك العمل واشتغلوا بالزراعة وادوا
ا٠تراج ،فيصرف ذلك اىل ا١تقاتلة" ( ) ،ولقد اختلف أىل العلم يف خراج األرضُت
ىل ىو صغار ،وىل يكره ا١تسلم أن ٯتلك أرض خراج وقيل ا٠تراج عقوبة ( ) ،والرد
على ذلك ا٠تراج ليس عقوبة وا٪تا فرض على األرضُت اليت تغل من ذوات اٟتب
( )
والثمار  ،ويؤخذ ا٠تراج من كل ملك أرض ا٠تراج سواء كان كافراً أو مسلماً
(
صغَتاًكان أو مكاتباً أو عبداً مأذوناً ،رجالً كان أو امرأة ألن ا٠تراج مؤنة ٤تضة
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ولو كان ا٠تراج عقوبة ١تا وجب على ا١تسلم ( ) ،وال يكره ا١تسلم ان يشًتي أرض
خراج( ) ،وليس بذلك صغار وقد روي عن ابن مسعود قال رسول اهلل (صلى اهلل
عليو وسلم) "ال تتخذوا الضيعة فًتغبوا يف الدنيا قال عبد اهلل وبراذان وبا١تدنية ما
ا١تدنية( ) .يعٍت أن لو ضيعة براذان وضيعة با١تدينة ومعلوم ان راذان من أرض ا٠تراج
فلم يكره عبد اهلل ملك ارض ا٠تراج ( ) وروي عن عمر بن ا٠تطاب (رضي اهلل عنو)
يف دىقانة هنر ا١تلك حُت اسلمت فقال عمر (رضي اهلل عنو) ادفعوا اليها ارضها
تؤدي عنها ا٠تراج ( ) وعن علي (رضي اهلل عنو) يف رجل من اىل األرض اسلم
فقال ان اقمت على أرضك أخذنا منك ا٠تراج واال فنحن أحق ِبا" ( ).
وروي عن أيب ىريرة (رضي اهلل عنو) عن النيب (صلى اهلل عليو وسلم)

"منعت العراق قفيزىا وردر٫تا ومنعت الشام مداىا ودينارىا ومنعت مصراً أردِبا وعد
مت كما بدأمت ثالث مرات ،يشهد على ذلك ٟتم أيب ىريرة (رضي اهلل عنو)
ودمو"( ) ،وىذا يدل على أن خراج األرض ليس بصغار وجهُت ،أحد٫تا  :أنو مل
يكره ٢تم ملك أرض ا٠تراج اليت عليها قفيز ودرىم ولو كان ذلك مكروىاً لذكره،

والثاين  :أنو أخرب عن منعهم ٟتق اهلل ا١تقًتض عليهم باإلسالم وىو معٌت قولو عدمت
كما بدأمت ،يعٍت يف منع حق اهلل فدل على أنو كسائر اٟتقوق الالزمة هلل تعاىل مثل
( )
الزكوات والكفارات ال على وجو الصغار والذلة"
 ،و١تا كان خراج األرضُت فيئاً
قيل ليس من الصغار النو يصرف للفقراء ا١تساكُت وىو ا٠تمس وىذا كالم يف الوجو
الذي يصرف فيو وليس يوجب ذلك أن يكون صغاراً ألن الصغار يف الفيء ىو ما
يبتدأ بو الذي ٬تب عليو ،فأهنا ما وجب يف األرض من اٟتق مث ملكها مسلم فان
ملك ا١تسلم لو ال يزيلو إذ كان وجوبو فيها متقدم ١تلكو وىو حق لكافة ا١تسلمُت،
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(

) ،اال ترى ان ارض

و٦تا يشهد لذلك ان الدولة اٟتديثة تفرض على مواطنيها ضريبة تسمى
"ضريبة االمالك العقارية" وىي قطعاً ال نقصد بذلك عقوبتهم بل أسهامهم يف
نفقات الدولة"( ).
اخلامتت

لقد توصلنا إىل حقائق ثابتة من خالل النصوص الواضحة اٞتلية اليت تناولت
موضوع ا٠تراج ومنها -:
يعد ا٠تراج من ا١توارد ا١تهمة يف بيت ا١تال .أول من فرض ا٠تراج الرسول (صلى اهلل عليو وسلم) فرضو على أىل ىجر وكانٔتعٌت اٞتزية .
وان فعل الرسول (صلى اهلل عليو وسلم) بأرض خيرب ال يتعارض مع فعل ا٠تليفةعمر (رضي اهلل عنو) بأرض العراق ومصر وبالد الشام يف فرض ا٠تراج.
ا٠تراج الذي يصل إىل بيت ا١تال يعترب قوة للمسلمُت ويصل نفعها وخَتىا إىلعموم الدولة اإلسالمية .
تبُت لنا االبعاد الًتبوية الدعوية واالقتصادية من فرض ا٠تراج.مل يكن مقدار ا٠تراج ثابتاً فقد كان ضريبة األرض تقل وتكثر حسب االىتمامبالتعمَت وٖتسُت وسائل الري .
ٖ-تصيل ضريبة ا٠تراج تقضي على ظاىرة االحتكار لبعض السلع.
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ان استيفاء ا٠تراج يكون بعد حلول وقت الوجوب ليصرف اىل مصارفو الشرعيةمن سد ا١تصاحل العامة وغَتىا.
اهلىاهش
( ) سورة الكهف  :آية . 17
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) ابن منظور٤ ،تمد بن مكرم (ت 711ى ) ،لسان العرب ،ط ( ،1بَتوت ،دار صادر ،ب.ت) ،من مادة
خراج.
) البيهقي ،ابو بكر اٛتد بن اٟتسُت( ،ت458ى ) ،سنن البيهقي الكربىٖ ،تقيق ٤تمد عبد القادر عطا( ،مكة
ا١تكرمة ،دار الباز1414 ،ى 1994-م) ،ج ،2ص. 340
) الفَتوزأبادي٣ ،تد الدين ٤تمد بن يعقوب (ت758ى ) ،القاموس احمليط ،ط( ،2بَتوت ،دار ا١تعرفة ،للطباعة
والنشر والتوزيع1428 ،ى 2007-م) ،من فصل اٟتاء .
) الزبيدي٤،تي الدين أيب الفيض(ت1205ى )،تاج العروسٖ،تقيق علي شَتي(،بَتوت،دار الفكر1414 ،ى -
1994م) ،باب خرج .
) أبو يوسف ،يعقوب بن إبراىيم (ت182ى ) ،ا٠تراج ( ،بَتوت ،دار ا١تعرفة1979 ،م) ،ص. 25-24
) القحطاين،مضربن علي القحطاين،النظام االقتصادي يف اإلسالم(،الرياض،جامعة ا١تلك فهد1423 ،ى -
2003م) ،ج ،1ص. 90
) ابن رجب اٟتنبلي ،عبد الرٛتن بن اٛتد (ت 795ى ) ،االستخراج ألحكام ا٠تراج ،ط ( ،1بَتوت ،دار
الكتب العلمية1415 ،ى 1985-م) ،ص. 53
) ابو يوسف ،ص. 122
) البيهقي ،سنن البيهقي الكربى ،ج ،2ص. 394
) الًتمذي ،ابن عيسى ٤تمد بن عيسى (ت297ى ) ،سنن الًتمذي( ،بَتوت ،دار االحياء العريب ،ب.ت)،
ج ،4ص. 146
( ،1القاىرة ،مكتبة هنضة مصر،
) الريس٤ ،تمد ضياء الدين الريس ،ا٠تراج يف الدولة اإلسالمية ،ط
1957م) ،ص. 9
) سورة اٟتشر :اآليات من (.)10-6
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) اٞتصاص ،أبو بكر اٛتد بن علي الرازي (ت 370ى ) ،أحكام القرآنٖ ،تقيق ٤تمد الصادق قمحاوي،
(بَتوت ،دار احياء الًتاث العريب1405 ،ى ) ،ج ،5ص. 317
) ابن عاشور٤،تمدالظاىر بن عاشور(ت 1393ى )،التحرير والتنوير(،تونس،دارسحنون للنشر والتوزيع،
1997م) ،ج ،28ص.78
770ى ) ،ا١تصباح ا١تنَت(،بَتوت،ا١تكتبة
) ا١تقري الفيومي،اٛتد بن ٤تمد بن علي ا١تقري ت(
العلمية،ب.ت)،مادة(فاء)،باب الفاء .
) عبده٤ ،تمد عبده ،هنج البالغة( ،بَتوت ،دار ا١تعرفة ،ب.ت) ،ج ،1ص.167
) اٞتصاص . 319/5 :
) سورة اٟتشر  :آية . 7
)سورة األنفال  :آية .41
)البيهقي .294/6 :
) سورة اٟتشر  :آية .7
) سورة اٟتشر  :آية . 7
) سورة االحزاب  :آية . 37
) اٞتصاص . 225/2 :
) سورة االحزاب  :آية . 37
) اٞتصاص . 225/5 :
) البيهقي . 63/6 :
،1
) النيسابوري ،أبو اسحاق أٛتد بن ٛتد بن ابراىيم ،الكشف والبيانٖ ،تقيق ٤تمد بن عاشور ،ط
(بَتوت ،دار احياء الًتاث العريب1422 ،ى 2002-م) ،ج ،9ص. 272
) البيهقي . 294/6 :
) سورة اٟتشر  :آية . 7
) بن عجيبة ،أٛتد بن ٤تمد بن ا١تهدي بن عجيبة (ت 1224ى ) ،البحر ا١تديد ،ط( ،2بَتوت ،دار الكتب
العلمية)1423 ،ى 2002-م ،ج ،8ص. 75

( ) سورة اٟتشر  :آية . 10
( ) اٞتصاص . 139/5 :
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) القرطيب ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن اٛتد االنصاري (ت 671ى ) ،اٞتامع الحكام القرآنٖ ،تقيق ىشام ٝتَت
البخاري( ،الرياض ،دار عامل الكتب1423 ،ى 2003-م) ،ج ،8ص.5
) البيهقي . 135/9 :
) البخاري ،ابو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل (ت256ى ) ،صحيح البخاريٖ ،تقيق مصطفى ديب البغا ،ط،3
(بَتوت ،دار ابن كثَت1407 ،ى 1947-م) ،ج ،2ص. 920
) القرطيب . 5/8:
) مسلم ،أيب اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج القشَتي (ت 261ى ) ،صحيح مسلمٖ ،تقيق ٤تمد فؤاد عبد الباقي
(بَتوت ،دار احياء الًتاث العريب .ب.ت) ،ج ،1ص. 218
) القرطيب . 32/18:
) سورة اٟتشر  :آية . 10
) اٞتصاص . 318/5 :
) البخاري . 973/3 :
) ينظر  :ابو يوسف ،ص. 50
) البخاري .1152/3 :
) مسلم . 175/8 :
) ابو عبيدة ،القاسم بن سالم (ت 224ى ) ،األموالٖ ،تقيق عبد االمَت علي مهنا( ،بَتوت ،دار اٟتداثة،
1988م) ،ص. 81
) القرطيب . 4/8 :
) ا١تاوردي ،أيب اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب (ت 450ى ) ،األحكام السلطانيةٖ ،تقيق خالد رشيد
اٞتميلي( ،بغداد ،دار اٟترية1409 ،ى 1989-م) ،ص. 218
) ا١تصدر نفسو  :ص. 268
) سورة اٟتشر  :آية . 7
) سورة اٟتشر  :آية . 10
) البيهقي . 134/9 :

( ) ا١تصدر نفسو .208 / 9 :
( ) البالذري  :أيب اٟتسن اٛتد بن ٭تِت بن جابرين داود (ت 279ى ) ،فتوح البلدانٖ ،تقيق رضوان ٤تمد
رضوان( ،بَتوت ،لبنان دار الكتب العلمية1348 ،ى 1978-م) ،ص.31-30
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) النيسابوري . 272/9 :
) ا١ترغيناين ،برىان الدين (ت593ى )٩ ،تب الراية( ،القاىرة ،دار اٟتديث ،ب.ت) ،ج ،6ص. 309
) البيهقي . 212/5 :
) ابو يوسف  :ص. 50
) البالذري  :ص. 45
) ينظر:الطربي،ابوجعفر٤تمدبن جريرالطربي(ت 310ى )،تاريخ االمم وا١تلوك،ط (،1بَتوت،دارالكتب
العلمية1407،ى )،ج ،2ص. 307
) الكبيسيٛ ،تدان عبد اجمليد ،ا٠تراج احكامو ومقاديره( ،بغداد1411 ،ى 1991-م) ،ص.95
) عرجون ،صادق ابراىيم عرجون ،خالد بن الوليد ،ط( ،4السعودية1407 ،ى 1987-م) ،ص.22
) البخاري . 1347/3 :
) اٛتد بن حنبل ،اٛتد بن حنبل (ت ،)795مسند االمام اٛتد بن حنبلٖ ،تقيق شعيب االرنؤوط وأخرون،
ط( ،1بَتوت ،مؤسسة الرسالة1420 ،ى 1999-م) ،ج ،38ص.194
) ينظر العمري ،أكرم بن ضياء ،عصر ا٠تالفة الراشدة( ،ا١تدينة ا١تنورة ،مكتبة العلوم واٟتكم1414 ،ى )،
ج ،1ص. 196
) السيوطي ،جالل الدين عبد الرٛتن بن ايب بكر السيوطي ،تاريخ ا٠تلفاءٖ ،تقيق ٤تمد اٛتد عيسى ،ط ،1
(القاىرة  :دار الغد اٞتديد1428 ،ى 2007-م) ،ص. 140
) ا١تصدر نفسو ،ص. 140
) ينظر  :البالذري  :ص. 265
) ابو يوسف  :ص. 140
) ٤تمد ابادي  :أيب الطيب ٤تمد شرف اٟتق العظيم (ت 1329ى ) ،عون ا١تعبود ،ط(2بَتوت ،دار الكتب
العلمية1415 ،ى 1995-م) ،ج ،13ص. 227
) ابو يوسف  :ص. 25
) سورة اٟتشر  :آية . 7
) سورة اٟتشر  :آية . 8

( ) سورة اٟتشر  :آية . 9
( ) سورة اٟتشر  :آية . 10
( ) ابو يوسف  :ص. 7
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) ا١تصدر نفسو  :ص. 25
) البيهقي .351/6 :
) ا١تصدر نفسو ،ج ،9ص. 134
) ابو يوسف ،ص. 140
) ينظر  :السرخسي ،أبوبكر مشس الدين ٤تمد السرخسي (ت  ،)490ا١تبسوطٖ ،تقيق خليل ٤تي الدين
ا١تيس ،ط( ،1بَتوت ،دار الفكر 1421 ،ى 2000-م) ،ج ،10ص. 131
) البيهقي . 142/9 :
) ينظر السرخسي . 131/10:
) الزبيدي ،تاج العروس ،ج ،1ص. 1374
) ينظر  :الزحيلي ،وىبة الزحيلي ،الفقو اإلسالمي وادلتو،ط ( 4دمشق ،سورية ،دار الفكر ،ب.ت) ،ج ،6
ص. 399
) الكبيسيٛ ،تدان عبد اجمليدن ،ا٠تراج احكامو ومقاديره( ،بغداد1411 ،ى 1991-م) ،ص. 113
) ابن ايب شيبو ،أبو بكر عبد اهلل بن ٤تمد بن ايب شيبة (ت 536ى ) ،مصنف ابن ايب شيبةٖ ،تقيق كمال
يوسف اٟتوت ،ط ،1الرياض ،مكتبة الراشد1419 ،ى ) ،ج ،6ص. 464
) البيهقي .142/9 :
) ابو عبيد  :ص. 81
) ا١تتقي ا٢تندي ،علي بن حسام الدين ا١تتقي ا٢تندي ،كنز العمال( ،بَتوت ،مؤسسة الرسالة1989 ،م)،
ج ،4ص. 874
) ابن عساكر ،ايب القاسم علي بن اٟتسن ابن ىبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي (ت57ى ) ،تاريخ مدينة دمشق،
ٖتقيق علي شَتي ( ،بَتوت ،دار الفكر1415 ،ى 1995-م) ،ج ،21ص.435
) عبد الرزاق  ،أبو بكر عبد الرزاق بن ٫تام الصنعاين ،ت 211ى  ،مصنف عبد الرزاقٖ ،تقيق حبيب الرٛتن
االعظمي،ط( ،2بَتوت ،ا١تكتب اإلسالمي1403 ،ى ) ،ج ،6ص. 1022
) ا١تاوردي ،األحكام السلطانية ،ص. 148-147
) ابو يوسف ،ص. 63

( ) ينظر ابو يوسف ،ص. 64
( ) ينظر  :ابن عبد اٟتكم ،أبو القاسم عبد الرٛتن بن عبد اهلل عبد اٟتكم ،فتوح مصر وأخبارىاٖ ،تقيق ٤تمد
اٟتجَتي،ط( ،1بَتوت ،دار الفكر1416 ،ى 1996-م) ،ج ،ص.168
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) صبحي الصاحل ،النظم اإلسالميةن نشأتو وتطورىا( ،بغداد ،ط1978 ،4م) ،ص. 115
) ابو يوسف ،ص. 50
) زيدان ،عبد الكرمي زيدان ،احكام الذميُت وا١تستأمنُت ،ط ( ،1بغداد ،ساعدت جامعة بغداد على نشر
الكتاب1384 ،ى 1963-م) ،ص.160
) ينظر  :الطربي . 468/2 :
) ابو يوسف :ص. 41-40
) الكبسي  :ص. 144
) ا١تتقي ا٢تندي . 873/4 :
) زيدان  :ص. 161
) ابن ايب شيبة . 430/2 :
) عبد الرزاق . 333/1 :
) الكبيسي . 144 :
) الريس . 143 :
) ا١تاوردي ،األحكام السلطانية  :ص. 233
) ابن منظور  :لسان العرب  :من مادة طسق .
) السيوطي ،أبو الفضل عبد الرٛتن جالل الدين السيوطي (ت911ى ) ،معجم مقاليد العلومٖ ،تقيق ٤تمد
ابراىيم عبادة،ط( ،1القاىرة ،مكتبة االداب1424 ،ى 2004-م) ،ج ،1ص ،60باب عشر يف االستيفاء .
) ابن ايب شيبة . 44/4 :
) ينظر ا١تاوردي ،األحكام السلطانية ،ص. 234
) الطربي . 511/2 :
) ا١تتقي ا٢تندي . 850/12 :
) الريس  :ص. 282
) ابن عبد اٟتكم . 168/1 :
) البالذري  :ص. 217-216
) ابن عبد اٟتكم . 176/1 :
) البيهقي . 135/6 :
) ا١تاوردي ،األحكام السلطانية ،ص. 234
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) الكبيسي ،ص. 144
) ا١تاوردي ،األحكام السلطانية ،ص. 300
) الكبيسي ،ص.149
) ابن رجب اٟتنبلي.110/1 :
) الكبيسي  :ص. 118
) ابن ايب شيبة . 473/6 :
) البيهقي . 134/9 :
) الريس  :ص.110
) القلقشندي ،أٛتد بن علي (ت821ى ) ،صبح االعشىٖ ،تقيق يوسف علي طويل ،ط ( ،1دمشق ،دار
الفكر1987 ،م) ،ج ،13ص. 123
) حسن ،ابراىيم حسن ،حسن ،علي إبراىيم ،النظم اإلسالمية ،ط ( ،3القاىرة ،مكتبة النهضة العربية،
 ،)1992ص. 224
) ينظر  :أبو يوسف :ص . 106
) ا١تاوردي ،األحكام السلطانية ،ص. 238
) ابو يوسف ،ص. 113
) الطربي . 475/2 :
) ا١تصدر نفسو ،ج ،2ص. 468
) ابو يوسف ،ص. 113
) الكبيسي ،ص. 180
) صبحي الصاحل ،ص. 117
) ا١تتقي ا٢تندي. 873/4 ،
) ا١تصدر نفسو . 925/5 :
) سورة الفرقان  :آية. 7
) ا١تنفي ا٢تندي . 925/5 :
) العمري . 198/1 :
) الكبيسي  :ص. 131
) ينظر الريس  :ص. 123-122
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) ابن سعد ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن سعد بن منيع (ت  ،)230الطبقات الكربىٖ ،تقيق احسان عباس،
ط( ،1بَتوت ،دار صادر1998 ،م) ،ج ،5ص. 63
) ابن كثَت ،أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت (ت774ى ) ،تفسَت القرآن العظيمٖ ،تقيق سامي بن ٤تمد
سالمة ،ط( ،2الرياض ،دار طيبة للنشر والتوزيع1420 ،ى 1999-م)،ج ،6ص. 78
) ا١تباركفوري ،أيب العال ٤تمد بن عبد الرٛتن بن عبد الرحيم (ت 1353ى )ٖ ،تفة االحوذي( ،بَتوت ،دار
الكتب العلمية ،ب.ت) ،ج ،16ص. 416
) العمري  :ص. 61
) الطربي . 601/2 :
) ا١تصدر نفسو . 601/2 :
) ابن عبد اٟتكم . 199/1 :
) السيوطي  :تاريخ ا٠تلفاء ،ص. 159
) ينظر البالذري ،ص. 395-394
) السيوطي  :تاريخ ا٠تلفاء  :ص. 160
) ينظر  :الريس  :ص. 152
) البالذري ،ص. 229
) ا١تاوردي ،األحكام السلطانية ،ص. 299
) ا١تصدر نفسو ،ص. 229
) الكبيسي ،ص. 120
) ابن ايب شبيو . 473/6 :
) الكبيسي ،ص. 120
) العمري . 147/1 :
) الطربي . 591/2 :
) ا١تصدر نفسو . 591/2 :
) السيوطي ،تاريخ ا٠تلفاء ،ص. 168
) البيهقي . 5/8 :
) ابن أيب شيبة . 138/6 :
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) بن دقيق العبد ،أبو الفتح تقي الدين ٤تمد بن علي بن وىب بن مطيع القشَتي (ت 702ى ) ،اال١تام
بأحاديث األحكامٖ ،تقيق حسُت إٝتاعيل اٞتمل ،ط ( ،2الرياض ،دار ابن حزم1423 ،ى 2002-م) ،
ج ،1ص. 236
) ابو يوسف :ص. 25
) ا١تتقي ا٢تندي. 277/4 ،
) ابن رجب اٟتنبلي . 7/1 :
) الكبيسي  :ص. 131
) البيهقي . 142/9 :
) العمري .140/1 :
) عبدة . 188/3 :
) ينظر  :ابن خياط  :خليفة بن خياط الليثي (ت 240ى ) ،تاريخ خليفة بن خياطٖ ،تقيق اكرم ضياء
العمري ( ،بَتوت ،مؤسسة الرسالة ،ط13977 ،2ى ) ،ص. 48
) العمري . 147/1 :
) اليعقويب ،أٛتد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وىب (ت 284ى ) ،تاريخ اليعقويب ،ط ( ،1قم ،اتشارات
ا١تكتبة اٟتيدرية1425 ،ى ) ،ج ،2ص. 204
) ينظر ٤ :تمد عبده . 158-156/2 :
) ابو يوسف  :ص. 16
) ا١تاوردي ،األحكام السلطانية ،ص. 233-232
) الزحيلي . 255/3 :
) البهويت ،منصور بن يونس البهوين (ت1051ى ) ،كشاف القناعٖ ،تقيق ،أبو عبد اهلل ٤تمد حسن ٤تمد
حسن ،ط(،1بَتوت ،دار الكتب العلمية1418 ،ى 1997-م) ،ج ،8ص.173
) ينظر  :ا١تنيحي ،أيب ٤تمد علي بن زكريا (ت686ى ) ،اللباب يف اٞتمع بُت السنة والكتابٖ ،تقيق ٤تمد
فضل عبد العزيز ا١تراد ،ط( ،2دمشق ،دار القلم1414 ،ى 1994-م) ،ج ،2ص. 780
) الكاساين ،أبو بكر عالء الدين بن مسعود للكاساين (ت 587ى ) ،بدائع الصنائع،ط ( ،2بَتوت ،دار

الكتب العلمية1406 ،ى 1986-م) ،ج ،4ص. 168
( ) السرخسي . 375/2 :
( ) الكاساين 156/4 :؛ البهويت . 351/3 :

416

جملت الرتاث العلوي العزبي

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

فصلية  ،علمية ٤ ،تكمة

العدد الثاين – 2013م

) ينظر  :ا١ترغيناين ،برىان الدين علي بن أيب بكر ( 593ى ) ،ا٢تداية يف شرح بداية ا١تبتديٖ ،تقيق طالل
يوسف( ،بَتوت ،دار احياء الًتاث العريب ،ب.ت) ،ج ،2ص. 293
) ابو عبيد ،ص 78؛ ابن ايب شيبة. 435/6 ،
) الوزير  ،ابو ا١تظفر ٭تِت بن ٤تمد بن ىبَتة الشيباين ،أختالف االئمة العلماءٖ ،تقيق السيد يوسف أٛتد،
ط( 1بَتوت ،دار الكتب العلمية1423 ،ى 2002-م) ،ج ،2ص. 215
) ابو عبيد ،األموال :ص78؛ ابن ايب شيبة ،مصنف ابن ايب شيبة ،ج ،6ص. 439
) ا١تاوردي أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب البصري (ت 450ى ) ،اٟتاوي يف فقو الشافعي ،ط ،1
(بَتوت ،دار الكتب العلمية1414 ،ى 1994-م) ،ج ،14ص. 262
) ابن مفلح ا١تقدسي ،أبو إسحاق ابراىيم بن ٤تمد بن عبد اهلل (ت 884ى ) ،ا١تبدع شرح ا١تقنع( ،بَتوت،
ا١تكتبة اإلسالمي ،ب.ت) ،ج ،4ص. 364
) ابن أيب شيبة . 436/6 :
) الوزير . 315/2 :
) ابن ضوبان ،إبراىيم بن ٤تمد بن سامل (ت 1352ى ) ،منار السبيل يف شرح الدليلٖ،تقيق زىَت
الشاويش( ،بَتوت ،ا١تكتب اإلسالمي،ط1409 ،7ى 1989-م) ،ج ،1ص.300
) البخاري . 1353/3 :
) السرخسي . 134/10 :
) ا١تصدر نفسو . 134/1 :
) ابن رجب اٟتنبلي :ص. 153
) الوزير . 317/2 :
) زيدان  :ص. 165
) ا١تاوردي ،أألحكام السلطانية  ،ص 235؛ ابن رجب اٟتنبلي ،االستخراج ألحكام ا٠تراج ،ج  ،1ص93
.
) زيدان ،ص. 162
) ا١تصدر نفسو ،ص. 168
) ا١تاوردي ،االحكام السلطانية ،ص. 235
) السرخسي . 390/2 :
) ا١تاوردي ،االحكام السلطانية ،ص. 232
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) ا١تصدر نفسو ،ص. 238
) ابن قيم اٞتوزية٤ ،تمد بن ايب بكر ابن قيم اٞتوزية (ت 751ى ) ،أحكام اىل الذمةٖ ،تقيق طو عبد
الرؤوف سعد،ط( ،2بَتوت ،دار الكتب العلمية1423 ،ى 2002-م) ،ج ،1ص.146
) ا١تاوردي ،األحكام السلطانية ،ص. 238
) النجاري٤ ،تمود دين اٛتد بن الصدر النجاري ،احمليط الربىاين حملمود النجاري( ،بَتوت ،دار احياء
الًتاث العريب ،ب.ت) ،ج ،2ص. 586
) التفتازاين ،سعد الدين مسعود بن عمر (ت 793ى ) ،شرح التلويح على التوضيحٖ ،تقيق زكريا عمَتات،
(بَتوت ،دار الكتب العلمية1416 ،ى 1996-م) ،ج ،2ص. 318
) ابو عبيد  :ص. 79
) الكاساين 164/4 :؛ ابن مفلح ا١تقدسي  ،366/4 :البهويت . 347/3 :
) ابن قيم اٞتوزية . 144/1 :
) الكاساين 163/4 :؛ زيدان  :ص. 165
) ابن مفلح ا١تقدسي 365/4 :؛ البهويت . 142/5 :
) ينظر ابن ا٢تمام ،كمال الدين ٤تمد بن عبد الواحد (ت861ى ) ،شرح فتح القدير ،ط( ،1مصر ،ا١تطبعة
االمَتية ببوالق مصر1316 ،ى ) ،ج ،4ص. 367
) ا١تاوردي ،االحكام السلطانية ،ص236؛ ابن قيم اٞتوزية ،احكام أىل الذمة ،ج ،1ص.139
) السرخسي . 93/3 ،
) النجاري 588/2 :؛ زيدان . 197 :
) ا١تاوردي ،أألحكام السلطانية ،ص. 236
) زيدان ،ص. 197
) ابن مفلج ا١تقدسي. 366/4 ،
) السرخسي 141/10 :؛ الرحيلي. 937/3 ،
) السرخسي 141/10 :؛ زيدان ،ص. 166
 ،)597االشباه والنظائر( ،بَتوت ،دار الكتب العلمية،
) ابن ٧تيم ،زين العابدين بن ابراىيم بن ٧تيم (ت

1400ى 1980-م) ،ج ،1ص. 217
( ) ينظر  :ابن مفلح ا١تقدسي 367/4 ،؛ البهويت . 143/5 ،
( ) ا١تاوردي ،االحكام السلطانية ،ص. 237
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) ابن مفلح ا١تقدسي366/4 ،؛ ابن القيم اٞتوزية. 143/1 ،
) الكاساين. 420/11 ،
) ابو عبيد  :ص. 78
) ا١تاوردي ،األحكام السلطانية ،ص. 268
273ى )،سنن ابن ماجةٖ،تقيق ٤تمدفؤاد
) ابن ماجو،أبوعبداهلل ٤تمدبن يزيدالقزويٍت(ت
عبدالباقي(،بَتوت،دارالفكر،ب.ت)،ج ،1ص586
) ا١تاوردي ،األحكام السلطانية ،ص  233؛ ابن مفلح ا١تقدسي362/4 ،؛ ابن قيم اٞتوزية121/1 ،؛
الرحيلي. 399/6 ،
) السرخسي . 134/10 :
) التفتازاي . 319/2 :
) ينظر  :السرخسي . 67/10 :
) ينظر  :التفتازاين . 399/2 :
) ينظر  :أبو عبيد ،ص. 81
) البخاري. 86/2 ،
) ابن مفلح ا١تقدسي 56/3 :؛ البهويت. 319/3 ،
) السرخسي . 141/10 :
) ابن شيبو . 84/7:
) اٞتصاص . 297/4 ،
) بن أيب شيبة. 463/6 ،
) البيهقي. 142/9 ،
) مسلم . 175/8 :
) اٞتصاص . 298/4 :
) ا١تصدر نفسو . 298/4 :
) التفتازاين. 318/2 :
) القرضاوي ،يوسف القرضاوي ،فقو الزكاة( ،القاىرة1406 ،ى 1985-م) ،ج ،1ص. 365
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القزآى الكزين
536ى )،مصنف ابن أيب شيبةٖ،تقيق كمال يوسف
ٔ  -ابن أيب شيبة،أبوبكرعبداهلل بن ٤تمد(ت
اٟتوت،ط(1الرياض،مكتبة الراشد1409 ،ى ).
ٕ  -ابن ا٢تمام اٟتنفي ،كمال الدين ٤تمد بن عبد الواحد (ت 861ى ) ،شرح فتح القدير ،ط ( 1بوالق ،مصر،
ا١تطبعة الكربى االمَتية1316 ،ى ).
ٖ  -ابن خياط ،أبو عمر خليفة بن خياط الليثي (ت 240ى ) ،تاريخ بن خياطٖ ،تقيق اكرم ضياء العمري ،ط 2
(دمشق ،بَتوت ،دار الفكر ،مؤسسة الرسالة1397 ،ى ).
ٗ  -ابن دقيق العيد ،ابو الفتح تقي الدين ٤تمد بن علي القشَتي (ت 702ى ) ،اال١تام بأحاديث االحكامٖ ،تقيق
حسُت إٝتاعيل اٞتمل ،ط( ،2الرياض ،دار ابن حزم1423 ،ى 2002-م) .
٘  -ابن رجب اٟتنبلي ،أبو الفرج عبد الرٛتن بن اٛتد (ت 795ى ) ،االستخراج ألحكام ا٠تراج ،ط ( 1بَتوت ،دار
الكتب العلمية1405 ،ى 1985-م).
 - ٙابن سعد،أبوعبداهلل ٤تمدبن سعد (ت 230ى ) ،الطبقات الكربىٖ ،تقيق ،أحسان عباس ،ط ( ،1بَتوت ،دار
صادر1968 ،م).
 - ٚابن ضويان ،إبراىيم بن ٤تمد بن سامل (ت1353ى ) ،منار السبيل يف شرح الدليلٖ ،تقيق زىَت الشاويش ،ط 7
(بَتوت ،ا١تكتب اإلسالمي1409 ،ى 1989-م) .
 - ٛابن عاشور٤ ،تمد الظاىر بن عاشور ،التحرير والتنوير( ،تونس ،دار سحنون للنشر والتوزيع1997 ،م) .
،1
 - ٜابن عبد اٟتكم ،أبو القاسم عبد الرٛتن بن عبد اهلل  ،فتوح مصر وأخبارىاٖ ،تقيق ٤تمد اٟتجَتي ،ط
(بَتوت ،دار الفكر1416 ،ى 1996-م).
1224ى )،البحرا١تديدة،ط(2بَتوت،دارالكتب
ٓٔ -أبن عجيبة،اٛتدبن ٤تمدبن ا١تهدي بن عجيبة(ت
العلمية1423،ى 2002-م).
ٔٔ  -ابن عساكر،أيب القاسم علي بن اٟتسن الشافعي(ت 57ى )،تاريخ مدينة دمشقٖ،تقيق علي شَتي(،بَتوت ،دار الفكر،
1415ى 1995-م) .
ٕٔ  -ابن قيم اٞتوزية٤ ،تمد بن أيب بكر (ت 751ى ) ،أحكام اىل الذمةٖ ،تقيق طو عبد الرؤوف سعد ،ط ،2
(بَتوت ،دار الكتب العلمية1423 ،ى 2002-م).
ٖٔ  -ابن كثَت ،عماد الدين ايب الفداء (ت 774ى ) ،تفسَت القرآن العظيمٖ ،تقيق سامي بن ٤تمد ،ط ( 2الرياض،
دار طيبة للنشر والتوزيع1420 ،ى 1999-م).
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ٗٔ  -ابن ماجة،ابوعبداهلل ٤تمدبن يزيدالقزويٍت(،ت 273ى )سنن أبن ماجةٖ،تقيق ٤تمدفؤادعبدالباقي(،بَتوت ،دار
الفكر ،ب.ت).
٘ٔ  -ابن مفلح ا١تقدسي ،أبو اسحاق ابراىيم بن ٤تمد (ت 884ى ) ،ا١تبدع شرح ا١تقنع( ،بَتوت ،ا١تكتب
اإلسالمي ،ب.ت) .
 - ٔٙأبن منظور ،ابو الفضل ٤تمد بن مكرم (ت711ى ) ،لسان العرب ،ط( 1بَتوت ،دار صادر ،ب.ت) .
 - ٔٚابن ٧تيم ،زين العابدين بن إبراىيم (ت597ى ) ،األشباه والنظائر( ،بَتوت ،دار الكتب العلمية1400 ،ى -
1980م) .
 - ٔٛابو عبيد ،القاسم بن سالم (ت 224ى ) ،األموالٖ ،تقيق عبد االمَت علي مهنا( ،بَتوت ،دار اٟتداثة،
1988م).
- ٜٔ
ٕٓ -
ٕٔ -
ٕٕ -
ٖٕ -
ٕٗ -
ٕ٘ -
- ٕٙ
- ٕٚ
- ٕٛ
- ٕٜ

ابو يوسف ،يعقوب بن ابراىيم (ت182ى ) ،ا٠تراج( ،بَتوت ،دار ا١تعرفة1979 ،م) .
اٛتد بن حنبل ،اٛتد بن ٤تمد بن حنبل (ت 241ى ) ،مسند االمام اٛتد بن حنبلٖ ،تقيق شعيب االرنؤوط
وآخرون ،ط( 2بَتوت ،مؤسسة الرسالة1420 ،ى 1999-م) .
256ى )،صحيح البخاري ،تحقيق مصطفى ديب
البخاري،أبوعبداهلل ٤تمد بن إٝتاعيل(ت
البغا،ط(،3بَتوت،دارابن كثَت1407 ،ى 1987-م).
البالذري ،اٛتد بن ٭تِت بن جابر بن داود (ت 279ى ) ،فتوح البلدانٖ ،تقيق رضوان ٤تمد رضوان( ،بَتوت،
لبنان ،دار الكتب العلمية1348 ،ى 1978-م).
البهويت ،منصور بن يونس البهويت (ت 1051ى ) ،كشاف القناعٖ ،تقيق أبو عبد اهلل ٤تمد حسن الشافعي،
ط( 1بَتوت ،دار الكتب العلمية1406 ،ى 1986-م) .
البيهقي ،ابو بكر أٛتد بن اٟتسن (ت 458ى ) ،سنن البيهقي الكربىٖ ،تقيق ٤تمد عبد القادر عطا( ،مكة
ا١تكرمة ،دار الباز1414 ،ى 1994-م) .
الًتمذي ،ابن عيسى ٤تمد بن عيسى (ت297ى ) ،سنن الًتمذي( ،بَتوت ،دار االحياء العريب ،ب.ت).
التفتازاين ،سعد الدين مسعود بن عمر (ت 792ى ) ،شرح التلويح على التوضيحٖ ،تقيق زكريا عمَتات،
(بَتوت ،دار الكتب العلمية1416 ،ى 1996-م) .
اٞتصاص،ابوبكراٛتد بن علي (ت 370ى ) ،أحكام القرآنٖ ،تقيق ٤تمد الصادق قمحاوي( ،بَتوت ،دار احياء الًتاث
العريب1405 ،ى ) .
حسن ،ابراىيم حسن ،حسن ،علي ابراىيم ،النظم اإلسالمية ،ط ( ،3القاىرة ،مكتبة النهضة العربية،
1992م) .
الريس٤ ،تمد ضياء الدين الريس ،ا٠تراج يف الدولة اإلسالمية ،ط( ،1القاىرة ،مكتبة هنضة مصر1957 ،م) .
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ٖٓ  -الزبيدي٤ ،تي الدين أيب فيض (ت 1205ى ) ،تاج العروسٖ ،تقيق علي شَتي( ،بَتوت ،دار الفكر،
1414ى 1994-م) .
ٖٔ  -الزحيلي ،وىبة الزحيلي ،الفقو اإلسالمي وأدلتو ،ط( 4دمشق ،سورية ،دار الفكر ،ب.ت) .
ٕٖ  -زيدان،عبدالكرمي زيدان،أحكام الذميُت وا١تستأمنُت،ط (1بغداد،ساعدت جامعة بغدادعلى نشر الكتاب،
1384ى 1963-م.
ٖٖ  -السرخسي ،ابو بكر مشس الدين ٤تمد السرخسي (ت 490ى ) ،ا١تبسوط ٖتقيق خليل ٤تي الدين ا١تيس ،ط 1
(بَتوت ،دار الفكر1421 ،ى 2000-م) .
ٖٗ  -السيوطي ،جالل الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر (ت 911ى ) ،تأريخ ا٠تلفاءٖ ،تقيق ٤تمد اٛتد عيسى ،ط 1
(القاىرة ،دار الغد اٞتديد1428 ،ى 2007-م).
ٖ٘ -
- ٖٙ
- ٖٚ
- ٖٛ
ٖٜ
ٓٗ
ٔٗ
ٕٗ

-

ٖٗ -
ٗٗ -
٘ٗ -
- ٗٙ

السيوطي ،جالل الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر (ت 911ى ) ،معجم مقاليد العلومٖ ،تقيق ٤تمد ابراىيم
عبادة ،ط( 1القاىرة ،مكتبة اآلداب1424 ،ى 2004-م) .
الصاحل ،صبحي الصاحل ،النظم اإلسالمية ،نشأتو وتطورىا ،ط( 4بغداد1978 ،م) .
الطربي ،أبو جعفر ٤تمد بن جرير (ت 310ى ) ،تأريخ االمم وا١تلوك ،ط ( 1بَتوت ،دار الكب العلمية،
1407ى ) .
عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن ٫تام الصنعاين (ت 211ى ) ،مصنف عبد الرزاقٖ ،تقيق حبيب الرٛتن
االعظمي ،ط( 2بَتوت ،ا١تكتب اإلسالمي1403 ،ى ) .
عبده٤ ،تمد عبده ،هنج البالغة( ،بَتوت ،دار ا١تعرفة ،ب.ت) .
عرجون ،صادق ابراىيم عرجون ،خالد بن الوليد ،ط( 4السعودية1407 ،ى 1987-م).
العمري ،اكرم بن ضياء ،عصر ا٠تالفة الراشدة( ،ا١تدينة ا١تنورة ،مكتبة العلوم واٟتكم1414 ،ى ) .
الفَتوز أبادي٣ ،تد الدين ٤تمد بن يعقوب (ت 758ى ) ،القاموس احمليط ،ط ( 2بَتوت ،دار ا١تعرفة للطباعة
والنشر والتوزيع1428 ،ى 2007-م) .
القحطاين،مسفربن علي القحطاين،النظام االقتصادي يف اإلسالم(،الرياض،جامعة ا١تلك فهد للبًتول وا١تعادن،
1423ى 2003-م) .
القرضاوي ،يوسف القرضاوي ،فقو الزكاة( ،القاىرة1406 ،ى 1985-م).
القرطيب ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن اٛتد االنصاري (ت 671ى ) ،اٞتامع ألحكام القرآنٖ ،تقيق ىشام ٝتَت
النجاري ،ط( 3الرياض ،دار عامل الكتب1423 ،ى 2003-م) .
القلقشندي ،أٛتد بن علي (ت 821ى ) ،صبح األعشىٖ ،تقيق يوسف علي طويل ،ط ( 1دمشق ،دار
الفكر1987 ،م) .

422

جملت الرتاث العلوي العزبي

فصلية  ،علمية ٤ ،تكمة

العدد الثاين – 2013م

587ى )،بدائع الصنائع،ط (2بَتوت،دارالكتب

 - ٗٚالكاساين،أبوبكرعالء الدين بن مسعودالكاساين(ت
العلمية1406،ى 1986-م) .
 - ٗٛالكبيسيٛ ،تدان عبد اجمليد ،ا٠تراج احكامو ومقاديره( ،بغداد1411 ،ى 1991-م) .
 - ٜٗا١تاوردي ،ابو اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي (ت 450ى ) ،اٟتاوي يف فقو الشافعي ،ط ( 1بَتوت،
دار الكتب العلمية1414 ،ى 1994-م) .
ٓ٘  -ا١تاوردي ،ايب اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي (ت 450ى ) ،االحكام السلطانية والواليات الدينية،
ٖتقيق خالد رشيد اٞتميلي( ،بغداد ،دار اٟترية1409 ،ى 1989-م) .
ٔ٘  -ا١تباركفوري،أيب العال٤تمدبن عبدالرٛتن بن عبدالرحيم (ت 1353ى )ٖ ،تفة االحوذي( ،بَتوت ،دار الكتب
العلمية ،ب.ت) .
ٕ٘ -
ٖ٘ -
ٗ٘ -
٘٘ -
- ٘ٙ
- ٘ٚ
- ٘ٛ
- ٜ٘
ٓ- ٙ
ٔ- ٙ

ا١تتقي ا٢تندي ،علي بن حسام الدين (ت975ى ) ،كنز العمال( ،بَتوت ،مؤسسة الرسالة1989 ،م) .
٤تمدآبادي،أيب الطيب ٤تمدشرف اٟتق العظيم(ت 1329ى ) ،عون العبود ،ط ( 2بَتوت ،دار الكتب العلمية،
1415ى 1995-م).
ا١ترغيناين ،برىان الدين علي بن أيب بكر (ت 593ى ) ،ا٢تداية يف شرح بداية ا١تبتدئٖ ،تقيق طالل يوسف،
(بَتوت ،دار احياء الًتاث العريب ،ب.ت) .
ا١ترغيناين ،برىان الدين علي بن ايب بكر (ت593ى ) ،نصب الراية( ،القاىرة ،دار اٟتديث ،ب.ت) .
مسلم ،أيب اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج القشَتي (ت 261ى ) ،صحيح مسلمٖ ،تقيق ٤تمد فؤاد عبد الباقي،
(بَتوت ،دار احياء الًتاث العريب ،ب.ت) .
ا١تقري الفيومي ،اٛتد بن ٤تمد بن علي ا١تقري (ت 770ى ) ،ا١تصباح ا١تنَت( ،بَتوت ،ا١تكتبة العلمية،
ب .ت) .
ا١تنيجي ،ايب ٤تمد علي بن زكريا (ت 686ى ) ،اللباب يف اٞتمع بُت السنة والكتابٖ ،تقيق ٤تمد فضل عبد
العزيز ا١تراد ،ط( 2دمشق ،دار القلم1414 ،ى 1994-م) .
النجاري٤ ،تمود بن اٛتد بن الصدر النجاري ،احمليط الربىاين( ،بَتوت ،دار احياء الًتاث العريب ،ب.ت) .
النيسابوري ،ابو اسحاق اٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم ،الكشف والبيانٖ ،تقيق ٤تمد بن عاشور ،ط ( 1بَتوت،
دار احياء الًتاث العريب1422 ،ى 2002-م).
الوزير ،ابو ا١تظفر ٭تِت بن ٤تمد بن ىبَتة الشباين ،اختالف االئمة العلماءٖ ،تقيق السيد يوسف اٛتد ،ط 1
(بَتوت ،دار الكتب العلمية1423 ،ى 2003-م) .

ٕ - ٙاليعقويب ،اٛتد بن أيب يعقوب (ت284ى ) ،تاريخ اليعقويب ،ط( ،1قم انتشارات ا١تكتبة اٟتيدرية1425 ،ى )
.
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(Abstract Research)
Tribute in Islamic economical system was considered one of the
matters that took great importance where there put for it many
jurisdictions that organize its work and the tribute was considered one
of the permanent income for the state and the tribute had direct benefits
for the life of the people where with the increasing differences in the
individuals incomes and put an end for phenomenon of monopoly for
some goods that was submit to tribute tax. The scientific necessity for
the subject of tribute in the Islamic thinking to divide the research into
three inquiries.In the first one: we tackled the definition of tribute in
language and in idiom and the legality of tribute in the Islam and the
beginning of tribute in Islam. As for the second inquiry: we tackled the
bases of tributes and their conditions and the amount of tribute and
their periods and persons who pay tribute.And in inquiry three: we
tackled the tribute outcomes and paying tribute was not punishment.
Through the study we reached to fix facts:
- Tribute is an important income for the house of funds
- We showed the educational, advanced and economical dimensions for
imposing tribute
Caliph Omar (Allah may satisfy him) had put special legislations that
facilitate the work of the tribute people.
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