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   ملخص البحث

أصله ما يخرج من األرض ويطلق على األجرة،ويطلق على اإلتاوة أو الضريبة التي تؤخذ من أموال  الخراج

أن من اشترى عيناً فاستغلها، ثم وجد بها عيباً،  الناس على الغلة الحاصلة من الشيء، كغلة الدار أو الدابة. ومعناه

وتبين أن العيب كان موجوداً قبل البيع فله رد العين وأخذ ثمنها، وال يرد للبائع الغلة التي استغلها من العين، ألنه 

الضريبة وهي نوع من  فما أخذه منها من خراج هو في مقابل ما كان يلزمه من ضمانها ،كان ضامناً لها لو هلكت

ج إلى ضريبة األرض التي ايشير الخر ،اإلسالمية الفردية على األراضي المزروعة فيما بعد وبشكل أعم

يهدف هذا البحث إلى إعطاء القارئ  بناًء على ذلك، .يفرضها الحكام المسلمون على رعاياهم من غير المسلمين

في المبحث األول تعريف الخراج لغة وشرًعا والفرق فبين  ،تصوراً شامالً عن مفهوم الخراج في الفقه اإلسالمي.

، ويختم الخراج في اإلسالمبينه وبين الجزية ومشروعيته من الكتاب والسنة وحكمه،وذكر في المبحث الثاني 

و بعض المسائل التي يتعرض لها المسلم  المبحث الثالث، األراضي الخراجية،أنواع الخراج،ومقداره،ومسقطاتهب

آراء العلماء في هذه وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة ف التي تتعلق بهذا الموضوع. في بعض المواق

 ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه.القضية، عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها، مع المقارنة بينها 

 سالمي.إلفقه اال ،الخراج ،مفهوم :الكلمات المفتاحية
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The concept of kharaj in Islamic jurisprudence (jurisprudential historical study( 

 

 

 ABSRACT 

This research paper aims to give the reader a comprehensive vision of the concept of 

Kharāj in Islamic Law. Kharāj is a type of individual Islamic tax on cultivated land 

and its produce established in Islamic law With the first Muslim invasions in the 7th 

century, kharaj initially symbolized a lump-sum duty imposed upon the lands of 

occupied provinces, which was collected by hold-over officials of the defeated 

Byzantine Kingdom in the west and the Sassanid Empire in the east; later and more 

generally, 

 kharaj refers to the land tax imposed by Muslim rulers on their non-Muslim subjects, 

cooperatively named as dhimmi. At that time, kharaj was identical with jizyah, which 

later appeared as a per head tax paid by the dhimmi. Muslim property-owners, on the 

other hand, paid only ushr, a religious tax on land, which carried a much minor rate of 

levy. In the first section, clarified  the Kharāj literaly and technically and  its 

legitimacy from the Qur,an and the Sunnah, and the dissimilarity between Kharāj and 

tribute. In the second section it mentioned the Kharāj in Islam, and concludes with the 

third section: Kharāj land, types of Kharāj, and it quantity, and projections. And some 

of the issues faced by the Muslim in some positions related to this subject. . The 

researcher tried to study the views of the past and contemporary scholars, and 

presented their opinions, compare and discuss them from  what Allah opens to him. 

The modern world has witnessed many phenomena, which are very important,to 

muslim to know the shariah ruling regarding them. At the end conclusion drawn from 

variant views of the scholars,and the main findings and recommendations have been 

given. 

Keywords: concept, Kharāj, Islamic  Law. 
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ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  من يهده هللا فال  إن الحمد هلل،  نحمده ونستعينه ونستهديه،

ورسوله،  ه أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،  وأشهد أن محمداً عبدمضل له،  ومن يضلل فال هادي له،  وأشهد 

 وبعد:

ويحتاج إلى الشريعة اإلسالمية كي نعرف الحكم فتثور في كل زمان قضايا وتُستَحّدث نوازل في حياة الناس، 

ي حلها واإلجابة وفي زماننا هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة، وكثر اجتهاد العلماء ف الشرعي من خاللها،

عليها، وهم وإن اختلفت منازعهم ومناهجهم في االجتهاد، إال أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها 

آراء العلماء  وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة  وروحها فيما يدلون به من اجتهادات في هذه المسألة أو تلك.

 .يهومناقشتها بما يفتح هللا به عل ا وأدلتهم عليها، مع المقارنة بينهافي هذه القضية، عارضا لها والتجاهاتهم فيه

 سالميإلفقه االفي  الخراج  فقد شهد العالم الحديث كثيرا من الظواهر مما ال تخفى على كل عاقل أال وهو مفهوم

النبوية   والسنةتحتاج إلى دراسٍة وتأصيٍل شرعي،   -في نفس الوقت-لها غاية األهمية،وهي   من األمور التي

وترجيٍح لبعض المصالذح غير المعتبرة شرعاً،   في المفاهيم، نظراً لما قد يشوب هذا األمر من اختالطٍ  المطهرة

والذي يضبط ذلك كله هو الرجوع إلى  وكثرة االجتهادات المتضاربة بين الموسعين والمضيقين في هذا األمر.

 حكم الشرع،

)والقرآن الكريم والسنة  سبحانه وتعالى في عباداته ومعامالته وعقيدته وأخالقه،فالمسلم مأموٌر بطاعة ربه  

النبوية المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام االسالم،  ويفهم القرآن طبقاً لقواعد اللغة العربية من غير تكلٍف 

أهمية هذا البحث المتواضع،   وال تعسٍف،  ويرجع في فهم الّسنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات(، ولذلك تأتي

مفهوم الخراج لتحديد  –وذلك  –والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم  كمحاولٍة لبيان هذه األحكام في الشريعة،

 وهللا الموفق،  وهو الهادي إلى سواء السبيل. في الفقه اإلسالمي

 أوالً:أسباب اختيار البحث:

حماس ال هللبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة، في بعض غير اإلسالمية ممن يأخذ لقد شدَّ الباحث

.مفهوم الخراج في الفقه اإلسالميالديني المفرط،  والغيرة العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مسألة   

 أما بالنسبة ألسباب اختيار الموضوع، فأهمها ما يلى: 

 الرغبة الطبيعية في فهم المسائل الفقهية. .1

 لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم العالم اإلسالمي في زمننا هذا. .2

 ما لهذا الموضوع من قيمة علمية كبيرة يمكن بيانها واالستفادة منها.. .3

ور وإصالحها لمعاش الناس الف العصإظهار كمال الشريعة اإلسالمية واستيعابها ألحوال الناس على اخت .4

  .وحياتهم

 

 ثانيًا: :أهداف البحث: 
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 يهدف هذا البحث إلى:

 .لخراجالتعرف على ماهية ا-1

 مفهوم الخراج في اإلسالم.التعرف على -2

 سالمية.إلبيان شمولية الشريعة ا-3

 بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين. -4

 في ضوء الشريعة اإلسالمية. الخراجإبراز حقيقة 5-

 سالمي.إلفقه االفي  الخراجراء العلماء القدامى و المعاصرين في  أحكام آبيان  -6

 المطالب بها اإلنسان في حياته الدنيا. معرفة بعض األحكام الشرعيىة7-

 ثالثاً: مشكلة البحث وأسئلته:

 مفهوم الخراج في الفقه اإلسالميلقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء قديًما وحديثًا حول -1

 واقع األمة اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟؟؟ وكيف أثر

 غير اإلسالمية ؟ هل هذا البحث يعالج مشكلة التعامل التي تكون غالبًا بين الناس في الدول-2

 وموضوعه حضور لدي فقهاء اإلسالم قديًما وحديثًا؟مفهوم الخراج في الفقه اإلسالمي هل لمفهوم -3

 

  رابعاً: أهمية البحث:

والفرق بينه وبين الجزية،ومشروعيته من الكتاب والسنة،  ،الخراجتبدو أهمية البحث من خالل تعرضه لماهية  

 .وأنواعه،ومقداره،ومسقطاته

 ومعالجة موضوعه:خامساً: منهج كتابة البحث 

 في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي: انتهج الباحث

المنهج التحليلي والوصفي  في هذه الدراسة: وذلك بدراسة أقوال الفقهاء السابقين،وذكر أسباب  اعتمد الباحث

 الخالف في أقوالهم،وذكر العالقة بين أقوال الفقهاء القدامى وأقوال الفقهاء المعاصرين.

 ضوابط البحث المنهجي عزًوا وتخريًجا وضبطًا وتحريًرا. زم الباحثالت

 اوين البحث أن تكون بارزة وشاملة.في استخراج عن الباحث  حاول-1

أدلة كل  تحريرمحل النزاع في المسائل المختلف فيها، وذكر األقوال في المسألة، مع نسبة كل قول لقائله،وذكر-2

وترجيح ما يظهر رجحانه بناًء على  ،قول وما ورد عليها من مناقشات واعتراضات، وذكر األجوبة عنها

 المرجحات الظاهرة.

عزو جميع اآليات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية وخصصت اآليات بالقوسين  -3

 المستقيمين.
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والحكم عليه من خالل أقوال العلماء المتخصصين في هذا الشأن إن لم تخريج الحديث من مصادره األصيلة،  -4

 .يكن في الصحيحين

 توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب، وتوثيق النصوص من مصادرها األصيلة.. -5

 شرح األلفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة في البحث.-6

 من األدلة واألقوال في المسألة مرجًحا ما أراه راجًحا بالحجة والدليل. مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة-7

في البحث اإللتزام بقواعد البحث العلمي وأصوله الثابتة، من حيث التقيد بالمنهج العلمي  وقد توخى الباحث

 قصدتواإلستدالل بالحديث الصحيح والحسن دون الضعيف، والتوثيق العلمي المنهجي ألقوال العلماء، كما 

يكن ما وصلت إليه  البحث بموضوعية وإنصاف، مجرًدا عن النزعة والتحيُّز، والقول بالهوى والعصبية، فإن

صوابًا فذاك الفضل منه سبحانه، وأحمد تعالى على توفيقه، وإال فمني ومن الشيطان ودوام النجاح والسداد، 

وحسن القبول والرشاد. وصلى هللا وسلم وبارك على نبِّينا محمد، وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان،والحمد هلل 

 رب العالمين.

  سابعاً:خطة البحث:

 مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة:من لدراسة تتألف ا

 فيه. اب اختياره، والخطة التي اتبعتهاأهمية الموضوع، وأسب ،فيها: أما المقدمة، فعرض الباحث

المبحث األول تعريف الخراج لغة وشرًعا والفرق بينه وبين الجزية ومشروعيته من الكتاب المبحث األول: 

 والسنة وحكمه.

 .المبحث الثاني الخراج في اإلسالمالمبحث الثاني: 

 .الثالث: األراضي الخراجية،أنواع الخراج،ومقداره،ومسقطاتهالمبحث 

 الخاتمة وفيها:أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة.

 المبحث األول: 

 والفرق بينه وبين الجزية ومشروعيته من الكتاب والسنة وحكمه. ماهية الخراج

 الخراج في اللغة: تعريف  أوالً:

الخراج: ِمْن َخَرَج يَْخُرُج ُخُروًجا أَْي: بََرَز...، وأصله: ما يخرج من األرض، والجمع: أَْخَراٌج،  الخراج لغة:

: أن يجعل شيئاً معيناً من وهو ونظيره األجرة(1)َوأََخاِريُج، َوأَْخِرَجةٌ ....قال الزجاج:الخراج الضريبة والجزية

مساحة معينة، وهذا الخراج يؤخذ من كل من تكون هذه األرض بيده، سواء انتقلت بالميراث أو الدراهم مقابل 

 ببيع أو بغير ذلك.

                                                           

املصباح املنري يف غريب الشرح  ،الفيوميو ، 5/515تاج العروس، الزبيدي ، و 2/252لسان العرب، حممد بن مكرم بن على،،ابن منظور(1)
 .1/111الكبري، 
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قال األزهري: الخراج يقع على الضريبة ويقع على  ويطلق على الغلة الحاصلة من الشيء؛ كغلة الدار، والدابة،

م لما يخرج من الفوائض في األموال والخرج مال الفيء ويقع على الجزية وعلى الغلة، والخراج أيضاً اس

المصدر، وقال قطرب: الخرج الجزية والخراج في األرض وقيل: الخرج ما يخرجه كل أحد من ماله والخراج 

ومنه  (2) .ما يجبيه السلطان، وقيل: هما بمعنى واحد قال ابن عباس خرجاً أي أجراً عظيماً وجعالً من األموال

َماِن": " ()قول رسول هللا   (3)اْلَخَراُج بِالضَّ

ا  ﴿ويطلق على األجرة، أو الكراء، ومنه قوله تعالى:   4)﴾فََهْل نَْجَعُل لََك َخْرًجا َعلَى أَْن تَْجَعَل بَْينَنَا َوبَْينَهُْم َسد ً

جعال. استفهام على جهة حسن األدب." خرجا" أي " في تفسيره لهذه اآلية: رحمه هللا قال القرطبي[ 39]الكهف: (

وقرى:" خراجا" والخرج أخص من الخراج. يقال: أد خرج رأسك وخراج مدينتك. وقال األزهري: الخراج يقع 

على الضريبة، ويقع على ]مال[ الفيء، ويقع على الجزية وعلى الغلة. والخراج اسم لما يخرج من الفرائض في 

أم تسأل  [27المؤمنون:] ﴾ْم َخْرجا فََخَراُج َربَِّك َخْيٌر أَْم تَْسأَلُهُ  ﴿وقوله تعالى:  )5(."األموال. والخرج: المصدر

 ﴿هؤالء المشركين يا محمد من قومك خراجا، يعني أجرا على ما جئتهم به من عند هللا من النصيحة والحق؛ 

 (6)فأجر ربك على نفاذك ألمره، وابتغاء مرضاته خير لك من ذلك.. ﴾فََخَراُج َربَِّك َخْيٌر 

أو هو: ما فرض من ضريبة على ما تخرجه  (،7)والخراج هو: شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم

 األرض.

ق بينهما، فقال: الُخْرج ما تبرعت أو تصدقت  ومن العلماء َمن جعل الُخْرج والخراج بمعنى واحد، ومنهم َمن فرَّ

الخراج ما يؤخذ عن األرض من الضريبة أو األجرة  والخرج فتبين مما سبق أن   (8)به، والخراج، ما لزمك أداؤه

 .عن األرض ما يؤخذ عن الرقاب الناس، أو مايؤخذ دفعة واحدة  والخراج ما كان ثابتاً حقيقياً يؤخذ كل سنة

                                                           

عام النشر: ،111 /8 ،فتُح البيان يف مقاصد القرآن ،أبو الطيب حممد صديق خان ،الِقنَّوجي ،و1/111ملصباح املنري، ا الفيومي(ينظر:2)
كتبة العصريَّة للطَباعة والّنْشر، َصيَدا  ،م 1992 -هـ  1112

َ
 .َبريوت –الناشر: امل

حديث رقم  ،وأما حديث إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري،باب كتاب البيوع  ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه(3)
، والبيهقي يف 8/111، ج/2119وقال صحيح، والبغوي يف شرح السنة، باب فيمن اشرتى عبدا فاستغله، حديث رقم  ،2/18، 2111

شعيب األرنؤوط، باب اخلراج بالضمان، حديث  ، وأبو داود يف سننه حتقيق5/521السنن الكربى، باب مجاع ابواب اخلراج بالضمان والرد، 
 .1/151، 2212رقم 

 .:18:93( القرآن 4)

 1911 -هـ 1181،حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش،الطبعة: الثانية، ،ألحكام القرآن  اجلامع،حممد بن أمحد بن أيب بكر  ،القرطيب (5)
 .59|11،القاهرة –م،الناشر: دار الكتب املصرية 

، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن جامع البيان عن تأويل آي القرآنحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي،  ،( الطربي  6)
م،  2551 -هـ  1122الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة، الطبعة: األوىل، 

 .95|11: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،الناشر
 .2/251لسان العرب،  ،ابن منظور(7)
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 ثانيًا: الخراج في االصطالح:

 للخراج في اصطالح الفقهاء معنيان عام وخاص.

 -هو األموال التي تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها في مصارفها. وأما الخراج  - بالمعنى العام -فالخراج 

 (9) فهو الوظيفة أو )الضريبة( التي يفرضها اإلمام على األرض الخراجية النامية. -بالمعنى الخاص 

شرح وفي (10):، ما وضع على رقاب االرضين من حقوق تؤدي عنهاوعرفه كل من الماوردي وأبي يعلى بأنه

 (11)"الخراج ما ضرب على اراضي الكفار المغنومة عنوة التي تركت بيد أهلها"االزهار في فقه الزيدية:

كما ثبت ذلك في أكثر من موضع من ألسنة الفقهاء فعلى سبيل المثال ما قاله  ويأتي الخراج أحيانا بمعنى الجزية

 (12)ج رأسه"أبو حنيفة رحمه هللا"وال يترك ذمي في دار االسالم بغير خرا

على أهل هجر على كل محتلم ذكرا كان أو ():"اول من فرض الخراج رسول هللا وأيًضا ما قاله الشعبي

ولكن المعنى المتداول المشهور لدى الفقهاء مو كلمة الخراج الذي هو ما يفرض على األرض من (13)انثى"

 (14)الجزية إال مقيدا بخراج الرأسضريبة مالية.فإذا أطلقت فالمراد به ضريبة األرض وال يطلق على 

لما فتح والخراج في األصل تكليف مالي على أهل الذمة في أرضهم، كما ثبت من فعل عمر بن الخطاب 

العراق حيث إنه ترك األرض حينئذ بأيدي أصحابها وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج وذلك 

 (15)ن وموافقتهمبعد مشاورة الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعي

 ثالثًا:الفرق بين الجزية والخراج:

المسلمين إليهما من المشركين: يجتمعان من ثالثة أوجه،  -سبحانه وتعالى-والجزية والخراج حقان أوصل هللا 

 ويفترقان من ثالثة أوجه، ثم تتفرع أحكامهما

                                                                                                                                                                             

 ،: عبد الرزاق املهديحتقيق .1/159زاد املسري يف علم التفسري، ، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ،اجلوزي ابن (ينظر:8)
 .بريوت –الناشر: دار الكتاب العريب  ،هـ 1122 -الطبعة: األوىل 

 هـ( 1121 - 1151الطبعة: )من  ،19/51املوسوعة الفقهية الكويتية،  ،الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (9)
السلطانية ، أحكام يعلى احلنبلي  أبو ، و11حكام السلطانية ، ص:أ علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، ،ملاورديا (10 )

 .111ص:
 .1/511(شرح االزهار يف فقه الزيدية، 11)
حتقيق : طه عبد الرءوف سعد ، سعد  .112اخلراج ، ص:،  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري أبو يوسف، (12)

 .الناشر : املكتبة األزهرية للرتاث ،حسن حممد
 .129(املرجع السابق، ص:13)
الناشر: دار ابن كثري، دار الكلم  ،هـ 1111 -الطبعة: األوىل  .1/111فتح القدير،  ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ،الشوكاين (14)

 .دمشق، بريوت -الطيب 
الطبعة: األوىل،  ،احملقق: عبد السالم حممد علي شاهني ،1/115، أحكام القرآن، اجلصاص أمحد بن علي أبو بكر الرازي (ينظر:15)

 .لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية بريوت  ،م1991هـ/1115
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 فأما األوجه التي يجتمعان فيها فأحدها: 

 مشرك صغارا له وذمةإن كل واحد منهما مأخوذ عن 

 إنهما ماال فيء؛ يصرفان في أهل الفيء. والثاني:

 إنهما يجبان بحلول الحول وال يستحقان قبله. والثالث:

 وأما األوجه التي يفترقان فيها:

 إن الجزية نص، وإن الخراج اجتهاد. فأحدها:

 قله وأكثره مقدر باالجتهاد.إن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر باالجتهاد، والخراج أ والثاني:

إن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر، وتقسط بحدوث اإلسالم؛ والخراج يؤخذ مع الكفر واإلسالم، فأما الجزية  والثالث:

فهي موضوعة على الرءوس واسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم؛ ألخذها منهم صغارا، وإما جزاء 

من خالل ما سبق يتبين لنا أن الخراج هو ما يوضع على األرض من حقوق (16)ا على أماننا لهم؛ ألخذها منهم رفق

تؤدى عنها إلى بيت المال المسلمين بخالف الجزية فإنها توضع على األشخاص مقابل حمايتهم ورعايتهم في 

ر ديار المسلمين. ووجه الصلة بينهما أنهما يجبان على أهل الذمة، ويصرفان في المصالح العامة في ديا

 المسلمين، والجزية تسقط باإلسالم، فإذا أسلم الذمي تسقط عليه الجزية بال خالف ولكن الخراج ال يسقط باإلسالم.

 رابعاً:المشروعية الخراج من الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

 .أوالً:من القرآن الكريم

عندما ذكر حكم وقف االشارة إليها التي احتج بها عمر بن الخطاب  فقدا استدل جميع اآليات القرآنية التي سبقة

 أرض السواد على جميع المسلمين.

]األعراف:  ﴾َوإِْذ تَأَذََّن َربَُّك لَيَْبَعثَنَّ َعلَْيِهْم إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة َمن يَُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب  ﴿" وقوله تبارك وتعالى:

[ قال: هم أهل الكتاب، بعث هللا عليهم العرب يجبونهم الخراج إلى يوم القيامة، فهو سوء العذاب، ولم يجب 762

  (17)"()ثالث عشرة سنة ثم أمسك، وإال النبي ()نبي الخراج قط إال موسى 

َجاَء َوْعُد أُوالهَُما بََعْثنَا َعلَْيُكْم ِعبَاًدا لَنَا أُولِي بَأٍْس َشِديٍد  فَإَِذا﴿: تبارك وتعالى قوله في ابن عباس،وما روي أيضا 

يَاِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفعُوال  [ قال: بعث هللا عليهم جالوت فجاس خالل ديارهم، 5]اإلسراء:  ﴾فََجاُسوا ِخالَل الدِّ

في سبيل هللا، فبعث هللا طالوت، فقاتلوا  وضرب عليهم الخراج والذل، فسألوا هللا أن يبعث لهم ملكا يقاتلون

 (18)جالوت، فنصر هللا بني إسرائيل، وقتل جالوت بيدي داود، ورجع هللا إلى بني إسرائيل ملكهم

                                                           

 .1/221األحكام السلطانية ، ملاوردي ا(16)
حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن  ،512 /15، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،الطربي ( 17)

 -هـ  1122الطبعة: األوىل،  ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة ،عبد احملسن الرتكي
 .الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،م 2551

 .15/111املرجع السابق،  ( 18)
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 منها ما يلي: النبوية المطهرة ثانيًا:من السنة

َمنََعِت اْلِعَراُق ِدْرهََمهَا َوقَفِيَزهَا، »: ()قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أَبِي هَُرْيَرةَ،

أُْم ُمْديَهَا َوِدينَاَرهَا، َوَمنََعْت ِمْصُر إِْرَدبَّهَا َوِدينَاَرهَا، َوُعْدتُْم ِمْن َحْيُث بََدْأتُمْ  ، َوُعْدتُْم ِمْن َحْيُث بََدْأتُْم، َوَمنََعِت الشَّ

وجه الداللة من هذا الحديث الشريف أن الخراج ، )19(«َذلَِك لَْحُم أَبِي هَُرْيَرةَ َوَدُمهُ َوُعْدتُْم ِمْن َحْيُث بََدْأتُْم َشِهَد َعلَى 

معناه أنهم يرجعون عن الطاعة "معناه أنهم يُسلمون فيسقط عنهم الخراج، وقيل:  وقيل  في العراق قفيز ودرهم،

ورجعتم إلى ما كنتم عليه قبل وال يؤدون الخراج المضروب عليهم، ولهذا قال: "وعدتم من حيث بدأتم" أي 

 (20)"ذلك.

  ِ ْرهََم قَْبَل أَْن يََضَعهُ ُعَمُر َعلَى اأْلَْرضِ ()قَاَل يَْحيَى بن آدم: يُِريُد ِمْن هََذا اْلَحِديِث أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  «َذَكَر اْلقَفِيَز َوالدِّ

بما سيكون من ملك المسلمين هذه ()يقول الشوكاني رحمه هللا: وهذا الحديث من أعالم النبوة، إلخباره (21)

األقاليم، وو ضعهم الجزية والخراج، ثم بطالن ذلك إما بتّغلبهم )وهو أصح التأويلين، وفي البخاري ما يدل عليه، 

تدالل المصنف بهذا الحديث على ما ترجم الباب ولفظ المنع في الحديث يرشد إلى ذلك(وإما بإسالمهم، ووجه اس

قد علم بأن الصحابة يضعون الخراج على األرض، ولم يرشدهم ()به من حكم األرضين المغنومة، أن النبي 

 (22) «إلى خالف ذلك، بل قرره وحكاه لهم

َخْيبََر  ()قََسَم َرُسوُل هللاِ »:قال: فيما رواه أبو داود  في سننه من حديث سهل بن أبي حثمة ()وقوله 

ِتِه، َونِْصٌف بَْيَن اْلُمْسلِِميَن، فَقََسَمهَا بَْينَهُْم َعلَى ثََماِنيَةَ َعَشرَ  دل الحديث  (23) «  َسْهًمانِْصفَْيِن، نِْصٌف لِنََوائِبِِه َوَخاصَّ

عض العلماء  يرون أن يسهم لهم وخاصة  إذا على أنه ال سهم ألهل الذمة، وإن قاتلوا مع المسلمين العدو،إال أن ب

                                                           

كتاب الفنت   ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري(19)
، والبيهقي يف السنن الكربى، يف 1/2225، 11، حديث رقم  باب ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهبيف  ،وأشراط الساعة

، والبغوي يف شرح السنة، باب سقوط اجلزية عن الذمي إذا أسلم، 9/211، 18185باب قدر اخلراج الذي وضع على السواد، حديث رقم 
ة مكاكيك واملكوك صاع ونصف ]ش )وقفيزها( القفيز مكيال معروف ألهل العراق قال األزهري هو مثاني .11/111، 2151حديث رقم 

وهو مخس كيلجات )مديها( على وزن قفل مكيال معروف ألهل الشام قال العلماء يسع مخس عشر مكوكا )إردهبا( مكيال معروف ألهل مصر 
 قال األزهري وآخرون يسع أربعة وعشرين صاعا[

خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين  ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى ،العيىن ( 20)
 .9/59، قطر –الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،م 2558 -هـ  1129الطبعة: األوىل،  ،احملقق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم ،اآلثار

، 1181، الطبعة: الثانية، 1181، الطبعة: الثانية، 11زكرياء حيىي بن آدم بن سليمان القرشي بالوالء، الكويف األحول، ص: (اخلراج أليب21)
 .الناشر: املطبعة السلفية ومكتبتها

 -هـ 1111 الطبعة: األوىل، ،حتقيق: عصام الدين الصبابطي .8/25نيل األوطار ،  ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ،الشوكاين(22)
 .الناشر: دار احلديث، مصر ،م1991

باب ما جاء يف حكم أرض خيرب، حديث  ،سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي(23)
ما حصل من الغنيمة ، والبيهقي يف السنن الكربى، باب قسمة 11/111والبغوي يف شرح السنة، باب حكم الفيء، ، 1/159، 1515رقم 

 ، إسناده صحيح.1/511من دار وأرض، 
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وهناك أحاديث آخرى تدل على كراهة الدخول فيه وهو ما رواه أبو داود في سننه  شهدوا القتال مع المسلمين.

ا »باب الدخول في أرض الخراج... عن معاذ أنه قال َعْن ُمَعاٍذ، أَنَّهُ قَاَل:  َمْن َعقََد اْلِجْزيَةَ ِفي ُعنُقِِه، فَقَْد بَِرَئ ِممَّ

 ِ على أن الرجل إذا اشترى أرًضا خراجية من كافر لم يسقط  دل الحديث الشريف ،(24«)()َعلَْيِه َرُسوُل هللاَّ

َمْن أخَذ : »-()-قال: قال رسوُل هللا وما رواه أيًضا أبو داود في سننه من حديث أبي الدَّْرداء،  الخراج عنه.

 «عنِقِه فقد ولَّى اإلسالم ظهرهأْرضاً بِِجْزيَتِها فَقَِد استَقاَل هَْجرتَه، وَمْن نزع َصَغاَر كافٍِر من ُعنُقِِه فَجَعلهُ في 

ففي هذا الحديث الشريف بيان صريح واضح على مشروعية الخراج ولكن مع الكراهة. وما أخرجه ابن (25)

 ِ ، َعْن َرُجٍل، ِمْن ُجهَْينَةَ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ بَْيِر ْبِن َعِديٍّ َمْن أَقَرَّ بِاْلَخَراِج بَْعَد إِْذ : »()زنجويه من حديث الزُّ

ُ ِمْنهُ، فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللاَِّ  وجه الداللة من هذا الحديث (26)« َواْلَماَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ »قَاَل ُسْفيَاُن: َوأَُراهُ قَاَل: « أَْنقََذهُ هللاَّ

 .لى كراهية الدخول فيهنفسه يدل ع مشروعية الخراج وفي الوقتالشريف أنه يدل على 

 

 

 

 ثالثًا: هناك ما تقتضيه مصلحة المسلمين، وأهم ما تقضي به المصلحة في ذلك ما يلي:

 أ.تأمين مورد مالي ثابت لألمة اإلسالمية بأجيالها المتعاقبة ومؤسستها المختلفة.

بقوله: وقد رأيت أن أحبِس األرضين بعلوجها، وأضع عليهم فيها الخراج، وهذا ما أشار إليه عمر بن الخطاب 

 (27)وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئًا للمسلمين، المقاتلة والذرية ولمن يأتيهم ِمن بعدهم

                                                           

باب ما  كتاب اخلراج واإلمارة والفيء  ،سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ( 24)
اهلل، أبو عبد اهلل اختُلف يف تعيينه،  سناده حسن إن شاء: وقال األرنؤوط  ،1/195، 1581جاء يف الدخول يف أرض اخلراج ، حديث رقم 

( إىل أنه أبو عبد اهلل األشعري، وإىل ذلك ذهب املزي يف 1222(، ويف "مسند الشاميني" )191/ )25فذهب الطرباين يف "املعجم الكبري"
امسه مسلم اخلزاعي موالهم  "حتفة األشراف"، و "هتديب الكمال"، ولكن أبا القاسم ابن عساكر ذهب إىل أنه رجل آخر غري األشعري، وأن

صاحب حرس معاوية، وهو أول من ويل احلرس، ومال إىل قوله ابن حجر يف "هتذيب التهذيب"، قلنا: وال يبعد أن يكون هو مسلم بن ِمشَكم 
د ذكر املزي وتبعه ( فقال: مسلم بن ِمشَكم، وق8211اخلزاعي الدمشقي كاتب أيب الدرداء، فقد روى احلديث الطرباين يف "املعجم األوسط" )

 ابن حجر أن يف الرواة عنه زيد بن واقد، وذكر ابن حجر أن يف شيوخه معاذ بن جبل. قلنا: وسواء كان هذا أو هذا أو ذاك، فالثالثة ثقات،
 .فهذا اختالف ال يضر إن شاء اهلل.

 ،باب ما جاء يف الدخول يف أرض اخلراج ،سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي(25)
من  119/ 9وأخرجه البيهقي  وجهالة شيخه عمارة. -وهو ابن الوليد-إسناده ضعيف لضعف بقية وسنده " ،1/191، 1512حديث رقم 

 طريق أيب داود، هبذا اإلسناد.
باب يف شراء  ،كتاب فتوح األرضني وسننها وأحكامها األموال، يف يهابن زجنو  ،أبو أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلرساين(26)

 .1/211، 112أرض العنوة اليت أقر، حديث رقم 
 .11اخلراج ، ص:يوسف أبو (ينظر:27 )
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 ﴾نْْغنِيَاِء ِمْنُكْم َكْي اَل يَُكوَن ُدولَةً بَْيَن اأْلَ  ﴿: .قال هللا تبارك وتعالىب. توزيع الثروة وعدم حصرها في فئة معينة

 (28)أي يتداولونه وحدهم دون من هم أحق به من الفقراء في المجتمع[ 2]الحشر: 

وهذا يكون عن طريق الخليفة هللا تعالى كما ج.تعمير األرض أو عمارتها بالزراعة وعدم تعطيلها وتهميشها:

َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخلِيفَةً قَالُوا أَتَْجَعُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها َويَْسفُِك َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إِنِّي قال هللا عز وجل: ﴿ 

ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما اَل تَْعلَُمونَ  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونُقَدِّ المراد بالخليفة أي خليفة عن هللا [93]البقرة:  ﴾ الدِّ

وهذا هو مقصد وغرض رئيسي من ضرب الخراج، لتكون  (29)الناس في هذه البسيطة في تنفيذ أوامره بين

 (30)األرض عامرة بالزراعة

 خامساً:الحكم التكليفي للخراج.

الخراج واجب على كل من بيده أرض خراجية نامية سواء أكان مسلما، أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، عاقال، أم 

 (31)خراج مئونة األرض النامية، وهم في حصول النماء سواء. مجنونا، رجال، أم امرأة، وذلك ألن ال

 :الثاني المبحث 

 الخراج في اإلسالم

 .سالمإلالخراج في ا

وازدادت الفتوحات اإلسالمية، واتسععت رقععة الدولعة، وزادت نفقاتهعا،  ،لما آلت الخالفة إلى عمر بن الخطاب 

رأى عمر رضي هللا عنه أن ال يقسم األرض المفتوحة عنوة بين الفعاتحين، بعل يجعلهعا وقفعا علعى جميعع المسعلمين 

 ويضرب على من يقوم بزراعتها خراجا معلوما. فوافقه بعض الصحابة، وخالفه آخرون في بداية األمر.

 

ل أبو يوسف : وشاورهم في قسمة األرضعين التعي أفعاء هللا علعى المسعلمين معن أرض الععراق والشعام فعتكلم قعوم قا

فكيععف بمععن يععأتي مععن المسععلمين فيجععدون األرض  :فيهععا، وأرادوا أن يقسععم لهععم حقععوقهم ومععا فتحععوا. فقععال عمععر 

: فمعا العرأي؟ معا بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن اآلباء وحيزت، ما هذا برأي. فقال له عبد الرحمن بعن ععوف 

األرض والعلوج إال مما أفاء هللا عليهم. فقال عمر: ما هو إال كما تقعول، ولسعت أرى ذلعك، وهللا ال يفعتح بععدي بلعد 

                                                           

 .بريوت –الناشر: دار الكتب العلميه  ،احملقق: حممد باسل عيون السود ،9/185 ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد ،القامسي(ينظر: 28)
دار النشر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده  .1/11: ،املراغي فسريت،الشيخ / أمحد مصطفى املراغى،املراغي(ينظر:29)

 .مبصر
 .11(ينظر:حقوق غري املسلمني يف جمتمع اإلسالمي حبث مقدم لرابطة العامل االسالمي، 30)
الفتاوى  ،جلنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ،19/51املوسوعة الفقهية الكويتية،  ،الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (31)

 .الناشر: دار الفكر ،هـ 1115الطبعة: الثانية،  - ، 219/  2اهلندية 
كام السلطانية ص ، أبو يعلى الفراء: األح112دار املعرفة ببريوت، املاوردي: األحكام السلطانية ص  - 111/  5، ابن جنيم: البحر الرائق  

 مطبعة النصر احلديثة بالرياض. - 91/  1، البهويت: كشاف القناع 151
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وأرض الشعام  (32)ر نيل، بل عسى أن يكون كال على المسلمين. فإذا قسمت أرض العراق بعلوجهعا، فيكون فيه كبي

بعلوجها، فما يسد بعه الثغعور، ومعا يكعون للذريعة واألرامعل بهعذا وبغيعره معن أرض الشعام والععراق؟ فعأكثروا علعى 

وألبنعاء القعوم وآلبعاء أبنعائهم ولعم ، وقالوا: أتقف معا أفعاء هللا بأسعيافنا علعى قعوم لعم يحضعروا ولعم يشعهدوا، عمر 

 يحضروا؟.

وقد ذكر أبو يوسف رحمه هللا أن بالل بن رباح كان من أشد الصحابة وأكثرهم تمسكا بالرأي المخالف، حتعى قعال 

يحاجهم إلى أن وجعد : اللهم اكفني بالال وأصحابه " ومكثوا في ذلك يومين أو ثالثة أو دون ذلك وعمر عمر 

ُ َعلَى َرُسولِِه ِمْنهُْم فََما  ﴿كتاب هللا تعالى، فقال: قد وجدت حجة، قال تعالى في كتابه:  ما يؤيد رأيه في َوَما أَفَاَء هللاَّ

ُ َعلَلى ُكللِّ  ُ ُرُسللَهُ َعلَلى َملْن يََشلاُء َوهللاَّ َ يَُسللُِّ [ 6]الحشعر: ﴾ َشلْيٍء قَلِديرٌ أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍل َوال ِرَكلاٍب َولَِكلنَّ هللاَّ

ُ َعلَلى َرُسلولِِه ِملْن أَْهلِل  ﴿حتى فرغ من شأن بنعي النضعير فهعذه عامعة فعي القعرى كلهعا. ثعم قعال تععالى:  َملا أَفَلاَء هللاَّ

لللبِيِل َكلللْي اَل يَُكلللوَن ُدولَلللةً  ُسلللوِل َولِلللِذي اْلقُْربَلللى َواْليَتَلللاَمى َواْلَمَسلللاِكيِن َواْبلللِن السَّ َن اأْلنَْْغنِيَلللاِء بَللليْ  اْلقُلللَرَ فَلِلَّلللِه َولِلرَّ

ِ  ﴿ثم قال  [2]الحشر:  ﴾...اآليةِمْنُكمْ  لِْلفُقََراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوأَْمَوالِِهْم يَْبتَغُلوَن فَْضلاًل ِملَن هللاَّ

لاِدقُونَ  َ َوَرُسولَهُ أُولَئَِك هُُم الصَّ يعنعي بالمهعاجرين معن هعاجر ععن وطنعه  [8]الحشعر:  ﴾... َوِرْضَوانًا َويَْنُصُروَن هللاَّ

فعي دار هجرتعه وهعي المدينعة خوفعاً معن أذى قومعه ورغبعة فعي نصعرة نبيّعه فهعم  ()من المسليمن إلى رسعول هللا 

يَملاَن  ﴿ثم لم يرض حتى خلعط بهعم غيعرهم فقعال:  .المقدمون في اإلسالم على جميع أهله اَر َواإْلِ ُءوا اللدَّ َوالَّلِذيَن تَبَلوَّ

لألنصععار  -وهللا أعلععم  -فهععذا فيمععا بلغنععا   توطنععوا المدينععة ،أي[3]الحشععر:  ﴾ِمللْن قَللْبلِِهْم يُِحبُّللوَن َمللْن َهللاَجَر إِلَللْيِهْم 

َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا انْْغفِْر لَنَا َوإِلْخَوانِنَا الَِّذيَن  ﴿خاصة، ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال: 

جعاءوا معن بععدهم:  [73]الحشعر:  ﴾َسبَقُونَا بِاإليَماِن َوالَ تَْجَعل فِي قُلُوبِنَا نِْغال ً لِلَّلِذيَن آَمنُلوا َربَّنَلا إِنَّلَك َرُءوٌف َرِحليٌم 

فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم، فقد صار الفيء بين هؤالء جميعا فكيعف الذين أسلموا من بعد الذين تبّوءوا الدار 

نقسمه لهؤالء، وندع من تخلف بعدهم بغير قسم؟. قالوا: فاستشر. فاستشار المهاجرين األولعين فعاختلفوا، فأمعا عبعد 

م لهم حقوقهم. ورأي عثمان وعلي وطلحة وابن عمر رضي هللا ععنهم رأي فكان رأيه أن يقسالرحمن بن عوف 

 .عمر. فأرسل إلى عشرة من األنصار: خمسة

 

 الثالث:المبحث 

 .،ومقداره،ومسقطاتهوأنواعهاألراضي الخراجية، 

 ::ما هي األراضي الخراجيةأوالً 

                                                           

قال البن عباس: قد  »يريد بالعلج الرجل من كفار العجم وغريهم، واألعالج: مجعه، وجيمع على علوج، أيضا. ومنه حديث قتل عمر (32)
اْلَوْحِش اِلْسِتْعاَلِج َخْلِقِه َوِغَلِظِه؛ َويـَُقاُل للَعرْيِ اْلَوْحِشيِّ ِإذا مسَِن وَقِوَي: ِعْلج. وكلُّ  ، وقيل مِحَارُ «كنت أنت وأبوك حتبان أن تكثر العلوج باملدينة
 .2/121، لسان العرب، 2/281ُصْلب َشِديٌد:النهاية يف غريب احلديث واألثر، 
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فهي كما هو معروف لدينا األراضي التي يضرب ويجعل عليها الخراج فعي أول األمعر إذا كانعت تحعت يعد العذمي  

 فقد قسمها الحنفية على نحو التالي:

، وهعذا غالبًعا يعأتي حينمعا أ معّن االمعام أو أميعر المعؤمنين أصعحابها وتركهعا فعي أ.األراضي المفتوحلة عنلوة وقهلرا

بعأرض مصععر ع عليهعا الخعراج، والشعاهد علععى ذلعك معا فعلعه عمعر بعن الخطعاب أيعديهم، فحينئعذ يضعرب ويوضع

من األوس، وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم فلمعا اجتمععوا حمعد هللا وأثنعى عليعه  ثعم  وأرض السواد في

م تقعرون قال: إني لم أزعجكم إال ألن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أمعوركم، فعإني واحعد كأحعدكم، وأنعتم اليعو

بالحق، خالفني من خالفني، ووافقني من وافقني، ولست أريعد أن تتبععوا هعذا العذي هعو هعواي، معكعم معن هللا كتعاب 

ينطق بالحق، فوهللا لعئن كنعت نطقعت بعأمر أريعده معا أريعد بعه إال الحعق ". قعالوا: نسعمع يعا أميعر المعؤمنين. قعال: قعد 

م حقوقهم. وإني أعوذ باهلل أن أركب ظلما، لئن كنت ظلمعتهم شعيئا سمعتم كالم هؤالء القوم الذين زعموا أني أظلمه

هععو لهععم وأعطيتععه غيععرهم لقععد شععقيت ولكععن رأيععت أنععه لععم يبععق شععيء يفععتح بعععد كسععرى، وقععد غنمنععا هللا أمععوالهم، 

وأرضععهم، وعلععوجهم، فقسععمت مععا غنمععوا مععن أمععوال بععين أهلععه وأخرجععت الخمععس فوجهتععه علععى وجهععه وأنععا فععي 

ت أن أحبس األرضين بعلوجها، وأضع عليهم فيها الخراج، وفعي رقعابهم الجزيعة يؤدونهعا فتكعون توجيهه، وقد رأي

فيئا للمسلمين، المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم. أرأيتم هذه الثغور ال بد لها معن رجعال يلزمونهعا، أرأيعتم هعذه 

ها من أن تشعحن بعالجيوش، وإدرار العطعاء ال بد ل -كالشام، والجزيرة والكوفة، والبصرة، ومصر  -المدن العظام 

عليهم، فمن أين يعطى هؤالء إذا قسمت األرضون والعلوج؟ فقالوا جميعا: الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيعت إن 

لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم فقال: قد بعان لعي 

له جزالعة، وعقعل، يضعع األرض مواضععها، ويضعع علعى العلعوج معا يحتملعون؟ فعاجتمعوا علعى األمر، فمن رجل 

عثمان بن حنيف وقعالوا: تبعثعه إلعى أهعم معن ذلعك، فعإن لعه بصعرا وعقعال وتجربعة فأسعرع إليعه عمعر فعواله مسعاحة 

هنا أن أرض الحجاز واليمن وأرض العرب كلها تعتبر من  ويالحظ(34)العراق وغيرها من المدن(33)أرض السواد

 (35)لم يضع عليها الخراج، وعلى هذا جرى العمل()فتح بعضها ألنه ()األراضي العشرية ولو أن النبي 

على وظيفعة معلومعة فإنهعا فعي هعذه الحالعة تكعون خراجيعة ومسعتند ذلعك معا ب.األرض التي تركت إلى أهلها صلحا 

أنه صالح نصارى نجران على جزية رؤوسهم وخراج اراضيهم علعى الفعيء حلعة، وري علعى ()ثبت عن النبي 

 (36)أكثر من هذا المقدار

                                                           

 .21-21يوسف، اخلراج ص: أبو(33 ) 
 .1/159 ، اهلداية،11يوسف، اخلراج ، ص: أبو (ينظر:34)
 .15-58يوسف، اخلراج ، ص: أبو (ينظر:35)
 -هـ 1151الطبعة: الثانية،  ،2/51،  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد ،الكاساين (ينظر:36)

 .الناشر: دار الكتب العلمية ،م1981
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صعالحهم علعى أن يأخعذ معن أراضعيهم العشعر مضعاعفا،  ، ألن عمعر بعن الخطعاب ج.أراضي نصارَ بني تغلل 

 (37)وذلك خراج في الحقيقة

، أو أرض التي غنمها بسبب مشاركته في القتال إلى بستانا د.أرض الموات التي أحياها ذمي أو داره التي حولها

مع جماعة المسلمين، ففي هذه الحالة فالذمي يفرض عليه أن يدفع الخراج وذلك لما في العشر من معنى التقرب 

 (38)إلى هللا والعبادة، وهو ليس من أهل ذلك

 على أنها تصير خراجية كما كانت ، ذهب أبو حنيفة رحمه هللاه.األرض العشرية التي وقعت تحت ملك الذمي

وذلك أن العشرية فيها معنى التعبد والعبادة فالذمي ليس من أهل وجوبها، وخالفاه أبو يوسف ومحمد بن حسن 

بأنها تبقى على عشريتها وال تتغير إلى خراجية، إال أن على الذمي عشرين، واستدل على ذلك أنه لما وجب 

عليه باسم العشر أن يكون مضاعفا كما هو الحال بالنسبة لنصارى بني تغلب،  العشر على غير المسلم، فالواجب

وقال محمد أن عليه عشرا واحد وذلك أن األصل بقاء ما فرض على األرض كما هي فال يتغير بتغير المالك، 

ميل إليه .والذي ي(39)كالخراج ال يتدبل بتدل المالك، والجامع بينهما أن كال من العشر والخراج مؤونة األرض

الباحث وهللا أعلم هو أن الراجح قول أبي حنيفة وذلك أن العشر زكاة ما تخرجه األرض، والزكاة كما هو 

معروف ال تؤخذ من الذمي، لوجود مانع في ذلك وهو الكفر فالعشر ليس ضريبة معروفة معهودة محضة مثل 

 رضا عشرية.الخراج حتى يمكننا أن نقول بعدم تغيره وتحوله إذا تملك الذمي أ

 :أنواع الخراج:ثانياً 

 قسم الفقهاء الخراج باعتبار المأخوذ من األرض إلى: خراج وظيفة، وخراج مقاسمة.

 خراج الوظيفة: -أ 

ويسمى هذا النوع خراج المقاطعة وخراج المساحة؛ ألن اإلمام ينظر إلى مساحة األرض ونوع ما يزرع عند 

 توظيف الخراج عليها.

وهو أن يكون الواجب شيئاً في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة، حتى لو لم يقع الزرع بالفعل فيجب الخراج على 

ر في تحصيله، فيتحمل نتيجة تقصيره.   مالك األرض؛ ألن التمكن من االنتفاع قائم وهو الذي قَصَّ

لى أرض السواد بالعراق، ومصر، عوهذا النوع من الخراج هو الذي وظفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

والشام حيث تركها بيد أهلها وفرض على كل جريب ارض بيضاء تصلح للزراعة قفيزا مما يزرع فيها 

ورودهما، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وذلك بمحضر الصحابة 

ض التى اشجار مثمرة بحيث ال يمكن زراعتها رضوان هللا عليهم أجمعين بدون إنكار من أحد وأما جريب االر

                                                           

 .(ينظر:املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة37)
 .السابق نفس اجلزء والصفحة(املرجع 38)
 .55-2/51(املرجع السابق، 39)
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فقد روى عن أبي يوسف انه قال:إذا كانت النخيل واألشجار ملتفة جعلت عليها الخراج بقدر ما تطيق وال أزيد 

 (40)على ما يوظف على جريب الكرم أي عشرة دراهم

 .خراج المقاسمة -ب 

 .(41)هو: أن يكون الواجب جزءاً شائعاً من الخارج من األرض؛ كالربع، والخمس وما أشبه ذلك

وهعععذا النعععوع معععن الخعععراج يتعلعععق بالخعععارج معععن األرض ال بعععالتمكن منهعععا؛ فلعععو عطعععل المالعععُك األرَض ال يجعععب 

 (43)فعله مع أهل خيبر لما فتححها()وهو جائز ومقبول حيث إنه ثبت أنه (42)الخراج

هعـ ـ حيعث قعرره بعدالً معن خعراج الوظيفعة  763وقد حدث هذا النوع في عهد المهدي بن المنصور العباسي ـ ععام 

 .الذي كان معموالً به منذ زمن عمر بن الخطاب 

: "أما مقاسمة السعواد فعإن النعاس سعألوها السعلطان فعي آخعر خالفعة المنصعور ـ قال يحيى بن آدم في كتاب الخراج

أمعا المعاوردي وأبعو  (44) فقبض قبل أن يقاسموا، ثم أمر المهدي بها فقوسموا فيها دون عقبة حلوان"هـ ـ  758عام 

إلعى خععراج يعلعى الفعراء فقعد ذكعرا وجهعا آخعر فعي سعبب تغييعر خعراج الوظيفعة العذي فرضعه عمعر بعن الخطعاب 

المنصور في الدولعة العباسعية مقاسمة حيث قاال: "ولم يزل السواد على المساحة والخراج إلى أن عدل بهم الخليفة 

عن الخراج إلى المقاسمة؛ ألن السعر نقعص، فلعم تعف الغعالت بخراجهعا، وَخعِرب السعواد، فجعلعه مقاسعمة، وأشعار 

 (45) وزير المهدي أن يجعل أرض الخراج مقاسمة"

 :مقدار الخراج:وأما مقداره فقد.ثالثاً 

ودرهم، وفي جريب الرطبة )الفصفصة( خمسة  ذهب الحنفية إلى أنه يجب في كل جريب يصلح للزراعة قفيز

دراهم، وفي جريب الكرم )العنب( عشرة دراهم، وما سوى ذلك من األصناف كالزعفران، والقطن وغيرها، 

ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج، وال يزاد عليه؛ ألن التنصيف عين  يوضع عليها بحسب الطاقة.

 .(46)اإلنصاف

                                                           

 .15/19، املبسوط، 2/12، بدائع الصنائع، 1/181، حاشية ابن عابدين، 2/111الفتاوى اهلندية، البلخي، (ينظر:40)
 .2/211، الفتاوى اهلندية، 2/11بدائع الصنائع، الكاساين (ينظر:41)
 .2/11، بدائع الصنائع الكاساين (42)
 ، الطبعة األوىل: دار مكتبة اهلالل، بريوت لبنان.185فتوح البلدان:ص،  ،الذريال(43)
 .185، وأحكام السلطانية أليب يعلى ص:111أحكام السلطانية ص:ملاوردي ا(44)
 .11اخلراج ، ص:يوسف  أبو(45)
الناشر: دار  ،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، 1/115، فتح القدير ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي  ،بن اهلماما (ينظر:46)

 الفكر
 .98، األموال أليب عبيد، ص:1/181، تبيني احلقائق للزيلعىي، 1/118، الفتاوى اهلندية، 2/151اهلداية للمرغيناين،  
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.وذهب مالك إلى عدم التقيد بتقدير إمام من (47)ي عبيد عن محمد بن عبد هللا الثقفي السابقةواستدلوا برواية أب

األئمة السابقين، فلم يأخذ بأي رواية من الروايات، وإنما قال: المرجع فيه إلى قدر ما تحتمله األرض من ذلك؛ 

لخبرة. واستدلوا برواية أبي عبيد أيضا الختالفها في حواصلها، ويجتهد اإلمام في تقدير ذلك مستعينا عليه بأهل ا

ز الخراج فوضع على جريب القصب ستة دراهم،  من حديث الشعبي أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد فطَرَّ

وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب الزيتون اثني عشر، ووضع 

 (48)على الرجل الدرهم والدرهمين في الشهر

وذهب الشافعية إلى أن قدر الخراج في كل سنة، ما فرضه عثمان بن حنيف لما بََعثَه عمر ماسحاً، وهو: على كل 

جريب شعير درهمان، وعلى كل جريب حنطة أربعة دراهم، وعلى كل جريب شجر وقصب سكر ستة دراهم، 

كل جريب زيتون اثنا عشر  وعلى كل جريب نخل ثمانية دراهم، وعلى كل جريب َكْرم عشرة دراهم، وعلى

 .(49)درهماً 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب في كل جريب درهم وقفيز، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب 

وأتاه ابن  -واحتجوا بما رواه عمرو بن ميمون حيث قال: شهدت عمر بن الخطاب  ستة دراهم. (50)الَرْطبة

َوَضْعُت على كل جريب من األرض درهماً وقفيزاً من طعام، ال يَُشقُّ ذلك "فجعل يكلمه، فسمعته يقول:  -حنيف 

 .(51) "عليهم وال يُْجِهُدهُمْ 

 

 مسقطات الخراج واإلعفاء منه. رابعاً:

 (52): انعدام صالحية األرض للزراعة1

                                                           

حتقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض األستاذ  .98األموال،ص:،أبو أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلرساين ،بن زجنويها (ينظر:47)
 .الناشر: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية ،م 1981 -هـ  1151الطبعة: األوىل،  ،جبامعة امللك سعود -املساعد 

، األموال أليب عبيد، 2/18، رمحة األئمة على هامش امليزان، 1985، مطبعة الكيالين بالقاهرة 2/281االفصاح ،  ابن هبرية ينظر: )48 (
 .91ص: 

 .1/111، حاشية البجريمي، 1/115، مغىن احملتاج يف شرح املنهاج للشربيين، 15/211الطالبني ،  روضة النووي ينظر: )49 (
 املطلع. طريا فأكل اقتضب نبات كل وهي نبت، كالقضبة ُجزَّ  كلما سنينا   األرض يف يقيم نبات( الطاء وسكون الراء بفتح: )الرطبة)50 (

 .111 /1 للفيومي املنري ، املصباح211 ص: للبعلي
 ،م 1991 -هـ  1118الطبعة: األوىل،  ،1/181، املبدع يف شرح املقنع ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ،ابن مفلح ينظر: (51)

 .لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
 .151، األموال أليب عبيد ص: 115-121اخلراج والنظم املالية للريس، ص:  
 ،م1992 -هـ 1112الطبعة: الثانية،  ،1/195 املختار الدر على احملتار رد ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ،ابن عابدين: يـُْنَظر )52(

 املوطأ، الباجي شرح ، املنتقى1/211الدقائق  كنز شرح احلقائق ، تبيني5/281 اهلداية على القدير فتح شرح ،بريوت-الناشر: دار الفكر
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االنتفعاع والمقصود بذلك هو أن يطرأ على األرض الخراجية طارئ خارج ععن فععل اإلنسعان، يمنعع صعاحبها معن 

بها؛ كانقطاع الماء عنها، أو غلبة الماء عليها بحيث تصبح غير صالحة للزراعة. فإذا تعرضت األرض الخراجية 

لذلك سقط عنها الخراج، سعواء أكعان الخعراج الواجعب مقاسعمة، أم وظيفعة. فيسعقط خعراج المقاسعمة؛ ألن الوجعوب 

   متعلق بالخارج من األرض حقيقة وهو غير موجود.

خراج الوظيفة؛ ألن الوجوب متعلق بالتمكن معن االنتفعاع بعاألرض وهعو غيعر موجعود. هعذا فعي حالعة ععدم ويسقط 

إمكانية إصالحها وإعمارها. أما إذا أمكن إصالحها وإعمارها فيجب علعى اإلمعام أن يعمعر األرض ويصعلحها معن 

لهم. فعإن سعألهم أن يعمروهعا معن بيت مال المسلمين من سعهم المصعالح، وال يجعوز إلعزام أهلهعا بعمارتهعا معن أمعوا

أموالهم، ويعتد لهم بما أنفقوا عليها من خراجها فرضوا بذلك؛ جاز. وإذا كان سهم المصالح عاجزاً عن سعد نفقعات 

إصععالح هععذه األرض أجبععر أهلهععا عليععه؛ ألن فععي ذلععك مصععلحة لهععم وألصععحاب الفععيء. وإن أمكععن االنتفععاع بتلععك 

كعالرعي والصعيد وغيعر ذلعك، فإنعه يوضعع عليهعا خعراج جديعد بحسعب معا  األرض بعد أن بارت في غير الزراععة

 تحتمله.

 (53): تعطيل األرض عن الزراعة2

إن كان التعطيل من غير جهة صاحب األرض، كعأن يعدهم العبالد ععدو يمنعع أهعل األرض معن زراعتهعا واالنتفعاع 

الخعراج ععنهم حتعى تععود األرض كمعا كانعت، بها، أو يلحقهم جور من الوالة لم تمكعنهم اإلقامعة عليعه؛ فهعذا يُْسعقِط 

 ويتمكنوا من االنتفاع بها.

 وإن كان التعطيل من جهة صاحب األرض؛ فإما أن يكون ذلك بتفريط منه، أو بغير تفريط.

فإذا عطلها بتفريط منه؛ كأن يتركها بال زراعة واستغالل وهو متمكن من االنتفاع بها، وقادر على زراعتهعا سعقط 

قاسمة اتفاقاً، وذلك ألن خعراج المقاسعمة يتعلعق بالخعارج معن األرض حقيقعة وهعو غيعر موجعود، وال عنه خراج الم

 يُقَرُّ المفرط على عدم استغالله لألرض الخراجية، بل يؤمر بزراعتها واستغاللها؛ لئال يتضرر أصحاب الفيء.

حنابلة؛ ألنه يتعلق بالتمكن معن االنتفعاع وأما خراج الوظيفة فال يسقط عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وال

 باألرض وهو موجود، وألن الخراج بمنزلة اإلجارة فإذا عطل المستأجر االنتفاع بالمؤجر لم تسقط األجرة.

وذهب المالكية إلى سقوط خعراج الوظيفعة بتعطيعل األرض ععن الزراععة، سعواء عطلهعا مختعاراً أم مععذوراً؛ لععدم 

 تحقق االنتفاع باألرض.

ذا عطلها بال تفريط منعه؛ كعأن تعرك زراعتهعا لععدم قوتهعا وقدرتعه الجسعمية، أو لععدم قدرتعه علعى تحمعل تكعاليف وإ

 الزراعة ونفقاتها يسقط خراج المقاسمة اتفاقاً؛ ألنه يتعلق بالخارج من األرض حقيقة.

                                                                                                                                                                             

 أهل ، أحكام2/119 اإلرادات منتهى شرح ،118 ص: يعلى أليب السلطانية ، األحكام188 ص: للماوردي السلطانية ، األحكام1/222
 .1/111 الذمة

 ،املوطأ، الباجي شرح ، املنتقى1/211 ،الدقائق كنز شرح احلقائق ، تبيني1/191 ،املختار الدر على احملتار رد ،ابن عابدين: يـُْنَظر)53 (
 .1/121 الذمة أهل ، أحكام112 ص: يعلى أليب السلطانية ، األحكام188 ص: للماوردي السلطانية األحكام ،1/221
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 وأما خراج الوظيفة فيسقط عند المالكية لعدم تحقق االنتفاع باألرض.

هعاء معن الحنفيعة والشعافعية والحنابلعة إلعى ععدم سعقوط الخعراج،  وعلعى اإلمعام أن يتصعرف فعي وذهب جمهور الفق

 تصرفاً يحقق المصلحة ألهل الفيء، ولصاحب األرض. (54)األرض

 

 وفيها أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة. الخاتمة:

 التالية:أوالً:النتائج ومن خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج 

أن الخراج هو ما يوضع على األرض من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال المسلمين بخالف الجزية فإنها  -1

توضع على األشخاص مقابل حمايتهم ورعايتهم في ديار المسلمين. ووجه الصلة بينهما أنهما يجبان على أهل 

ة تسقط باإلسالم، فإذا أسلم الذمي تسقط عليه الذمة، ويصرفان في المصالح العامة في ديار المسلمين، والجزي

  الجزية بال خالف ولكن الخراج ال يسقط باإلسالم.

الخراج واجب على كل من بيده أرض خراجية نامية سواء أكان مسلما، أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، عاقال، أم  -2      

  وهم في حصول النماء سواء مجنونا، رجال، أم امرأة، وذلك ألن الخراج مئونة األرض النامية،

أن العشر زكاة ما تخرجه األرض، والزكاة كما هو معروف ال تؤخذ من الذمي، لوجود مانع في ذلك وهو  -3

الكفر فالعشر ليس ضريبة معروفة معهودة محضة مثل الخراج حتى يمكننا أن نقول بعدم تغيره وتحوله إذا تملك 

  الذمي أرضا عشرية.

 .المقترحةأهم التوصيات 

تنشيط البحث العلمي في مجال فقه الخالف، وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمية كافية شافية  .1

 في مثل هذه القضايا.

االهتمام بتدريس مادة الفقه المقارن في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية، من خالل تأصيل ففه الخالف وذلك  . 2

 ضوابط الفهم والتعامل مع النصوص، وخاصة في مثل هذه المسألة الهامة الحساسة.لتحقيق إبراز 

ترك الفتاوى ألهلها المختصين من أهل العلم المعروفين، وذلك حرًصا على السالمة في الدين، وبعًدا عن القول   .3

أنيًا في الفتوى وذلك بغير علم، فقد كان جواب اإلمام مالك رحمه عن كثير من المسائل:)ال أعلم(، ورًعا وت

 لخطورتها.

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن 

 الحمد هلل رب العالمين.

 

 المصادر والمراجع البحث: أهم قائمة 
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 أوالً: القرآن الكريم

 

 المتوفى:محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء ) ،يعلى، القاضي أبو : الفراءتأليفاألحكام السلطانية -1

دار الكتب  الناشر:م،  7333 -هـ  7877 ،الثانية الطبعة:محمد حامد الفقي،  عليه:صححه وعلق  ،(هـ858

 لبنان ،بيروت -العلمية 

البغدادي، الشهير بالماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ، تأليف: حكام السلطانيةاأل-2

 القاهرة. –هـ(، الناشر: دار الحديث 853)المتوفى: 

هـ(، المحقق: محمد 923تأليف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  أحكام القرآن،-3

دار إحياء  الناشر: ،هـ 7835عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف، تاريخ الطبع:  -صادق القمحاوي 

 بيروت -التراث العربي 

تأليف: شمس الدين أبي عبدهللا محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية تحقيق أبي يوسف بن  أحكام أهل الذمة،-4

 .م7338ه/7878أحمد البكري و أبي أحمد شاكرين توفيق العاروري رمادي للنشر الطبعة األولى 

 ، رحمة األئمة على هامش الميزان، 7383قاهرة ،  مطبعة الكيالني بالاألفصاح البن هبيرة-5

تأليف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد هللا الخرساني المعروف بابن زنجويه  األموال، البن زنجويه،-6

بجامعة الملك سعود، الطبعة: األولى،  -هـ(، تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض األستاذ المساعد 757)المتوفى: 

 م، الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية 7386 -هـ  7836

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري تأليف:، البحر الرائق شرح كنز الدقائق-7

 بدون تاريخ، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي -هـ(، الطبعة: الثانية 323)المتوفى: 

/ 9 ،هـ 7877 -تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد الطبعة: األولى  ،تأليف: كاساني بدائع الصنائع،-8

 بيروت. –الناشر: دار الكتب العلمية ،89

سليمان بن محمد بن عمر  تأليف: تحفة الحبي  على شرح الخطي  = حاشية البجيرمي على الخطي ،-9

م، 7335 -هـ 7875الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: هـ(، 7777البَُجْيَرِمّي المصري الشافعي )المتوفى: 

 الناشر: دار الفكر

هـ(، 787، تأليف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري )المتوفى : الخراج-11

أصح  ،محققة ومفهرسة -سعد حسن محمد، الطبعة : طبعة جديدة مضبوطة  ،تحقيق : طه عبد الرءوف سعد

 عات وأكثرها شموال، الناشر : المكتبة األزهرية للتراثالطب

تأليف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  رد المحتار على الدر المخنار،-11

 بيروت-م، الناشر: دار الفكر7337 -هـ 7877الحنفي، الطبعة: الثانية، 
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هـ(، 626زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  أبو تأليف: ،روضة الطالبين وعمدة المفتين-12

 عمان -دمشق -م، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب اإلسالمي، بيروت7337هـ / 7877الطبعة: الثالثة، 

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  تأليف: سنن أبي داود،-13

ِجْستاني، المحقق: شَعيب األرنؤوط  د كاِمل قره بللي، الطبعة: األولى،  -السِّ م، الطبعة:  7333 -هـ  7893مَحمَّ

 م، الناشر: دار الرسالة العالمية. 7333 -هـ  7893األولى، 

أحمد بن حسين بن على بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبوبكر البيهقي  تأليف: سنن الكبرَ،-14

 م تحقيق عبدالقادر عطاء، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.7339-ه7878ه، الطبعة الثانية:858المتوفى:

يق: ، تأليف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تحقشرح السنة-15

دمشق،  -م، الناشر: المكتب اإلسالمي 7389 -هـ 7839محمد زهير الشاويش، الطبعة: الثانية، -شعيب األرنؤوط

 بيروت،

 ه، الناشر: دار الفكر 7973لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،الطبعة: الثانية،  تأليف: الفتاوَ الهندية،-16

الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، الطبعة: بدون طبعة  كمالتأليف:، فتح القدير-17

 وبدون تاريخ، الناشر: دار الفكر

، تأليف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى لسان العرب-18

 هـ. 7878 -هـ(، الطبعة: الثالثة 277اإلفريقى )المتوفى: 

إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين  تأليف: ،لمبدع في شرح المقنعا-19

 لبنان، –م الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  7332 -هـ  7878هـ(، الطبعة: األولى، 888)المتوفى: 

هـ(، الطبعة: بدون 889محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى:  تأليف: المبسوط،-21

 بيروت -الناشر: دار المعرفة  ،م7339 -هـ 7878طبعة، تاريخ النشر: 

هـ(، 278تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:   تأليف:مجموع الفتاوَ، -21

بن محمد بن قاسم، من منشورات: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة  تحقيق: عبد الرحمن

 النبوية، المملكة العربية السعودية.

 ( طبعة دار الشهاب.786تأليف: اإلمام حسن البنا،  صفحة ) مجموعة رسائل،-22

مسلم بن  تأليف: ،:لمالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وس-23

هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحياء 767الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 بيروت -التراث العربي 

 ،أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس تأليف: المصباح المنير في نْغري  الشرح الكبير،-24

 بيروت  -ة العلمية الناشر: المكتب
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تأليف:  الشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،-25

 م، الناشر: دار الكتب العلمية.7338 -هـ 7875الطبعة: األولى،  ،الشافعي

بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم  تأليف: أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد مغني البن قدامة،-26

 الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، الطبعة: بدون طبعة الناشر: مكتبة القاهرة. 

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي  المنتقى شرح الموطإ،-27

 بجوار محافظة مصر -هـ، الناشر: مطبعة السعادة  7997هـ(، الطبعة: األولى، 828األندلسي )المتوفى: 

هـ(، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون  7872 - 7838، الطبعة: )من الموسوعة الفقهية الكويتية-28

 الكويت -إلسالمية ا

هـ(، تحقيق: 7753تأليف:محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:  نيل األوطار،-29

 م، الناشر: دار الحديث، مصر.7339 -هـ 7879عصام الدين الصبابطي، الطبعة: األولى، 

 /73،بن كثير بن غالب اآلملي الطبري،  تأليف:محمد بن جرير بن يزيد جامع البيان عن تأويل آي القرآن -31

، تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار 597

م، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر  7337 -هـ  7877هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، الطبعة: األولى، 

 .والتوزيع واإلعالن
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