
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء العالم الشٌخ أجوبة )سلسلة

 "(قهًف" الفٌسبون على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 الخراج أرض فً مٌتة أرضا   أحٌا من

 المقدسً تقً أبو

 السؤال:

 ،وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 موضوع وفً اإلسالم فً لتصادياال النظام لكتاب لراءتً بعد من :آلتًاك وهو األراضً بخصوص سؤال

 هذا فً األدلة وجود مع خراجٌة تكون أن أو عشرٌة تكون أن إما األرض صفة أن معً تبٌن األراضً أحكام

 لكافٌةا األدلة وجود مع أٌضا   للفرد. ومنفعتها للدولة رلبتها تكون الخراج أرض أن أٌضا   لً واتضح .الموضوع..

 أحٌا )ومن: ٌلً ام ونصه الموات إحٌاء موضوع من 1ٖٔ صفحة فً ورد لما بالنسبة سؤالً أما !الصدد بهذا

 فمط ومنفعتها ،ا  مسلم كان إن ومنفعتها رلبتها ملن، علٌها الخراج ضرب أن ٌسبك لم الخراج أرض فً مٌتة ا  أرض

 أرض رلبة ملكٌة بخصوص الفمرة هذه فً ورد ما ٌنوب ا  سابم ورد ما بٌن أوفك أن لً فكٌف .(ا  كافر كان إن

 خٌرا. عنا هللا وجزاكم ؟؟األخٌرة الفمرة علی دلٌل وجود عدم مع الخراج؟؟

 الممدسً الدٌن تمً أبو أخون

 
 الجواب:

 وبركاته، هللا ورحمة السالم لٌكموع

 ٌلً: كما نفصلها العاللة تذا الشرعٌة األدلة وفك تنظمها أحكام منها لكل الموات واألرض الزراعٌة األرض

 ومنها: الزراعٌة األراضً أحكام أدلة أوال :

ٌْمُ  اأْلَْنَهاُر، َسقَتِ  فٌَِما» : رسول لال لال: جابر عن صحٌحه فً مسلم أخرج -ٔ ًَ  َوفٌَِما اْلعُُشوُر، َواْلغَ  ُسِق

 ٌخصص نص ورد إذا إال عشرٌة أرض هً زراعٌة أرض كل أن أي عام، نص وهذا «اْلعُْشرِ  نِْصفُ  بِالسَّانٌَِةِ 

 العام. النص هذا

 لَالَ  الخراج، علٌها ووضع العام النص من أُخِرجت المفتوحة األراضً فً جدٌدة مشكلة ظهرت الفتح بعد -ٕ

ٌٍْد: أَبُو ْهِرّيِ، َعنِ  ِذئٍْب، أَبًِ اْبنِ  َعنِ  َهاُروَن، ْبنُ  ٌَِزٌدُ  )حدثنا ُعبَ  َمُجوِس  ِمنْ  اْلِجْزٌَةَ   ّللَاِ  َرُسولُ  لَبِلَ  لَاَل: الزُّ

ٌْنِ  : لَالَ  اْلبَْحَر ْهِريُّ ء   فَإِنََها اأْلَْرَض، إِالَ  َوَمالَهُ  نَْفَسهُ  إِْساَلُمهُ  َوأَْحَرزَ  إِْساَلَمهُ، لَبِلَ  ِمْنُهمْ  أَْسلَمَ  فََمنْ  الزُّ ًْ  ِلْلُمْسِلِمٌَن، فَ

 "ولد بموله: السواد أرض فً عنه هللا رضً عمر به لضى ما وهذا َمنَعٍَة.( فًِ ُهوَ وَ  َمَرةٍ  أََولَ  ٌُْسِلمْ  لَمْ  أَنَهُ  أَْجلِ  ِمنْ 

 الخراج..." فٌها وأضع بعلوجها، األرضٌن أحبس أن رأٌت

 وفق زكاة" فٌها عشرٌة أرض هً اإلسالم دار فً زراعٌة أرض "كل عمومه على ٌجري العام فالحكم

 أحكام حسب الخراجٌة" "األرض أي آخر بنص خصص ما إال عامال النص هذا من ٌخرج وال الشرعٌة، األحكام

 دلٌل هناك كان إذا إال عشرٌة أرض أنها حكمها اإلسالم دار فً زراعٌة أرض كل فإن أخرى وبعبارة الشرع.

 بتمامها. كتبنا فً مفصلة وهذه ة،خراجٌ بأنها معٌنة بأرض خاص



 ومنها: الموات األرض أحكام أدلة ثانٌا :

ِ  َعنِ  عنها هللا رضً عائشة عن بخاريال أخرج -ٔ ًّ ا أَْعَمرَ  َمنْ » لَاَل:  النَبِ ٌَْستْ  أَْرض   .«أََحق   فَُهوَ  أِلََحد   لَ

ٌٍْد، ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  الترمذي وأخرج ِ  َعنِ  َز ًّ ا أَْحٌَا َمنْ » لَاَل:  النَبِ ًَ  َمٌِّتَة   أَْرض   كذلن. داود أبو ورواه ،«لَهُ  فَِه

 ٌملكها فهو العشر أرض فً أحٌاها فإذا له، ملكا   تكون أرضا   أحٌا من كل أن فً عامة النصوص وهذه

 ألن الذمة أهل من أحٌاها من كان إن الخراج وفٌها مسلما ، أحٌاها من كان إن الزكاة فٌها عشرٌة أرضا   وتكون

 الخراج. وإما الزكاة ماإ وظٌفة من تخلو ال الزراعٌة األرض ألن الخراج فعلٌه الزكاة أهل من لٌس الكافر

 من كافرا   كان أم مسلما   المحًٌ أكان سواء خراجٌة، األرض فتكون الخراج أرض فً اإلحٌاء كان إذا أما

ْهِرّيِ  َعنِ  ِعَماَرةَ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َوَحَدثَنًِ )لَاَل: لال: حٌث الخراج صاحب ٌوسف أبو لال هذا وبمثل الذمة... أهل  الزُّ

ًَ  اْلَخَطابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  لَالَ  لَاَل: اْلُمَسٌِّبِ  ْبنِ  َسِعٌدِ  َعنْ  ا أَْحٌَا "َمنْ  َعْنهُ: ّللَاُ  َرِض ٌْتَة   أَْرض  ًَ  َم ٌْسَ  لَهُ، فَِه  َحك   ِلُمْحتَِجرٍ  َولَ

؛ َوال فٌَِها ألََحدٍ  َحك   الَ  تًِالَ  اْلَمَواتِ  األَْرِض  َعلَى ِعْنَدنَا اْلَحِدٌثِ  َهذَا َمْعنَى ٌُوُسَف: أَبُو لَالَ  ِسنٌَِن"... ثاَلثِ  بَْعدَ   ِمْلن 

ًَ  أَْحٌَاَها فََمنْ  ًَ  َكَذِلنَ  َوِه ُرَها األَْنَهارَ  ِمْنَها َوٌُْكِري َوٌَُؤاِجُرَها َوٌَُزاِرُعَها ٌَْزَرُعَها لَهُ: فَِه  فَإِنْ  َمْصلََحتَُها؛ فٌِهِ  بَِما َوٌُعَّمِ

 اْلَخَراَج...(. َعْنَها أََدى اْلَخَراجِ  أَْرِض  فًِ َكانَتْ  َوإِن عْشر،الْ  َعْنَها أّدى اْلعُْشرِ  أَْرِض  فًِ َكانَتْ 

 الزكاة، عنها وٌدفع ومنفعتها رلبتها ٌملن عشرٌة فهً العشر أرض فً مٌتة أرضا   المسلم أحٌا فإذا وعلٌه *

 ألنه الخراج عنها ٌدفعو كذلن ومنفعتها رلبتها ٌملن فهو الذمة أهل من الكافر أحٌاها وإذا العشر، نصف أو العشر

 رلبتها َملَنَ  العشر أرض فً مٌتة أرضا   أحٌا )من االلتصادي: النظام فً ورد ما تفسٌر وهذا الزكاة، أهل من لٌس

 الزكاة، فٌها تجب التً والثمار، الزروع على زكاة العشر، فٌها المسلم على وٌجب كافرا ، أو كان مسلما   ومنفعتها،

 ٌصح ال األرض وألن الزكاة، أهل من لٌس ألنه العشر، ولٌس الخراج، علٌه فٌجب الكافر وأما نصابا ، بلغت إذا

 انتهى. خراج.( أو عشرٍ  وظٌفٍة: من تخلو أن

 وفٌها رلبتها، دون منفعتها ٌملن أي خراجٌة، أرضا   وتكون ٌملكها فهو خراجٌة أرض فً أحٌاها وإذا *

 الذمة. أهل من كافرا   أحٌاها من كان إن الخراج وفٌها مسلما ، اأحٌاه من كان إذا المحصول على والزكاة الخراج

 علٌها وضع أن سبك الخراج، أرض فً مٌتة أرضا   أحٌا )ومن االلتصادي: النظام كتاب فً ورد ما تفسٌر وهذا

 فٌها علٌه ووجب كافرا ، أو كان مسلما   رلبتها، دون فمط، منفعتها َملَنَ  مٌتة، أرض إلى تتحول أن لبل الخراج

 ملكها علٌها، الخراج ٌبمى أن ٌجب لذلن الخراج، علٌها ُضِربَ  مفتوحة، أرض أنّها علٌها منطبك ألنّها الخراج،

 .(الدهر أبد إلى كافر، أو مسلم،

 فً عشرٌة فتكون بإحٌائهما: والخراجٌة العشرٌة األرض ملكٌة أي العام، النص هذا من ٌخرج وال -ٕ

 وباستمراء ذلن. بخالف معٌنة حاالت فً خاص نص ورد إذا إال الخراجٌة رضاأل فً وخراجٌة العشرٌة األرض

 من إحٌائها عند عشرٌة تصبح بحٌث خاص نص فٌها ورد حالة هنان أن وجد الخراجٌة األرض فً الموات إحٌاء

 ذهه ومن الخراج علٌها رضف أن ٌسبك لم ولكن خراجٌة أرض فً المٌتة األرض تكون أن الحالة وهذه المسلم،

 النصوص:

 فً مٌتة أرض هنان وكانت الخراج، الزراعٌة األرض على عمر وضع العراق أرض المسلمون فتح لما -أ

 المسلمون أحٌاها ولما حولها، وما البصرة علٌها ألٌمت التً األرض ومنها الخراج عمر علٌها ٌضع لم العراق

 علٌها وضع أن ٌسبك لم التً الخراجٌة األرض فً المٌتة استثنٌت وعلٌه الصحابة، بإجماع عشرٌة أرضا   ُجعلت

 الخراجٌة األرض فً كانت وإن حتى عشرٌة ٌجعلها المسلم من إحٌاؤها فأصبح العام، النص من استثنٌت الخراج،

 بعضها: ننمل مصدر من أكثر فً ذلن ورد ولد عنوة، فتحت التً

 لال: الموات األرض حٌاءإ عن  هللا رسول حدٌث ذكره عند الهداٌة شرح العناٌة فً ورد -
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ا أَْحٌَا )َوَمنْ  ًَ  َمَوات ا أَْرض   بِمُْربِهِ  َوَمْعنَاهُ  اْلَخَراجِ( أَْرِض  َحٌِّزِ  ِمنْ  َكانَتْ  فَإِنْ  بَِحٌِِّزَها، ُمْعتَبََرة   ٌُوُسفَ  أَبًِ ِعْندَ  فَِه

 ًَ ًَ  اْلعُْشرِ  أَْرِض  َحٌِّزِ  ِمنْ  َكانَتْ  َوإِنْ  (،َخَراِجٌَة   )فَِه  ٌوسف أبً رأي حسب اْلبَْصَرةِ  فًِ اْلِمٌَاسُ  َوَكانَ  (.ُعْشِرٌَة   فَِه

 علٌها فرض التً الخراج أرض من لرٌبة أي اْلَخَراجِ  أَْرِض  َحٌِّزِ  ِمنْ  أِلَنََها َخَراِجٌَة ؛ تَُكونَ  أَنْ  حنٌفة أبً صاحب

 وٌضٌف الصحابة. إجماع بسبب لنوذ للمٌاس خالفا   المسلمون أحٌاها عندما عشرٌة بمٌت ولكنها الخراج، عمر

 إالَ  اْلَخَراجِ، أَْرِض  َحٌِّزِ  ِمنْ  أِلَنََها َخَراِجٌَة ؛ تَُكونَ  أَنْ  اْلبَْصَرةِ  فًِ اْلِمٌَاسُ  )َوَكانَ  الهداٌة: شرح فً العناٌة صاحب

ٌَْها َوَظفُوا الَصَحابَةَ  أَنَ  ْجَماِعِهْم. اْلِمٌَاسُ  فَتُِرنَ  اْلعُْشرَ  َعلَ  (إِلِ

 "أرض تَُكونَ  أَنْ  )َواْلِمٌَاسُ  لال: حٌث المحتار( )رد عابدٌن ابن وحاشٌة المختار الدر فً ورد هذا ومثل -

ًَ  - الَصَحابَةِ  بِإِْجَماعِ  اْلِمٌَاسَ  تََرنَ  لَِكنَهُ  اْلَخَراجِ، أَْرِض  بِمُْربِ  أِلَنََها ٌُوُسفَ  أَبًِ ِعْندَ  َخَراِجٌَة   البصرة"  ّللَاُ  َرِض

 َعْنُهْم(. عَالَىتَ 

 أحٌاها عندما أصبحت الخراج علٌها ٌفرض لم التً الموات البصرة أرض أن هذا كل من وواضح *

 إذا خراجٌة أرض فً والوالعة الخراج علٌها ٌفرض لم التً الموات األرض أن أي عشرٌة، أرضا   المسلمون

 وهذا خراجٌة. أرضا   العام النص حسب فتبمى المسلم غٌر أحٌاها إذا وأما عشرٌة. أرضا   تصبح المسلم أحٌاها

 علٌها، الخراج ضرب أن ٌسبك لم الخراج، أرض فً مٌتة أرضا   أحٌا )ومن االلتصادي: النظام فً جاء ما تفسٌر

 علٌه. خراج وال العشر، فٌها المسلم على وٌجب كافرا ، كان إن فمط ومنفعتها مسلما ، كان إن ومنفعتها رلبتها ملن

 ٌؤدونه خراج ممابل الفتح، عند علٌها أُلِّروا حٌن الكفّار أهلها على ُوِضعَ  كما الخراج، فٌها كافرال على وٌجب

 انتهى. عنها.(

 وهللا الموات، إحٌاء فروع كل فً وإنما السؤال، موضع فمط لٌس جوابه، تم لد عنه سألت ما ٌكون وهكذا

 .معن

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ1ٖٗٔمحرم  ٕٓ

 م1ٕٔٓ/ٓٔ/ٖٓموافك ال

  

 الفٌسبوك: على األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741

828.122848424578904/528458797351196/?type=3&theater 

 :مٌر على ووول بل األ صفحة من الجواب رابط

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p

osts/7XFtuU7peYi 

 :ترتوٌ على األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/782968039901986817?lang=ar 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/528458797351196/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/528458797351196/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/7XFtuU7peYi
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/7XFtuU7peYi
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/782968039901986817?lang=ar

