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 لخصالم
يختلف في الشكل والموضوع والغاية عن  اإلسالميفي االقتصاد  اإلقطاعمفهوم  نإ

كان مفهومه في االقتصاد  فإذاسي .المفهوم المصطلح عليه في الفقه االقتصادي السيا
بة عليه كافة نقدا  أو عينا  ، وذلة للمنتج إزاء سيده بأدائه المطالب المترت السياسي خضوعا  

طاعي والمنتج المباشر وهو ن نمط العالقة في االقتصاد اإلسالمي ليس الفرد اإلقإف
و االستغالل أو مركز ، بل بين الدولة والمنتج على أساس مركز المالك للمنفعة أالفالح

المالك للرقبة وليس على أساس االستغالل والعبودية وزيادة على إن الهدف هو عمارة 
 األرض وضمان الكفاية له وتحسين رزقه .

 Feudalism Of The Cities in the Arabic lslamhc State With the 
end Of AL-Rashedy age 

Dr. Samahr  Muhiy  Mussa 
Diyala University-College of Education- History Department 

             ABSTRACT 
 The understandable Feudalism in the economical Islam, differents in 
the form, topic and purpose. From the understandable term in the 
jurisprudence  economical political. if its meaning in the economical political 
Submissyon and humiliation for the producer to his lord when he is doing the 
required things monetary or notable . then the manner of relationship in the 
economical Islam is not between the domination person and producer one who 
is the farmer, but it is between the under stand able and the producer on the 
basis place of the owner and it is not on the basis of uses and increase. But 
the aim is building the town and improvement the living . 
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 نهاية العصر الراشدياإلقطاع في الدولة العربية اإلسالمية حتى 
 المقدمة

التي فرضتها  لألوضاعنتيجة  لإلقطاعقواعد جديدة  أوجد( ان الرسول الكريم )
( ،تعامل الرسول ) وأمتعتهم وأموالهمظروف الهجرة من قبل أصحابه الذين تركوا ديارهم 

مكانياتها األمةبصورة تلبي حاجات ذلك المجتمع ومن اجل استغالل كل طاقات  ،  وا 
 إيجادفارغة دون زرع او استغالل وحتى يمكن معه  األرضحتى ال تبقى مساحة من و 

من الفوارق بين الناس بصورة فرص للعمل للجميع وهو ما سيؤدي بدوره الى التقليل 
والواردات  األقواتلتوفير  أساسيةكان بصورة  األراضي، وان الغرض من تلك عامة

 وهو ما سنالحظه في ثنايا هذا البحث . وليس لغرض التملك فقط  األساسبالدرجة 
لقد تناول البحث مصطلح اإلقطاع لغة واصطالحا ، وأنواع اإلقطاع ، وبدايات 

 وعصر الخالفة الراشدة . ()نشوء اإلقطاع في عصر النبي 
 واصطالحا  لغة  اإلقطاع

ويطلق  (1) الجرم من بعضه فصال " أجزاءبعض  إبانة" يعني في اللغة : اإلقطاع
ى الجزء المقتطع من الجرم اسم القطيعة  والقطيعة مأخوذ من اقطع يقطع ، أي قطعه عل

، والفعل  (2)أو قطيعة أي طائفة من األرض وتسمى تلك االرضون قطائع ووحدتها قطيعه
أقطع يعني اإلذن بالقطع ، ويعني الهبة وهو مأخوذ من أقطع يقطع أي أعطى ويقال : 

 . (3)له في حفره وامتالكه  أقطعني فالن نهرا  ، إذا أذن
ستقطع فالن اإلمام قطيعة فاقطعه إياها إ :وغير تمليك يقال تمليكا  يكون  واإلقطاع

إذا سأله أن يقطعها له ويبنيها ملكا  له فأعطاها إياه والقطائع إنما تجوز في عفو البالد 
 .( 4)التي ال ملك ألحد عليها وال عمارة فيها ألحد

"أن يعطي السلطان رجال  أرضا فتصير له رقبتها يعني االقطاع اصطالحا : و 
( أو الخليفة والمراد به ان الرسول ) (5)وتسمى تلك االرضون قطائع واحدتها قطيعة "

حياء إمعينا  لالنتفاع بها شرط  يمنح قطعة من األراضي التي ال مالك لها محددا  أو
يسبقه الى أحيائها  بها ممن لم ، أي أن مستثمر األرض يصير أولى (6)ألرض واستثمارهاا

ياها ، ولإلمام أن يملك شخصا  األرض فيعمرها أو أن يجعل له غلة إبسبب تعميره 
 . (7)األرض مدة 
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:" القطائع مايقطعه اإلمام خر لالقطاع إذ قال ابن أبي الحديد آوهناك تعريف 
ليه ضريبة بعض الرعية من أراضي بيت المال ذات الخراج ويسقط عنه خراجه ويجعل ع

 . (8)يسيرة عوضا  من الخراج "
: " أن يدفع االئمة قطعة أرض الى من يرون  وقد عرف البعض اإلقطاع بأنه

أن يدفعونها اليه ، فيملك المدفوع اليه ذلك اإلقطاع ، ويجب عليه فيه العشر وتشير 
مساحة الروايات التاريخية الى أن بعض الخلفاء منحوا بعض المواطنين أراضي زراعية ب

محدودة ، وبشروط معينة وأن ذلك كان يحدث دون دفع بدل مقابل لبيت مال المسلمين 
عن قطعة األرض الممنوحة وأن يقوم الشخص فقط باستثمارها وعليه أن يؤدي عشر 

 . (9)إنتاجها الزراعي "
يتضح مما تقدم أن اإلقطاع يكون في األراضي المزروعة التي وضع عليها 

وفر شروط معينه ومنها شرط العمل الكتساب حق في األرض ويؤكد الخراج ،وضرورة ت
" فاإلقطاع هو في الحقيقة منح اإلمام لشخص من ذلك اإلمام الصدر بقوله : 

األشخاص حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية التي يعتبر العمل فيها 
 . (10)سببا  لتملكها أو اكتساب حق خاص فيها "

جوز في األراضي التي لم تكن ملك أحد ،وال في يد وارث ، والقطائع إنما ت
وألعليها أثر عمارة ، والهي فيء ألهل قرية ، وال مرعى دوابهم وأغنامهم . إذ يجوز 

. ويرى ابو  (11)لإلمام أن يقطع من هذا النوع من األراضي لمن كان له غناء في اإلسالم
األراضي أن كان أرض ليس لها مالك عبيد في هذا النوع من األراضي في هذا النوع من 

يصبح حكمها الى اإلمام كأرض الموات التي ال يملك رقبتها مسلم أو معاهد وبين أن 
اإلقطاع اليصح إال في أرض ليس لها مالك ، إذ يصبح أمرها إلى اإلمام ، ولهذا قال 

 . (12)"لنا رقاب األرض"(: الخليفة عمر بن الخطاب)
يملك رقبة األرض كسائر أمواله ، إذ يجوز له بيعها  وذكر الماوردي أن المقطع

. ويتضح من ذلك أن  (13)في حياته أو رهنها أو وقفها ، وتنقل الى ورثته بعد موته
للمقطع الحق في التصرف باألرض المقطعة واستثمارها ، ويملك السلطان حق استردادها 

سلبا  لحق مكتسب أو وال يعد فيما فعله  كمتى شاء  إذا اقتضت مصلحة المجموع ذل
، الن السلطان هو مانح الحق  (14)مصادرة ألراضي الغير ، أو تجاوز على ملكية مقدسة
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الموظفين والناس عامة في . و االقطاعات تجري على األمراء والجند و  (15)األول
 (16)، وتكون أقطاعاتهم أراضي واسعة يستغلها مقطعها ويتصرف فيها كيفما يشاءالمجتمع

. 
 قطاع أنواع اإل

يجدر بنا أن نميز بين عبارتين مهمتين األولى أن يعطي الخليفة أرضا على  
سبيل اإلقطاع والثانية أن يعطيها لشخص على أن يزرعها ويدفع عنها الخراج ، وقد ذكر 

قطاع إ.وهو ضربان قطاع.." وا  ن من اإلقطاع بقوله :ين النوعيالماوردي هذ قطاع تمليك وا 
 (17)استغالل "

 نوعان من اإلقطاع هما : ذن هناكإ
إقطاع تمليك : هو أن يقوم اإلمام أو من ينوب عنه بمنح األرض لشخص ما ،  -1

، وال يترتب عليه أي التزام مالي نتيجة لهذا اإلقطاع ، أي ال  (18)فيملك األخير رقبتها
ذا تفق علماء األمة على هذا ازرعت ، دفع عشر الزرع زكاته ، و  يدفع عن أرضه شيئا  وا 

 .(19)النوع من اإلقطاع
من السياسة العامة للدولة العربية اإلسالمية بعد أن أباح الشرع  وقد صار اإلقطاع جزء

من يقوم بعمارتها وأن األراضي  (20)لألمام أو من ينوب عنه أن يقطع من أراضي الدولة 
اع " فأما إقطتتكون من أقسام ثالثة وهي التي يجوز اإلقطاع منها ، قال الماوردي : 

 . (21)التمليك فتقسم فيه األرض المقطعة ثالثة أقسام ، موات وعامر ومعادن"
بناء ، وليست ملكا  ضي التي ليس فيها زراعة والاوهي األر أراضي الموات :  - أ

ألحد ، وتمنح من قبل االمام لمن يرى أن في ذلك صالحا  على أن يستثمرها في 
ات ماال ينتفع به لعطلته ، أما ، وقيل المراد بالمو  (22)مدة أقصاها ثالث سنين

 . (23)النقطاع الماء عنه أو الستيالء الماء عليه ونحو ذلك من موانع االنتفاع
ال نقلت  (24)واشترط أكثر الفقهاء ضرورة إحيائها خالل مدة أقصاها ثالث سنين وا 

ن شرع بأحيائها إها واستثمارها واالنتفاع بها ، فملكيتها الى غيره ممن يستطيع إحيائ
صار بكمال االحياء مالكا  لها ، وأن توقف وأمسك عن االحياء ، بغير عذر ظاهر ، لم 
ال بطل  تكتسب الملكية الصفة القطعية ، ويطالب بمباشرة عملية االحياء بزوال العذر ، وا 
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(:" وليس لمحتجر حق بعد ثالث )منطلقين من حديث الرسول ( 25)حكم إقطاعه بعدها
 . (26)سنين"

قطاعات التي تمنح بحسب مايصاحبها من حقوق فإقطاع التمليك يقسم وقد صنفت اال
على موات وعامر ،فإما الموات فهو على صنفين احدهما مايزال مواتا  على قديم الدهر 

ن إقطاعه لمن يحييه مالم تجر فيه عمارة وألثبت عليه ذلك فهذا الذي يجوز للسلطا
 . (27)قطاعه ثم خرب ويجوز إ اكان عامر  خر ماويعمره ، واآل

وهي األراضي التي جال عنها أهلها أو قتلوا في أراضي العامرة الصوافي :  –ب 
الحرب وليس لهم وارث أي اليوجد أصحابها السابقون فمن حق األمام أن يعين من 

. فأراضي الصوافي هي األراضي التي أصبحت دون  (28)يستثمرها ويدفع الخراج عنها
تحها عنوة وتكون ملكا لألمة ومواردها تصب في بيت مالك بعد أن تم تحريرها أو ف

، وتشمل أراضي كسرى أو صوافي كسرى ، وبيوت النار والكنائس وأراضي من (29)المال
:" فلما هزم اهلل .ويؤكد ذلك ابن عساكر بقوله ( 30)هرب من البالد أثناء الحرب أو قتل

فلحقت بأرض الروم ومن  الروم هربت تلك البطارقة عما كان في أيديها من تلك الزروع
قتل منها في تلك المعارك التي كانت بين المسلمين والروم فصارت تلك المزارع والقرى 

 . (31)صافية للمسلمين موقوفة يقبلها والي المسلمين كما يقبل الرجل مزرعته"
(ثالث صفايا : مال بني النضير وخيبر وفدك فأما أموال بني وكان للرسول )
ما فدك فكاالنضير فكانت حب  ةها ثالثأنت ألبناء السبيل ،وأما خيبر فجز س لنوائبه ، وا 

أجزاء فقسم منها بين المسلمين وحبس جزء لنفسه ونفقة أهله فما فضل من نفقتهم ردوه 
 .(32)الى فقراء المهاجرين

" مقاعد األسواق والرحاب فإلمام أقطاعها لمن والقطائع نوعان أقطاع أرفاق وهي 
عه الن لإلمام النظر كالسابق اليها إال أنه أحق بها وأن نقل متا يجلس فيها فيصير

 نوعأما ال "ن أقطعه ثبت يده عليه باإلقطاع فلم يكن لغيره أن يقعد فيهإواالجتهاد ف
 . (33)يها "يإلمام إقطاعها لمن يحلفهو موات األرض ف "الثاني

نما قد ي دخل في بعض يتبين من هذا النص أن االقطاع اليشمل األراضي فقط وا 
إيجارات األماكن التي يمكن أن تعد أماكن تعود بملكيتها للدولة ولها الحق بإيجارها لمن 
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ن لإلمام أو الوالي الحق في تشاء  ن اقطاع األرض مرهون ا  قطاعها من يشاء و إ، وا 
 بإحيائها .

ن اقطاع المعادن نوعان ظاهرة وباطنه ، فأما الظاهرة كمعادن إاقطاع المعادن :  -ج
،"ال يجوز اقطاعها وذلك أن الناس شركاء في الملح الكحل والملح والقار والنفط ونحوها 

 .(34)والماء وما في معناهما مما يستحقه األخذ"
واما المعادن الباطنية فهي جواز اقطاعها قوالن : أحدهما اليجوز كالمعادن الظاهره ، 

حكمه قوالن أحدهما أنه اقطاع  وكل الناس فيها شرع ، والقول الثاني يجوز اقطاعها وفي
تمليك يصير به المقطع مالكا  لرقبة المعدن كسائر أمواله في حال عمله وبعد قطعه يجوز 
له بيعه في حياته وينتقل الى ورثته بعد موته ، والقول الثاني أنه اقطاع ارفاق اليملك في 

س ألحد أن ينازعه فيه ما مقامة عليه ، ولي مدهرقبة المعدن ويملك به االرتفاق بالعمل فيه 
 . (35)أقام على العمل ، فاتركه زال حكم االقطاع عنه وعاد الى حال اإلباحة

وقد جعل اإلسالم حكم المعادن الظاهرة حكم الماء الذي ال يجوز اقطاعه الن  
األرض ال تحتاج الى جهد وعمل  الناس شركاء فيه ، الن المعادن الظاهرة على سطح

ادن الباطنة التي ال تتم الوصول اليها اال بالعمل كمعادن الذهب عكس المع خراجهاإل
 . (36)والفضة والصفر فهذه معادن تحتاج الى سبك وتخليص

" وقد رأيت للسلطان أن ال يقطع وشرط الشافعي العمل ليصح االقطاع قال :  
يها ، قطعوا فالنا  معادن كذا ، على أن يعمل ف:أا  إال على ما أصف ، من أن يقول معدن

فما رزقه اهلل ، أدى ما يجب عليه فيما يخرج منها ، وأن عطلها كان لمن يحييها العمل 
 .(37)فيها وليس له ان يبيعها له"

قطاع المعادن التي تفتقر الى العمل مسألة فيها نظر إيتضح مما تقدم أن مسألة  
 اع .ألنها تتعارض مع الملكية المطلقة لرقبة األرض التي يتم نقلها باإلقط

 أقطاع االستغالل : -2
"واما اقطاع االستغالل فعلى ذكر الماوردي هذا النوع من االقطاع بقوله :  

 . (38)ضربين عشر وخراج"
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أن اقطاع العشرية التي يتم فيها من األراضي الموات التي تمنح عادة للمسلمين  
نتفاع من دون غيرهم من أجل استثمارها ويكون للمستثمر حق التصرف والحيازة واال

 . (39)المحاصيل الزراعية التي تنتجها هذه األرض والتي يجب فيها العشر
اما اقطاع االراضي الخراجية فتكون ملكيتها لالمة وفيئها لجميع المسلمين  

 مصروفا في مصالحهم عامة فاستغالل هذا النوع من االقطاع يتم في حكم التسبب ال
ك رقبة األرض المقطعة ، ومجمل فائدة المستغل حكم االقطاع والتمليك أي ال يتم امتال

 . (40)أخذ نسبة محددة من انتاج األراضي الخراجية
نواع اقطاع االستغالل هو اقطاع االرفاق أي ان المقطع له أخر من آوهناك نوع  

يملك رقبة االرض التي قطعت له الستغاللها وهذا  ال ان يستغل القطيعة في عمل ما و
" وأما أقطاع االستغالل فيمكن ان نعده )اقطاع مدان الكبيسي بقوله : ذكره الدكتور ح ما

نما يملك حق االرتفاق بالعمل  ارفاق( ال يملك المقطع رقبة االرض التي قطعت له ، وا 
 . (41)فيها مدة مقامه عليها"

 بدايات االقطاع 
 (إذ ذكر ابن عبد الحكم القطائعيرد أول ذكر لإلقطاع في زمن النبي يوسف ) 

( عند عزيز ألول مرة عندما استعرض تخرصات الذين كانوا يكيدون للنبي يوسف )
كبر سنه وفترت همته  (مصر محاولين سحب الثقة من النبي يوسف وقالوا:أن يوسف)

ختر لنفسك من الموات أرض إ:" رادوا ان يعززوا وجهة نظرهم فقالوا لهأوقل عطاؤه و 
نعلم أنك  ها فأن رأينا من رأيك وحسن تدبيرك مانقطعها لنفسك وتصلحها ونعلم رأيك في

في زيادة من عقلك رددناك الى ماكنت تتمتع به من سلطة ونفوذ ملكك فاعترض البريه 
يوصل نهر النيل اليها ، فشق اليه جدوال   (42)في نواحي مصر فاختار موضع الفيوم "

 . (43)نجاز هذا في سنهإواستطاع 
طاع األرض هو اإلحياء واإلصالح لهذه األرض نستنتج من هذا أن أحد شروط إق 

 لما فيه منفعة للجميع .
( ألصحابه بدايات اإلقطاع في ويمكن أن نعد االقطاعات التي أقطعها رسول اهلل )

عض سادات القبائل ورؤساء الوفود ( أقطع بالدولة العربية اإلسالمية . اذ أن الرسول)
" ركض فرسه من فأعطى الزبير بن العوام مر فكتب لهم كتب التملك ، أقطاعا  ، و إ
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( : أعطوه موات البقيع ، فأجراه ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة فقال رسول اهلل )
( أقطع الزبير بن العوام أرضا  بخيبر فيها شجر ، وأن الرسول ) (44)منتهى سوطه"

اإلمام  ، وذكر لنا (46)أرضا  من بني النضير( )، وفي رواية أخرى أقطعه (45)ونخل
أقطع المهاجرين أراضيه التي حصل عليها من بني  ()يحيى بن أدم أن رسول اهلل

:" كانت أموال بني النضير مما أفاء اهلل .فكانت لرسول اهلل خالصة ، النضير ، قال 
( بين المهاجرين ولم يعط أحدا من األنصار منها إال رجلين كانا فقسمها رسول اهلل)

 . (47)فقيرين"
نما للسكن لكونهم إن السبب في يبدو إ  قطاع األرض للمهاجرين ليس للزراعة وا 

تاركين ديارهم ، وربما من أجل أن يألف قلوبهم لإلسالم ،ويوفر لهم سبل العيش والسكن 
 –وهو يخاطب األنصار بعد هذه الواقعة  ()الخاص من ناحية أخرى، ويقول الرسول

 -ن شئتم قسمت هذهإ، ف مهاجرين أموال:" ليست إلخوانكم من الواقعة بني النضير 
ويعني أموال بني النضير_ وأموالكم بينكم وبينهم جميعا  ، وأن شئتم أمسكتم أموالكم 
وقسمت هذه فيهم خاصة ..فقالوا: بل قسم هذه فيهم وأقسم لهم أموالنا ماشئت ، 

 . (48)فنزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"
عملية إقطاع تنشأ في اإلسالم هي إقطاع أراضي بني النضير يتضح مما تقدم أن أول 

أن  ().وفي غزوة خيبر رأى الرسول (49)الى أذرعات الشام ()الذين أجالهم الرسول
قراره هذا يمكن ن المسلمين أن يكون بمثابة إقطاع إرفاق ، أل يقر أهاليها في أراضيهم وا 

وهو  -قائها بيد أصحابها إبقاء موقتا  إببعموما  استحقوها كفئ بعد الفتح ، لذلك فأمر 
أو إعادة تمليكها أو تخصيصها بهم ، وقد وجد الرسول ان أمر  -يسمى بإقطاع اإلرفاق

.فهذا االمر أضمن  (50)بعد أن عرضوا عليه ذلك -إبقائها بأيدي أصحابها األول
ن تقسيمها الستمرارية استثمارها واستغاللها ألنهم أقدر من ناحية على هذا االستغالل وأل

 . (51)على المسلمين يشغلهم من ناحية أخرى عن واجبات الدعوة والجهاد في سبيل اهلل
وقد عامل الرسول أهلها بشطر مما يخرج منها من زرع أو ثمر على أن يعتملوها  

بأموالهم وأنفسهم وبشرط أن يجيلهم عنها متى شاء ، واستنادا  لهذا االتفاق قام عمر بن 
ندما ظهر الوباء فيهم (52)عن أراضيهم في الشطر األخير من خالفته الخطاب بإجالهم

 . (53)وقسمها بين فريق من المسلمين
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العديد من الصحابة وشيوخ القبائل مراعيا  المصلحة العامة  ()وقد أقطع الرسول 
"اقفيزين وهي قيس ( )، وأقطع علي  (54)()حيث أقطع ابو بكر وعمر بن الخطاب

هم من الصحابة ولم تقتصر االقطاعات في العصر النبوي على وغير  (55)والشجرة"
بل تعدتها الى أراضي كانت بيد العدو ولم  ()االراضي التي تحت سيطرة الرسول

قرية عند  (56)تميم الدار()تتوقف عند حدود االرض ذات المساحة الصغيرة ، فقد أقطع
( أعطى لتميم )لخطاببيت لحم قيل أن تحرر فلما فتحت في زمن الخليفة عمر بن ا

. ويمكن االفتراض أن  (57)يبيعها في السابق وشرط عليه أن ال ()ما أقطعه الرسول
 كتب له كتابا  بذلك ضمانا  له .()الرسول
 .لم تحرر بعد  (58)كما أنه اقطع ابا ثعلبه الخثني أرضا  كانت بيد الروم البيزنطيين 

أن يقطعه ملح مأرب ففعل ( )المازني سأل الرسول( 59)وكان أبيض بن حمال
،وهذه الروايات تشير الى أن اإلقطاع لم يكن ليتوقف عند حدود األرض  (60)()الرسول

ء الراشدين أو من جاء بعدهم ، وهو مالم نرُه في عهد الخلفا()التي تحت سلطة النبي
 وحده بهذا االمر ألنُه مبشر من اهلل سبحانه وتعالى بفتح تلك ()ختص الرسولافقد 

 األراضي ، وأن بعض تلك األرضي كان كبيرا  كما في حالة تميم الدار التي أشرنا إليها .
 اقطاعات الخلفاء الراشدين 

في منح القطائع  ()هـ( على نهج الرسول11-13) ()بكر وسار الخليفة أب 
، كما ( 61)فقطع عدة قطع لعدة اشخاص ،منهم الزبير الذي أقطعه مابين الجرف الى قناة

 . (62)طع لمجاعة اليمامي الخضرميةأق
ان اتجاهاته في  وانشغاله بحروب التحرير نجد ()نتيجة لقصر خالفة أبي بكر 

 . (63)منح القطائع يشوبها نوعا من الغموض وعدم الوضوح
هـ(عملية إقطاع األراضي 13-23) ()نجد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 

ح في أيامه .وقد وضع الخليفة عمر بن ظهرت بشكل واضح بسبب اتساع حركة الفتو 
مبادئ أخذت بنظر االعتبار عند منح القطائع ، بان ال تكون من ارض ( )الخطاب 

الخراج وال تضر بأحد من المسلمين ، وأن ال تكون األرض عليها الجزية من ارض 
لم يجعل  ()، كما نجد أن عمر  (64)األعاجم أو يصرف إليها ماء ارض عليها الجزية

لمقطع أرضا  أكثر من قدرته على اإلحياء وجعل أحقية االختصاص بها تمنع الغير من ل
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انتزاع جزء منها وهو  ()االعتداء عليها ،ولو كانت ملكا  ألصحابها لما استطاع عمر
رجاعه الى ملكية الدولة  طلحة بن  ()فعندما أقطع أبو بكر( 65)الفائض عن قدرتهم وا 

" فأتى طلحة عمر ا كتابا  وأشهد له ناسا  فيهم عمر ، قال: عبد اهلل أرضا  وكتب له به
الكتاب فقال: أختم على هذا، فقال: ال أختم ، أهذا كله لك دون الناس قال: فرجع طلحة 

، (66)مغضبا  الى أبي بكر فقال: واهلل أنت الخليفة أم عمر ؟ فقال: بل عمر ، ولكنه أبى"
قطيعة وكتب له بها كتابا ، وقال  ()و بكرومثله حدث لعيينة بن حصن عندما اقطعه أب

:أن قبلنا أرضا بالبصرة ليست من ()رجل من أهل البصرة للخليفة عمر بن الخطاب
ن رأيت أن تقطعينها اتخذ منها قضبا  إاج ، وال تضر بأحد من المسلمين فارض الخر 

ري : أن الى والي البصرة أبي موسى األشع ()لخيلي ، فكتب الخليفة عمر بن الخطاب
 . (67)كانت كما يقول فاقطعها اياه

يتضح مما تقدم أن على المقطع أن يستغل األرض ويعمرها وال يدعها معطلة ،  
ليجوز ملكيتها بعد أحيائها فتكون إقطاع تمليك ، وان سبب اعتراض عمر على أبي بكر 
في شأن إقطاعه طلحة وعيينة نظر إليهما من زاوية أخرى وهي كونهما من المؤلفة قلوبهم 

اإلسالم لم يحتج الى هؤالء بإعطائهم . إذن ليس وألنهما ضعاف اإليمان فلما عز 
اعتراضه على أساس اإلقطاع نفسه باعتبار إحياء األرض أو عدمه .ومن أجل أن ال 
تتكدس الثروة في أيدي فئة قليلة لهذا قال :لعيينة بن حصن"أهذا كله لك من دون الناس؟" 

 أي ال يجوز لك أن تحجر تلك األرض وتستغلها من دون الناس .
فاقطع علي بن ابي  ( أراضي لبعض الصحابة ،وقد اقطع الخليفة عمر) 
 ارضا  بالبصرة . (69)، واقطع ابا بكره ونافع بن الحارث (68)ينبع ()طالب

يبدو أن الخليفة عمر كان يؤكد على استثمار األراضي التي يتم قطعها وعلى  
تتحول األرض الى  قدرة الشخص على استثمارها الن ما تعجز عنه القدرة الشخصية

 اإلهمال ويفقد المقطع حقه فيها عند التأخر عن إصالحها أو استثمارها .
فقد سلك مسلكا  يختلف عن ابي ( ( )23-35)أما الخليفة عثمان بن عفان

( فانه كان يغالي في منح االقطاع اذا يقول ابن ابي الحديد وهو يقارن بين بكر وعمر)
كان عثمان أقطع كثيرا  من ني أمية وغيرهم من  " وقد( إقطاعات عمر وعثمان)

أوليائهم وأصحابه قطائع من ارض الخراج ، وقد كان عمر أقطع قطائع ولكن ألرباب 
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العناء في الحرب واآلثار المشهودة في الجهاد..إلى أن عاد ليقول:وعثمان أقطع 
.كان (70)القطائع صلة لرحمه وميال  الى أصحابه من غير عناء في الحرب وال أثر"

عثمان بن أبي العاص الثقفي  ()الخليفة عثمان سخي في منح القطائع  إذ اقطع
فكانت سبخة فاستخرجها  -بحيال األبله–األراضي التي تعرف بشط عثمان بالبصرة 

، وهذا يدل على ان الخليفة كانت قطائعه كبيره حتى أن ابن أبي العاص قد ( 71)واحياها
رافقت عملية منح االراضي عملية استصالحها استثمارها اذن  .(72)منح اخوته جزء منه

 (73)فضال  عن تشغيل األيدي العاملة وزيادة اإلنتاج وهذا يؤدي الى زيادة موارد بيت المال
( 74)من صوافي كسرى حيث اقطع لطلحة بن عبيد اهلل النشاستج ارض().كما اقطع

 .(75)ي في سواد العراقكانت من ارض الصواف قطع الكثير من كبار الصحابة اراضوا
( الى معاوية ابن أبي سفيان يأمره بإقطاع المقاتلة وقد كتب الخليفة عثمان)

.يتضح مما تقدم ان  (76)على سواحل الشام القطائع وتحصين السواحل وشحنها بالمقاتلة
الهدف من اقطاع هذه االراضي هو من اجل الدفاع عن حدود دولته ضد هجمات 

ا يتطلب شحن بعض الثغور بالجند ، ومنحهم القطائع ليستقروا فيها البيزنطينيين الن هذ
 . (77)على هيئة حاميات عسكرية وفي نفس الوقت استثمار األرض

( فلم يكن لإلقطاع أي حركة أو اما في عهد الخليفة علي بن أبي طالب )
انه قام نشاط بسبب انشغاله بالحروب والفتن التي رافقت خالفته لكن على الرغم من ذلك ف

(:" أال إن كل قطيعة )بإرجاع القطائع التي اقطعها عثمان الى بيت المال إذ يقول علي
ن الحق إ ، فهو مردود في بيت المال ، فأقطعها عثمان وكل مال أعطاه من مال اهلل

ن ، لرددته الى آقد تزوج النساء ، وفرق البلد في القديم ال يبطله شيء ولو وجدته 
ان هدف . (78)عدل سعة ، ومن ضاق عن الحق عليه أضيق !!"حاله ، فإن في ال

 .والضياع بيد فئة قليلة من الناس الخليفة هو تحقيق العدالة والحيلولة دون تكتل األراضي
 الخاتمــــة
،  اإلسالميوالمرتكزات المهمة التي اعتمد عليها االقتصاد  األمورمن  اإلقطاع 

كان ذلك عن طريق المعطلة سواء أ األمةت وطاقات وقد لعب دورا  مهما  في استخدام ثروا
استخدام األراضي الموات واستصالحها أو أراضي الصوافي التي أصبحت ملكا  للخليفة 

( بعد الفتوحات وتوسع الدولة العربية اإلسالمية ، وقد أرست قواعد ذلك النظام الرسول)
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ثم عدم ترك  أوال  كواردات  األراضيلتلك  األمةحاجة  األساسوكان الغرض منه بالدرجة 
 ، وفي الوقت عينه توفير فرص عمل الن ال استثماردون  األرضمساحات واسعة من 

النبوية الشريفة على كيفية  األحاديثعمل لهم أو أرض يقومون بزراعتها وقد حثت 
 األراضيثالث سنوات كحد أقصى الستغالل تلك  ةوحددت مد األرضاستغالل تلك 

بيد الدولة تتصرف فيها حيث تشاء وتعطيها لمن هو أهل  األراضيبعدها تكون تلك 
( ومن جاء بعده من البحث الى حكمة الرسول) أشارالستغاللها واستثمارها كما 

وتطور وتوسع  األمور( ونجاحه في العهد الراشدي في التعامل مع مستجدات الخلفاء)
 الدولة ونشوء مشاكل لم تكن معروفة في العصر النبوي .

 الهوامش
                                                 

ــــن منظــــور )ت(1 ــــن منظــــور ، محمــــد بــــن مكــــرم ب ، دار صــــادر ،  1هـــــ( ، لســــان العــــرب، ط711(  اب
هــ( ، القـاموس المحـيط 817ت؛ الفيروزآبادي ، محمد بـن  يعقـوب )276،ص8د.ت( ، ج-)بيروت
 .972د.ت( ، مادة )قطع( ،ص -الرسالة ، )بيروت ة،مؤسس

هــ( ،مفـاتيح العلـوم ،  تقـديم عبـد اللطيـف العبـد ، 387الخوارزمي ،  محمد بن أحمد بـن يوسـف )ت  ((2
 . 40( ، ص1977 -دار النهضة العربية ، )القاهرة

 . 276، ص 8( ابن منظور ، لسان العرب ، ج(3
هــــ( ، تـــاج 1205؛ الزبيـــدي ، محمـــد مرتضـــى الحســـيني الزبيـــدي )ت277،ص 8المصـــدر نفســـه ،ج( (4

د.ت( ، -العروس من جواهر القاموس ، تح مجموعة من المحققين ، دار النشر دار الهداية ، )د.م
 .5484مادة )قطع( ، ص

 .56( الخوارزمي ، مفاتيح العلوم ، ص(5
 -اج أحكامه ومقاديره ، دار الحكمة للطباعة والنشر ،)بغداد( الكبيسي ، حمدان عبد المجيد ، الخر (6

 .73( ،ص2004
شـرح صـحيح البخـاري ،  ،فـتح البـاريهــ(  852احمد بن علي بـن حجـر العسـقالني ) ت حجر ،( ابن (7

 .61، ص 5( ، ج1989-دار الكتب العلمية  ) بيروت 
هـ( ،شرح نهج البالغة، دار 656( ابن ابي الحديد،عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني)ت(8

     .269، ص1( ج1954-لفكر،)بيروت
( االعظمي ، عواد مجيد وحمدان الكبيسي ، دراسات في تاريخ الفكر االقتصادي ، مطبعة التعليم (9

 .39-38( ، ص1988 -العالي ، )بغداد
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دية للماركســية ( محمــد بــاقر ؛اقتصــادنا ، دراســة موضــوعية تتنــاول بالنقــد والبحــث المــذاهب االقتصــا(10
-509(، ص2004-دار األميـــر )قـــم  3والرأســمالية واإلســـالم فـــي اسســـها الفكريـــة وتفاصـــيلها ، ط

510. 
هـــ(،الخراج ، تــح : ابــو االشــبال ، القاضــي 203ابــن أدم ، يحيــى بــن آدم بــن ســليمان القرشــي )ت  ((11

 . 77(، ص1979-محمد احمد شاكر دار المعرفة )بيروت 
ـــن ســـالم ) ((12 ـــات االزهريـــة ( األمـــوالهــــ 224ت القاســـم ب ـــة الكلي ـــل هـــراس، مكتب ـــق: محمـــد خلي ، تحقي

    .291(، ص1968-)القاهرة

هـ( االحكام السلطانية 450( الماوردي ، ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )ت (13
  .190د.ت( ، ص-والواليات الدينية ، دار الكتب العلمية )بيروت 

 -إبراهيم ، تاريخ أحكام األراضي في العراق ، دار الحرية للطباعة ، )بغدادخليل ، خليل   ((14
 .6( ، ص1980
تــاريخ العــراق االقتصــادي فــي القــرن الرابــع الهجــري، مطبعــة المعــارف )بغــداد الــدوري ،  عبــد العزيــز((15

  .46، ص (1948،
ا ، المطبعـة االميريـة هــ( صـبح االعشـى فـي صـناعة االنشـ821( القلقشندي ، ابو العباس احمد )ت (16

  . 50، ص 4م(  ، ج1913)القاهرة ، 
 .239( اإلحكام السلطانية ، ص(17
 .73( الكبيسي ، الخراج، ص(18
 .239( الماوردي ، االحكام السلطانية ،ص(19
 . 40( االعظمي والكبيسي ، دراسات في تاريخ االقتصاد ، ص(20
 .242( االحكام السلطانية ، ص(21
(  هــ1352-، المطبعـة السـلفية )القـاهرة 2الخـراج، ط( هــ 182ب بن ابـراهيم )تيعقو  ( أبو يوسف ،(22
 .63، ص
الحــدائق الناضــرة فــي احكــام العتــرة الطــاهرة، تحقيــق: محمــد تقــي ( هـــ1186يوســف )ت ( البحرانــي ،(23

  .474، ص12، ج هـ(1382-االيرواني، مطبعة النجف، )النجف
 .93الخراج، ص؛ ابن أدم ، 65( أبو يوسف ، الخراج ، ص(24
 .74( الكبيسي ، الخراج، ص(25
 . 65أبو يوسف ، الخراج ، ص    ((26

 .191الماوردي ، االحكام السلطانية ،ص ((27
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هـ( ، فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على 1184( الرحبي ، عبد العزيز بن محمد الحنفي )ت(28
،  1( ، ج1973 -شاد ، )بغدادخزانة كتاب الخراج ، تحقيق أحمد عبيد الكبيسي ، مطبعة االر 

 .394ص

 .74الكبيسي ، الخراج، ص ((29

 .285؛ أبو عبيد ، األموال، ص57أبو يوسف ، الخراج ، ص ((30

هـــ( ، تــاريخ مدينــة دمشــق ، تــح 571( ابــن عســاكر ، أبــو القاســم علــي بــن الحســين ابــن هبــة اهلل )ت(31
ـــــن غرامـــــة العمـــــري ، دار الفكـــــر ، ) ـــــو ســـــعيد عمـــــر ب ـــــدين اب ، 2( ، ج 1995 -بيـــــروتمحـــــي ال

 . 205-204ص

فتوح البلدان، مطبعة ( هـ279احمد بن يحي بن جابر )ت ؛ البالذري ، 36( ابن أدم ، الخراج ، ص(32
 .26، ص م(1901الموسوعات، )القاهرة، 

هــ( ، الكـافي فـي فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل ، دار 63( المقدسي ، عبد اهلل بـن قدامـة أبـو محمـد )ت(33
 .443، ص 2د.ت( ،ج-تب اإلسالمي ، )بيروتالنشر المك

هـ( ، االنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، تح 885المرداوي ، علي بن سليمان المرداوي )ت ((34
المبـاركفوري ، محمـد  ؛ 388، ص6د.ت( ،ج-محمد حامـد الفقـي ، دار أحيـاء التـراث ، )بيـروت

، دار الكتـب العلميـة ،  2الترمـذي ، طعبد الرحمن بن عبد الرحيم ، تحفة االحوذي بشرح جـامع 
 .526، ص 4د.ت( ، ج-)بيروت

 . 191-190( الماوردي ، االحكام السلطانية ، ص(35
 .197( المصدر نفسه ، ص(36
االم، تصــحيح: محمــد زهــري النجــار، شــركة ( هـــ 204الشــافعي، ابــو عبــد اهلل محمــد بــن ادريــس )ت( (37

 .43، ص 4ج ، (1961الطباعة الفنية المتحدة،  )القاهرة
 .244اإلحكام السلطانية ، ص ((38

 .194( المصدر نفسه ، ص(39
 .195-194( الماوردي ، االحكام السلطانية ، ص(40
 .76( الخراج ، ص(41
فتـوح مصــر واخبارهـا ، مطبعــة ( هـــ 257ابـن عبــد الحكـم، ابــو القاسـم عبــد الـرحمن بــن عبـد اهلل )ت( (42

 .71-70، ص م(1930-بريل )ليدن 
 .71-70نفسه ، ص ( المصدر(43
؛ القلقشندي ، 42؛ البالذري ، فتوح البلدان ، ص 190الماوردي ، اإلحكام السلطانية ، ص   ((44

؛ جواد علي ، المفصل  في تاريخ العرب قبل االسالم ،  105، ص 13صبح األعشى ، ج
 .137، ص 8د.ت( ، ج –جامعة بغداد )بغداد 
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 .35( البالذري ، فتوح البلدان ، ص(45
 . 27لمصدر نفسه ، ص( ا(46
 .33الخراج ، ص  ((47
 .34-33( البالذري ، فتوح البلدان ، ص(48
، المطبعة الحسينية المصرية  1هـ( ، تاريخ االمم والملوك ، ط310( الطبري ، محمد بن جرير )ت(49

 .38،ص 3د.ت( ، ج–،)مصر 
 .95،98، ص3( المصدر نفسه ، ج(50
 .306( ، ص1972-وات ، المطبعة العالمية ، )القاهرة( المظفر ، محمود ، إحياء األراضي الم(51
هــ( ، 630؛ ابن األثير ،عز الدين ابو الحسن علي بن محمد )ت 95، ص 3( الطبري ، تاريخ ، ج(52

 .91،ص 2الكامل في التاريخ ، دار الطباعة )القاهرة _د.ت( ، ج
 .91، ص2ج ؛ ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، 95، ص 3( الطبري ، تاريخ ، ج(53
 .61ابو يوسف ، الخراج ، ص   ((54
هــــ( ، الكتـــاب المصـــنف فـــي 235( ابـــن ابـــي شـــيبه ، أبـــو بكـــر عبـــداهلل بـــن محمـــد بـــن ابـــي شـــيبة )ت(55

-االحاديـث واالثـار المعـروف ابـن ابـي شـيبة ، تـح كمـال يوسـف الحـوت ـ مكتبـة الرشـد ، )الريـاض
 .472، ص6هـ( ،ج1409

وس بن خارجـة بـن سـود بـن جذيمـة ابـن دراع وكـان ربيعـة جـد ابـي هنـد ( تميم الدار : وهو تميم بن أ(56
وجذيمة جد تميم كان نصرانيا  وكان إسالمه في سنة تسع مـن الهجـرة وكـان يسـكن المدينـة ثـم انتقـل 

ابــو  منهــا الــى الشــام بعــد مقتــل عثمــان ،وذكــر انــه تــوفي فــي بــالد الشــام . ينظــر: ابــن عبــد البــر ،
، المكتبــــة التجاريــــة األصــــحاباالســــتيعاب فــــي معرفـــة ( ، هـــــ463ت عمـــرو يوســــف بــــن عبـــد اهلل )

 58-57،ص 1، جهـ( 1328-الكبرى،  )القاهرة
 .289-288( ابن سالم ، األموال ، ص(57

( أن يقطعه أرضا  كانت بـالروم لـم ( وفي رواية أبو عبيد أن أبا ثعلبة هو الذي أشار على الرسول)(58
(فقال:" اال تسمعون مايقول قال والـذي بعثـك بـالحق اهلل) تزل تحت سلطتهم فاعجبت الفكرة رسول

لتفتحن عليك قال نكتب له بها" وربمـا تكـون هـذه أول القطـائع خـارج أرض المسـلمين . ابـن سـالم ، 
 .287األموال ، ص

ابــيض بــن حمــال المــازني مــن حميــر وذكــر أنــه مــن االزد ممــن كــان أقــام بمــأرب مــن ولــد عمــر بــن  ((59
د على النبي للمدينة وأسلم . ينظر : ابن خياط ، خليفة بن خياط أبو عمر الليثي عامر ذكر أنه وف

 .286( ،ص1982 -هـ( ،الطبقات ، تح د.أكرم ضياء العمري ، دار طبية ، )الرياض240)ت
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الذهبي ، شمس الـدين محمـد بـن احمـد ، ميـزان االعتـدال فـي نقـد الرجـال ، تـح علـي محمـد عـوض  ((60
 .212، ص7(، ج1995-كتب العلمية ، )بيروتوعادل أحمد ، دار ال

( قناة: واد ياتي من الطائف ويصب الى االرحضية وقرقرة الكور ثم ياتي سد معاويـة ، ثـم يمـر علـى (61
طرف قبور ويصب في اصل قبور شهداء بأحـد أي قـرب المدينـة .ينظـر : الـبالذري ، فتـوح البلـدان 

 .26، ص
 .281( أبو عبيد ، األموال، ص(62
 .77كبييسي ، الخراج ، ص( ال(63
  .392ابو عبيد ، االموال ، ص ((64
( في االدارة الماليـة ، صـححه وراجعـه علـي ( القيسي ، كامل صكر ، عبقرية عمر بن الخطاب )(65

 .318(، ص2007بن محمد العيدروس ،)دبي_
  .289ابو عبيد ، االموال ، ص ((66

 .290( المصدر نفسه ، ص(67
ابـو عبـد اهلل يـاقوت  ومـاء وزرع وهـي بـين مكـة والمدينـة . يـاقوت الحمـوي ،( ينبع : حصن به نخيـل (68

 .450، ص5، مج م(1957دار بيروت، -معجم البلدان، )بيروت، دار صادر (،هـ626بن عبد اهلل )ت
( ابــو بكــرة ونــافع بــن الحــارث بــن كلــدة الثقفــي ، وزيــاد بــن ابــي ســفيان ، هــؤالء الثالثــة اخــوة ، المهــم (69

ازده بنــت الحــارث بــن كلــده ، زوجــة عتبــة بــن غــزوان الــذي ولــي عتبــة للخليفــة عمــر  ســمية واخــتهم
البصــرة ، فكــانوا االخــوة الثالثــة مــن الــذين اقبلــوا مــع عتبــة للبصــرة . الكاتــب ، محمــد طــارق ، شــط 

 .47( ، ص1971-العرب وشط البصرة والتاريخ ، ) البصرة
 .105،ص1( شرح نهج البالغة ، ج(70
  .360-359فتوح البلدان ، ص( البالذري ، (71
 .370( المصدر نفسه ، ص(72
 .28( الكبيسي ، الخراج ، ص(73
 .286-285، ص5( النشاستج : ضيعة من صوافي الكوفة . ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج(74

 .283-282( للمزيد من التفاصيل ينظر : البالذري ، فتوح البلدان ، ص(75
 .135-133المصدر نفسه ، ص ((76
 .28الكبيسي ، الخراج ، ص ((77

 .105، ص 1( ابن أبي الحديد ، شرح نهج البالغة ، ج(78
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 المصادر والمراجع
 أوال: المصادر األصلية 

 هـ( .630ابن األثير ،عز الدين ابو الحسن علي بن محمد )ت
 الكامل في التاريخ ، دار الطباعة )القاهرة _د.ت( . -1

 هـ(.203قرشي )ت ابن أدم ، يحيى بن آدم بن سليمان ال
 ( .1979-الخراج ، تح : ابو االشبال ، القاضي محمد احمد شاكر دار المعرفة )بيروت  -2

 ( .هـ1186يوسف )ت البحراني ،
الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، تحقيق: محمد تقي االيرواني، مطبعة النجف،  -3

 هـ(1382-)النجف
 ( .هـ279احمد بن يحي بن جابر )ت البالذري ،

 . م(1901فتوح البلدان، مطبعة الموسوعات، )القاهرة،  -4
 . هـ( 852احمد بن علي بن حجر العسقالني ) ت ابن حجر ،

 ( .1989-شرح صحيح البخاري ، دار الكتب العلمية  ) بيروت  فتح الباري -5
 هـ( .656ابن ابي الحديد،عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني)ت

 ( .1954-،)بيروتشرح نهج البالغة، دار لفكر -6
 هـ( . 387الخوارزمي ،  محمد بن أحمد بن يوسف )ت 

 ( .1977 -مفاتيح العلوم ،  تقديم عبد اللطيف العبد ، دار النهضة العربية ، )القاهرة-7 
 هـ( .240ابن خياط ، خليفة بن خياط أبو عمر الليثي )ت

 ( .1982 -الطبقات ، تح د.أكرم ضياء العمري ، دار طبية ، )الرياض-8 
 هـ( .748الذهبي ، شمس الدين محمد بن احمد )ت

ميزان االعتدال في نقد الرجال ، تح علي محمد عوض وعادل أحمد ، دار الكتب العلمية  -9 
 (.1995-، )بيروت

 هـ( .1184الرحبي ، عبد العزيز بن محمد الحنفي )ت
أحمد عبيد الكبيسي ،  الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج ، تحقيق -10

 ( .1973 -مطبعة االرشاد ، )بغداد
 هـ( .1205الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي )ت

تاج العروس من جواهر القاموس ، تح مجموعة من المحققين ، دار النشر دار -11
 . د.ت(-الهداية ، )د.م

 ( .هـ 204الشافعي، ابو عبد اهلل محمد بن ادريس )ت
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 . (1961حيح: محمد زهري النجار، شركة الطباعة الفنية المتحدة،  )القاهرةاالم، تص -12 
 هـ( .235ابن ابي شيبه ، أبو بكر عبداهلل بن محمد بن ابي شيبة )ت

الكتاب المصنف في االحاديث واالثار المعروف ابن ابي شيبة ، تح كمال يوسف الحوت  -13
 هـ( .1409-ـ مكتبة الرشد ، )الرياض

 هـ( .310مد بن جرير )تالطبري ، مح
 د.ت( .–، المطبعة الحسينية المصرية ،)مصر  1تاريخ االمم والملوك ، ط -14
 ( .هـ463ابو عمرو يوسف بن عبد اهلل )ت  ابن عبد البر ،
 . هـ( 1328-، المكتبة التجارية الكبرى،  )القاهرةاألصحاباالستيعاب في معرفة  -15

 ( .هـ 257بد اهلل )تابن عبد الحكم، ابو القاسم عبد الرحمن بن ع
 . م(1930-فتوح مصر واخبارها ، مطبعة بريل )ليدن  -16

 هـ( .571ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسين ابن هبة اهلل )ت
تاريخ مدينة دمشق ، تح محي الدين ابو سعيد عمر بن غرامة العمري ، دار الفكر ،  -17

 ( .1995 -)بيروت
 . (هـ 224القاسم بن سالم )ت ابو عبيد ،  

 ( .1968-، تح: محمد خليل هراس، مكتبة الكليات االزهرية )القاهرةاألموال -18
 هـ( .817الفيروزآبادي ، محمد بن  يعقوب )ت

 د.ت( . -الرسالة ، )بيروت ةالقاموس المحيط ،مؤسس -19
 هـ(  .821القلقشندي ، ابو العباس احمد )ت 

 م( .1913-صبح االعشى في صناعة االنشا ، المطبعة االميرية )القاهرة  -20
 هـ( .450الماوردي ، ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )ت 

 د.ت(   .-االحكام السلطانية والواليات الدينية ، دار الكتب العلمية )بيروت  -21
 هـ( .885المرداوي ، علي بن سليمان المرداوي )ت 

 د.ت(.-ي،دار أحياء التراث ، )بيروتاالنصاف في معرفة الراجح من الخالف،تح محمد حامد الفق-22
 هـ( .63المقدسي ، عبد اهلل بن قدامة أبو محمد )ت

 د.ت( .-الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ، دار النشر المكتب اإلسالمي ، )بيروت -23
 هـ( .711ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور )ت

 د.ت( .-، دار صادر ، )بيروت 1لسان العرب، ط -24
 ( .هـ626ابو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل )ت اقوت الحموي ،ي 

 . م(1957دار بيروت، -معجم البلدان، )بيروت، دار صادر -25



 اإلقطاع في الدولة العربية اإلسالمية

 

312 

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                         مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

                                                                                                                                  

 ( .هـ 182يعقوب بن ابراهيم )ت أبو يوسف ،
 ( .  هـ1352-، المطبعة السلفية )القاهرة 2الخراج، ط -26

 ثانيا : المراجع الحديثة 
 . االعظمي ، عواد مجيد وحمدان الكبيسي

 ( .1988 -دراسات في تاريخ الفكر االقتصادي ، مطبعة التعليم العالي ، )بغداد -1

 جواد علي .
 د.ت( . –المفصل  في تاريخ العرب قبل االسالم ، جامعة بغداد )بغداد  -2

 خليل ، خليل إبراهيم .
 (1980 -تاريخ أحكام األراضي في العراق ، دار الحرية للطباعة ، )بغداد -3

 العزيز . الدوري ، عبد
 .   (1948تاريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع الهجري، مطبعة المعارف )بغداد ، -4

 الصدر ، محمد باقر .
اقتصادنا ، دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب االقتصـادية للماركسـية والرأسـمالية  -5

 (.2004- دار األمير )قم 3واإلسالم في اسسها الفكرية وتفاصيلها ، ط
 .القيسي ، كامل صكر 

( فــــي االدارة الماليــــة ، صــــححه وراجعــــه علــــي بــــن محمــــد عبقريــــة عمــــر بــــن الخطــــاب ) -6
 ( .2007)دبي_ العيدروس ،

 الكاتب ، محمد طارق .
 ( .1971-شط العرب وشط البصرة والتاريخ ، ) البصرة -7

 الكبيسي ، حمدان عبد المجيد .
 ( .2004 -كمة للطباعة والنشر ،)بغدادالخراج أحكامه ومقاديره ، دار الح -8

 المباركفوري ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم .
 د.ت( .-، دار الكتب العلمية ، )بيروت 2تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي ، ط -9

 المظفر ، محمود
 ( .1972-إحياء األراضي الموات ، المطبعة العالمية ، )القاهرة -10   

                                                             


