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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به هافي
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ملنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح ا -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16باعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الط /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط و 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للفحص –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح  إلى )ُمحك

َ
األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ي: يرسل بدون اسم .يجب
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للب
َ
حث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)التقل عن  نكليزيةواإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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  واخَلراجسالم اإِل

بتول عباس فاضل  


 

4/7/2020 تأريخ القبول:       21/1/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ية سة النظم االسالمار الخراج من المواضيع المهمة في د عو موض ن  أ  الشك            
 ظيميةواحي التاريخية والتنتتداخل في دراسته الن ؛ ِإذفهو يتطلب الجهد والمتابعة

قتصادية مع النواحي الفقهية لذلك اهتم الباحث بدارسة هذا الموضوع لما له من اهمية االو 
كبيرة في حياة الدولة العربية االسالمية من استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في 
البالد ، حيث تضمن البحث معنى الخراج لغة واصطالحا ونشأة الخراج في االسالم 

ضي الخراجية وقد ار ق استيفاء الخراج وانواع االائوطر ية لديوان الخراج وااليرادات المال
 ِإذكتاب الخراج للقاضي ابو يوسف،  :زهابر أ  ن الباحث بالكثير من المصادر من استعا

حيث امدت  استفاد الباحث منه كثًيرا فضال عن  بعض المراجع المهمة في هذا الموضوع
مثل كتاب النظم االسالمية لصبحي صالح وقد ومات القيمة لالبحث بالكثير من المع

حاول الباحث االلمام بموضوع الخراج من جميع جوانبه من اجل اعطاء بحث متكامل 
 عن موضوع الخراج في الدولة االسالمية .  

 .الخراج ، االيرادات المالية ، والة الخراجالكلمات المفتاحية: 
 :المقدمة

  :اج لغة واصطالح  االخر 
ما يخرج من  لهصأ  ج و راي برز واالسم الخأ  ا من خرج يخرج خروجً ج لغة: ار الخ       

 . (1)خرجةأ خاريج، أ ج، راخإِ رض، والجمع ال  

                                                 

 زارة التربية/جمهورية العراقالمديرية العامة لتربية نينوى/و / مدرس مساعد. 
،  6، ج(المجمع العلمي ، المطبعة االسالمية)الفضل بن الحسن الطبرسي : تفسير مجمع البيان ،   (1)

 . 346ص
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، وفي اصطالح االرض الزارعية لما يستخرج من حاص وهو -ج اصطالحا: راالخ
 عبارة عن االموال ه،  او ان(1)اهرض من حقوق تؤدى عنى رقاب ال  لاء ما وضع عهالفق

 التي تتولى الدولة امر جبايتيا وصرفيا في مصارفيا.  
 ج في االسالم انشأة الخر 

ة عمر بن ليفلت الخالفة الى الخآ ()ة ابو بكر الصديق ليفبعد وفاة الخ 
وازدادت الفتوحات االسالمية واتسعت رقعة الدولة االسالمية  (هرضي اهلل عن)الخطاب 
 لمسلمين لا دائما ن يجعل موردً أ   ()الخطاب فة عمر بن ليالخ ىفرأ قاتهاوكثرت نف

ويضرب  المسلمين بل تبقى وقفا لجميع  المقاتلينان ال يقسم االرض بين رأيه فكان 
 اخيرا الرأياالخر وقد استقر  همبعضوقد وافق بعض الصحابة وعارض راج الخ عليها

 . (2)()يفة عمر بن الخطاب لى موافقة الخلع
 عليهاج راووضع الخالسواد ن الخطاب رضي اهلل عنه ألرض يفة عمر بلسبب وقف الخ
 :وعدم تقسيمها 

ا : لماذا فرض عمر بن الخطاب هة ومنئلن القارئ بعض االسهقد يتبادر الى ذ 
ا لتدعيم هالى ذلك ؟ وما الحجج التي قدم ؟ وما الدوافع التي دفعت راجالخ هرضي اهلل عن

هذه جابة عن وللِ  وسلم عليهاهلل  صلىهلل ؟ فكيف استطاع اقناع اصحاب رسول ا رأيه
 .  الخراج عليها ة التي كانت االساس لوقف االرض ووضع لة اليك القصة الكاملاالسئ

 علىفاء اهلل أ  في قسمة االرضين التي  شاورهمق راما جاء فتح العلف) قال ابو يوسف: .1
، وما  حقوقهمم هسم لردوا ان يقأ  ، و اهم قوم فيل، فتكق والشامرارض العأ  ن من سلميالم

مين فيجدون االرض لفكيف بمن يأتي من المسه فتحوا فقال عمر رضي اهلل تعالى عن
  (.(3)قد اقتسمت وورثت عن االباء وحيزت بعلوجها

                                                 

دار )ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي : االحكام السلطانية والواليات الدينة ،   (1)
 .22(، صالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان

صبحي الصالح : النظم االسالمية "نشأتها وتطورها" ، )بيروت ، دار العلم ، الطبعة الرابعة(،   (2)
 . 360، ص ، (صبحي الصالح : النظم االسالمية "نشأتها طبعة الرابعة. 360، ص 1978

 126بيروت(،ص لبنان، القاضي ابو يوسف:كتاب الخراج،)دار المعرفة للطباعة والنشر،  (3)
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ي ؟ ما االرض رأفما ال ه(رضي اهلل عن) (1) في فقال عبد الرحمن بن عو رأب
فإذا  (2)اال كما تقول ولست ارى ذلكو هم فقال عمر : ما هيلوج اال مما افاء اهلل علوالع

د لذا البهمل باالثغور ؟ وما يكون لذرية واالر  هفما يسد ب (3)اهوجلق بعاقسمت ارض العر 
ى لينا بأسيافنا علف ما افاء اهلل عق، وقالو ات هى عمر رضي اهلل عنلوبغيره ؟ فأكثروا ع

م يحضروا ، فكان عمر رضي م ولهدوا ؟ ولبناء قوم ولبناء ابنائهقوم لم يحضروا ولم يش
، قالوا : فاستشر ، قال فاستشار  رأييذا هى ان يقول لال يزيد ع هاهلل تعالى عن

فوا ، فأرسل الى عشرة من االنصار خمسة من االوس وخمسة لاجرين االولين فاختهالم
ا ثم قال : اني لم ازعجكم اال لن تشتركو  عليهما اجتمعوا حمد اهلل واثنى لمن الخزرج ، ف

ت من اموركم ، خالفني من خالفني ، و وافقني من وافقني ، ولست لفي امانتي فيما حم
سمع يا امير المؤمنين ، قال : قد سمعتم كالم ن، قالوا قل  هواياذا الذي هاريد ان تتبعوا 

ما ، لئن كنت لم واني اعوذ باهلل ان ارتكب ظهم حقوقهملؤالء القوم الذين زعموا اني اظه
ا هوجليت ان احبس االرضين بعأم لقد شقيت ، وقد ر هغير  هم واعطيتهو لها م شيئهتلمظ

ة والذرية لالمقات (4)مينسلملا ، فتكون فيئا لهم الجزية يؤدونه، وفي رقابجاا الخر ليهواضع ع
، وقد تم جباية  رأيتت وما لفنعم ما ق رأيك الرأيم ، فقالوا جميعا : هولمن يأتي من بعد

    م.همائة الف الف در  هيموت عمر رضي اهلل عنواد الكوفة قبل ان س
وحدثني بعض مشايخنا عن يزيد بن ابي حبيب ان عمر  وقد قال ابو يوسف : 

ان  هغني كتابك تذكر فيلق اما بعد فقد باكتب الى سعد حين افتتح العر  هرضي اهلل عن
ذا فانظر ما هابي م ، فاذا اتاك كتليهم وما افاء اهلل عنمهاغالناس سألوك ان تقسم بينيم م

                                                 

عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ، ولد بعد عام الفيل بعشر سنين ، من السابقين الى االسالم   (1)
شهد بدر واحد ، وهو احد العشرة المبشرين بالجنة وكان كثير المال وكثير االنفاق ، عز الدين ابي الحسن 

لبناء، محمد احمد عاشور، راهيم اعلي ابن االثير : اسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق : محمد اب
 . 475، ص 3، ج(1970القاهرة ، مطبعة الشعب ، )
طباعة والنشر ، لبنان ، ابراهيم القاضي : كتاب الخراج ،)دار المعرفة لل ابو يوسف يعقوب بن  (2)

 . 126، ص (بيروت
ان / حامد ابراهيم مصطفى / احمد الزي)العلوج : جمع علج وهو الرجل الغليظ من كفار العجم ،   (3)

 ، باب العين.(2004مكتبة الشروق ، الطبعة الرابعة ، ): المعجم الوسيط ، (عبد القادر / محمد النجار
 . 126ابو يوسف ، الخراج ، ص  (4)
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مين لبين من حضر من المس فأسمع الى العسكر من مال ،  ه يك بلب الناس علاج
ا همين ، فانك ان قسمتلا ، ليكون ذلك في اعطيات المسهار لعمالهواترك االرضين واالن

 .  (1)م شيءهبين من حضر لم يكن لمن بعد
في فرض  (رضي اهلل عنه)اب يفة عمر بن الخطليها الخلاالستدالالت التي اعتمد ع

   :ى ارض السوادلع الخراج
والذين }تعالى :  هبقول (هرضي اهلل عن)يفة عمر بن الخطاب للقد استدل الخ 

بنا لو م يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا بااليمان وال تجعل في قهجاؤوا من بعد
فقد  همذه عامة لمن جاء بعدهفكانت ) :، قال (2){ذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيملغال ل
ف بعدىم بغير قسم لؤالء ؟ وندع من تخهل هؤالء جميعا فكيف نقسمهذا الفيء بين هصار 

 .  خراجه(وجمع  هى تركل؟ فأجمع ع
 االستدالالت: 

والذين جاؤوا }مين لنصيبا لمن يأتي بعد الفاتحين من المس هت فيعليات الفيء جآ ن  إِ  .1
ا ، وورثت عن االباء  هلهيبيم اذا اقتسمت االرض واى نصلون علفكيف يحص {مهبعد

 وحيزت.  
ان اتساع رقعة الدولة االسالمية ووجود مدن كبرى كالكوفة والبصرة يقتضي وجود  .2

ب وجود مورد ثابت ، لحة ، ومستعدة لحماية البالد ، االمر الذي يتطلزة مسهجيوش مج
 .  (3)زمى التمويل الاللفاذا قسمت ارض السواد فمن اين نحصل ع

ؤالء ه، و مهمين من اعدائلا لحماية المسهطون فيرابان الثغور بحاجة الى جنود ي .3
 رض.  ذا التمويل بعد توزيع ال  هى لبحاجة الى تمويل فمن اين يحصل ع المرابطون

اذا تم  عليهون لمن اين يحصفدخل لم بحاجة الى مصدر لهمين وذرياتلالمس اراملان  .4
 خمة.  ضا الهمال من عائداتتوزيع االرض وخال بيت ال

                                                 

 . 24بو يوسف : كتاب الخراج ، ص. 24ابو يوسف : كتاب الخراج ، ص ا  (1)
 . 10سورة الحشر : اية   (2)
 . 27راج ، صالقاضي ابو يوسف ، الخ  (3)
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حتى قالوا  الكراما الصحابة هالتي اقنع ب هك كانت حجج عمر رضي اهلل عنلت
 .  رأيتت وما لفنعم ما ق الرأي رأيكجميعا : 
من االمتناع من قسمة  هعمر رضي اهلل عن رأىوالذي ): قال ابو يوسف 

من بيان ذلك توفيق من اهلل  هاهلل ما كان في كتاب ه، عندما عرفاهاالرضين بين من افتتح
ذلك راج ، وفيما رآه من جمع خمينلكانت الحيزة لجميع المس هوفيفيما صنع،  هكان ل
ى الناس لذا لو لم يكون موقوفا عه ن  ل   ؛مه، عموم النفع لجماعتمينلبين المس هوقسمت

، ولما د هاى السير في الجلق لم تشحن الثغور ولم تقو الجيوش عاز ر في االعطيات وال  
 .(1)(م بالخير حيث كانلة واهلل اعلت من المقاتلاذا خ مدنهمل الكفر الى هامن رجوع ا

   :دارتها   و  الخراجتنظيم ديوان 
قد انشئت  الخراجديوان  السي مادواوين المال و  ن  أ يشير بعض المؤرخين الى  

ثين في النظم ويؤكد بعض الباح هيفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنلالخ عهدابتداء في 
ا النظام ويقصد هذوبعد ان اخذ عمر عن الفرس )بالقول :  الرأيذا ه االسالمية والمالية 

 منها ديوان الخراج دواوين  ة، فأنشأ عد(تبعا لحاجات الدولة وبوبه هنظام الدواوين ، قرع
مة ه، وقد كانت م (2)م من العطاءللمعرفة ما يرد الى بيت المال وما يفرض لكل مس

ا الشريعة هيلالعامة التي نصت ع الخزانةتنحصر في تحصيل موارد  الخراجوان دي
مين وكان لحة االسالم والمسلولي االمر رعاية لمص ويفرضهاا هاالسالمية او التي يحدد

 وفروعهاذا الديوان مركزيا في المدينة المنورة عاصمة الدولة االسالمية ه نظام العمل في
و بصفة عامة نظام واحد من حيث التنظيم والقواعد هحدة و  ىلفي كل امارة او والية ع

 . (3)المالية
 
 
 

                                                 

 . 127المصدر نفسه، ص  (1)
 . 312صحبي الصالح : النظم االسالمية ، ص  (2)
مركز الملك فيصل للبحوث ، الطبعة االولى ، )، ة : تأسيس عمر بن الخطاب للديوانمصطفى فايد  (3)

 . 61، ص(1997
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 ا:  همن عديدة وارداتتتضمن  خراج ال لديواندات المالية ااالير     
    :أراضي الخراج -1
 صناف:  أ  ي ثالثة هو  
 ا العشر فقط.  ليهذه عهمون فلا المسليها قبل ان يستولي عهلهأ  م لسأ  أرض  . أ

مع  عليهالذي يتصالحون  الخراجا ليهذه عها فهلهح مع المين بصلمسلمت للرض سأ   . ب
 .  هلهاأ  

 ا غنائم.  ها الخمس اي عشرين بالمئة كأنليهمون عنوة بالحرب فعلا المسهخذأ ارض  ج.
  :موال زكاة األأ  -2

فأقيموا الصالة وآتوا )) :تعالى ها قولهدلتأ  مين ومن لموال المسأ  ى لما فرض ع       
 . (1)((ةالزكا
   :الفيء -3

ا ليهبسبب الحرب وع هكيتلو المتاع الذي تكتسب مهعبارة عن غنائم الحرب و  
 . (2)اهالخمس اي عشرين بالمئة من قيمت

  :القطائع والصوافي 
كا لحاكم لا لدولة االسالم وقد كانت قبل ذلك مهكيتلي االرض التي تؤول مهو  
ضي لمن قتل في الحرب او راذه االهكانت  ا لدولة االسالم اوكً لت بالده مصار البالد و 

 . (3)أ رضهرب وترك ه
   :تاعشور التجار  -4

                                                 

 . 13سورة المجادلة : اية  (1)
 60، ص(1976القاهرة ، دار الفكر ، )عمال االدارة ، سعيد عبد المنعم السليم : الرقابة على ا  (2)

 ،8ج المؤسسة المصرية العامة ( ،شهاب الدين أحمد النويري :نهاية االرب في فنون االدب،)القاهرة،
 .93ص

(، 1980براهيم محمد قطب : النظم المالية في االسالم ، )القاهرة ، الهيئة المصرية العام ، إِ  (3)
 . 197القاهرة ، الهيئة المصرية العام ،)ب : النظم المالية في االسالم ، راهيم محمد قط. 197ص
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ية لالداخ التجاراتى أموال لض مالية تفرض مرة واحدة في السنة عرائي فهو  
 سالم.  والخارجية في دولة اإلِ 

 :الجزية   -5
ى الذميين المقيمين في دولة االسالم لك الفريضة المالية التي تفرض علي ته 

خرين مون من اعتداء اآللم المسهم وذلك مقابل أن يؤمنهى رؤوسلم بل عهى اموالليس عل
 . (1)مليهع
  :راجق استيفاء الخائطر 

يفة عمر بن لفعندما ارد الخ الخراجعن طريق عامل او جابي راج يتم استيفاء الخ 
 هعثوا اليك المناطق ليبلل تهفي عدة واليات كان يكتب ل عماال للخراجالخطاب ان يعين 

كتب عمر بن الخطاب رضي اهلل )) م ويروي ابو يوسف :هحلم واصهبرجال من اخيار 
ل البصرة كذلك هوالى ا ،مهحلم واصهرجال من اخير  هل الكوفة يبعثون اليهالى ا هعن

ل الشام هل الكوفة عثمان بن فرقد ، وبعث اها هل الشام كذلك ، قال فبعث اليهوالى ا
ى لم عهل البصرة الحجاج بن عالط ، فاستعمل كل واحد منهمعن بن يزيد ، وبعث ال

 .  ((هارضراج خ
 عملهموال الجباة والعمال اثناء أ  حصاء إِ يفة عمر بن الخطاب يقوم بلوكان الخ 
ا ها استفسر عن سببهذا الجابي فاذا وجد زيادة فيهى حقيقة الزيادة لدى ليقف عوما بعد ل

 : (2)و الجابيأ   الخراج اما ابرز ما يجب ان يتوفر في عامل 
 مانة.  الجابي بالتقوى والورع واإلِ  ان يتصف .1
 .  ها ا من المنطقة التي سوف يعمل بان يكون مرشحً  .2
 .  الخراج ى اشغال وظيفة عامل لان يوافق ع .3
 رض وشؤون الزارعة.  بمساحة ال   خبيران يكون  .4

                                                 

،  (القاهرة ، المؤسسة المصرية العامة)، االدبشياب الدين احمد النويري : نهاية االرب في فنون   (1)
 . 93، ص 8ج
مكة المكرمة )ول ، عبد اهلل محمد عزام : الخراج في الدولة االسالمية حتى نهاية العهد العباسي اال  (2)

 .123، ص(1981، 
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 بالحساب وأصول السنة.   خبير ان يكون  .5
 . (1)والعدل واالنصافراج ل الخهان يمتاز بالرفق بأ .6

   :جرارض الخأأ ى لق عللفاظ التي تطاألأ 
 :  وهي ،الخراج رضأ  ى لق علحات تطلومصط عديدة لفاظأ  ناك ه     

يفة عمر بن الخطاب رضي اهلل لفظة في االسالم الخلذه الهاول من استعمل  الطسق: .1
ارفع الجزية عن )) : هما كتابا جاء فيلل الذمة اسهين من الحيث كتب في رج هعن

 .  ((ماهما وخذ الطسق عن ارضيهرؤوس
 خراج الرأسى الجزية لق علجزية االرض كما يطالخراج و ى لق عليطرض: جزية ال   .2

 .  (2)يشتركان في نفس المعنى اللفظين ن  وذلك ل  
المفروض راجة الخ ن  ل  ؛ رضجرة ال  أ  تسمية راج ى الخلماء علق العلطأ  رض: اجرة ال   .3

ى جميع لفاالمام يقف االرض المفتوحة ع لهاالنامية بمثابة االجرة  االرض الخراجيةى لع
 . (3)اهلها يزرعونها بخراج معلوم ا في ايدي همين ويتركلالمس

 :  خراجنواع الأأ 
وفق  بجبايتهاطة لمن الموارد االساسية في الدولة ولقد عنيت الس الخراجيعد  

الفالحين واتبعت الدولة لذلك ما  من الضريبةذه هشروط من اجل تحقيق العدالة عند دفع 
 يأتي: 

 ج المساحة:  اخر  
المساحة او  بخراجذا يسمى همساحة المزروعة وللالضريبة طبقا ل تدفعي ان هو  

زارعة ونوع المحصول وتكون الضريبة ثابتة حتى ال يكون مجاال لة للالقاب رضال  
ب بقاء الزارعة لذه الطريقة يتطها ما دامت مساحة االرض مضبوطة ونجاح هتالعب فيلل

                                                 

  .  123ص: الخراج في الدولة االسالمي زامعزام  . 123عزام : الخراج في الدولة االسالمية ، ص (1)
ابي عبيد القاسم بن سالم : كتاب االموال ، تحقيق : خليل محمد ، )دار الفكر ، بيروت(،  (2)

 . 89، صيروت(تحقيق : خليابي عبيد القاسم بن سالم : كتاب االموال ، .89ص
 . 89سالم : كتاب االموال ، ص  (3)
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المساحة  خراجى ان الغرض من ادخال نظام لوتتفق جميع المصادر ع (1)واالسعار ثابتة
 خراج ، ومن جانب اخر فإن(2)مهم واقرب الي بيئتهح لمر لاص هن  و الرفق بالناس ل  ه

بات االحوال لدولة موارد ثابتة ال تتأثر بتقلدولة حيث انو يؤمن للالمساحة لو فوائد كثيرة ل
ى تحسين لي ثابتة كما انو شجع الفالحين عهى مساحة االرض و ليعتمد ع هن  عية ل  االزر 

واستمر  الراشدييؤخذ منذ العصر  الخراجذا النوع من هوقد ظل  هعي وزيادتار االنتاج الز 
م اما هق بالدر افي العر  الخراجاالت وكانت جباية في العصر العباسي باستثناء بعض الح

 . (3)في بالد الشام ومصر واليمن فكانت بالدنانير

   :المقاسمة خراج -
خالفة بنظام جديد يسمى لوالواليات التابعة ل العراقثم بعد ذلك بدأ العمل في  

العمل  بلدي ، ويتطهيفة العباسي الملد الخهفي ع هالمقاسمة حيث بدأ العمل ب بخراج
 (4)بين الفالحين والعمال هضبط مقدار المنتوج وضمان عدم تسربراج ذا النوع من الخهب

فالرض  عي تبعا لطريقة ري االرضار نسبة معينة من الحاصل الز  هوتأخذ الدولة بموجب
ا نصف الحاصل واالرض التي تسقى ليهرض عبماء المطر فتف التي تسقى ديما اي

ث الحاصل اما االرض التي تسقى بالدواليب لا ثليهالدواب ع بالدوالي النواعير بواسطة
 ا الربع.  هيلبواسطة اليد فع

 راج والة الخ
 في زمن االرشدين   الخراج والة 

وائل سنين الفتح أ  العرب في  ن  أ  ر هومات التي تظلوردت في الكتب بعض المع 
وبيت المال فذكر الطبري  والة خاصين غير المسؤولين عن االدارة العراقفي  الخراجولوا 

فبعث في العمالة عبد اهلل ))ق الغربية راالع طرافأ  ى لان خالد بن الوليد عندما سيطر ع
 الخراجؤالء كانوا عمال هف ((نيز بن مقرن الم دبن وثيمة ، وجرير بن عبد اهلل ، وسوي

                                                 

 . 111القاضي ابو يوسف : الخراج ، ص  (1)
 ..197: الخراج في العراق ، )مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد(، صصالح احمد العلي (2)
 . 111القاضي ابو يوسف : الخراج، ص  (3)
حضارة العربية اإلسالمية، )بغداد، مطبعة عبد الجبار ناجي واخرون :تاريخ ال (4)

 72(،ص2019الناشر،
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نذاك آدة وضاع السائوال   راقغير ان طبيعة حركات خالد في الع (1)زمن خالد بن الوليد
 العراق ح  تِ ف  ن أ  بعد  ها انيضً أ  ومات، وذكر الطبري لعمذه الهتدفع الى التشكيك في قيمة 

ة لى ما سقت دجلحذيفة بن اليمان ع هيفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنلاستعمل الخ
 . (2)الفرات  ى ما سقىلا وعثمان بن حنيف عهئار و  وما

رحبي ولى قرظة بن كعب ال   هعن ي رضي اهللليفة علوذكر البالذري ان الخ 
 . (3)رينهالنراج بى جباية الخلع

شدين كان يتواله رجل من العرب افاء الر لفي زمن الخ راجا تقدم ان الخيتضح مم  و 
بات ل عن الوالي وصاحب بيت المال غير ان متطمستقاًل  لهيفة ويكون في عمليختاره الخ

مور المالية في تيسير ال  راج مية الخهما ل  هاالدارة كانت تقضي تنظيم وتوثيق العالقة بين
 دارة.  واإلِ 
   :مويينفي زمن األأ  الخراجوالة 

ما هالكوفة والبصرة وما يتبع هيف بماالعراق موية كانت والية وفي زمن الخالفة ال   
 دراجم عبد اهلل بن لهوائأ  ومن راج تسند الى وال واحد وذكرت المصادر عددا من والة الخ

 لى خراج العراق مم الذي كان علثم تاله يزيد بن ابي م راج بالعراقى الخلان عالذي ك
 الرئيس الخراج ؤالء من عمال ودواوين ديوان هى كل ليمن عهعند وفاة الحجاج وكان ي

ومصر  العراقفي  هناك دواوين فرعية تتشعب عنهفي دمشق عاصمة الدولة االموية و 
ا من هزملا من اموال وتصرف ما يهتجمع ما يرد الي ذه الدواوين الفرعيةها وكانت هوغير 

 . (4)في دمشق للخراجا الى الديوان المركزي هاموال ثم ترسل ما يتبقى لدي
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  :في زمن العباسيين  راجوالة الخ
م يسندون هوائل دولتأ العباس في  بنواما في زمن الخالفة العباسية فقد كان  

فاء لوقد كان الخ الفرس من وا رجاالً لبعد ذلك استعم م المقربين ثمهلهالى والة من اراج الخ
 يفة المأمونلغت في زمن الخلحتى براج العباسيون ال يقصرون في زيادة رواتب والة الخ

ل الذي تولى هفضل بن السلي لهو  درهمثالثة ماليين  (م833-813ه/189-218)
ى لواجماع العمال ع ى حفظ النظاملم عها ساعد بني العباس في اوائل دولتومم   قالمشر 

م هزمن العباسيين بعظم امتالكفي الخراج وقوة االدارة فعظم  الرأيو سداد هم هوالئ
  .(1)دولة العربية االسالميةلضي التابعة لار لأل

 :الخاتمة
ا في الدولة العربية همية النظم االسالمية وتطور هأ  ضح من خالل البحث يت   

يفة عمر بن الخطاب لاالولى منذ زمن الخ هعالمالذي اتضحت م الخراجنظام  السي ماو 
ى العالقة المباشرة بين السياسة واالقتصاد فمسؤولية الدولة عن لجتوت هرضي اهلل عن

 امصدرً  الخراجكل ذلك جعل من  الخراجى جباية لع واشرافهاكية االرض ونظام الري لم
تب الموظفين والعمال ا من رواهفي سد احتياجات هيلدولة فقد اعتمدت علما لها مماليً 

ا لذلك عد هى استثمار االرض واالستفادة من عوائدلاضافة الى تشجيع الفالحين ع
 المختلفة. فتراتها دولة في للالمهمة من الموارد المالية راج الخ
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The Kharaj at the Beginning of Islam 

Batoul Abbas Fadel 
 

Abstract  

There is no doubt that  Kharaj (Tax on agrarian land owned 

by nonMuslims) is one of the important topics in the study of 

Islamic systems, it requires effort and follow-up, where it overlaps 

in its study of historical and organizational aspects with the 

doctrinal aspects, so the researcher was interested in studying this 

subject because of its great importance in the life of the Arab-

Islamic state of the stability of the situation Political and economic 

in the country, where the research included the meaning of Khar in 

language and terminology and the emergence of Kharaj in Islam 

and the financial revenues of the office of the Kharaj and methods 

of fulfilling the Kharaj and types of Kharaj lands has used a lot of 

sources. The researcher has used many sources, most notably the 

book of Al- Kharaj by Ghathi Abu Yusuf, where the researcher 

benefited from it a lot in addition to some important references in 

this subject, where the research provided a lot of valuable 

information such as the Alnuthum-Alislamyia (Islamic Systems) 

book of Sobhi Saleh. The researcher tried to involve the subject of 

the Kharaj from all its aspects in order to give an integrated 

research on the issue of Kharaj in the Islamic State  . 

Keywords: Financial revenue,  Kharaj, Kharaj rulers .  
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