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  مخص:مال
أن واضع الخراج عميه النظر في تمك األمور عند فرض الخراج، مراعيًا ما هو أسمم لبيت مال 

ى، وهذا سيؤدي إلى اختيار إحدى الطرق المالئمة، إذ المسممين من جهة ولممزارعين من جهة أخر 
يجوز أن يكون خراج كل ناحية مخالفًا لخراج غيرها، إذا اعتمد واضع الخراج األسس التي تستوجب 
إن يغير اإلمام طريقة تحصيل الخراج، أو ما شاكل ذلك، ومن اجل تسهيل مهمة استيفاء مبالغ 

إلسالم و المسممين، دون إلحاق أي نوع من الظمم أو الحيف الخراج عمى وفق الطريقة  التي تخدم ا
بالمزارعين، تضمن البحث عدة محاور منها ، مفهوم الخراج لغة واصطالًحا ، طرق في تحصيل 

 .اشهرها، خراج الوظيفة، خراج المقاسمة.ثم الخاتمة والمصادر والمراجع العربية ومنالخراج 
  د، الدولة العربية االسالمية(.الكممات المفتاحية: )الخراج، االقتصا

 
The role of the Kharaj in the economy of the Arab Islamic state 
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ABSTRACT: 

That the author can be adopt in considering those matters when imposing, 

taking into account what is the Surest Beit Money Muslims on the one hand 

and farmers on the other hand, this will lead to the selection of one of the 

appropriate ways, it may be that the outlying areas of each hand contrary to 

lekhraj elsewhere, if the author was adopted can be adopt the bases required 

to change the forward method of collecting, or the like, in order to facilitate 

the task of updating the amounts can be adopt on the way serving Islam and 

Muslims, without causing any kind of oppression or injustice farmers, 

included several axes, the concept can be adopt the language of ,has adopted 

several ways in the collection can be adopt perhaps best known, outlying 

areas function, outlying areas of   . then the conclusion of the Arab sources and 

references. 
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 :المقدمة
أن واضع الخراج عميه النظر في تمك األمور عند فرض الخراج، مراعيًا ما هو أسمم 
لبيت مال المسممين من جهة ولممزارعين من جهة أخرى، وهذا سيؤدي إلى اختيار 
إحدى الطرق المالئمة، إذ يجوز أن يكون خراج كل ناحية مخالفًا لخراج غيرها، إذا 

لتي تستوجب إن يغير اإلمام طريقة تحصيل الخراج، أو اعتمد واضع الخراج األسس ا
ما شاكل ذلك، ومن اجل تسهيل مهمة استيفاء مبالغ الخراج عمى وفق الطريقة  التي 

تضمن تخدم اإلسالم و المسممين، دون إلحاق أي نوع من الظمم أو الحيف بالمزارعين، 
اعتمدت عدة طرق في  البحث عدة محاور منها ، مفهوم الخراج لغة واصطالًحا ، فقد

تحصيل الخراج لعل اشهرها، خراج الوظيفة، خراج المقاسمة.ثم الخاتمة والمصادر 
 والمراجع العربية 

 مفهوم الخراج لغة واصطالًحا
ابرررن )الخرررراج فررري المغرررة مشرررتق مرررن الفعرررل الثالثررري اخررررجا، والخرررراج اسرررم لمرررا يخررررجال 

اأم تسررهلهم خراًجررا فخرررراج  قولرره تعرررالى: ، وأصرررمه فرري ( ٕٕ٘ص  ،هرررٗٔٗٔمنظررور، 
، وقوله تعالى: افهل نجعل لك خرًجا عمى أن،  (ٕٚسورة المؤمنون، اآلية، )ربك خيرا

راج ، وجراء فري كترب التفسرير أن الخر(ٜٗسرورة الكهرف، اآليرة )نجعل بيننرا وبيرنهم سرًداا
هرر ٕٓٗٔ،أبرن كثيرر ()ٔٔٔص ، ٕٓٓٓالطبري ،  )اوالخرج شيء واحد بمعنى األجر

 (ٜٙٔ، ص م ٜٜٜٔ/ 
قوله االخراج بالضمانا والمقصود هنا المبيع إذا كان لره دخرل  وروي عن النبي )ص( 

م،  ٜٜٗٔهرررر /ٗٔٗٔالطالقررراني، ( )ٖٙٓ( ، ص .تالسِِّجْسرررتاني، )ب) ا ةاألجررر وغمررر
 (.ٕٙٓص 

 ،(ٕٕ٘ص  ،هرررٗٔٗٔابررن منظررور،  )وفرري معرراجم المغررة اوالخررراج غمررة العبررد واألمررة ا
حررين قررال االخررراج فرري لغررة العرررب   م( ٛ٘ٓٔه/  ٓ٘ٗدي )توهررذا مررا قصرردو المرراور 

وورد  (ٕٚٓص، مٜٔٛٔ، البغدادي) (ٓٗٔص .ت، بالماوردي، ) اسم لمكراء والغمة
  (ٕٔٔص ، مٜٜٙٔالريس، .)أيًضا بمعنى الرزق والجعل والعطاء
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ابن  .)معموم ررجه القوم في السنة من مالهم بقدأما الخراج اصطالحا فهو: شيء يخ
أيًضا ما يوضع من ضرائب عمى األرض أو  ، وهو (.ٛٔ، ص ٔ، ج .ت،بمنظور

مجدالوي، ) (ٕٕٛم، ص ٜٗٙٔالريس،). (ٕٗص .ت،دانيل، ب)عمى محصوالتها
،مقابل استغالل  (٘٘ٗ، صٙج ،م ٜٜٛٔهر / ٜٔٗٔبيكر، ) (ٜٚٔ، ص ٜٜٔٔ

رَّاع لها ، أحمد، شمبي .)وهو أقدم أنواع الضرائب ،(ٗٓٔص ، ٓٔكاتبي، المجمد .)الزُّ
أما في الفقه  ، وقيل: الخراج هو اإلتاوة تؤخذ من أموال الناس (ٜٕٕالسياسة، ص 

، كالسواد. واألراضي  اإلسالمي فقد ربط مفهوم الخراج مع األراضي التي فتحت عنوة
 ،المقدسي) (ٕٕٔ، ص ٕم(ج ٜٜٓٔهر/ٓٔٗٔالشافعي،  .)الريفية في الشام ومصر

والذي أصبح أهم إيرادات بيت المال فيما ،  (ٜٚ٘، ص ٕ(ج مٜٛٙٔهر / 1388
: األرض العشرية هي التي أسمم أهمها عميها، وأرض جزيرة العرب، ٖٖٔبعدالمادة 

واألرض الخراجية هي التي فتحت حربًا أو صمحًا ما عدا جزيرة العرب، واألرض 
لة العشرية يممك األفراد رقبتها ومنفعتها، وأما األرض الخراجية فرقبتها ممك لمدو 

ومنفعتها يممكها األفراد، ويحق لكل فرد تبادل األرض العشرية ومنفعة األرض الخراجية 
 بالعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر األموال.

وأما األرض الخراجية، ففيها الخراج، وهو أن تهخذ الدولة من صاحب األرض قدرًا 
اإلنتاج الفعمي. ويقدر  معينًا، تقدرو، وتحددو، بحسب إنتاج األرض التقديري عادة، ال

عمى األرض بقدر احتمالها، حتى ال ُيظَمم صاحُب األرض، وال بيُت المال. وُيَحصَّل 
الخراج كل سنة من صاحب األرض، سواء أزرعت األرض أم لم تزرع، وسواء أخصبت 
أم أجدبت. أخرج أبو يوسف في الخراج عن عمرو بن ميمون وحارثة بن مضرب، قال: 

لخطاب )رضي اهلل تعالى عنه( عثمان بن حنيف عمى السواد، وأمرو بعث عمر بن ا»
«. أن يمسحه، فوضع عمى كل جريب عامٍر أو غامٍر، مما يعمل مثمه، درهمًا وقفيزاً 

مسح السواد، ما دون  tأن عمر بن الخطاب »وحدَّث الحجاج بن أرطهة عن ابن عوف 
الماء بدلو أو بغيرو، ُزرع أو جبل حموان، فوضع عمى كل جريب عامٍر أو غامٍر يناله 

 أخرجه أبو يوسف في الخراج.« ُعّطل، درهمًا وقفيزًا واحداً 
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وجعل الخراج عمى األرض الخراجية، فذلك ألن الخراج اسم لمكراء والغمة، ومنه قول 
َمانِ »النبي صمى اهلل عميه وآله وسمم:  أخرجه أحمد وأصحاب السنن « اْلَخَراُج ِبالضَّ

حسن صحيح، وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي، واألرض هنا ممك وقال الترمذي 
لبيت المال، فتعطى لمناس لالنتفاع بها، ويضرب عميها قدر معموم من المال سنويًا، 
 فهو بمنرزلة الكراء عميها، ولذلك يرجع تقديرو لمخميفة، ولكن ال يزيد عما تحتمل األرض.

لزكاة، ويصرف عمى جميع الوجوو التي ويوضع الخراج في بيت المال في غير باب ا
 تراها الدولة، كما يصرف سائر المال.

واألرض التي فتحت َعنوة وضرب عميها الخراج يبقى خراجها أبد الدهر، فإن أسمم 
أهمها أو باعوها إلى مسمم لم يسقط خراجها؛ ألّن صفتها من كونها فتحت َعنَوًة باقية 

شر مع الخراج؛ ألّن الخراج حق وجب عمى إلى آخر الزمان، ووجب عميهم دفع الع
األرض، والعشر حق وجب عمى ناتج أرض المسمم باآليات واألحاديث، وال تنافي بين 
الحقين؛ ألنهما وجبا بسببين مختمفين. وأما ما استدل به األحناف، عمى عدم الجمع بين 

م: )ال يجتمع العشر والخراج، من حديث يروونه عن رسول اهلل صمى اهلل عميه وآله وسم
عشر وخراج في أرض مسمم( فإّنه ليس بحديث، ولم يثبته الحفاظ أنه من كالم الرسول 

 صمى اهلل عميه وآله وسمم.
وُيبردأ بهداء الخراج، فإن بقي بعد أداء الخراج، مما تجب فيه الزكاة، من زروع وثمار، 

ن لم يبمغ النصاب، فال   زكاة عميه.ما َيبُمُغ النصاب، ُتخرُج منه الزكاة، وا 
العشر أو نصف »وهكذا فإن المسمم إذا ممك أرضًا عشرية، فعميه الزكاة عمى وجهها 

ذا ممك أرضًا خراجية فعميه الخراج وكذلك الزكاة، أي العشر أو نصف «العشر ، وا 
 العشر. 

ذا ممك أرضًا عشرية فعميه الخراج  وأما الكافر فإذا ممك أرضًا خراجية فعميه الخراج، وا 
عشر ألن األرض ال يصح أن تخمو عن وظيفة، ولما كان الكافر ليس من أهل ال ال

 العشر تعين الخراج.
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ومن أحيا أرضًا ميتة في أرض الخراج، لم يسبق أن ضرب الخراج عميها، تصبح أرضًا 
إذا كان « عميها خراج»إذا أحياها مسمم، وتكون أرضًا خراجية « فيها الزكاة»عشرية 

 الذمة.الذي أحياها من أهل 
ومن أحيا أرضًا ميتة في أرض الخراج، سبق أن وضع عميها الخراج قبل أن تتحول 
إلى أرض ميتة، فإنها تكون أرضًا خراجية، سواٌء أكان الذي أحياها مسممًا أم من أهل 

 الذمة.
هذا إذا كان اإلحياء لمزرع. وأما إذا كان لمسكنى، أو إلقامة مصانع، أو مخازن، أو 

ال عشر فيها وال خراج، ال فرق في ذلك بين أرض العشر، وأرض حظائر، فإّنه 
الخراج، فإن الصحابة الذين فتحوا العراق ومصر قد اختطوا الكوفة، والبصرة، 
والفسطاط، ونزلوها أيام عمر بن الخطاب، ونزل معهم غيرهم، ولم يضرب عميهم 

 ن والمباني.الخراج، ولم يدفعوا زكاة عنها؛ ألّن الزكاة ال تجب عمى المساك
واألرض العشرية والخراجية يحق تبادلها وتورث عن مالكها ألنها ممك حقيقي لمالكها 
فتنطبق عميها جميع أحكام الممك. وهو بالنسبة لألرض العشرية ظاهر، أما بالنسبة 
لألرض الخراجية فإن ممكيتها كممكية األرض العشرية سواء بسواء من حيث الممكية، 

ال في أمرين اثنين فحسب: أحدهما بالنسبة لعين ما يممك، والثاني وال فرق بينهما إ
بالنسبة لما يجب عمى األرض. أما بالنسبة لعين ما يممك فإن مالك األرض العشرية 
يممك رقبتها ومنفعتها، ومالك األرض الخراجية يممك منفعتها فقط وال يممك رقبتها. 

اد أن يوقف أرضه التي يممكها فإنه ويترتب عمى هذا أن مالك األرض العشرية إذا أر 
يستطيع ذلك في أي وقت يشاء، ألنه يممك عينها أي رقبتها. وأما مالك األرض 
الخراجية إذا أراد أن يوقف أرضه التي يممكها فإنه ال يستطيع ذلك، ألن الوقف يشترط 

ألرض فيه أن يكون الواقف مالكًا لعين ما يقفه، ومالك األرض الخراجية ال يممك عين ا
نما يممك منفعتها، ألن رقبتها ممك لبيت المال.  أي رقبتها وا 

وأما بالنسبة لما يجب عميه في األرض فإن األرض العشرية يجب فيها العشر أو 
نصف العشر، أي تجب فيها الزكاة عمى عين الخارج إذا بمغ نصابًا. وأما األرض 

دولة سنويًا عميها، سواء أزرعت الخراجية فيجب فيها الخراج، أي المقدار الذي تعينه ال
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أم لم تزرع، أنبتت أم لم تنبت، أخصبت أم أجدبت. هذان األمران فحسب هما المذان 
يفترق فيهما حكم األرض الخراجية عن األرض العشرية، وما عداهما ال يوجد أي فرق 
 بينهما، فإن أحكامهما واحدة هي أحكام ممكية المال، ولهذا يحق تبادل األرض عشرية
كانت أو خراجية بجميع أنواع التصرفات الشرعية من عقود وغيرها، وتورث عن مالكها 

 كسائر األموال.
 -فقد اعتمدت عدة طرق في تحصيل الخراج لعل اشهرها:

 . خراج الوظيفةٔ
 . خراج المقاسمة.ٕ

 -ولكل طريقة من هذو الطرق، ظروفها، وشروطها سنهتي عميها في الصفحات التالية:
 الوظيفةخراج 

وتسمى أيضًا، بخراج المساحة،ويقصد بهذو الطريقة، استيفاء الخراج عمى مساحة 
، وتؤخذ سنويًا نقدًا، وذكر الماوردي، أن (.ٖٕٔ-ٕٕٔ، ص،ب.تاألنصاري )االرض

طريقة )الوظيفة( أو المساحة تفرض عمى احدى الحالتين، أما أن عمى مساحة األرض 
 .)مساحة األرض المزروعة فعاًل )العامر فقط()العامر و الغامر(، أو توضع عمى 

، وال توجد هناك إشارة في استخدام هذو الطريقة في عهد  (ٖٕ٘ص الماوردي،
الرسول)صمى اهلل عميه و سمم(، فكانت الطريقة الشائعة االستخدام هي طريقة 
المقاسمة:وان هذو الطريقة معروفة و مستخدمة في العراق عندما كان تحت السيطرة 

فارسية البغيضة، فعندما تم تحريرو، وكان رأي الخميفة عمر)رضي اهلل عنه( و اغمب ال
الصحابة عدم توزيع األراضي و إنما تبقى فيئًا لكل المسممين و تطمب األمر أن تمسح 

أبو  ).سواد العراق، و توضع عميها مقادير جديدة مع مراعاة قدرة أهل الخراج في الدفع
حمموا ما ال يطيقون، وكذلك توفير مبالغ من شهنها تزيد ، دون أن ي (ٕٗٔيوسف، ص

من موارد الفيء، فعهد الخميفة عمر)رضي اهلل عنه( إلى حذيفة بن اليمان و عثمان 
، وأن يضعا عميها  (ٛ٘ٔص، ٜٔٛٔ،الفالحي.) ابن حنيف، بمسح سواد العراق

اليمان، لقد تركت الخراج، فهتيا وسهلهما عن كيفية الخراج عمى األرض، فقال حذيفة بن 
أبو يوسف، ) فضاًل، وقال عثمان بن حنيف: تركت عنها الضعف ولو شئت ألخذته
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،  ومن هذا يتضح لنا ان خميفة المسممين، كان يبغي في ذلك تطبيق العدالة  (ٕٖٔص
وتجنب ظمم الرعية، والتخفيف عن كاهمهم وعدم إلحاق األذى والحيف بهم، إذ يعد 

)رضي اهلل عنه( هو الذي أسس ديوان الخراج في الدولة الخميفة عمر بن الخطاب 
، المقريزي( )ٕٕٛ، صٖج،مٜٛٙٔابن سعد ، بيروت،  .)العربية اإلسالمية

، وعندما أمر بمسح العراق كانت مساحة األراضي المزروعة  (ٛٗٔ، صٔج،هرٛٔٗٔ
 .(ٜٖٕالماوردي، ص .)ستة وثالثين ألف الف جريب

مفت الروايات في مقاديرو، وقد اشار إليها قدامة بن وعندما وضع الخراج عميه، اخت
جعفر، حيث ذكر ان سبب الخالف يعود إلى اختالف األماكن، فمنها له يحتمل 

قدامة بن  .)الكثير، ومنها ما ال يحتمل، وحسب قريبًا من الفرض واألسواق
 (ٖٕ٘ص،جعفر

ل جريب من أما مقادير الخراج، فإن الخميفة عمر )رضي اهلل عنه(، وضع عمى ك
األرض عامرًا كان أو غامرًا يناله الماء بالواسطة أو سيحًا، مستثمرًا أو معطاًل عميه 

. أي فرض عمى كل ارض يصمها الماء (ٖٕ٘ص قدامة بن جعفر،)درهمًا وفقيرًا واحداً 
وهي صالحة لمزراعة وبعهدة مالك من الناس من اجل حث أهمها عمى استثمارها وعدم 

 )هذو النمط في تحصيل الخراج يطمق عميه )مسائح األرض( تركها معطمة، وان
 أي المزروع منها والمتروك. (ٖٕ٘الماوردي، ص

وهناك رواية أخرى مفادها إن الخميفة عمر )رضي اهلل عنه(، وضع عمى كل جريب 
من العنب عشرة دراهم، والنخل ثمانية دراهم، والقصب ستة دراهم، والحنطة أربعة 

، وذكر قدامة، انه وضع عمى النخل (ٖٔٔأبو يوسف، ص. )هماندراهم، والشعير در 
وأضاف  (.ٖٔٔقدامة، ص .)خمسة دراهم، وان الخميفة عمر أمر بإقرار هذو المقادي

ابو يوسف، انه وضع عمى القطن والسمسم خمسة دراهم وعمى غمة الصيف والخضر 
الخطاب )رضي اهلل خراج العراق في عهد الخميفة عمر ابن  -يومئذ -ثالثة دراهم فبمغ

                                                 

الجريب: وحدة لقياس المساحة وقدرو عشر قصبات في عشر قصبات، والقصبة ستة أذرع، فيكون  

 (الجريب ثالثة آالف وستمائة ذراع مكسرة.
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وعندما حررت بالد مصر ( ٖٚٙابو يوسف، الخراج، ص .)عنه( مائة ألف ألف درهم
من سيطرة الروم البيزنطيين، وضع عمرو بن العاص، الخراج عمى أرضها، فجعل 
عمى كل جريب دينارًا أرادب طعام، وكتب بذلك إلى الخميفة عمر بن الخطاب )رضي 

مصر في واليته ألفي ألف دينار وكان بعد ذلك بمغ أربعة اهلل عنه( فهقرو، فبمغ خراج 
 (.ٕٕٓ-ٕٙٔص، ٜٛٛٔالَباَلُذري ،  .)آالف آالف دينار

( أمر عامل خراجه عمى سقي عميه السالمعمي ابن ابي طالب ) االمام  وفي خالفة
نهر الفرات إن يضع عمى كل جريب من الحنطة ثمثي درهم، وعمى الشعير نصف 

تين التي تحوي النخل واألشجار عمى كل جريب عشرة دراهم، وعمى درهم، وعمى البسا
كل جريب كرم )عنب( مضى عمى غرسه ثالث سنوات ودخل في الرابعة، وأطعم فإن 
عميه عشرة دراهم وان ال يهخذ شيء من النخل الذي يهكمه من مر به، وكذلك ان ال 

 قدامة، .)لحبوب شيءوا يؤخذ من السمسم وال القطن وال الخضراوات، مثل المقاثي
وفي خالفة عبد الممك بن مروان بعث الضحاك بن عبد الرحمن األشعري  (ٖٛٙص

إلى إقميم الجزيرة فجعل عمى كل جريب مما بعدت دينارًا، وعمى كل ألف شجرة كرم 
)عنب( مما هو قريب دينارًا، وعمى كل الفي شجرة منها مما هو بعيد دينارًا وعمى كل 

ما قرب دينارًا وعمى كل مائتي شجرة منها مما بعد دينارًا، وكان مائة شجرة زيتون م
قياس البعد عند مسيرة اليوم واليومين وأكثر من ذلك، وما دون اليوم فهو من القريب، 

في   (ٜٖٔأبو يوسف، ص .)وطبق هذا األجراء عمى كل بالد الشام والموصل كذلك
 مقادير الخراج.

احة )الوظيفة( يطمق عميه )مسائح الزروع( أي إن هذا النمط في تحصيل خراج المس
يفرض فقط عمى األرض المزروعة فعاًل وتدر انتاجًا، ويؤخذ منها الخراج عمى وفق 

وان الخراج عمى هذو الطريقة يؤخذ مرة واحدة ( .ٖٕ٘الماوردي، ص.)السنة الشمسية
 .(ٖٙص، مٜٙٛٔعثمان،  .)في السنة

                                                 
 والمقاثي: االراضي التي تزرع فيها القثا أي الخيار التعروزي 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
5711 

وكان الخميفة عمر بن عبد العزيز يوصي عماله المسؤولين عن جباية خراج األرض 
 (ٜٙ٘، صٙج،مٜٛٙٔالطبري ، .)وفق هذو الطريقة بالعدل واإلحسان

أو المساحة( معمواًل به إلى ان عدل إلى نظام  -واستمر هذا النمط )أي خراج الوظيفة
  (ٕٕٛالماوردي، ص .)المقاسمة في عهد الخميفة العباسي ابي جعفر المنصور

ولطريقة )خراج الوظيفة أو المساحة( في تحصيل الخراج أهمية كبرى، فهنها تؤمن 
لمدولة موارد ثابتة ال تتهثر بتقمبات الظروف الزراعية، ألنها تعتمد عمى مساحة األرض 
وهي ثابتة، كما أنها تشجع الفالحين عمى تحسين نوعية اإلنتاج وزيادة كمياته، الن 

ها عميه فقط، السيما ان مقدار الضريبة ثابت، فإذا نقص اإلنتاج وساءت نوعيته مردود
 فإن الفالح يتحمل تبعات ذلك.

 خراج المقاسمة:
وهي واحدة من أهم طرق تحصيل الخراج التي بواسطتها يتم استيفاء حصة معمومة من 

زرع وتصفيته الناتج الزراعي عينًا وتسميمها إلى من يتولون جمع الخراج حين نضوج ال
، وتشير النصوص  (ٖٕالماوردي، ص .)ويحق لهم إعطاءو كياًل أو نقدًا بقيمته

التاريخية إن أول إشارة الستخدام هذو الطريقة في تحصيل الخراج، كان في عهد 
الرسول )صمى اهلل عميه  واله وسمم( عندما ظهر عمى ارض خيبر عنوة اسنة 

ن يبقوا عمى أرضهم يعممونها ويؤدون إلى ما فقاسم أهمها، واتفق معهم إٔٛٙهر/ٚ
المسممين نصف اإلنتاج، وجعل عبد اهلل بن رواحة يخرص عميهم بالنصف ثم يخيرهم 

،  (ٗ٘ٔص أبو يوسف، .)أي النصفين شاءوا، أو يقول لهم: اخرصوا انتم وخيروني
 ٜ٘٘ٔهر / ٖ٘ٚٔالمعافري،)وكذلك صالح أهل فدك عمى نصف غالل أرضهم أيضا

 (ٚٗص البالذري،)، وأهل وادي القرى(ٛٓٗ، صٖج، م
وروي عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول اهلل )صمى اهلل عميه وسمم( إلى قرى عربية 

. وفي عهد الخميفة عمر (ٜٙٔص، مٖٖٗٔأبن آدم،  .)وامرني أن آخذ حظ األرض
ليتولى  -اليمن -بن الخطاب )رضي اهلل عنه وجه )يعمي بن أمية( إلى ارض نجران

خراجها، فهوعز إليه أن يهخذ من كل ارض جال عنها أهمها، وهي مزروعة نخاًل  آمر
 -لعمر )رضي اهلل عنه( ولممسممين -وثمارًا، فإن كانت تسقى سيحًا أو ديمًا فإن فيئها



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
5711 

)لمدولة( ثمثان ولهم الثمث، وان كانت تسقى بالغرب )الواسطة( فمعمر )رضي اهلل عنه( 
ان، وان كانت مزروعة محاصيل فصيمة فإن فيئها ما يسقى ولممسممين الثمث ولهم الثمث

سيحًا أو ديمًا، فمعمر )رضي اهلل عنه( ولممسممين الثمث ولهم الثمث، وما يسقى بغرب 
-ٜٙٔابو يوسف، ص.))واسطة( فمعمر )رضي اهلل عنه( ولممسممين الثمث ولهم الثمثان

ٜٔٚ.) 
جاز منح االراضي ألصوافي وكان الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه( قد أ

وان اتخاذ هذا األجراء  (.ٖٙابن آدم، ص .)بالنصف والثمث حتى تبمغ العشر مقاسمة
هو لغرض تشجيع زراعة األرض وعدم تعطميها لما له من مردود ايجابي عمى ازدهار 
الحياة االقتصادية، وزيادة موارد بيت المال، وهذا يتضح ان مقادير الخراج منوطة 

اإلمام فيما يراو أصمح لإلسالم والمسممين، ففي خالفة هشام بن عبد الممك باجتهاد 
م( كتب له عاممه عمى خراج مصر عبيد اهلل بن الحبحاب ٖٗٚ-ٕٗٚهر /ٕ٘ٔ-٘ٓٔ)

 ٖٕٓٓهر /  ٕٗٗٔالكندي .)إن ارض مصر تحتمل الزيادة فزاد عمى كل دينار قيراطاً 
  (.ٔٗص.ت، )الخوارزمي، ب (ٗٚص، م
يفة أبو جعفر المنصور قد غير طريقة تحصيل الخراج في سواد العراق من وكان الخم  

طريقة المساحة )الوظيفة( التي أوجدها الخميفة عمر )رضي اهلل عنه(، إلى طريقة 
.  بسبب رخص األسعار، بحيث أصبحت (ٜٗٔص ،ٜٜٜٔالكروي،.) المقاسمة

هذا إلى خراب األرض  الغالت ال تفي بخراجها، مما حدا بهصحابها ترك الزراعة وادي
فانعكس عمى قمة موارد بيت مال المسممين، وتدهور اقتصاديات الدولة، واستمرت هذو 
الطريقة في عهد ابنه الخميفة المهدي الذي ولي خالفة المسممين بعد أبيه فجعل مقدار 

الخراج، عمى الثمث، فيما سقي بالدوالي، والربع فيما سقي بالنواضح والدواليب، وما 
، م  ٜ٘ٛٔهر /  ٘ٓٗٔ، أبن رجب الحنبمي .)سيحًا أو بالمطر عمى النصف سقي
وبما ان مقادير الخراج منوطة باجتهاد اإلمام كما ذكرنا، لذا حط الخميفة  (.ٔٔص

، (ٜٕٚص، م ٜٛٛٔهر /  ٛٓٗٔالجهشياري ، .)المهمون عن خراسان ربع خراجها
                                                 


 والقيراط )وحدة قياس لموزن وتساوي ربع خمس مثقال( 
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ة الخراج في السواد وجعمه عمى ويبدو إن وراء ذلك دوافع سياسية، في حين حدد الخميف
خمس اإلنتاج، لكن هذا ال يعني انه شمل كل االراضي الخراجية في الدولة، فهناك ما 
يشير إلى أن جباية األرض الخراجية في بعض المناطق استمرت عمى أساس المساحة 

 .(ٕٙٓص، مٜٔٚٔالسامرائي، ))أي الوظيفة(
ها الكاتب معاوية بن عبد اهلل إلى الخميفة وأورد لنا قدامة بن جعفر الرسالة التي بعث

العباسي المهدي، وضح له فيها ما يمحق بههل الخراج من حيف من استعمال طريقة 
في تحصيل الخراج، وان هذو المقادير هي عرضة لمتهثر  -أي الوظيفة -)المساحة(

ل بتقمب األسعار في حالتي الرخص والغالء، وهذا ينطبق عمى التين وعمى المحاصي
ما الكروم وسائر األشجار والخضر وجميع الغالت الخاضعة لضريبة  الحقمية، وا 
الخراج، فقد بقيت عمى طريقة المساحة في استيفاء الخراج مراعيًا في ذلك قربه وبعدو 

قدامة، )من األسواق والطمب عميه ومقادير إنتاجه، وما يحتاج من مؤن لألنفاق عميها
اإلنتاج فإذا كان يفي بخراجين الزم بدفع خراجًا  ، فبعد ذلك ينظر إلى(ٖٕٕ-ٕٕٕص

ذا نقص اإلنتاج عن ذلك ترك . فهذا ما (ٖٕٕ)قدامة، تامًا يعني النصف بعد ذلك، وا 
، وذكر قدامة:  (ٜٙٔص، م ٕٓٓٓهر /  ٕٔٗٔ ،أبو يعمى .)جرى في ارض السواد

ن صار ما يحتاج إلى تعشيرو من األرض يؤخذ بالمكاييل منه العشر، ويؤخذ م
  .لمغمة (ٕٕٚص، ٜٔٛٔهر/  ٔٓٗٔ، الشرباصي .)الطسق

وذكر ابو يوسف لمرشيد، مقادير خراج المقاسمة فإن كان المحصول الزراعي حنطة أو 
%( وان يسقى بالدوالي ٓٗشعيرًا ويسقى سيحًا فيقاسم عمى الخمسين لمدولة )أي 

المبذول فيها، %( مراعيًا في ذلك طريقة الري والجهد ٖٓفممدولة خمس ونصف )أي 
ما النخل والكروم والرطاب والبساتين فعمى الثمث )أي  ما غالت الصيف ٖ.ٖٖوا  %( وا 

ويقصد بغالت الصيف مثل   (ٖ٘ٔأبو يوسف، الخراج ص )%(ٕ٘فعمى الربع أي )
 .(ٜٖٗص، مٜ٘ٚٔ ،الرحبي .)الذرة والدخن والماش

                                                 


 ما يوضع عمى الجربان من الخراجالطسق: لفظة معربة تعني  
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شجار والنخيل وال في ومن الجدير بالذكر أن أبا يوسف لم يذكر طريقة السقي في اال
غالت الصيف، وربما كان السبب هو قمة مقادير الخراج، المفروضة، زمن الخميفة 

 عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه(.
وأكد أبو يوسف بان ال يخرص عميهم اإلنتاج الزراعي، أي ال يخمن عميهم عامل 

يجوز ان يمنع عنه  الخراج مقدار إنتاجهم الزراعي وبذلك يمزمهم باإليفاء بمقتضاو، وال
أهمه، لحين أن يراو عامل الخراج، ويحق لصاحب الزرع ان يبيع منه وتكون المقاسمة 

أو يقيم مقدار اإلنتاج تقييمًا عاداًل، ال يكون فيه ضرر  (ٖٕٕقدامة، ص.)في أالثمان
أبو يوسف، )عمى المزارعين وال عمى إيرادات الخراج، فيؤخذ منهم بقدر ما حددت

وعمى عامل الخراج إن يرى اخف عمى المزارعين فعل ذلك، ان  (.ٖ٘ٔالخراج، ص
،  أبو يوسف .)كان قسمة اإلنتاج أو البيع وقسمة الثمن، فايهما اخف عميهم فعل

  ( .ٖ٘ٔص
ومن هنا يتضح أن الفكر االقتصادي العربي اإلسالمي يتمتع بمرونة عالية في تقدير 

دته، ولم يكن هدفه تحصيل المادة مصمحة المسممين ورعاياهم المنضوين تحت سيا
فقط، وعمى هذو النهج أكد أبو يوسف إن تكون: مقاسمة عادلة خفيفة، فيها لمسمطان 

أبو ) رضًى وألهل الخراج من التظالم فيما بينهم وحمل بعضهم عمى بعض راحة وفضل
انه كان ميااًل إلى طريقة المقاسمة في  -هنا -ويبدو أبو يوسف( .ٖ٘ٔيوسف، ص

الخراج ولم يرغب في طريقة المساحة )الوظيفة( التي اتبعها عمر )رضي اهلل  تحصيل
 عنه( لألسباب التالية:

.     كانت األرض في ذلك الوقت محتممة والناس راضون، إذ لم يتوجهوا إليه ٔ
 بشكاية في مقدار وطريقة استيداء الخراج.

المساحة( لم يصدر عنه .  عندما أوجد الخميفة عمر )رضي اهلل عنه( هذا النظام )ٕ
إن هذا األجراء منه يجب أن يستمر ولم يمزم احد بذلك بل راعى المصمحة العامة ناظرًا 

 بعين االعتبار طاقة الناس وتمكيناتهم في أداء هذا الخراج.
.  ويبدو إن أبا يوسف رأى حينذاك إن أصحاب االراضي باتوا يشعرون بصعوبة في ٖ

 لى تركهم لألرض، فالبد إذا من أجراء العدالة.دفع الخراج، وهذا قد يؤدي إ
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فكان هذا مبررًا الستخدام هذو الطريقة التي تهخذ من اإلنتاج الزراعي نسبة معينة مهما 
 زاد أو قل فهو أكثر عدالة الصطحاب االراضي ويتماشى مع قدراتهم وقدرة األرض.     

 الخاتمة 
وورد أيًضا بمعنى الرزق والجعل اتخذ االخراج في لغة العرب اسم لمكراء والغمة .ٔ

والعطاء ، اما الخراج اصطالحا فهو: شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم 
 بقد رمعموم  .

األرض الخراجية، ففيها الخراج، وهو أن تهخذ الدولة من صاحب األرض قدرًا  .ٕ
 معينًا، تقدرو، وتحددو، بحسب إنتاج األرض التقديري عادة، ال اإلنتاج الفعمي.

ألرض العشرية والخراجية يحق تبادلها وتورث عن مالكها ألنها ممك حقيقي ا .ٖ
 لمالكها فتنطبق عميها جميع أحكام الممك. وهو بالنسبة لألرض العشرية ظاهر.

 فقد اعتمدت عدة طرق في تحصيل الخراج لعل اشهرها: خراج الوظيفة .ٗ
 وخراج المقاسمة. 
بمرونة عالية في تقدير مصمحة أن الفكر االقتصادي العربي اإلسالمي يتمتع  .٘

المسممين ورعاياهم المنضوين تحت سيادته، ولم يكن هدفه تحصيل المادة 
 فقط، وعمى هذو النهج أكد أبو يوسف إن تكون: مقاسمة عادلة خفيفة.
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 المصادر والمراجع
م( فتوح البمدان ٕٜٛهر/ٜٕٚ،أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت، البالذري .ٔ

 م( ٜٛٛٔالل، )بيروت ، ، دار ومكتبة اله
ء م( الوزرإٜٗهر/   ٖٖٔالجهشياري أبو عبد اهلل محمد بن عبدوس )ت  .ٕ

هر /  ٛٓٗٔ، دار الفكر الحديث، )بيروت،لكتاب، قدم له د. حسن الزينوا
 م( ٜٛٛٔ

مر(  ٜٜٚهر/ٖٚٛالخوارزمي ،محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد اهلل، )ت، .ٖ
األبياري  ،دار الكتاب العربي الطبعة مفاتيح العموم :تحقيق ، ابراهيم  

 الثانية)بيروت ، بال(
م( ٕٔٙٔهر/ٓٙٙالرازي، أبي بكر ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر)ت،  .ٗ

 مختار الصحاح  ، دار الكتاب العربي ، )بيروت ، بال( 
أبن رجب الحنبمي ،أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبمي )ت،  .٘

راج ألحكام الخراج ، دار الكتب العممية، م( االستخٕٜٖٔهر/ٜ٘ٚ
 م ٜ٘ٛٔهر /  ٘ٓٗٔلبنان  -الطبعةاألولى،) بيروت 

بيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، ، الزَّبيدي )ت .ٙ  ،الزَّ
م( تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق : مجموعة من ٜٓٚٔهر/ٕ٘ٓٔ

 المحققين دار الهداية، بيروت ، بال(
م( ٛٛٛهر/ٕ٘ٚتاني، أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق )ت، السِِّجسْ  .ٚ

سنن أبي داود: تحقيق، محمد محيي الدين عبد الحميد ،: المكتبة العصرية، 
 صيدا ) بيروت،بال(

محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة )ت،  ،السرخسي .ٛ
 ) مٖٜٜٔ/هر  1414 ،بيروت(دار المعرفة ، المبسوط)مٜٓٓٔهر/ٖٛٗ
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، أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري،  ابن سعد .ٜ
م( الطبقات الكبرى: تحقيق، إحسان عباس ، دار صادر، ٗٗٛهر/ٖٕٓ)ت، 

 م( ٜٛٙٔالطبعة األولى،  ) بيروت، 
م( األم ٚٔٛهر/ٕٗٓالشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس  )ت،  .ٓٔ

 م( ٜٜٓٔهر/ٓٔٗٔ،دار المعرفة ) بيروت   ، 
م( تاريخ الرسل ٕٕٜهر/ٖٓٔالطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ) ت،  .ٔٔ

 م(ٜٛٙٔوالمموك: تحقيق، محمد ابو الفضل ابراهيم ، )القاهرة ،
م( جامع البيان في تهويل القرآن : ٕٕٜهر/ٖٓٔ، )ت،  ................... .21

هر  ٕٓٗٔتحقيق: أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة الطبعة األولى، )بيروت 
  م( ٕٓٓٓ/ 

، المحيط في المغة :  م(ٜٜ٘ه/ٖ٘ٛ)ت، الصاحب الطالقاني ،ابن عباد .21
عالم الكتب الطبعة : األولى) بيروت ، تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين

 م( ٜٜٗٔهر /ٗٔٗٔ/ لبنان ، 

م( ٜٛٗهر/ٖٖٚقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، أبو الفرج )ت،  .ٗٔ
 م( ٜٔٛٔ، كتابة،دار الرشيد لمنشر، الطبعة األولى) بغدادالخراج وصناعة ال

أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد )ت،  ،بن قدامة المقدسي ا .٘ٔ
 (مٜٛٙٔهر / 1388 القاهرة،)  المغني م(ٖٕٕٔهر/ٕٓٙ

م( تفسير القرآن ٕٖٚٔهر/ٗٚٚأبن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر  )ت،  .21
بن محمد سالمة،دار طيبة لمنشر والتوزيع، الطبعة  العظيم :تحقيق: سامي

 م( ٜٜٜٔهر / ٕٓٗٔالثانية،) بيروت ،

م( كتاب ٜ٘ٙهر/ٖ٘٘الكندي، أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب )ت،  .ٚٔ
الوالة وكتاب القضاة لمكندي: تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، 
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األولى،  )بيروت ، وأحمد فريد المزيدي الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة  
 م( ٖٕٓٓهر /  ٕٗٗٔلبنان، 

م( المواعظ ٔٗٗٔهر/٘ٗٛالمقريزي ،أحمد بن عمي بن عبد القادر، )ت،  .ٛٔ
واالعتبار بذكر الخطط واآلثار،دار الكتب العممية، الطبعة األولى،) بيروت 

  هر( ٛٔٗٔ،
الماوردي، أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  .ٜٔ

   م( ألحكام السمطانية ،دار الحديث ،) القاهرة، بال(ٛ٘ٓٔهر/ٓ٘ٗ)ت، 
ابن منظور، محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين )ت،  .ٕٓ

 هر( ٗٔٗٔ،الطبعة: الثالثة )بيروت،م( لسان العرب،دار صادرٖٔٔٔهر/ٔٔٚ
أبن هشام عبد الممك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال  .ٕٔ

براهيم  :ر( السيرة النبويةمٕٛٛ/هٖٕٔين )ت،الد تحقيق: مصطفى السقا وا 
األبياري وعبد الحفيظ الشمبي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي 

 م( ٜ٘٘ٔهر / ٖ٘ٚٔوأوالدو ،الطبعة الثانية،  )مصر،
أبو يعمى، القاضي أبو يعمى، محمد بن الحسين بن محمد بن خمف ابن  .ٕٕ

م( األحكام السمطانية لمفراء صححه وعمق عميه: ٘ٙٓٔهر/ٛ٘ٗالفراء )ت،
محمد حامد الفقي دار الكتب العممية الطبعة: الثانية، ،) بيروت، لبنان 

 م( ٕٓٓٓهر /  ٕٔٗٔ
 

 ثانيا :املراجع  
ج، ترجمة أحمد  ٕٖبيكر، كارل، الجزية، دائرة المعارف اإلسالمية،  .ٖٕ

هر  ٜٔٗٔ) اإلمارات،  لإلبداع الفكري، الشارقة، الشناوي، مركز الشرق
 م( ٜٜٛٔ/
،  الرتاج المرصد عمى خزانة كتاب  الخراج، مطبعة الرحبي عبد العزيز .ٕٗ

 (مٜ٘ٚٔاإلرشاد ، )بغداد ،
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  بال(،دينيت دانيل، الجزية واإلسالم، دار مكتبة الحياة)بيروت  .ٕ٘
الريس، محمد ضياء الدين، الخراج والنظم المالية لمدولة اإلسالمية، دار  .ٕٙ

  م(ٜٜٙٔ)مصر ، ٖطالمعارف، 
السامرائي ،حسام الدين ،المؤسسات اإلدارية في الدولة العباسية   مكتبة دار  .ٕٚ

 م(ٜٔٚٔالفتح، )دمشق  ،
  م(ٜٙٛٔشبير محمد عثمان ، أحكام الخراج في الفقه اإلسالمي، )الكويت،  .ٕٛ
الشرباصي ،أحمد ،المعجم اإلقتصادي اإلسالمي ، دار الجيل،)بيروت ،  .ٜٕ

 (ٜٔٛٔهر/  ٔٓٗٔ
واالقتصاد في التفكير اإلسالمي، مكتبة النهضة  شمبي، أحمد، السياسة .ٖٓ

 م (ٜٗٙٔالمصرية ،) القاهرة ،
غيداء خزنة كاتبي ،الخراج منذ الفتح اإلسالمي حتى أواسط القرن الثالث  .ٖٔ

العموم  ،الممارسات والنظرية، مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،الهجري
 ،اإلنسانية

بغداد  )لبصرة و دورها العسكري و االداري،الفالحي، محمد حسين، ا .ٕٖ
،ٜٔٛٔ). 
 ع فى الحضارة العربية االسالمية الكروي إبراهيم سممان الكروي، المرج .ٖٖ

 (ٜٜٜٔمركز االسكندرية لمكتاب )القاهرة ،  
في عهد عمر بن الخطاب،. دار  اإلسالمية اإلدارةمجدالوي، فاروق سعيد،  .ٖٗ

 (ٜٜٔٔبيروت ,  )النهضة العربية،
 

 


