
  ٢٤١  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

  "             رضي هللا عنھم"أراضي الصلح في العراق في عھد الخلفاء الراشدين(
 م أح"م سلمان علي الجنابي.م     

        "     رضي هللا عنھم"أراضي الصلح في العراق في عھد الخلفاء الراشدين(
  ".دراسة تاريخية)"م٦٦٠ـ٦٣٣/ـھ٤٠ـ١١

        

  م أح"م سلمان علي الجنابي.م
  كلية التربية للعلوم ا�نسانية/ نبارجامعة ا�

           
  
                                                                                                                                  المستخلص    
ـ ھ ٤٠-١١"رضي هللا عنھم "أراضي الصلح في العراق في عھد الخلفاء الراشدين ( توصل البحث الموسوم  
  ـ:إلى) م ٦٦٠ -٦٣٣/

لشريفة يعني السلم والتصالح والمصالحة الصلح في المعجمات اللغوية والقرآن الكريم والسنة النبوية ا -١
كل ارض استولى عليھا  :وعليه فان ارض الصلح ھي. والمسالمة والمعاھدة وفض النزاع بتدخل الصلحاء 

  .ن صلحا ، وبدون قتال أو حرب ، تبعا لما تضمنه عقد الصلح والمسلم
لب أھلھا الصلح من المسلمين وذلك بعد أن ط" ارض الخراج "  –سميت ارض الصلح بعدة تسميات منھا  -٢

بعقد الصلح ف] يمكن الزيادة عليه ،  ابأيديھم  مقابل دفع خراج عنھا ، فإذا كان الخراج محدد ا�رض على أن تقر
وذلك aن الصلح يجري مجرى " بأرض الفيء " أيضاأما إذا كان الخراج غير محدد فا�مر ل[مام؛وسميت 

  .زية والخراج ، وھو حق لجميع المسلمين الفيء، والفيء ھو كمال الصلح والج
ھي أن يدفع أھالي ا�رض للمسلمين مقابل بقاء ا�رض لھم ، جزية على : من  شروط الصلح الرئيسية  -٣

رؤوسھم وخراجا على أراضيھم ، كمورد مالي سنوي لبيت مال المسلمين ، إضافة إلى شروط أخرى منھا أن 
وإذا نقضوا العھد وشروطه استبيح به قتلھم وغنيمة . ، ويقدمون العون لھم ،يكون ھؤaء أدaء وعيونا للمسلمين 

  .أموالھم ؛ أما عند التزامھم بشروط الصلح على المسلمين أن يكونوا عند شروطھم
تحددت أحكام أراضي الصلح بمختلف أنماطھا وكيفية التصرف بھا وفق ما ورد في القران الكريم والسنة  -٤

  .وصى به اوعلى ما ) صلى هللا عليه وسلم (خلفاء الراشدين ساروا على نھج الرسول النبوية حيث أن ال
نه عقد الكثير من عقود الصلح ، أ إa )رضي هللا عنه( الرغم من قصر فترة خ]فة الخليفة أبي بكر الصديقب -٥

  . وعدم تركھا أراضي الصلح في العراق وفق شروط الصلح المتفق عليھا ،واستغ]لھا واستثمارھا  وأدار
قد تميز باتساع أراضي الصلح و تعدد أنماطھا واخت]ف  )رضي هللا عنه( عھد الخليفة عمر بن الخطاب نأ -٦

وتراوحت .  اأحكامھا تبعا لشروط عقد الصلح ، وكانت تلك ا�راضي بعضھا قديم العھد والبعض ا�خر حديث
  .خراج والعشر الضريبة المفروضة على أراضي الصلح في عھده ما بين ال

على ما سار عليه الخليفة عمر بن )رضي هللا عنھما (عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب تان سار الخليف -٧
  .، ولم يغيرا ا�جراءات المتخذة من قبله بحق أراضي الصلح ) رضي هللا عنه ( الخطاب 

بتنشيط حركات  فعاa العبت دور رفدت أراضي  الصلح في العراق بيت مال المسلمين بموارد مالية سنوية -٨
  .الفتوح والتحرير ا�س]مية ، وخدمت المسلمين بدون استثناء 

Abstract  

1-The reconciliation in the lexicon, Holly Quran and prophetical suna, means peace, 
reconciliation, peaceableness , concord and disbanding of conflict by the interference 
of mediators. Accordingly, the peace land is every land controlled by Muslims and   

2-It is called the land of abscess and shade.  
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3- It is known that one of the main conditions of reconciliation is to pay scutage and 
abscess by the land owners to Muslims as a yearly financial resource.  

4-The norms of reconciliation lands are determined by their types and how to manage 
them in accordance with the Holly Quran and prophetical suna and according to the 
agreed upon conditions. This is by holding reconciliation between the conflicting  
parties.  

5-Despite the short era  of the Caliphate Abu  Bakir (Allah bless him), he held many 
reconciliation bonds. He could manage an invest and make use of them. 

6- As for the era of Omer Bin Alkhatab (Allah bless him), it is characterized by the 
extension of the reconciliation territories, multiplicity of their types and the variation 
of norms according to the variety of reconciliation conditions. The territories are old 
on the one hand and new on the other. The imposed taxes ranged between the abscess 
and Ushir (one-tenth).  

7-Both caliphate Othman Bin Afan and Ali Bin Abi Talib (Allah bless them) 
followed the caliphate Omar Bin Alkhatab (Allah bless him) and they did not change 
the decided procedures by him.   

8-The reconciliation territories supported (enriched), in Iraq, the monetary of 
Muslims  with yearly financial resources played an effective role in activating the 
movements of Islamic conquest band liberalization.          

  
  - : تمھيد 
قد والفقيه  ةألتاريخي حيث أن المصادر  المھمة ةأaقتصادي اضيعمن المو) أراضي الصلح ( يعد موضوع        

عنوة ، أما الصنف  رتالتي حر  أ�راضيھو ـ : ا�ولالصنف  - :صنفين  إلى ألمحررهصنفت أراضي العراق 
لى ما فتح صلحا من أرض العراق وقمت ت صلحا لذا سلطت الضوء عالتي حرر ا�راضيفھو  –:الثاني 

  .  ةتاريخي دراسةبدراسته 
حول ما حرر عنوة وما حرر صلحا من ارض  العراق ، ة ألتاريخيالرغم من اaخت]ف بين الروايات بو    

بعد حرب وقتال  أيعليھا المسلمون عنوة وقھرا  استولىوھي التي  –عنوة  حررتالتي  ا�راضييمكن تعريف 
  ) . ١(بھا   خاصة أحكامولھا . ج]ء  أواسر  أوبقتل  ھلھاأومفارقه 

يجاف با قتال وa أوحررت صلحا واستولى عليھا المسلمون بدون حرب  التي فھي –الصلح  أراضي أما     
وھذا ما سوف ن]حظه .  المتنازعة ا�طرافوجب عقد صلح معقود بين وحكمھا يتقرر بم)  ٢.(خيل وa ركاب 
كان وaزال بلدا  شيءومھما كان اaخت]ف في كيفيه تحرير العراق ، فالعراق قبل كل . ھذا  من خ]ل بحثنا
حقل  ، فأراضيه ا�ولى بالدرجة أصنافھابأراضيه بمختلف   المزروعة الزراعةعلى  اقتصاديتهزراعيا تعتمد 

كز ھذا البحث على لذا ر.ةا�س]مي العربيةلtمة لذلك عدت أغلب أراضيه ملكا مشتركا  ول]ستثمار ل[نتاج
موضوع البحث  للوقوف على  والعلماء والفقھاء بصدد اللغة أھلء راu إغفالهمع عدم   العملية التطبيقيةالجوانب 

على اaتفاقيات  ول[ط]عالصلح في العراق ،  أراضيبحق  ألمثبتهالصادرة  ا�حكاممعنى الصلح ومعرفه 
ابرز شروط الصلح واaتفاق ومدى و ،  ا�خرى وا�طرافين المسلمين ب المنعقدة عقود الصلحو  عاھداتموال

  . اaلتزام بھا ، والمسلمون عند شروطھم 
  

  ـ:الصلح لغة واصط"حا 
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           ـ :الصلح لغة
 يء، يقال صلح الشساد واحد يدل على خ]ف الف أصلم والحاء ]الصاد وال "صلح  بأن  ةبصدد لفظجاء       

  .)٤( "الص]ح بالكسر مصدر المصالحة"بان و . )٣( "صلوحا ... ]م لويقال صلح بفتح ا. يصلح ص]حا 
 القوم بينھمتصالح " عنيت ومفتوحةالتي تكون صادھا مشدده ن الصلح أب،، فقد ذكر )٥(ابن منظور  أما           
قلبوا التاء صادا   الصاد  مشدده واصالحوا وتصالحوا وأصلحوالحوا وصالحوا طالسلم وقد اص:والصلح  ،

  ."وصفوا بالمصدر كأنھممتصالحون ،: وادغموھا في الصاد بمعنى واحد وقوم صلوح 
تصالح القوم بينھم " أيضاويعني  ومضمومةالتي تكون صادھا مشدده ،الصلح )٦(وجاء في تاج العروس          

الحه،وص]حا واصطلحا واصالحا مص هنث صالحؤوالصلح يذكر وي؛"ا ويعني السلم بكسر السين المھملة وفتحھ
  .بالتاء بدل الطاء كل ذلك بمعنى واحد  وأصلحاحا وتصال مشددة الصاد

 "مصالحون أيھم لنا صلح  "  :لحاء وصلوح يقال متصالحين وص –اسم جماعة )الصلح( أيضاوقد ورد         
.)٧(  

التي تكون  والصلح ومفتوحةھا مشدده التي تكون صادالصلح  ، بان)٨(المعجمات اللغوية  من  نستنتج        
المتنازعة بتدخل الصلحاء وبصياغة  ا�طرافالسلم والمصالحة وفض النزاع بين تعني  ومضمومة ةصادھا مشدد

 والص]ح ضد الفساد ونقيضه والصلح فيه خير للجميع ا�ص]ح إن؛حيث شأنھم  �ص]حالصلح بالطرق السلمية 
                                                                                                                                            .هللا إلى وأحب
  -: اصط"حاالصلح  -ثانيا

 على وأكدتالكريمة ،التي وردت بمعنى الصلح  اuياتالكريم ضمن عدد من  القرآنجاء ذكر الصلح في        
َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعلَِھا نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا فََ" ُجنَاَح َعلَْيِھَما { -:قوله تعالى  اuياتلصلح،ومن ھذه مشروعية ا

حَّ َوإِْن تُْحِسنُوا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ  ْلُح َخْيٌر َوأُْحِضَرِت اNَْْنفُُس الشُّ َ  أَْن يُْصلَِحا بَْينَُھَما ُصْلًحا َوالصُّ  َكاَن بَِما تَْعَملُوَن هللاَّ
 وأعراضهالخائفة نشوز بعلھا  المرأةعلى  أي ، }أَْن يُْصلَِحا بَْينَُھَما ُصْلًحا{والمراد من قوله تعالى .)٩(} َخبِيًرا

تضع عنه بعض الواجب لھا وتستديم المقام في حباله،  أوتترك له يومھا  أييصلحا بينھما صلحا  أنعنھا ،
ْلُح َخْيرٌ {  -:ويعني هللا تبارك وتعالى بقوله .) ١٠(ذي بينه وبينھاوالتمسك بالعقد ال يترك بعض الحق  أي،} َوالصُّ

جواز الصلح  أكدتالتي  اuياتوفض] عن . )١١(استدامة للحرمة،وتماسكا بعقد ،خير من طلب الفرقة 
َوإِِن  (-:قائ] )  عنھارضي هللا(عن عائشة أبيهعن ھشام بن عروة ، عن  )١٢(، البخاري هاماروومشروعيته 

، غيره أوامرأته ما a يعجبه ،كبرا ھو الرجل يرى من  : "قالت  ).١٣() اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعلَِھا نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا
صلى هللا عليه (  وجاء عن النبي " .تراضا   إذاف] باس :  امسكني واقسم لي ما شئت ، قالت:يريد فراقھا فتقول 

  .)١٤("اذھبوا بنا نصلح بينھم :"في ھذا الجانب قوله )موسل
 ،)١٥( ينالكاسا أشارفقد ، إليه إشاراتھممن خ]ل  ]حاطصامون بوضوح معنى الصلح وقد بين المفكرون المسل

 a يغزو كل  أنة والصلح على ترك القتال يقال توادع الفريقان إي تعاھدا على وھي المعاھد:  " قائ] الموادعة إلى
المسلمون جع] الذي  يأخذبان  وa باسوقد وجد المسلمون بعقد الموادعة مصلحة وفائدة ."صاحبه واحد منھما

ويعطوا على ذلك  الكفرةالصلح من  يطلبوا الجزية ويوضع موضع الخراج في بيت المال ،وان يدخل في معنى
 aلْ { : قوله تعالى ل.  إليهاضطروا  إذاما ِميُع اْلَعلِيمُ َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ ِ إِنَّهُ ُھَو السَّ  }ِم فَاْجنَْح لََھا َوتََوكَّْل َعلَى هللاَّ

 المسالمةمنھا  أخرى ألفاظ وللموادعة،  هغير أووتعالى لنا الصلح مطلقا فيجوز ببدل  سبحانه وأباح .)١٦(
َوھَُو الَِّذي َكفَّ { -:لىقال تعا). ١٧(المتنازعين بعضھم عن بعض  أيديف وكلھا تعني ك، والمعاھدة والمصالحة

ُ بَِما  أنويظھر  . )١٨(}تَْعَملُوَن بَِصيًرا أَْيِديَھُْم َعْنُكْم َوأَْيِديَُكْم َعْنھُْم بِبَْطِن َمكَّةَ ِمْن بَْعِد أَْن أَْظفََرُكْم َعلَْيِھْم َوَكاَن هللاَّ
 أھلھاطلب  أنن صلحا ،بعد وا المسلمكل ارض استولى عليھ -:ارض الصلح ھي  أنالكثير من الفقھاء اتفقوا على 

خراج عنھا وھذا  وادويؤعن رقابھا ،  وa ينزلوا أم]كھمويستبقوھا على  بأيديھمتقر  أنلمين على سالصلح من الم
 .)٢٠(الخراج  بأرضوبھذا صارت ارض الصلح مختصة بوضع الخراج لذا سميت  .)١٩(الخراج بحكم الجزية 

بعقد الصلح ،ف] يمكن الزيادة عليه وa  اومحدد االمسلمين معلوم إلىن والمشرك كان الخراج الذي يؤدونه فإذا
ئ] قا، )٢٢(ذكر ابن رجب الحنبلي  إذ.)٢١(ئا منه شي وa ينقصزاد عليه ي a أيمما ھو متفق عليه ، أكثريلزمھم 

الضريبة التي  وھ-:الخراج  أن إليه ا�شارةومما تجدر . "ارض صولحوا على مال مسمى يؤدى كل سنة "
من حقوق  ا�رضما وضع على رقاب  أي .)٢٣( صلحا ا�س]مالتي انضوت تحت راية  ا�رضفرضت على  

الخراج فھذا يقبل  أراضيھميوضع على   أنالصلح على  أھل صالحوافان   ).٢٤(أaئمهتؤدي عنھا حسب اجتھاد 
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 أھل أومن العجم  ا�وثان لعبدةوكل ارض " -: قائ]) ٢٥(ذكر ابن ادم إذ ،منھم كما تقبل الجزية على رؤوسھم 
وان صالحوا على الجزية على ، ارض خراج  أرضھمفان ،  الجزيةالكتاب من العجم والعرب ممن يقبل منھم 

ِ َوYَ بِالْ { -:قال تعالى  ".فان ذلك يقبل منھم  ، أرضھمرؤوسھم والخراج على  َّZيُْؤِمنُوَن بِا Yَ يَْوِم قَاتِلُوا الَِّذيَن
ُ َوَرُسولُهُ َوYَ يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَابَ  َم هللاَّ ُموَن َما َحرَّ َحتَّى يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد  اbِْخِر َوYَ يَُحرِّ

 ).٢٦(}َوُھْم َصاِغُرونَ 
بذلوه  إذاحد  �قلھاوان كان ،  �قلھاف] حد ، ألصلحيهالصلح بالجزية  أھاليمن  المأخوذة الجزيةوقد سميت       
وقد سميت   .) ٢٧( أغنياءمن ذلك وان كانوا  بأقلالصلح  ميقبل منھ أن ،ولهقبوله وحرم عليھم قتالھم  ا�ماملزم 

على من كان  أوجبتلجزية اف ،الذي حقن بھا دمه  أداھالما  كفت عنه أين القتل عجزت  �نھابھذا اaسم ؛ الجزية
حتى يقولوا  ا�عاجم مشركينيقاتل ) صلى هللا عليه وسلم (وكان النبي  ).٢٨(ھا عن قتله بقتل عليه واجبا فكف ال

 لذا كانت الجزية من شروط عقد الصلح  .)٢٩(وأموالھمذلك يعطوا الجزية ليحرزوا دمائھم  أبوهللا، فان  إaaاله 
                                                                                    .وا�ساسيةالرئيسية 

على  أھلھاصالحوا  أنالتي استولى عليھا المسلمين صلحا بعد  ا�رضارض الصلح ھي  أن -: أيضايقال و       
وقفا على مصالح المسلمين  ا�رضبخراج يؤدونه عنھا ،فتصير  أھلھا بأيديلمسلمين ،وتقر ل ا�رضملك  أن

وذكر  .)٣١( العنوه،كخراج ارض  ا�رضبمعنى ثمن  الخراج وھذا .)٣٠(أجرهالمضروب عليھا  ،والخراج
 كل ما"والفيء ).٣٣(الفيء بأرضلذا سميت ارض الصلح ".يءالف الصلح يجري مجرى" ،)٣٢( بن جعفر قدامه

وھو  ،"الخراج كمال الصلح والجزية و أيضاوھو  وa ركاب من غير قتال وa بايجاف  خيل وصل من المشركين
ُسوِل َولِِذي اْلقُْربَى { -:لقوله تعالى  .)٣٤(حق لجميع المسلمين  ُ َعلَى َرُسولِِه ِمْن أَْھِل اْلقَُرى فَلِلَِّه َولِلرَّ َما أَفَاَء هللاَّ

بِيِل َكْي Yَ يَُكوَن ُدولَةً بَْيَن اNَْْغنِيَاِء ِمْنكُ  ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نََھاُكْم َعْنهُ َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ ْم َوَما آتَاُكُم الرَّ
َ َشِديُد اْلِعقَابِ  َ إِنَّ هللاَّ                      ).٣٥(}فَاْنتَُھوا َواتَّقُوا هللاَّ

ارض الصلح ھي كل ارض فتحت صلحا واستولى عليھا المسلمون بدون :ما تقدم يمكن القول بان  خ]لمن      
أو تحولت  �نفسھم بأراضيھم احتفظوا ءسواعلى الصلح  أھلھاركاب ،فنزل  ال وa بايجاف خيل وaقت أوحرب 

بين  اتفاقية معقودة أوبموجب شروط معاھدة وفق ذلك و ،وجرى التعامل بين الطرفين ملكية أراضيھم للمسلمين
 وا�مر، رؤوسھمالجزية على  ءيدفعوا ھؤa أن: أوaمنھا  أساسية أموروھذه الشروط عامة شملت عدة  الطرفين

غير محدد،  أولك] الطرفين  اومعلوم امحدد ھذا الخراج ،سواء كان أراضيھميدفع ھؤaء خراجا على  أن– :الثاني
صارت ملكا للمسلمين، ويسلم ھذا الخراج لبيت مال  أم �ھلھا ا�رضوالخراج عادة يضرب سواء كانت ملكية 

دم آذكر ابن  إذ.الغني منھم والفقير،  ا�س]ميالمجتمع  أفرادترك فيه جميع ، يش سنويالمسلمين كمورد مالي 
  . ا�س]ميةدور قي تنشيط حركات الفتوح والتحرير  وله"وله في ھذا الفيء حق إaما من مسلم " -:قائ]  ،)٣٦(

                                                                                        
 أحكام أراضي الصلح:ـ

-:خيارات ھي  ةھات القتال ،كانوا يعرضون على عدوھم ث]ثبج إلىنت جيوش المسلمين تتجه عندما كا        
يوسف  أبوذكر  إذ   .)٣٧)(صلى هللا عليه وسلم (بما كان يفعله رسول هللا  اقتداءالقتال  أوالجزية  أو ا�س]م

إلى إعطاء الجزية ، فان  ھمادعو :ث]ث خصال  إلىوكم من المشركين فادعوھم لقيتم عد فإذا"-:قائ]  ،)٣٨(
م وفرغوھم لخراجھم وa تكلفوھم  فوق طاقتھم ،فان أبوا فقاتلوھم فان هللا ئھاقروا بالجزية فقاتلوا عدوھم من ورا

...".ناصركم عليھم   
خر ،وحسب البديل مسلمين وبين الطرف اuإذا حكم أراضي الصلح يتقرر بموجب اتفاق وعقد معقود بين ال      

المختار من بين تلك البدائل المذكورة ،فإذا اقر الطرف ا�خر بالبديل ا�ول أو بالبديل الثاني ،ففي ضوء ذلك يقع 
فإما أن ينص عقد الصلح على أن تكون ا�رض ملكا  -:وعقود الصلح أنواع . اaتفاق بين الطرفين أو الصلح

أيدي أھلھا على أن يؤدوا عنھا الخراج ،وإما أن ينص عقد الصلح على أن تكون ا�رض ملكا للمسلمين ،وتقر ب
                                                              ).٣٩(�ھلھا ،وتقر بأيديھم أيضا على أن يؤدوا عنھا الخراج 

ملكية عامة  أيوقفا للمسلمين  بحأي تص ةلعنوحكم ارض ا -:لذا فحكم ارض الصلح في الحالة ا�ولى         
ما صالح عليه " -:قائ] ) ٤١(المقدسي  قدامهإذ ذكر ابن ). ٤٠(،وتقر بأيدي أصحابھا مقابل دفع خراج معلوم 

 المأخوذةوھذا الخراج يعد الضريبة ". الكفار من أرضھم على أن ا�رض لنا ونقرھم فيھا بخراج معلوم فھو وقف 
�نھم نزلوا لشروط  ؛)٤٢(عندما يعتنقون ا�س]م ةوھو a يتغير عنھا بحال فھو يستدام على ألذممن ارض الصلح 
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بالدولة تركوا ا�رض بأيديھم مقابل ذلك  المسئولينولكن ،المسلمين خشية السيف والقتال ،فالمأخوذ منھم غنيمة 
وa يجوز بيعھا ) . ٤٤(ير جزية سنة كاملةلذلك تعد ھذه ا�رض من ب]د ا�س]م a يقرون فيھا بغ).  ٤٣(الخراج

بما ھو مسموح لھم شرعا بعقد الصلح ، بحيث يسمح لھم اaنتفاع من ھذه ا�رض  إaأو رھنھا والتصرف بھا 
مقابل الخراج المعلوم ،ويؤخذ الخراج حتى في حالة انتقالھا إلى غيرھم من المسلمين ،وإس]م ھؤaء a يعفيھم عن 

أھل صولحوا على " - ): ٤٦(دم، آقال ابن ). ٤٥(رض ؛ aن اصل ملكية ھذه ا�رض لtمة دفع الخراج عن ا�
أن يوضع على رؤسھم الجزية وعلى أراضيھم الخراج فمن اسلم رفعت الجزية عن رأسه وكان الخراج على 

يسقط كما a تنتزع ا�رض من مستأجرھا ،وان صاروا ذمة وضربت عليھم الجزية ولم ".  أرضه على حاله 
                                    .)٤٧(عنھم الخراج بل يجمع الخراج والجزية 

التي  ا�رضحكم  ا�رضذه ھحكم  أن -:قائ] ). ٤٨(،ذكر الماوردي أيضاوبخصوص حكم تلك الحالة            
ويضرب عليھا الخراج  وحصلت للمسلمين بغير قتال فتصير وقفا على مصالح المسلمين" أھلھاج] عنھا  أوخ] 

ذمة ، وa يجوز  aو با�س]موان لم يقدر بمدة لما فيھا من عموم المصلحة وa يتغير  ا�بد إلىتقر  أجرةويكون 
                            .)٤٩(حكمھا حكم الفيء وھذا لكل المسلمين فيه حق  أي."بيع رقابھا اعتبار الحكم  الوقوف

      
حكم ارض الصلح من حيث البيع والشراء وحسب ما نص عليه عقد الصلح  أن]ل ما تقدم يتبين من خ           

طوعا وa كرھا اعتبارا بحكم الوقف  ھا aئوa شرا رھنھاوa بيع رقابھا  �ھلھايجوز  a ا�ولىفي الحالة 
التصرف  �ھلھاامة ، ف] يحق وللمصلحة الع ا�س]مية للدولةعامة ترجع رقبتھا  ا�رضتعد ملكية ھذه  أي).٥٠(

تلك  استئجار،لكن يحق  ا�س]ميةملك الدولة  �نھابحدود المنفعة مقابل دفع الخراج ؛  إaبھا كبيع وشراء 
والعشر زكاة  ا�رض أجرهفان الخراج  ؛" ا�رضفزرعھا فالعشر عليه دون مالك  أرضا استأجرومن "ا�رض

                                                                                                     )٥١(الزرع 
ارض الصلح تكون  أنعقد الصلح نص على  أنفي حالة  أي -:الصلح في الحالة الثانية  أراضيحكم  أما        
الذمة  أھلن عليھا من وم ا�رضالمسلمين خراجا على  إلىمقدار واحد معلوم من المال  يئدوا أنعلى  �ھلھاملكا 
 أنلحوا عليه  على وص ما"): ٥٣(المقدسي  قدامهقال ابن ). ٥٢( ا�س]م إلىذا المبلغ يسقط بدخول ھؤaء ھفان 

لھم a خراج عليھا  وا�رض بإس]مھملھم ونقرھم فيھا بخراج معلوم فھذا الخراج في حكم الجزية تسقط  ا�رض
اسلموا سقط  فإذاسھم ومن اجل كفرھم بمنزلة الجزية المضروبة على رؤ كان إنماaن الخراج الذي ضرب عليھم 

ارض ھؤaء الذين   إنتاجالعشر عن  بأخذويكتفي . "ملكا لھم a خراج عليھا  ا�رضكما تسقط الجزية وتبقى 
 الحرب أھلقوم من "  ـ):٥٤(يوسف أبوقال . العشرية ا�راضيصنف  إلىوتحويل ملكيتھا ؛ ا�س]ماعتنقوا 

 أنكما   .) ٥٥(" يجتمع العشر والخراج  a" �نهوذلك ."لھم وھي ارض عشر ...  وأرضھم أنفسھماسلموا على 
) ٥٦(شاءواھم بيعھا ورھنھا والتصرف بھا كيف لوتكون دار عھد و إس]متصير دار  a أنھا ا�رضحكم ھذه 

 �ھلهملكه  أنلحوا عليه على وما ص"ـ:)٥٨(المقدسي  قدامهقال ابن ). ٥٧(وان بيعت لمسلم سقط عنه خراجھا .
مسلم لم يكن عليھا  إلىولنا عليھم خراج معلوم فھذا الخراج في حكم الجزية فمتى اسلموا سقط عنھم ، وان انتقلت 

عليھا سابقا ، في حين كره  تفقمالھذا النوع من عقد الصلح بيع ارض الصلح وفق الشروط  أجازفقد   ".خراج 
؛ "باس بشرى ارض الصلح a" -: قائ] )٦٠(حيث ذكر ابن س]م .)٥٩(التي حررت عنوة  هألخراجي ا�رضبيع 
 )٦١(مالك بن انس  أشار حيث.بھا أحقوھم  أيديھمفي  املك فأرضوھمصالحوا قبل القدرة عليھم والغلبة لھم  �نھم

الجزية على جماجمھم  نم لحوا عليھا فھي لھم بما صالحوا عليهوفھذه ارض الصلح فما ص "-:ذلك قائ] إلى،
فان بيعت لرجل ذمي ، أرضهللذمي بيع  أجازوبھذا  "....يبيعھا لم يمنع  أن أراد إذافھذه  أرضھموالخراج على 

يسقط  أنالعشرية بعد  ا�راضينوع  إلىكانت على حكمھا في الخراج، وان بيعت لرجل مسلم تغيرت ملكيتھا 
 أوجبلذا ). ٦٣()َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدهِ ( لقوله تعالى . )٦٢(العشر عنھا الخراج ،واكتفى مالكھا الجديد بدفع 

يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا أَْنفِقُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما { -:،لقوله تعالى خراجيه أوسواء كانت عشرية  ا�رض همما تنتج ا�نفاق
ا أَْخَرْجنَا لَُكْم ِمَن اNَْْرضِ  الصلح فان  أھلمن اسلم منھم ، واشترى ارض مسلم من "لذلك ).٦٤(}َكَسْبتُْم َوِممَّ

في تلك الحاaت  المقرر عليھم عن دفع مقدار الخراج ھايمستثمروفي حالة عجز . )٦٥(" الصلح باق على حاله
عن  عجزوا إذاانه  ،)٦٧(  دمآابن  وأشار .)٦٦(  أيسروا إذاذلك  أداء عليھمجھد ، كان  أوالمذكورة بسبب فاقة 

فانه يدل على مدى  يءدل على ش أنوھذا . "من ذلك ف] يزداد عليھم  أكثريخفف عنھم ، وان احتملوا  "ذلك 
سوى المتفق عليه ، قال ابن  يءالصلح a يلزمھم ش فأھل. الصلح واaلتزام ببنود الصلح  �ھل وا�خ]صالوفاء 
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لكن رخص . "منه  أكثرما صلحوا ،a يلزمھم  وارض افتتحت صلحا على خراج معلوم، فھم على( -:  )٦٨(س]م
الصلح والخراج عادة يكون غير محدد  أھلبعض الفقھاء في اaزدياد على من يحتمل الزيادة وفي يده الفضل من 

يصالح على شئ مطلق وبين  أنبين  اھناك فرق أنيتبين لنا .)٦٩(السلف الصالح  ثارآواتبعوا سنة  وبھذا مقداره ،
                          .دخراج مقداره محديصالح على  أن

، حكم ارض الصلح التي مات ا�حكاموالثانية ، ومن ھذه  ا�ولىالحالة  أحكام إلى إضافة أخرى أحكاموھناك     
 أرضھم "الصلح  �ھل إن ـ:بصدد ذلك قائ]  ،)٧٠(دي ور، فقد ذكر الما �رضهصاحبھا وa وارث له من بعده 

دينه فارضه وماله  أھلاسلموا عليھا ومن مات منھم وa وارث له من  أنويورثون وتكون لھم  ومالھم يبيعون
بيت مال المسلمين ميراثا لكافة المسلمين مصروفا في  إلى؛ فحكم ميراث من a وارث له ينتقل "للمسلمين

...) موت من مات منھم بنھم a يخفف ع"حكم الصلح بھذه الحالة ھو انه  أنكما  .مصالحھم العامة و بدون استثناء
عرف ورثتھم  أولھم ثم جلوا وھربوا عنھا ، فان عرفوا  ا�رض أنحكم من صولحوا على  ماأ         ).٧١(

 ا�مامهللا على المسلمين ، يتصرف فيه  أفاءهوان جھل ذلك فھو مما  التي جلوا عنھا كانت لھم، أموالھم،وعرفت 
                                            ).٧٢(بما ينظر فيه العدل 

التي افتتحت  ا�راضي، عن قائ] )٧٣(يوسف أبوحكم موات ارض الصلح ، فقد ذكر وبخصوص           
 أحياھافمن .  "�حدوa بناء  ةزراع ، وفي بعض قراھا ارض كثيرة a يرى عليھا اثر أھلھالحوا عليھا ووص"

ميتة فھي له  أرضا أحيامن  " ـ: قوله)صلى هللا عليه وسلم (عن الرسول عن عمر ) ٧٤( البخاريذكر . فھي له 
فان كانت في  "ودفع الضريبة المفروضة عليھا ؛  ھابشرط اaستمرار باستثمار.  "وليس لعرق ظالم فيه حق 

نصف العشر حسب  أو .)٧٥( "عنھا الخراج أدىعنھا العشر ، وان كانت في ارض الخراج  أدىارض العشر 
 اللمسلمين ونفع اكان يرى في ذلك خير أنحق بان يقطع من موات ارض الصلح  ول[مام .)٧٦(السقي نوع 

                   .معطلة وغير مستثمرة  ا�راضيتبقى تلك  a أن و�جل .)٧٧(
له  أقطعتلمن  ا�رضتصبح ملكية  أنموات ارض الصلح ھو  إقطاعحكم  أنومما ھو جدير بالذكر        

فان كان صلحا  "حالة الفتح  إلى ا�مامالتمليك نظر  أو ا�قطاعصح  إذا -:قائ]  ،)٧٨(ذكر الماوردي إذصة خال
 ... ونثم عاملھم المسلم أحرارا اويكونو ا�رضلھم  أنوان صالحوا المسلمين على  ". "لمقطعھا  ا�رض تخلص
وقع صلحھم  وإذاة المسلمين كما وصفت لجماع أخماسھا وأربعةالخمس  �ھلكلھا صلح وخمسھا  ا�رضفان 

ما وصفت من العامر والعامر ما فيه اثر عمارة  أرضھمفلھم من  أرضناالعامر فقالوا لكم  وار ولم يذكرمعلى العا
 أولم عليه ممن صالح إقطاعه أرادعرفت عمارته بوجه وما كان من موات في ب]دھم فمن  أوظھر عليه النھر أو 

aن ذلك كان غير مملوك كما كان عفو ب]د العرب غير مملوك ؛يصالح فسواء  أولمالح عمره ممن ص أو يصالح
ت من ب]د الھم ولو وقع الصلح على عامرھا ومواتھا كان الموات مملوكا لمن ملك العامر كما يجوز بيع المو

 أنمما جدير بالذكر و ) .٧٩( "...جاوزه دون المسلمين  إذاحازه رجل يجوز الصلح من المشركين  إذاالمسلمين 
،  خراuصلحه مع  ضينق أنوa يجوز لك] الطرفين  ،وإحكامهھناك نوعين من عقود الصلح ولكل منھما شروطه 

الشرك ، وھذا فيه خير ونفع aن  أھلبطلب الصلح من  نالمسلمين ھم الذين يبادرو أنينص على  ـ فا�ول
a نفع من ال المسلمين عند شروطھم ، لكن aنالشرك ھم الذين يصالحو أھل أنال حفي  أينوع الثاني خير و 

  ا�مامالمسلمين ، فھذا aضمان فيه على حد قول  إلىكلھا لھم مقابل دفع خراج معلوم  ا�رض أنالمسلمين على 
الصلح   أھلنقض  إذا إما.  "...كلھا للمشركين  ا�رض أنيصالحوھم على  أنa خير في  "-) :٨٠(الشافعي 
ومن نقض العھد  " -:، بھذا الصدد قائ] ) ٨١(على ي أبوع المسلمين بعد استقراره معھم ، فقد ذكر صلحھم م
ويؤدبون على فعله  أجبارابالشرط قد لزمھم ،ويؤخذ به  �نهمما صولحوا عليه حل دمه وماله ،  يءبمخالفة ش

aعادة ما استقر  ا�مامويثبت  ".لمسلمين وا ا�س]مالتي في فعلھا ضرر على  وا�شياءالجزية  أداءناع من مت،كا
عھد صلح ربما خالف ما سواه من شروط ليؤخذوا به ،فان لكل قوم  ا�مصارمن عھد الصلح معھم في دواوين 

                                                               .)٨٢(يكفوا عنا ونكف عنھم  أنھو  وا�ساسي ا�ولوالشرط 
                       

). م٦٣٤-٦٣٣/ـھ ١٣- ١١"رضي هللا عنه"بكر الصديق  أبيراضي الصلح في العراق في عھد الخليفة أ(      
نحو العراق ، وحقق المسلمون في ھذا )رضي هللا عنه (بكر الصديق  أبيانطلقت حركة التحرير في خ]فة 

القائد خالد  أنويبدو . القرى في ھذا البلد ومدن عن عقد  معاھدات صلح مع بعض ال أسفراaنط]ق نجاحا عظيما ،
وتبوك  وتبالهتخص صلح تيماء وجرش  إجراءاتمن ) صلى هللا عليه وسلم (بن الوليد قد طبق ما طبقه الرسول 
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القائد خالد بن  أنكما ).٨٣( أراضيھمعلى فرض جزية مشتركة عليھم دون  إجراءاتهوجرباء ،حيث اقتصرت 
ير سكانھا بين ية واحدة تكاد تكون مع كل المدن عند تحريرھا صلحا ،وھذه الطريقة ھي تخالوليد قد اتبع طريق

مع البلدان المحررة وبالفعل طبق ) صلى هللا عليه وسلم (بما كان يفعله الرسول  اقتداءالقتل ،  أووالجزية  ا�س]م
ذا ما سوف ن]حظه عند ھالمدن والقرى وذلك القائد خالد بن الوليد فوقع اaختيار على شرط الجزية من قبل اغلب 

 -:القائد خالد بن الوليد ذكر قائ]  أن- :قائ] )٨٤(يوسف  أبوحيث ذكر .تحرير المدن والقرى صلحا بھذه الفترة 
العراق من  إلى...  أسير أنامرني )رضي هللا عنه (بكر الصديق  أبا) صلى هللا عليه وسلم (خليفة رسول هللا  أن"

بالجنة  وانذرھم من النار فان  وأبشرھمهللا جل ثناؤه والى رسوله عليه الس]م  إلىبان ادعوھم  العرب والعجم
فعرضت عليھم ...  فأبواهللا والى رسوله   إلىدعوتھم  إنيو ...فلھم ما للمسلمين وعليھم ما على المسلمين  أجابوا

الكتاب في  أھلما صالحت عليه غيرنا من حاجة لنا بحربك و لكن صالحنا على  a: الحرب فقالوا  أوالجزية 
  .  "الجزية  إعطاء

واد ، حيث ذكر ابن ادم سال أھلعدم معرفة من له صلح ممن ليس له صلح من  إلىھناك بعض الروايات تشير و
ارض  أنومما يذكر . "السواد  أھلما نعلم من له صلح ممن ليس له صلح من " -:عن ابن سيرين قائ] ) ٨٥(

وجود  إلى أشارتقد  أخرىھناك روايات  أنبعضه عنوة وبعضه صلحا ؛ لكن على الرغم من ھذا السواد كان 
ومن ھذه  "الصلح  أراضي"التي وردت تحت مصطلح  ا�راضيضمن  أراضيھاعوملت فتحت و همناطق محدد

رة و بانقيا وارض الحي إaالسواد فتح بالسيف اي عنوة  أن –الروايات التاريخية رواية يعقوب بن شعيب ذكر فيھا 
 أنكنا نسمع "  -:ذكرھا حسن بن صالح قائ]  أخرىوھناك رواية ) . ٨٦(ارض صلح   فإنھاليس أبني صلوبا و

الصلح في العراق  أراضيالتي حددت  ا�خرىومن الروايات ) .  ٨٧"(، وما وراءه صلح  يءما دون الجبل ف
الليس ،وبانقيا  وأھلعين التمر ،  وأھلالحيرة ،  �ھل إaعھد  "السواد �ھلليس  -:رواية للشعبي ، ذكر فيھا قائ] 

" )٨٨                                                                         . (  
و نتائج  وشروط الصلح المثبتة وفق  أسبابوبعد تحديد مناطق الصلح في العراق ، a بد من البحث عن       

الصلح في  أراضيحجم   ھذا من خ]ل ا�ط]ع على، و خراuو الطرف  من المسلمين لين كھدات معقودة بمعا
  ) .رضي هللا عنه (بكر الصديق  يأبالعراق في عھد الخليفة 

  
  ـ:"رضي هللا عنه  "بكر الصديق  أبيراضي الصلح في عھد الخليفة أحجم 

في العراق من خ]ل المدن "رضي هللا عنه"بكر الصديق أبييمكن توضيح حجم أراضي الصلح في عھد الخليفة 
  :اuتية
   -:الحيرة ـ ١
بعراق العرب على  "وقيل ھي) . ٨٩(بعمارة الكوفة  أھلھاج] الكثير من  التربةطيبة  أزليةمدينة قديمة       

قصورھا ، في  أھلھاسار القائد خالد بن الوليد قاصدا الحيرة ، فتحصن منه ) . ٩٠( "الضفة اليمنى لنھر الفرات 
الذي كان والي الحيرة من قبل كسرى  ةبن قبيص إياسمن بينھم  آنذاكومن معه  ةعبد المسيح بن بقيل إليهفخرج 

، فان انتم فعلتم فلكم ما للمسلمين و عليكم ما  ا�س]مهللا والى  إلىادعوكم  "  -:فقال لھم خالد بن الوليد ) . ٩١(
) . ٩٢... ) (بقوم ھم احرص على الموت منكم على الحياة  أتيتكمفقد  أبيتمن الجزية ، فا فأعطوا أبيتمعليھم ، وان 

ته ف] ارجع لقومي بما a يحبون ، بشر إaو  أريدما  أعطيتني أنتسم ، فقال لخالد بن الوليد فان  ةلفكان بيد ابن بقي
ثم  ،  "وa في السماء  ا�رضفي يء بسم هللا الذي a يضر مع اسمه ش"  -:فاخذ خالد بن الوليد السم منه ثم قال 

لخالد بن ة بن قبيص إياسجئتكم من عند قوم a يعمل فيھم السم ، لذا قال   -: لقومه قائ] لھم ة ابتلعه فرجع ابن بقيل
ندخل معك في دينك نقيم على ديننا و نعطيك الجزية ، فصالحه  أنما لنا في حربك من حاجة ، وما نريد  "الوليد 

عشر درھما وزن  أربعةرجل فالزم كل رجل منھم  aفآالحيرة ستة  أھلوكان عدد ) . ٩٣( " األفعلى ستين 
 أھل نا: وقيل ) ٩٤(وزن خمسة تكون ستين وزن سبعة وكتب لھم بذلك كتابا  ألفاو ثمانين  أربعةخمسة فبلغ ذلك 

درھم  ألفؤوسھم ، وقيل مائة على ر ألفاسبعين  "الصلح فصالحھم القائد خالد بن الوليد على إلىالحيرة دعوا 
السواد ، ففعل خالد بن الوليد و صالحھم و  إلىيتنحى   أنالجزية على  أعطوهالحيرة و  أھل هفصالح) . ٩٥("

صالحوا  إنھم -:قائ] ) ٩٧(ذكر الب]ذري و) .٩٦( ا�س]مجزية في  أولكتب لھم كتابا بذلك ، وكانت جزيتھم 
يكونوا عيونا  أندرھم في كل عام ، وعلى  ألفدرھم ويقال على ثمانين  ألفة مائ"القائد خالد بن الوليد على 

وa يمنعون من ضرب النواقيس وa  اa يھدم لھم بيعة وa كنيسة وa قصر أنوعلى .  "فارس أھلللمسلمين على 
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بغوا المسلمين عائلة ، وان a ي والريبةالقبيح  أيa يشتملوا على تغبة  أنالصلبان في يوم عيدھم وعلى  إخراجمن 
  .) ٩٨(لھم من طعامھم و شرابھم يحل ھم من المسلمين مما ب وا من مرفيضي أن، وعلى 
فربما يكون بسبب تجديد عقود الصلح التي  الحيرةالتي فرضت على   الجزية من حيث اaخت]ف بمبالغ ماأ       

بصلح   وأعادتھامن مره ،  أكثرالعرب  يطرةسمن  الحيرةنظرا لخروج  للحيرة المكررةفرضتھا عمليه التحرير 
وأن جباية ذلك الخراج المحدد سنويا ، يكون عادة من قبل عمال مختصين . جديد يلغي شروط الصلح السابق 

منھم و بشھود ، فسار ھذا مع كل مدن وقرى الصلح فيما بعد  هالخراج عند قبض �ھلت اآبالخراج يكتبون البر
 إلىلحيرة متمثلة بمقدار معين من الخراج اتفقوا عليه مع القائد خالد بن الوليد يؤدونه ا أھلفكانت جزية ) . ٩٩(

حسب  عقد   ثابتة ةواحدأجمالية  بضريبةمتمثلة   أي بأرضھمبيت مال المسلمين وفق ما يطيقون مقابل البقاء 
  يءس الرجال شويس على رؤول، صولحوا على ما يقتسمونه بينھم   إنما الحيرة أھل" أن -:وقيل  .)١٠٠(الصلح

 ألفالقائد خالد بن الوليد صالحھم على ستين  أن إذ) . ١٠١("يءش أرضيھموليس على ،عليھم  ئايش"يحدد  أي
فكان الرحل لصاحب لھم لم يكن له رحل لذلك كان ) . ١٠٣(درھم ورحل  ألفوقيل على ) . ١٠٢(درھم و رحل 

الحيرة حيث صالحھم القائد خالد بن الوليد  أھلھكذا كان صلح ) . ١٠٤(التي صالحوا عليھا  ا�شياءمن ضمن 
 أولو ) . ١٠٦(المدينة من فرس العراق  إلىمال حمل  أولخذ منھم أفكان الذي ) . ١٠٥(صلحا و لم يقاتلھم 

؛ ) رضي هللا عنه (بكر الصديق  أبي الخليفة مال قدم به من الشرق على وأولجزية حملت من ارض المشرق ، 
 يءالف أموالوتعد الجزية من ) . ١٠٧(المبلغ المفروض عليھم  أيهللا عليه  أفاءلك المال ھو الخمس مما فكان ذ

الصلح كما ذكر في كتاب  أھلبما فيھم ) . ١٠٨(ن والتي يشترك بھا المسلم با�موالمال المسلمين  التي ترفد بيت
على النھج الذي سار عليه ) رضي هللا عنه (صديق بكر ال أبوفسار الخليفة ). ١٠٩(الحيرة  �ھلخالد بن الوليد 

لكافة المسلمين و يصرف جميعه في المصالح العامة والمھمة  فيءحين جعل ال) صلى هللا عليه و سلم ( الرسول 
  .  )١١٠(واaھم 

  ـ:صلح عين التمر   - ٢
جم ، حيث كان بھا مھران بن قصدھا القائد خالد بن الوليد بھدف تحريرھا من الع) . ١١١(ھي بلده بالعراق     

عقه ، فلما سمع الجمعان بخالد بن الوليد قال   أبيمن العرب بقياده عقه بن  خرآبھرام  ومعه جمع من العجم وجمع 
 إضافةومعه جمع كبير ،  عقهوخالد ، فكانت نتيجة اشتباكھما اسر  فدعناالعرب اعلم بقتال العرب  أنلمھران  عقه
على  إa، فأبى خالد  ا�مان، لذا طلبوا الصلح من القائد خالد بن الوليد و  خراuبعض ھروب البعض وقتل ال إلى

عين  أھاليوبعد ذلك وقع الصلح بين القائد خالد و ) . ١١٢(من اسر معه و عقه أبيبن  عقهخالد بقتل  فأمرحكمه 
،  فأجاز) رضي هللا عنه ( الصديق  بكر أبيالخليفة  إلىالقائد خالد كتابا بذلك كتب فالتمر ، وكتب لھم كتابا ، 
  ) . ١١٣( يءش أراضيھموليس على  شيء عليھمعلى  أيالحيرة ،  أھلوكان صلحھم مثل صلح 

الحيرة ، فوقع الصلح  أھاليمن   بإدaءعين التمر باaستعانة  أھاليوحقق القائد خالد بن الوليد صلحه مع       
،فاخرج القائد خالد بن الوليد الخمس مما القرى  أھليرة وغيرھم من الح أھل أعطاهالجزية كما  بإعطائهبينھما 

بين  أخماس ا�ربعةوقسم  الجزيةما أخذ من )رضي هللا عنه(بكر الصديق أبي الخليفة إلىهللا عليه،وبعث به  أفاء
  ) .١١٤(الذين معه أصحابه

 اaنبار، ليسأالحيرة وبانيقيا ورض أ إلى إضافةالصلح ،  أراضيارض عين التمر من  أصبحتوبھذا          
عين التمر ،  وأھلالحيرة ،  �ھل إaعھد " دالسوا �ھلليس  -:ھذا ما رواه الشعبي في رواية له قال فيھا  أكدوما 
الحيرة جراء عقد الصلح المعقود بينھم وبين  أھلومن الشروط التي ترتبت على ) . ١١٥("ليس ، وبانيقيا أ وأھل

لخدمة المسلمين  دaءأالجزية المثبتة عليھم يد العون وان يكونوا  إلى إضافةيقدموا للمسلمين  أنخالد بن الوليد ، 
  ) .١١٦(وان يعينوا المسلمين على أعدائھم ويدلوھم على كل عوراتھم  وا�س]م

  -:صلح القادسية  - ٣
ة وليس للعراق بعدھا من عديد عالرطب بأنواالقادسية مدينة على حد البادية ذات نخيل و مياه يزرع بھا         

 أمرفحين  .)١١٨) (كم  ٩٠(بينھا و بين الكوفة ) . ١١٧(ناحية البادية و جزيرة العرب ماء يجري وa شجر 
العذيب  إلىالعراق ، سار حتى انتھى  إلىالقائد خالد بن الوليد بالتوجه ) رضي هللا عنه ( بكر الصديق  أبوالخليفة 

 أعطوهالقادسية طلبوا الصلح و  أھلذلك  رأىم خالد و قتل و سبى وھدم الحصن ،فلما و فيه حصن لكسرى فواقعھ
  ) . ١١٩(ليس أالجزية ، ثم واصل المسير نحو 

   -:أليس  - ٤
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فصالحھم ، و كان الذي ولي صلحه  بأھلھاالفرات نزل خالد بن الوليد  أسفلالقرى الموجودة  أحدىھي         
، حيث كان فيھا رجال  أھلھا إلىبعث طليعة له  أنبعد ) . ١٢٠(درھم  ألفئتي ھاني بن جابر الطائي على ما

 بأھلخالد بن الوليد  صنع  ذلك و ما أليس أھل رأىفلما ) . ١٢١(لكسرى ، فحاصرھم و فتح الحصن ون مسلح
خالد بن الصلح من  أليس أھلاجھة المسلمين فالقي بنھر الدم ، لذا طلب والحصن ، خرج عظيم العجم جابان لم

و ) . ١٢٣(لھم  أعواناو  أدaءيكونوا عيونا للمسلمين على الفرس و  أنو على ) . ١٢٢(الجزية  أداءالوليد على 
دينار   ألفليس في صفر سنة اثنتي عشر على أابن صلوبا صالح خالد بن الوليد على  أن، ) ١٢٤(ذكر ابن خياط 

ليس خالدا يوم السبت لث]ث أ أھلصالح  " -:بي قائ] ، عن الشع) ١٢٥(ذكرھا ابن خياط  أخرىو برواية . 
  .   "... دينار  ألفمضين من رجب سنة اثنتي عشر على 

   -:مغيشيا أصلح ـ ٥
فرغ القائد خالد بن  أنفبعد . ليس من مسالحھا أموضع بالعراق ، وكانت  أنھا -) :١٢٦(قال ياقوت الحموي      

 فأصابواعنھا و تفرقوا بالسواد ،  أھلھاا  ، وقد أعجلھم عما فيھا ، وقد ج] مغيشيأ فأتىليس نھض أالوليد من وقعة 
  ) .     ١٢٧(مثله قط  افيھا ما لم يصيبو

   -:و بسما  مار وسما أو وبار وسماصلح بانقيا  - ٦
ات ، و فيھا الفر أسفلتدعى بانقيا الواقعة  أخرىمغيشيا قرية أو  وأليسنزل القائد خالد بن الوليد بعد الحيرة      

قرية  أھل رأىلكسرى في حصن لھم فحاصرھم و قتل مقاتليھم و ھدم الحصن و احرقه ، فلما ون مسلحرجال 
الصلح عنھم ھو ھاني بن جابر  أمرالجزية ، والذي ولي  أداءبانقيا ذلك طلبوا الصلح من خالد بن الوليد ، على 

صاحب ھذه القرية يدعى  أن: وقيل ) . ١٢٨(بعد قتال شديد درھم  ألفالطائي ، فصالح خالد بن الوليد على ثمانين 
 ألفبصبھري بن صلوبا ھو الذي طلب الصلح من القائد خالد بن الوليد ولم يرفض خالد ذلك ، حيث صالحه على 

رضي ( بكر الصديق  أبيالخليفة  إلىدرھم و طيلسان وھو شئ يلبس ، فكتب لھم بذلك كتابا ووجه ما قبضه منھم 
 أمر) رضي هللا عنه (بكر الصديق  أبو، بان الخليفة ) ١٣٠(و ذكر الطبري ) . ١٢٩(مع مال الحيرة ) ه هللا عن

ليس والذي أد يقال لھا بانقيا و بارسما واوسالعراق فتم ذلك حتى نزل بقريات من ال إلىالقائد خالد بن الوليد بالسير 
فلما . ب لھم بذلك كتابا و بحضور من شھد على ذلك وبا وكتلصالح خالد بن الوليد على تلك القريات ھو ابن ص

من شاطئ الفرات ، و  أرضيھاسما ضمن له ما عليھا وعلى بصالح خالد بن الوليد صلوبا بن نسطونا على بانقيا و 
دراھم وذلك  أربعةكسرى وكانت على كل راس  ةدينار سوى خرز أaفوقومه على عشرة  وأھلهاعتقد لنفسه 

ليس وارض بني صلوبا أرخص في شراء كل من ارض الحيرة و بانقيا ووقد ) . ١٣١(ي صفر سنة اثنتي عشرة ف
عنوة  أخذتحموھا حتى صولحوا عليھا ، وكل ارض  �نھم،  �ھلھاوكل ارض افتتحت صلحا ، و تركت ملكا 

 أھللح مثل ى باسا بشري ارض الصولم ير " -) :١٣٣(قال ابن ادم ) . ١٣٢(للمسلمين a يجوز بيعھا  يءفھي ف
ارض صلوبا  أa  ،a يجوز بيع ارض دون الجبل  -:قائ] ) ١٣٤(هو ذكر ابن زنجوي.    "الحيرة و نحوھم 

aن .ليس ، التي رخص في شرائھا من بين ارض السواد أوارض الحيرة ؛ وعني بالصلح ارض الحيرة وبانقيا و
    .) ١٣٥(وما وراءه صلح  يء، وما دون الجبل ف  اaء عھدؤلھ

  -:قصر المرأة  أوصلح نھر   -- ٧
و ذلك سنة اثنتي عشرة ، حيث ) . ١٣٦( أھلهو صالح  المرأةنھر  أتىصل القائد خالد بن الوليد حتى أو      

النھر سمي بھذا اaسم aن صاحبة ھذا  أن: وقيل ) . ١٣٧(درھم و انصرف عنھم  ألفصالحوه على اثني عشرة 
نھر : قائ] ) ١٣٩(ذالك ياقوت  الحموي  أكدوقد ) . ١٣٨(حته ذلك الصلح النھر تدعى طماھيج ھي التي صال

وقيل انه قصر فتحه خالد بن . درھم  أaفكانت طماھيج ھي التي صالحته على عشرة  والمرأةبالبصرة  المرأة
تح القصر فف المرأةنھر  أتىن القائد خالد بن الوليد قد أب التاريخيةحيث ذكرت المصادر ) .١٤٠(الوليد صلحا 

القصر صاحبة  والمرأةعنه النوشجان بن جستمساه  قصرا صالحهصلحا،من ھذا يبدوا لنا انه ليس نھرا بل انه كان 
قد زودت ابا موسى  المرأةكامن دارا بنت نرسي عم النوشجان بن جستمساه وفد سمي بھذا اaسم aن  اسمھا

فكثر القول بھذا حتى غلب ھذا  المرأةمن خبيص  موناأطع:دقيقا فجعل يقول  أيعند نزوله بھا خبيصا  ا�شعري
  )١٤١(اaسم على اسمھا 

 ٦٤٣ – ٦٣٤/  ـھ ٢٣ – ١٣ "رضي هللا عنه "راضي الصلح في العراق في عھد الخليفة عمر بن الخطاب أ(
  .)م 
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 العراق الصلح في أراضيتطورا كبيرا في ميدان ) رضي هللا عنه ( شھد عھد الخليفة عمر بن الخطاب         
لنوعية عقد الصلح المعقود بين  أتباعاواتساع مساحتھا ، فاختلفت الضريبة المفروضة  أنماطھاوذلك لتعدد 

صلح فرضت عليھا ضريبة  أراضيبحق كل نوع منھا ، فھناك  ألصادره ا�حكامالمتنازعة وaخت]ف  ا�طراف
الصلح مسترشدين با�جراءات  أراضي على ضريبة الخراج فرضت أنواجمع جمھور الفقھاء على . الخراج 

 أخرىصلح  وأراضي) . ١٤٢(خيبر   أھلعندما ظھر على ) صلى هللا عليه وسلم ( العملية التي اتخذھا الرسول 
وبسبب غدر . بينھم  المعقودةالصلح سوى اaلتزام بعقود الصلح  أھلفرضت عليھا ضريبة العشر ، وما على 

 أباالقائد ) رضي هللا عنه (بالفترات الماضية وجه الخليفة عمر بن الخطاب  المعقودةعقود الصلح  أصحاببعض 
ذكر الطبري . العراق ، فسار ومن معه من الجيوش والقادة للرد على ذلك الغدر واتخاذ ال]زم  إلىعبيدة الثقفي 

كلواذى وقرى من قرى الفرات  وأھلالحيرة  وأھلبني صلوبا  أaالسواد عقد  ھلأمن  �حدليس  " - :قائ] ) ١٤٣(
صلحا وھذا ما  المفتوحة ضياا�راتسعت رقعة  الدعوةوبعد ھذه .   "الذمة بعد ما غدروا  إلىثم غدروا  ثم دعوا 

   ).رضي هللا عنه(الراشدي الثاني عمر  الخليفةالصلح بعھد  أراضيسنراه من خ]ل حجم 
  ـ:"رضي هللا عنه "طاب راضي الصلح في عھد الخليفة عمر بن الخأحجم       
  -: تي  كاu) رضي هللا عنه ( الصلح في العراق في عھد الخليفة عمر بن الخطاب  أراضيكان حجم     
  -:والزوابي   بارو سما  - ١

س أغر عن كل رن بھا الجالينوس فصالحه بن اaندرزوكا ببار وسماعبيدة الثقفي  أبيالقائد المختار بن  أتى    
عبيدة عروة بن زيد الخيل  أبووجه القائد ثم ينصرف ، وبالفعل تم اaتفاق على ذلك ؛ ومن  أنى دراھم عل أربعة

  ) .  ١٤٤) (م  ٦٣٣/  ـھ ١٢( وذلك سنة  بارو سماالزوابي فصالح دھقانھا على مثل صلح  إلى
  ـ:صلح بانقيا   - ٢
) م  ٦٣٤ – ـھ١٣( يادة رستم يوم الجسر سنة بانقيا ، فالتقى بالفرس بق إلىعبيدة ومن معه  وأبتوجه القائد        

بانقيا ، وعند موضع قس الناطق  ھاليأ وإص]حهعلى عقده  أعانهعبيدة الجسر وعقده ، حيث وأب أصلح أنبعد 
عبيدة بانقيا  أبوعبر  -:بانقيا قائ]  أھل وأمان، سبب صلح  )١٤٦(وقد ذكر ابن س]م  .)١٤٥(كان يوم الجسر 

  . على ذلك اھل بانقيا  أعانهوعقده فالذي  الجسر بإص]ح فأمر
رستم ومن معه ،  إلىحتى عبروا  مخاضهعبيدة على  أبوبانقيا دلوا القائد  أھالي أنتلك المساعدة ،  إلى إضافة

 أخرى أسبابوھناك ) . ١٤٧(أيضايمكن العبور من خ]له بسھولة ، وبذلك كان صلحھم   موضعھي :ةوالمخاض
 " -:، قائ] ) ١٤٨(عبيدة ، حيث ذكر الب]ذري  يأبھرت بعد مرور سنة على وفاة القائد صلح بانقيا ظ إلى أدت

ندب الناس لغزو  ؛ بعد ذلك "عبيدة  أبيمكث عمر بن الخطاب  رضي هللا عنه سنة a يذكر العراق لمصاب 
ن وعدوھم ولتقى المسلمفاة العراق وعسكر بالنخيل إلىلي بجالعراق ، فتوجه بالفعل القائد جرير بن عبد هللا ال

تحقق ھذا النصر  و) م  ٦٣٥/  ـھ ١٤( رة وذلك سنة فحملوا عليھم حمله رجل واحد حتى قتل مھران وھزم الكف
وھذا يدل على مدى وفاء ) . ١٤٩( وأمانھملصلحھم  اأخر اسبب أضافوالي ، فبذلك بجبانقيا لجرير ال ھلأبمعونة 

بانقيا عرضوا  ھلأ أنويقال . وعيونا للمسلمين  أدaءيكونوا  أنعلى بانقيا بشروط الصلح واaلتزام بھا  ھلأ
درھم وطيلسان ، فقبض منھم صلحھم بعد مقتل مھران ومضي يوم  ألفلي فصالحھم على بجالصلح على جرير ال

ديق بكر الص أبيلي العراق مرتين ، مرة بفترة خ]فة بججرير ال أتى، فكتب لھم بذلك كتابا ، وبھذا قد  ألنخيلة
البعض ينكرون ذلك  أنمرة ثانية في حين ) رضي هللا عنه (، وبخ]فة عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه (
)١٥٠ . (  

   -:صلح حصن مليقيا   - ٣
، ) م٦٣٥-ھـ ١٤(حصن مليقيا سنة  أتىات و متابعتھا حتى ارالمسير وشن الغ بجليواصل القائد جرير ال    

  ) . ١٥١(اجلوا العجم منه ن صلحا بدون قتال ووففتحه المسلم
  - :ليس أصلح  - ٤
ھو التزامھم بشروط الصلح التي شرطھا عليھم القائد خالد بن الوليد عندما  وأمانھمصلحھم  أسبابمن ابرز      

لھم  وإدaءيكونوا عيونا للمسلمين  أنومن ھذه الشروط ، ) رضي هللا عنه (بكر الصديق  أبيصالحھم بفترة خ]فة 
 أرادحيث انه  مخاضهعبيدة على  اأبليس بالفعل قد دلوا القائد أ ھلأ أن -:وھناك من قال ) . ١٥٢(م لھ أعوانا و

الفرس ، استطاعوا العبور والتغلب على  ألمخاضهالفرس فعن طريق تلك  إلى ومن معه من المسلمين  العبور
فع الجزية من جميع الخراج ليس وكان حكمه رأ ھلأسلم من أك من اوھن. )١٥٣( وأمانھمفبذلك كان صلحھم 
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ان رجلين  " -:قائ] )  ١٥٤(دمآفقد روى ابن عليھم ، ا�جراءارض عشر ، وبالفعل طبق ھذا  أرضهوتصبح 
قد  ا�جراءوبھذا .  "ا صلحاليس كانوأ ھلأ إن وذلكيتھما من  جميع الخراج ، ليس فرفع عمر جزأ آھلاسلما من 

. تميزت به ارض الصلح عن غيرھا  ا�رضتغييرا في ملكية  )  عنه رضي هللا( الخليفة عمر بن الخطاب  أحدث
الخراج ، وفيما  أراضيھميوضع  على رؤوسھم الجزية وعلى  أنالصلح قد صولحوا على  آھل لكن في حالة ا ن

                                                                                                                             ) .                         ١٥٥(على حاله  أراضيھمبعد اسلموا رفعت الجزية عن رؤوسھم ، وبقى الخراج على 
ا�خراجية برفع  ا�راضي أنواعالصلح قد تميزت ملكيتھا عن باقي  أراضيض ن ھناك بعأوبذلك نستنتج ب      

رض العشر أو. العشرية ، وتلك النصوص خير دليل على ذلك  ا�راضيصنف  إلىملكيتھا  لالخراج عنھا وتحوي
   "رض عشر أفھي  أھلھاسلم عليھا أكل ارض  "ھي  -) :١٥٦(يوسف  أبوكما قال 

  -:صلح دست ميسان  - ٥
 ا�ھواز إلىوھي  وا�ھوازواسعة بين واسط والبصرة  ةكوردست ميسان  -: )١٥٧(قال ياقوت الحموي       
ة ، عتبة بن غزوان على ميسان يشيرو أختصالحت طماھيج بنت كسرى ) م  ٦٣٦/ ـھ ١٤(ي سنة فو.قرب أ
ة بن شعبة صالحھم على المغير أنفتحت بالعراق ميسان صلحا حيث ) م ٦٣٧/ ـھ ١٥(في سنة  أنوقيل . ) ١٥٨(

  ) . ١٥٩(درھم  ألفدرھم و مائة  ألف ألف
  -: المرأةصلح نھر   - ٦
القائد  إلىم ازدان آب المرأةنھر  ةصاحب ت، بعث) م ٦٣٦/  ـھ ١٤(ن في سنة أب - ) :١٦٠(قال خليفة بن خياط      

  .  ا�كبرموضع جسر  إلىعتبة بن غزوان فصالحھا على ما وراء نھرھا 
  
  -:الحيرة صلح ـ ٧
) . ١٦١( "نحن على عھدنا  " -:الحيرة فقالوا له  ھلأ فأتاهوقاص يتبع الفرس ، ،  أبيسار القائد سعد بن         
 ھلأ، ودليل على وفاء ) رضي هللا عنه ( بكر الصديق  أبيملتزمين بعھد الصلح المعقود معھم بفترة خ]فة  أي

وحسب ما  أموالللمسلمين ما عليھم من  وإعطائھمللمسلمين ،  دaءأونا الحيرة والتزامھم بذلك العھد و بقائھم عيو
جانب الدير  إلىالحيرة وسرادقھا  أھلدعا رستم  "ھو انه  إليه ا�شارةھو مثبت بشروط عقد الصلح ، ومما تجدر 

؛ و بمساعدة  "... البا�موهللا فرحتم بدخول العرب علينا ب]دنا وكنتم عيونا لھم علينا و قويتموھم  أعداءفقال يا 
لھم ،  ا�رضالحيرة عھد ، فتركت  �ھللذا صار ) . ١٦٢(الحيرة للمسلمين انجلى وھرب اغلب الفرس  أھالي
 وإنماواد عھد ، سال �ھلعلى الخراج ، حيث لم يكن ) رضي هللا عنه ( صالحھم الخليفة عمر بن الخطاب  أنبعد 

، فقد  ا�رضحرية البيع والشراء في ھذه  أعطاھم وار لھم عھد ،نزلوا على حكم ، فلما رضي منھم بالخراج ص
لذا قال ابن ادم ) . ١٦٣( �ھلھاارض صلح a عنوة ، وتركت ملكا  ا�رضرخص بشراء ارض الحيرة aن ھذه 

كانوا يرخصون في : وقال الحكم : قال  من ارض الحيرة يقال لھا زبا أرضاانه اشترى  "عن شريح ) : ١٦٤(
  .    "صلح  إنھمالحيرة من اجل  شرى ارض

  -:صلح القادسية   - ٨
كتابا له ) رضي هللا عنه ( العراق ، كتب الخليفة عمر بن الخطاب  إلىوقاص  أبيبعد توجه القائد سعد بن        

عب التقية عليه فان a وأكثروالقيتم العدو ھزمتموھم فاطرحوا الشك  إذا إنكمقد القي في روعي  إني " -:جاء فيه 
 أمانكلمه به وكان عندھم  ما ا�عجميبلسان كان a يدري  أو بإشارة وقرفه بأمانمن العجم  أحدامنكم  احد

 أمرهكما ) .١٦٥( ".... فان الخطاء بالوفاء بقية  الوفاء والضحك والوفاء وإياكم ا�مانفاجروا ذلك له مجرى 
ولما افتتحت القادسية ) .١٦٦(القتال  أودفع الجزية ،  أي، والجزاء  ا�س]م: واحدة من ث]ث  إلىبدعوة الناس 

 فأحضرونياجتمعوا  -:للناس ) رضي هللا عنه ( واد ، قال الخليفة عمر بن الخطاب سال أھلوصالح من صالح من 
لى ع)عليه الس]م (علي  وا�مام) رضي هللا عنه ( الخليفة عمر  رأيالقادسية فاجتمع  أھلهللا على  أفاءعليكم فيما 

الصلح من جزائه مردود  إلى دعا أومن الجزاء على من صالح  ا�عطيةن الكريم ، ثم فرض آمن القر يأخذوا أن
 أنبعد ) رضي هللا عنه ( الخليفة عمر  إلىوكتب القائد سعد ) . ١٦٧( أخماسعليھم بالمعروف وليس في الجزاء 

واد جلوا فجاءنا من سال أھل "بان ) . ١٦٨(فرس على المسلمين عسكره وما فيه وھربت ال وأفاءقتل هللا رستم 
واد قد لحقوا بالمدائن سال أھل أنامسك بعھده ولم يجلب علينا فتممنا لھم ما كان بين المسلمين قبلنا وبينھم وزعموا 

رغيبة  بأرضاستسلم فانا  أووحشر فھرب ولم يقاتل  استكراهفيمن تم وفيمن ج]  و فيمن ادعى انه  ألينا فأحدث
  ). ١٦٩( " تألفھمصلحنا وان اعمر لھا واوھن لعدونا  أھلوعدونا قليل وقد كثر  أھلھاخ]ء من  ا�رض في
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، فمن تم على  "....  أھلهوالقوادس بما يليھم وج]  ا�يام أھلوقد ظفر  " -:قائ] ) ١٧٠(وقد ذكر الطبري       
 أھلولم يجل من  أقام من  أما.  وا�مانالعھد  أوالسواد فله الذمة وعليه اaلتزام بشروط الصلح  أھلعھده من 

ى حوقاص على من ج] وتن أبيبقيادة سعد بن  ونالعھد ، وقد عرض المسلم �ھلالقادسية وليس له عھد فله ما 
خراجھم  أن aايتراجعوا ولھم الذمة وعليھم الجزية فتراجعوا وصاروا ذمة ، كمن تم ولزم عھده  أنعن السواد 

  .   أثقل
   - :رس بصلح   - ٩
 االمدائن ، فلما وصلت مقدمة المسلمين برس إلىالقادسية ، سار  أمروقاص من  أبيلما فرغ القائد سعد بن          

لبصبھري الفارسي وموته ، اقبل ه بابل ، وبعد طعنة زھرة بن حوي إلىن و، وفيھا جمع من الفرس ھزمھم المسلم
ليعلمه القائد سعد بن ابي وقاص  إلى فأرسل، هة بن حويبسطام دھقان برس وطلب الصلح فصالحه زھر

  .وليتم اaتفاق على شروط الصلح) . ١٧١(بذلك
   -:صلح بھرسير  -١٠

، وفضت جموعھم اتبعھم ) م  ٦٣٧/  ـھ١٥(بالقادسية سنة  وأصحابهلما فتح هللا عز وجل وقتل رستم        
 إلىيقول لكم ھل لكم الملك  أن -:رسول قائ]  فحاصروھم في مدينة  بھرسير ، فاشرف عليھم ونالمسلم

جبلكم ، فرجع الرجل وقد انطقه هللا بما  إلىلنا ما يلينا من دجلة و جبلنا ولكم ما يليكم من دجلة  أنالمصالحة على 
a ن فيھا ويدري وبعد فتح المدينة لم يجد المسلمaشئ ھرب من  �ي ونالمسلم فسألھم،  أسروھم ثم ا�سرى أ

 أبداa يكون بيننا وبينكم صلح  بأنه فأجبتموهيعرض عليكم الصلح  إليكمبعث الملك  -:من الفرس ، فقالوا  معھم
كبر ضرار بن لي]  سير وaح لھم ابيض كسرىبھر في ونوقاص و المسلم أبيفلما دخل سعد بن ). ١٧٢(

على الفرس فاجمع يزدجر ملك ) . ١٧٣) (م ٦٣٨/  ـھ١٦(، وذلك سنة  أصبحواالخطاب وتابعوا التكبير حتى 
عرض عليھم  أنبعد ). ١٧٥(سير بھر أھاليوقاص بعد ذلك  أبيد بن فصالح القائد سع). ١٧٤(الھرب من قصره 

ولكن الوسطى  وا�خيرة ا�ولىحاجة لنا في  مجيبھم a فأجابه، الجزاء ، القتال ،  ا�س]م -:خيارات  ةث]ث
  .  فتم عقد الصلح بناءا على ذلك). ١٧٦(

  -:صلح ساباط المدائن  -١١
وقاص ،  أبيوعندما قدم القائد سعد بن ) . ١٧٧(من مدينة بھر سير ) كم  ٦(ھذه المدينة تقع على بعد         

وقاص ،  أبيللقائد سعد بن  فأرسلهتلقاه شيرزاد دھقان ساباط بطلب الصلح منه  ، بھر سير ه إلىزھرة بن حوي
  ) . ١٧٨(الجزية  تأديةفصالحه على 

  -:صلح الرومية ـ ١٢
وبعد ھزيمة الفرس من ) . ١٧٩(مدائن كسرى السبع وسميت برومية المدائن  أحدىالرومية ھي اسم  إن        

على الطاعة  أقاميجلوا من يريد منھم ، ويقيم من  أنالرومية على  أھاليوقاص  أبيبن  دالقادسية ، صالح القائد سع
  ) . ١٨٠(لھم على غش  وa ينطوواة المسلمين وأداء الخراج ودaل ةوالمناصح

  
  -:صلح مھروذ ـ ١٣

وaء وھزموھم ، اقبل المسلمون بقيادة ھاشم ليوم ج ا�عاجمحمل المسلمون حملة واحدة قلعوا بھا  أنبعد        
ب من مھروذ فصالح دھقانھا ھاشم بن عتبة على جري اوقاص السواد من جانب دجلة الشرقي فاتو أبيبن عتبة بن 

ھو الذي صالحه دھقان مھروذ  والقائد القعقاع بن عمر أنوقيل . ) ١٨١(منھم  أحداa يقتل  أندراھم ، بشرط 
  ) .١٨٢( ىرض دراھم ففعل ذلك و صالحه ومضأيفرش له جريب  أنعلى 
   -:ج يالطساس أھلصلح  -١٤

وقاص ، فصالحوه  أبيالقائد سعد بن  ىإلج  يالطساس أھلالمدائن جاء  إلىوaء لن من جيبعد عودة المسلم       
وعلى الرغم من تباين مناطق الصلح في العراق و عقود الصلح المعقودة معھم ) . ١٨٣(يقرھم في ب]دھم  أنعلى 

 - :قائ] ) . ١٨٤(ذلك ما ذكره ابن ادم  أكدالصلح ، وما  �ھل، فقد التزم المسلمون بالوفاء عليھاوالشروط المتفق 
 أكثررض كذا كذا يطيقون من الخراج أ أن " -:ل له  فقا) رضي هللا عنه ( خليفة عمر بن الخطاب ال إلىجاء رجل 
 "a يزاد عليھم  أنعليھم وفي عھدھم  أزيدوكيف  " ؛"a سبيل عليھم ، إنا قد صالحناھم صلحا : فقال .مما عليھم 

  .الصلح �ھلالمسلمين  وإخ]صفھذا خير دليل على وفاء . 
 .)م  ٦٥٥ – ٦٤٣/ ـھ ٣٥ -٢٣"رضي هللا عنه "لح في عھد الخليفة عثمان بن عفان راضي الصأ(
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الخ]فة ، لم يغير ا�جراءات المتخذة من قبل ) رضي هللا عنه ( بعد ان تولى الخليفة عثمان بن عفان           
الذي فرض عليھا ،  الصلح ، حيث انه لم يغير الخراج أراضيبحق ) رضي هللا عنه ( الخليفة عمر بن الخطاب 
بشان الخراج ) رضي هللا عنه ( كان موافقا على ما قرره الخليفة عمر بن الخطاب  �نهوبقى على ما ھو عليه ، 

قال الخليفة  -:قائ] ) ١٨٥( ذلك الطبري  إلى أشاروقد . الصلح  أراضيالمتخذة بحق  ا�خرىوالوظائف المالية 
 دوضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل كان عن م] منا وa يبلغني عن اح وقد) "رضي هللا عنه ( عثمان بن عفان 

انظر فيما الزمني هللا النظر  فأنىمنكم تغيير وa تبديل فيغير هللا ما بكم ويستبدل بكم غيركم فانظروا كيف تكونون 
( خليفة عمر بن الخطاب قد التزم بوصية ال) رضي هللا عنه (  عفانالخليفة عثمان بن  أنكما .  "فيه والقيام عليه 
ھم وa يكلفوا فوق ھديوفى لھم بع أن " -:الذمة والعھود ، حيث انه ذكر بوصيته قائ]  �ھل) رضي هللا عنه 

كتاب الخليفة عثمان بن ) . ١٨٧(الطبري  أوردذلك  إلى إشارةوفي ) . ١٨٦( "طاقتھم وان يقاتل من ورائھم 
الحق خذوا الحق  أaبعد فان هللا خلق الخلق بالحق يقبل  أما" -:جاء فيه  عمال الخراج إلى) رضي هللا عنه ( عفان 

ما كسبتم  إلىمن يسلبھا فتكونوا شركاه من بعدكم  أولالحق به وا�مانة ا�مانة قوموا عليھا وa تكونوا  وأعطوا
 .   "والوفاء a تظلموا اليتيم وa المعاھد فان هللا خصم لمن ظلمھم 

   -:تجاه يھود النجرانية بناحية الكوفة "رضي هللا عنه "يفة عثمان بن عفان الخل إجراءات -أ
بيھود نجران الذين قد دخلوا مع نصارى النجرانية بناحية ) رضي هللا عنه ( الخليفة عثمان بن عفان  أوصى      

 ) . ١٨٨( لھم  تباعكا�كان اليھود  إذالكوفة في الصلح 
الوليد بن  إلى) رضي هللا عنه ( الكتاب الذي كتبه الخليفة عثمان بن عفان  إلى، ) ١٨٩(ابن س]م  أشاروقد       

لوجه هللا  هقد وضعت عنھم من جزيتھم مائتي حال إني...  "معيط وھو عامله على الكوفة قائ]  أبيعقبة بن 
حين ) هللا عليه وسلم صلى (الرسول محمد  أن إذ. "قوم لھم ذمة  فأنھمبھم  أوصيك، واني  أرضھموعقبى لھم من 

نجران على ألفي حلة ألف منھا في  أھلسأaه الصلح فصالحھما عن  "نجران اليمن  أھلوالعاقب وافدا  لسيدا أتاه
يفتنوا عن دينھم ومراتبھم وa  أaوجعل لھم ذمة هللا وعھده .... ةأوقيصفر وألف منھا في رجب ثمن كل حلة 

) . ١٩٠(وشھد بذلك عثمان بن حنيف ومعيقب ". الربا وa يتعاملوا به   لوايأك أaيحشرون وa يعشروا ، واشترط 
رضي هللا عنه ( ، ولما استخلف عمر بن الخطاب ) رضي هللا عنه( بكر الصديق  يأبھذا في خ]فة  أمرھمفجرى 

لزيادة  ما�س]على ) رضي هللا عنه ( الربا فخافھم الخليفة عمر بن الخطاب  أصابوا، نقضوا العھد حين ) 
فتفرقوا فنزل ، اوكتب لھم  بذلك كتاب أج]ھملذا  أخرىالربا من جھة  وأصابتھممن جھة ونقضھم للعھد  عدادھمأ

وكان الخراج الذي  ،ذمة  أھلمع النصارى في الصلح وصاروا  ابعضھم النجرانية التي بناحية الكوفة لذا دخلو
 ). ١٩١(وقع عليھم حل] ، لسھولتھا من المال 

 ـ:"رضي هللا عنه  "أراضي الصلح في عھد الخليفة عثمان بن عفان  إقطاعو  إدارةب ـ 
a سيما نھجا جيدا في سبيل التصرف بأراضي الصلح و) رضي هللا عنه ( انتھج الخليفة عثمان بن عفان       

ياسة على بعد الصلح وأرض من مات صاحبھا وa وارث له ، وتقوم ھذه الس أھلھاالتي ج] عنھا  ا�راضي
 وإھمالھا ا�راضيمن اجل عدم ترك تلك  هوايجابي هجيدبطرق  واستغ]لھاتمليك  إقطاع a أجاره إقطاع إقطاعھا

الخراج ، ... عنھا  أدىفان كانت في ارض الخراج ... " -:قائ] ) ١٩٣(يوسف  أبووقد ذكر ) . ١٩٢(وتعطيلھا 
( د ذكرت الروايات التاريخية بان الخليفة عثمان بن عفان وق.  "العشر... وان كانت في ارض العشر ادعى عنھا 

ت وارض من a وارث له ، اوارض المو أھلھاج] عنھا  يالت أ�راضيمن اقطع من  أولھو ) رضي هللا عنه 
) ١٩٤( ا�مامسياسة  إلىيعود  ا�راضي، وحكم ھذه  ا�راضيمن تلك  ا�قطاعوذلك لما له من حق شرعي في 

. ".... من أرض الجالية ...  طائعقمن اقطع العراق عثمان بن عفان اقطع  أول " - ) :١٩٥(ذري لذا قال الب]
الموات المتروكة في البصرة لمن يقوم باستغ]لھا وزراعتھا مقابل دفع خراج معلوم ، والذي  أراضيواقطع من 

  ) . ١٩٦(القناطر  لة للجھاد وبناءتتصرف في مصالح المسلمين العامة مثل تجھيز المقا أجرةاعد 
  . )م ٦٦٠ -٦٥٥/  ـھ٤٠ -٣٥ "رضي هللا عنه  "طالب  أبيراضي الصلح في عھد الخليفة علي بن أ(

نھج وسياسة الخلفاء الراشدين الذين سبقوه ، من حيث )  عليه الس]م( طالب  أبيعلي بن  ا�ماماتبع          
) عليه الس]م(علي  ا�ماموط الصلح ، فقد روى عن من شر أراضيھمالذمة وما فرض عليھم وعلى  أھلمعاملة 

الذمة من كل رجل من الدھاقين الذين يركبون البراذين و يتختمون بالذھب  أھليؤخذ من  أنفي خ]فته  أمرانه 
 أي ا�كرهن درھما في السنة ومن ووعشر أربعةمن التجار من كل رجل  أوسطھمدرھما ومن  نووأربعثمانية 

من ، ز يؤكد سريان مفعول ھذا التصنيفوھذا ) . ١٩٧(عشرة درھا  امن بقى من كل رجل اثنالف]حين وسائر 
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بما  اقتداءاعتھم بقيمة ما يجب عليھم ، وذلك صنكل صناعة من  أھلالجزية من  يأخذكما انه كان .الخ]فة الراشدة 
بذلوا الجزية  إنما، )  الس]معليه ( علي  ا�ماموقال ) .  ١٩٨) (رضي هللا عنه ( كان يفعله الخليفة عمر 
 ا�مامعلى تم عقد الذمة بين الطرفين ف أنكأموالنا ودماؤھم كدمائنا ، ھذا بعد  أموالھمالمفروضة عليھم لتكون 

الذمة عند الجباية  بأھليوصي بالرفق )  عليه الس]م( علي  ا�مامفكان ) . ١٩٩(عھد حفظھم التزم ب �نهحمايتھم 
، حيث  ولم يغير شيئا صنعه ) رضي هللا عنه ( لم يخالف الخليفة عمر )  عليه الس]م( علي  امفا�م) . ٢٠٠(منھم 

،  ا�مرعمر كان رشيد  أن: نجران حين كلموه  �ھلان عليا عليه الس]م قال  " -:، قائ] ) ٢٠١(ابن ادم  ىرو
وكان ) . ٢٠٢( "شدھا عمرة عقد �حلما كنت  " -: أيضاوقال .  "شيئا صنعه عمر  رضي هللا عنه  أغيرولن 

اسلم دھقان من  " -:، قائ] ) ٢٠٣(العھد ، حكم من سبقوه من الخلفاء ، فقد روى ابن ادم  أھلسلم من احكمه لمن 
شئت فرضنا لك فللمسلمين فان  أرضك وأماجزية رأسك فنرفعھا  أماعين التمر فقال له علي رضي هللا عنه   أھل

من ارض الخراج يء من بيده ش أنائتنا به وھذا يدل على يء نا فما اخرج هللا من شلنا ماوان شئت جعلناك قھر
( ذكرھا ابن س]م  أخرىوھناك رواية .  "ھو عامل للمسلمين يترك له كفايته بعمله ويؤخذ منه ما فضل  إنما

رفعنا عنك جزية  رضكأفي  أقمت أن: علي رحمه هللا فقال له علي  إلىاسلم دھقان ، فقام  " -:، قال فيھا ) ٢٠٤
الذي قرره وثبته  أن أaينقص  أوفي ذلك يزيد  انظر ل[مام أنويقال .  "بھا  أحقوان تحولت عنھا فنحن . راسك 

a يجوز نقصه وa تغييره ، وقد ذكر عن الحسن بن  با�جماعصار ) رضي هللا عنه ( الخليفة عمر بن الخطاب 
ع حين صنع عمر رضي هللا عنه وa غير شيئا مما صنهللا عنه  غير ما  عليا رضي أنa نعلم  " -:علي انه قال 

عمر انه وضع الخراج على غير ما وضع رضي هللا عنه  علي عن قدم الكوفة وھذا يدل على ضعف ما روى 
 ذيأخ)  عليه الس]م( طالب  أبيعلي بن  ا�مامفربما كان ) . ٢٠٥("على  منع الزيادة  أيضاويدل  هللا عنه  رضي

وa يضع عنھم شيئا وa  )رضي هللا عنه( العھد ما صالحھم عليه الخليفة عمر بن الخطاب أھلممن صالحه من 
نزل منھم على الجزية ولم يسم شيئا  إذا أمانزل منھم على الجزية وقد سمي وحدد شيئا ،  إذايزيد عليھم خاصة 

ھم وان استغنوا زاد عليھم ، فالزيادة والنقصان فان احتاجوا خفف عن أمورھمفي  )عليه الس]م(علي ا�مامنظر 
على وجه يخالف ما  وضع الخراج)عليه الس]م(علي  ا�مام، لذا قد  يكون  المصلحة  ا�مامتكون حسب ما يرى 

حينما  )عليه الس]م(علي فا�ماموعلى الرغم من ذلك ) . ٢٠٦) (رضي هللا عنه (وضعه الخليفة عمر بن الخطاب 
حكم الغنائم بل  تأخذعقارية ، a  أمواaالمفتوحة صلحا باعتبارھا  ا�راضيلمسلمين انه حكم في تولى خ]فة ا

من يعتملھا ھو من اaنتفاع منھا  أو أھلھا أيديفي  اكله وبقائھ، ا�س]مي للمجتمعوقفا وملكية جماعية  أصبحت
  ) . ٢٠٧(نظير الخراج 

الخراج  يكره الشراء من ارض )رضي هللا عنه( طالب أبيعلي بن  ا�ماممن حيث البيع والشراء فكان  أما      
ارض عشرية ھذا  إلى هالخراجي ا�رضحيث ان عند الشراء تتحول ) . ٢٠٨(خراج المسلمين  أنھاويقول عليھا 

a يتغير صنفھا  خراجيهفي حالة عدم اaتفاق بنص الصلح وضع الخراج عليھا ، فان كانت كذلك فھي ارض 
وبما ) . ٢٠٩(يبقى يؤدي ما كان عليه  خراجيهسياق جاري على كل من اسلم ، وكانت لديه ارض  حأصبوبذلك 

فھذا لكل المسلمين  ا�راضييعني ما صولحوا عليه من  يءيعني فعله و خراجه ، والفيء حكم السواد حكم الف أن
فمن ) رضي هللا عنھم (ثمان الخليفة أبو بكر الصديق وعمر وعفقير وصار سنة سار عليھا الفيه حق للغني و

  ) .٢١٠(افترض فيه ونيته اaجتھاد ف] باس به 
   
  الھوامشقائمة  

  
  .  ١٣٧، ص ةالسلطاني ا�حكام؛ الماوردي ،  ٢٠٧  - ٢٠٦خراج ، صلبن جعفر ، ا ةقدام ؛٦٠، ص  ا�موالأبن س]م ، ـ ) ١( 
  .   ١٢٦، ص  ةالسلطاني ا�حكامالماوردي ،  ـ )٢(
  .٥١٦،ص٢؛ ابن منظور،لسان العرب ،ج٣٠٣معجم مقاييس اللغة،صفارس، ابنـ  )٣(
  .)مادة صلح(،٣٦٧ص مختار الصحاح ،  الرازي،ـ  )٤(
  .١١٧، ص ٢لسان العرب ، جـ  )٥(
  .)مادة صلح(، ٣٢٠،ص ٦الزبيدي، ج ـ  )٦(
  .)مادة صلح(، ٣٢٠،ص٦الزبيدي ، تاج العروس ،ج ـ  )٧(
 ن؛ اب)مادة صلح (٣٦٧؛الرازي ، مختار الصحاح، ص)مادة صلح(،٣٠٣،ص ٣للغة ،ج معجم مقاييس ا ابن فارس ،ـ  )٨(

  )مادة صلح(، ٣١٩،ص  ٦؛ الزبيدي ، تاج العروس ،ج)مادة صلح(، ٥١٦،ص٢جمنظور،لسان العرب ،
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  .١٢٨ اuيةسورة النساء ، -  )٩(
  . ٣٥٥،ص ٥ن ، جآي القرآ تأويلالطبري ،جامع البيان عن  -)١٠(
 . ٣٥٥، ص٥،ج فسهالمصدر ن -)١١(
 . ٤٩٢صحيح البخاري ، ص - )١٢(
  .١٢٨سورة النساء،اaيه  ـ) ١٣(
 . ٤٩٢صحيح البخاري ،ص  البخاري ، - )١٤(
  . ١٠٩– ١٠٨،ص  ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج - )١٥(
  . ٦١ اuية،ا�نفالسورة  - )١٦( 
  . ١٠٩ص،٧ائع في ترتيب الشرائع،جصنئع الاالكاساني،بدـ  )١٧(
  .٢٤ اuيةسورة الفتح ،ـ  )١٨(
 ١٣٧السلطانية والوaيات الدينية ،ص ا�حكامالماوردي،؛٢١ابن ادم ، الخراج ،ص؛٦٣،ص ٥٩يوسف ، الخراج،ص أبوـ  )١٩(
  . ٩٣،ص ١الذمة ،ج أھل أحكامابن القيم الجوزية ،؛١٤٧،ص١٣٨ –

  .١٤٧السلطانية ،ص ا�حكامماوردي، ؛ ال٢٠٩بن جعفر ،الخراج ص ةقدام؛ ٦٩يوسف ،الخراج ،ص أبو - )٢٠(
  .١٤٧السلطانيه،ص ا�حكام؛الماوردي،٦٠،صا�موال؛ابن س]م ،٦٣،ص٥٩يوسف،الخراج،صأبو  -  )٢١(
  .٣٤ـ اaستخراج،ص )٢٢(
  ).مادة الخراج ( ٢٨٩،ص ٥الزبيدي، تاج العروس ،ج - )٢٣(
  . ١٤٦السلطانية ،ص ا�حكامالماوردي ، ـ  )٢٤(
  . ٢٦،ص ٢١الخراج ،ص -)٢٥(
  . ٢٩ اuيةسورة التوبة،ـ  )٢٦(
  . ٣٩٥،ص١مالك بن انس ،المدونة الكبرى ،ج - )٢٧(
  . ٢٢٥،ص ٢٠٤بن جعفر ،الخراج ،صة قدام - )٢٨(
.٣٦،ص ا�موالس]م ،ابن  - )٢٩(  
.١٤٧،ص ١٣٨ـ١٣٧السلطانية، ص ا�حكامالماوردي ،ـ  )٣٠(  
.٣٩ـ٣٨صالخراج، �حكامابن رجب الحنبلي،اaستخراج  ـ )٣١(  
.٢٠٥ـ٢٠٤ـ الخراج،ص )٣٢(   
.١٩ـ ابن ادم،الخراج،ص )٣٣(  
.    ١٢٦ص،ةالسطاني ا�حكامـ الماوردي،) ٣٤(  
  .٧ اuية ،سورة الحشرـ  )٣٥(
  .٢٠ـ الخراج،ص )٣٦(
  .١٩١يوسف،الخراج،ص أبوـ  )٣٧(
  .٢٢٥ـ ٢٢٤،صا�موال؛ابن س]م،١٩٣يوسف،الخراج،ص أبوـ ) ٣٨(
 أھل أحكام،ابن القيم الجوزية  ؛ ١٤٩- ١٤٨السلطانية ،ص ا�حكام، ىيعل أبو؛ ١٣٨السلطانية ،ص اما�حكالماوردي ، -)٣٩(

.٩٤ـ ٩٣،ص١،جالذمة  
 ١الذمة ،ج أھل أحكام؛ابن القيم الجوزية ، ١٤٨السلطانية ،ص ا�حكاميعلى ، أبو؛١٣٨السلطانية ، ص ا�حكامالماوردي ،  ـ )٤٠(

. ٩٤،ص  
. ٣٠٩- ٣٠٨،ص ٢المغني ،ج - )٤١(  
. ٩٤، ص١؛ابن القيم الجوزية ،ج ١٤٨السلطانية، ص ا�حكام، ىيعل أبو؛١٣٨نية ،صاالسلط ا�حكامالماوردي ، - )٤٢(  
. ١٤٧، ١٣٧السلطانية ،ص ا�حكامالماوردي ، - )٤٣(  
. ٣٢ابن رجب الحنبلي ، اaستخراج ،ص ـ   )٤٤(  
  .١٤٩ـ١٤٨السلطانية،ص ا�حكام، ىعل؛ابو ي١٣٨ـ  ١٣٧السلطانية ،ص ا�حكامالماوردي ، - )٤٥(
. ٢١الخراج ،ص - )٤٦(  
. ٩٤،ص١جالذمة ، أھل أحكامابن القيم الجوزية ،ـ  )٤٧(  
.١٤٧السلطانية ،ص ا�حكام -)٤٨(  
. ٩٤،ص ١الذمة ،ج  أھل أحكامابن القيم الجوزية ، -)٤٩(  
. ٣٠٩ص،٢مغني، جالمقدسي ،ال ةقدامابن ؛ ١٣٨،١٤٧السلطانية ،ص ا�حكامالماوردي، -)٥٠(  
.٣٠٩،ص ٢،المغني،ج قدسيالم قدامهابن  - )٥١(  
  ١٤٩ص  السلطانية ا�حكام، ىيعل أبو؛١٤٧- ١٣٨السلطانية،ص ا�حكامالماوردي ،ـ  )٥٢(
.٣٠٩،ص ٢جالمغني، -)٥٣(  
.١٧١- ٢٢ص ؛ابن ادم ،الخراج ٦٣- ٦٢الخراج،ص -)٥٤(  
  .١٣٨السلطانية،ص ا�حكامالماوردي، -)٥٥(
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.١٣٨السلطانية،ص ا�حكام؛الماوردي،٣٠-٢١دم،الخراج،صآبن ا -) ٥٦(  
 أھل أحكام؛ ابن القيم الجوزيه،٣٠٩،ص٢،ج  المقدسي،المغني ة قدام؛ ابن ١٤٨-١٣٨السلطانية ،ص ا�حكامالماوردي، - )٥٧(

   .٩٣،٣١٢،ص١الذمة ،ج
  .٣١٢،ص ٢المغني،جـ  )٥٨(
.٢١٠لخراج ص بن جعفر ، ا ةقدام؛   ٢٣ص،ابن ادم ، الخراج ـ) ٥٩(  
  .٢١٠بن جعفر،الخراج،صة ؛قدام١٧٠،ص ا�موالـ ) ٦٠(
. ٢٨٠ -٢٧٩، ص٣المدونة الكبرى ، ج ـ) ٦١(  
. ٣٠، ٢١ابن ادم ، الخراج ص - )٦٢(  
. ١٤١ اuية ، ا�نعامسورة ـ ) ٦٣(  
. ٢٦٧ اuية ،سورة البقرة  -)٦٤(  
. ١٧١، ص  ا�موالابن س]م ،  -)٦٥(  
.٢١٠،الخراج،ص بن جعفر ةقدام -)٦٦(  
  .١٥٨ـ ١٥٧،صا�موال؛ابن س]م، ٢١،٢٣ الخراج ،ص -)٦٧(
.٦٠،ص ا�موال-)٦٨(  
.٢٠٩صالخراج ،  بن جعفر، ة؛قدام١٩٠،ص٤،جا�مـ الشافعي ،)٦٩(  
  .١٩٣،صةالسلطاني ا�حكامـ )٧٠(
. ٣٦ابن رجب الحنبلي ، اaستخراج ،ص -)٧١(  
. ١٧٥،ص  ا�موالدي،والداو -)٧٢(  
. ٦٤- ٦٣اج ،صالخر-)٧٣(  
. ٤٢١صحيح البخاري ،ص -)٧٤(  
. ٦٥ص ،يوسف ،الخراج أبو - )٧٥(  
. ٥٩، ٥٢،ص المصدر نفسهـ   )٧٦(  
. ٦٦المصدر نفسه،ص -)٧٧(  
. ١٩٢السلطانية ،ص ا�حكام -)٧٨(  
. ٤٦،ص ٤،ج ا�مالشافعي، -)٧٩(  
. ١٩٢،ص ٤المصدر نفسه ، ج -)٨٠(  
.٢٨٢،ص٩قدامه المقدسي،المغني،ج؛ابن ١٦٠،١٦٢،صالسلطانية ا�حكامـ )٨١(  
   .٢٤٥ـ ٢٤٤،صالسلطانية ا�حكاميعلى، أبو؛١٤٥،صالسلطانية ا�حكامـ الماوردي، )٨٢(
   .١٤٦ـ ١٤٥يوسف،الخراج،ص أبو؛ ٤١،٦٦،٢٥٧صي ، فتوح البلدان ،رالب]ذ -)٨٣(
  .   ١٤٤ – ١٤٣الخراج ، ص ـ ) ٨٤(
  .  ٥٣ص  الخراج، -)٨٥(
  . ٤١، اaستخراج ، ص ابن رجب الحنبلي  -)٨٦(
  .  ٥١، الخراج ، ص آدم ابن -)٨٧(
    ٥١المصدر نفسه ، ص  ـ) ٨٨(
  . ٢١٥، ص ا�رضابن حوقل  ، صورة  -)٨٩(
  . ٥١ل ، ص االطو ا�خبارحنيفة الدينوري ،  أبو -)٩٠(
  . ٢٥٢الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  ؛ ١٤٣ -١٤٢يوسف ، الخراج ، ص أبو -)٩١(
  .  ١٤٣، ص يوسف أبو -)٩٢(
  .  ٢٥٢، الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  ١٤٣، ص  يوسف أبو -)٩٣(
  .   ٢٥٢الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  -)٩٤(
  .    ٨٩، ص  ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج  -)٩٥(
  . ٣٩٦، ص  ٧الطبقات الكبرى ، ج  ،؛ ابن سعد١٤٤ ـ١٤٣يوسف ، الخراج ، ص أبو -)٩٦(
  .  ٢٥٢ان ، ص فتوح البلد -)٩٧(
  .  ٢٥٢؛ الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  ١٤٣يوسف ،الخراج ، ص  أبو -)٩٨(
  .   ٥٧٢، ص ٢والملوك ، ج  ا�ممالطبري ، تاريخ  -)٩٩(
   .  ١٨٢، ص ١دمشق الكبير ، ج ، تھذيب تاريخ  بدرانابن  - )١٠٠(
  .  ٥٣ابن ادم ، الخراج ، ص  - )١٠١(
  .  ١٤٥ يوسف ، الخراج ، ص أبو - )١٠٢(
  .   ٥٢ابن ادم ، الخراج ، ص  - )١٠٣(
  .   ٢٤٥، ص  ١، ج  ا�موال؛ ابن زنجوية ،  ٥٢ابن ادم ، الخراج ، ص  - )١٠٤(
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  . ٢٥٤فتوح البلدان ، ص  ،؛ الب]ذري ٢٤٥، ص  ١، ج  ا�موالابن زنجوية ،  - )١٠٥(
    .٢٥٢ـ الب]ذري،فتوح البلدان،ص)١٠٦(
   .١٤٧ـ١٤٥ص يوسف ، الخراج ،  أبو - )١٠٧(
  .   ١٣٧السلطانية ، ص  ا�حكاميعلى ،  أبو - )١٠٨(
  .   ١٤٤يوسف ، الخراج ، ص  أبو - )١٠٩(
  . ١٣٧السلطانية ، ص  ا�حكاميعلى ،  أبو - )١١٠(
  .١٧٦،ص٤ـ ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج )١١١(  
      .  ٣٥٤، ص  ٦النھاية ،جو                  ، البداية ؛ ابن كثير  ٥٧٧ – ٥٧٦، ص  ٢والملوك ، ج ا�ممالطبري ، تاريخ  -  )١١٢( 
  .  ٥٢؛ ابن ادم ، الخراج ، ص  ٢٥٧الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  ـ )١١٣(
 .  ١٤٦ -١٤٥يوسف ، الخراج ، ص  أبو - )١١٤(
  .  ٢٨المصدر نفسه ، ص  - )١١٥( 
  . ١٤٦- ١٤٤المصدر نفسه ، ص  - )١١٦(
  .  ٢١٥، ص  رضا�ابن حوقل ، صورة  - )١١٧(
  .   ٢٩١، ص  ٤ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج  - )١١٨(
  .  ١٤٣ – ١٤١يوسف ، الخراج ، ص  أبو - )١١٩(
  .   ٣٩٧، ص  ١ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج  - )١٢٠(
  . ١٤٢يوسف ، الخراج ، ص أبو - )١٢١(
  .  ٢٥١؛ الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  ١٤٢، ص  يوسف،الخراج أبو - )١٢٢(
  .  ٢٥١الب]ذري ، فتوح البلدان ،ص  - )١٢٣(
  .  ١١٨تاريخ خليفة بن خياط ، ص  - )١٢٤(
  .  ١١٨المصدر نفسه، ص  - )١٢٥(
  .   ٢٥٤، ص ١معجم البلدان ، ج  - )١٢٦(
  .  ٥٦٣، ص  ٢والملوك ، ج  ا�ممالطبري ، تاريخ  - )١٢٧(
  . ٣٩٧، ص  ١، ج   الكبرى ؛ ابن سعد ، الطبقات ١٤٥يوسف ، الخراج ، ص  أبو - )١٢٨(
بن جعفر ، الخراج ،  قدامه؛  ٢٥٤-  ٢٥٣؛ الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  ٣٩٧، ص ١ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج  - )١٢٩(

  .  ٣٥٦ص 
  . ٥٥١، ص  ٢و الملوك ، ج  ا�ممتاريخ  - )١٣٠(
  .   ٥٧٠، ص ٢المصدر نفسه ، ج  - )١٣١(
  .   ٢٤٧، ص  ١، ج  ا�موالابن زنجوية ،  - )١٣٢(
  .  ٢٣الخراج ، ص  - )١٣٣(
  . ٢٤٤، ص  ١، ج  ا�موال - )١٣٤(
  .  ٥١ابن ادم ، الخراج ، ص  - )١٣٥(
  . ٢٥١الب]ذري ، فتو ح البلدان ، ص  - )١٣٦(
  . ١١٨ -١١٧ابن خياط ، تاريخ خليفة بن خياط ، ص  - )١٣٧(
  .  ١١٨المصدر نفسه ،ص  - )١٣٨(
  .  ٣٢٣، ص  ٥معجم البلدان ، ج - )١٣٩(
  . ٣٦٥  -٣٦٤بن جعفر ، ص  قدامه؛  ٣٤٨الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  - )١٤٠(
  .٣٦٥ـ ٣٦٤؛قدامه بن جعفر،ص ٣٤٨ـ الب]ذري ،فتوح البلدان،ص)١٤١(
  .  ٣٠٢، ص  ٢والملوك ، ج  ا�مم، تاريخ  ٣٤ -٣٢الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص - )١٤٢(
  . ١٤٠-  ١٤٩ ، ص ٣والملوك ، ج   ا�ممتاريخ  - )١٤٣(
  . ٢٦٠؛ الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص ١٢٤ابن خياط ، تاريخ ابن خياط ، ص  - )١٤٤(
  .  ٢٦١ – ٢٥٩الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص   - )١٤٥(
  . ٢٦١- ٢٦٠؛ الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  ٨٩، ص ا�موال - )١٤٦(
، ص  ١؛ الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج  ٢٤٤، ص  ١ج ، ا�موال؛ ابن زنجوية ،  ٨٩، ص  ا�موالابن س]م ،  - )١٤٧(
١٤ .  
  . ٢٦٣ -٢٦٢فتوح البلدان ، ص - )١٤٨(
  . ٨٩، ص  ا�موالابن س]م ،  - )١٤٩(
  .  ٢٥٤ – ٢٥٣الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  - )١٥٠(
  .  ٢٦٣المصدر نفسه ، ص  - )١٥١(
  . ٢٥١المصدر نفسه ، ص  - )١٥٢(
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  .١٤،ص١؛الخطيب البغدادي،تاريخ بغداد،ج٨٩،صا�موال؛ابن س]م،٥٢ج ،صـ ابن ادم ،الخرا)١٥٣(
  .  ٣٠، ٢١الخراج ، ص  - )١٥٤(
  .  ٣٠، ٢١، ص لمصدر نفسها - )١٥٥(
  .  ٦٩،  ٦٠، ص الخراج - )١٥٦(
  .   ٤٤٥، ص  ٢معجم البلدان ، ج  - )١٥٧(
  .  ١٢٨خليفة بن خياط ، تاريخ خليفة بن خياط ، ص  - )١٥٨(
  .   ١٣١ر نفسه ، ص المصد - )١٥٩(
  .  ١٢٨تاريخ خليفة بن خياط ، ص  - )١٦٠(
  .١٣٣بن خياط ، خليفة تاريخ بن خياط ، خليفةـ )١٦١(
  . ٢٥، ص  ٣والملوك ، ج  ا�ممالطبري ، تاريخ  - )١٦٢(
  .  ٤٧،  ٤٤ -٤٣، ص ١، ج  ا�موال؛ ابن زنجوية ،  ٥٣،  ٥١،  ٤٩، ٢٣ابن ادم ، الخراج ، ص- )١٦٣(
  .  ٥٨خراج ، ص ال - )١٦٤(
  . ١٢،ص  ٣والملوك، ج  ا�ممالطبري ، تاريخ  - )١٦٥(
  .  ٢٥ -٢٤، ص  ٣المصدر نفسه، ج - )١٦٦(
  .  ١١٢، ص  ٣المصدر نفسه ، ج - )١٦٧(
  . ٨٠ -٧٨، ص  ٣المصدر نفسه  ، ج  - )١٦٨(
  .  ٨٥، ص  ٣، ج  المصدر نفسه - )١٦٩(
  .  ٨٦ -٨٥، ص  ٣، ج والملوك ا�ممتاريخ  - )١٧٠(
  . ٣٥٣، ص ٢ل في التاريخ ، جم، الكا ا�ثير؛ ابن  ١١٤ - ١١٣،ص  ٣،ج والملوك ا�ممالطبري، تاريخ  - )١٧١(
  . ٣٥٧-٣٥٦، ص ٢ل في التاريخ ،جم، الكا ا�ثير؛ ابن  ١١٩- ١١٨، ص  ٣، جوالملوك ا�ممالطبري ،تاريخ  - )١٧٢(
  . ٣٥٧ - ٣٥٦، ص ٢، الكامل في التاريخ ، ج ا�ثير ؛ ابن ١١٩ - ١١٨، ص  ٣،ج والملوك ا�ممالطبري ،تاريخ  - )١٧٣(
  .  ٢٧١]ذري ،فتوح البلدان ، ص بال - )١٧٤(
  .  ٢٨٤المصدر نفسه ، ص  - )١٧٥(
    . ١٢١، ص  ٣والملوك ، ج  ا�ممالطبري ، تاريخ  - )١٧٦(
 .  ٣٢١عقوبي ، كتاب البلدان ، ص يال - )١٧٧(
 . ٣٥٤، ص  ٢، الكامل في التاريخ ، ج ا�ثير، ابن  ١١٦ص ،  ٣والملوك ، ج ا�ممالطبري ، تاريخ  - )١٧٨(
 .   ١٧٠، ص  ٢ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج - )١٧٩(
 .   ٢٨٤،  ٢٧٢الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  - )١٨٠(
 .  ٢٧٣المصدر نفسه  ، ص  - )١٨١(
 . ١٣٤،ص  ٣و الملوك ، ج  ا�ممالطبري ، تاريخ  - )١٨٢(
 . ١٣٨تاريخ خليفة بن خياط ، ص ابن خياط ،  - )١٨٣(
    . ٥٤الخراج ، ص  - )١٨٤(
 . ٣٠٦، ص  ٣والملوك ، ج  ا�ممتاريخ  - )١٨٥(
 . ٣٧يوسف ،الخراج ، ص  أبو - )١٨٦(
 . ٣٠٧ - ٣٠٦، ص  ٣والملوك ، ج ا�ممتاريخ  - )١٨٧(
 . ٧٣ -٧٢الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  - )١٨٨(
    ٢٠٣ – ٢٠٢، ص  ا�موال - )١٨٩(
 .   ٧١ -٧٠؛ الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  ٢٠٢، ص  ا�موالابن س]م ،  - )١٩٠(
 .  ٢٠٣ـ٢٠٢، ص  ابن س]م - )١٩١(
 .  ١٩٣السلطانية ، ص  ا�حكامالماوردي ،  - )١٩٢(
 . ٦٠ـ  ٥٩الخراج ، ص - )١٩٣(
 . ٢٩١، ص  ا�موال؛ ابن س]م ،  ٢٢ابن ادم ، الخراج ، ص  - )١٩٤(
 .  ٢٨٢ن ، ص فتوح البلدا - )١٩٥(
  . ١٩٣،  ١٢٧السلطانية ، ص  ا�حكامالماوردي ،  - )١٩٦(
 .  ١٠٢، ص ٢وبي ، تاريخ اليعقوبي ، جق؛ اليع ٢٨٠الب]ذري ، فتوح البلدان ، ص  - )١٩٧(
 .  ٤٩، ص  ا�موالابن س]م ،  - )١٩٨(
 . ٢٨٩، ص  ٩المقدسي ، المغني، جة قدامابن  - )١٩٩(
    ١١٤ - ١١٣؛ ابن رجب الحنبلي  ،اaستخراج ،ص  ٧٥ -٧٤ص  دم ، الخراج ،آابن  - )٢٠٠(
 . ٢٤ -٢٣الخراج ، ص  - )٢٠١(
 . ٢٤دم ، الخراج ، ص آابن  - )٢٠٢(



  ٢٥٩  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

  "             رضي هللا عنھم"أراضي الصلح في العراق في عھد الخلفاء الراشدين(
 م أح"م سلمان علي الجنابي.م     

 . ٦١الخراج ، ص - )٢٠٣(
 .   ١٧٤، ص  ١، ج ا�موال؛ ابن زنجوية ،  ٩٥، ٥٢، ص  ا�موال - )٢٠٤(
  .٦٦ - ٦٥ابن رجب الحنبلي ، اaستخراج ، ص  - )٢٠٥(
 . ٦٨ -٦٦المصدر نفسه ، ص - )٢٠٦(
 .  ٢٠٧-٢٠٦بن جعفر ، الخراج ، ص  ةقدام؛ ٧٩ -٧٨، ص  ا�موالابن س]م ، - )٢٠٧(
  . ٥٩دم ، الخراج ، صآابن - )٢٠٨(
  .٥٤ـ المصدر نفسه ،ص)٢٠٩(
  .١١٤ـ ابن رجب الحنبلي ،اaستخراج ،ص) ٢١٠(

  
  قائمة المصادر والمراجع

  .الكريم  القرآن -
Yوليةـ المصادر ا:أوN:  

  .) م ٨١٨/  ـھ٢٠٣ت (يحيى القرشي  ،ابن ادم 
  ) .ت . ب](احمد محمد شاكر ، المطبقة السلفية ،، صححه وشرحه  الخراج ـ ١          

  .) م  ١٢٣٢/ ـھ ٦٣٠ت (، علي بن ابي الكرم بن محمد  ا�ثيرابن  
  ضي ، دار الكتب العلمية ، القاالفداء عبد هللا أبو،، تحقيق  الكامل في التاريخـ  ٢          

                                                                               ).        م  ١٩٨٧بيروت ، (             
  . )م ٩٧٧/  ـھ٣٦٧ت (القاسم بن حوقل ألنصيبي أبو  ،ابن حوقل   

  ) .ت. ] بيروت ، ب( ، دار مكتبة الحياة  صورة ا�رض ـ ٣         
  .) م  ٨٥٤/  ـھ ٢٤٠ت (خليفة ألليثي العصفري ،ابن خياط  

  بيروت ، ( ، دار القلم  ٢أكرم ضياء العمري ، ط،، تحقق  تاريخ خليفة بن خياطـ ٤        
               ) .م  ١٩٧٧          

  .) م  ١٣٥٧/  ـھ٧٩٥ت (ابن رجب الحنبلي ، عبد الرحمن بن احمد 
  الرياض ( جندي محمود ش]ش ، مكتبة الرشيد  ،، تحقيق  تخراج �حكام الخراجاaسـ  ٥       
  ) .م  ١٩٨٩،         

  .)م  ٨٦٥/  ـھ٢٥١ت (حميد بن مخلد ،ابن زنجوية  
  ) .م  ١٩٨٦بيروت ، (،    مطبعة بساط ١شاكر ذيب ،ط ،، تحقيق ا�موال  ـ ٦          
  .) م  ٩٣٢/  ـھ ٢٣٠ت (محمد بن منيع ،ابن سعد 

  ) . ت . بيروت ، ب] ( ، دار صادر  الطبقات الكبرىـ ٧          
  ) م ٨٣٨/  ـھ ٢٢٤ت (القاسم بن س]م  ،ابن س]م 
  ).م ١٩٨٦بيروت،(دار الكتب العلمية،١محمد خليل ھراس،ط،،تحقيقا�موالـ ٨          

  .) م ١٠٠٤/  ـھ ٣٩٥(احمد بن فارس  ،ابن فارس 
  ) . م  ١٩٧٩القاھرة ،( م ھارون ، دار الفكر عبد الس]،تحقيق،  اييس اللغةمعجم مقـ ٩          

   .)م  ١٢٣٢/ ـھ ٦٢٠ت (موفق الدين عبد هللا بن محمود ،ابن قدامة المقدسي 
  ).م ١٩٨٥بيروت ، ( ، دار الفكر المغني ـ ١٠            

   .)م  ١٣٦٣/  ـھ٧٥١ت (شمس محمد بن أبي بكر  ،ابن القيم الجوزية 
  ، دار الكتب العلمية ٢طه عبد الرؤوف ،ط  ،، تحقيق  أحكام أھل الذمةـ ١١             

                                                                            ).              م  ٢٠٠٢بيروت ،(                  
  .) م ١٣١١/ ـھ٧١١ت (جمال الدين محمد بن مكرم  ،ابن منظور 

  .)ت .بيروت ، ب] (، دار صادر  لسان العرب ـ ١٢                
   .)م  ١٠٦٥/  ـھ ٤٥٨ت (محمد بن الحسن ، أبو يعلى 

  ) .م  ١٩٦٦القاھرة ، ( ٢محمد حامد الفقى ، ط ،، تحقيق ا�حكام السلطانية ـ ١٣                
  .) م  ٧٩٨ / ـھ ١٨٢ت (يعقوب بن إبراھيم ا�نصاري ، أبو يوسف 

  ) .ت . بيروت ، ب] (، دار المعرفة الخراج ـ ١٤                 
  .)م  ٨٦٩/  ـھ٢٥٦ت ( إسماعيلمحمد بن ، ري بخاال

  ، دار الكتب  ٦محمود محمد حسن ، ط ،، علق عليه  الجامع الصحيحـ ١٥                 
  ) .م  ٢٠٠٩بيروت ، ( العلمية                    

  .) م ٨٩٢/  ـھ٢٧٩ت ( احمد بن يحيى  ،ي الب]ذر
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  ).م١٩٠١القاھرة ، (مطبعه الموسوعات ،  فتوح البلدانـ ١٦                  
  .) م ١٠٧٠/  ـھ٤٦٣ت (احمد بن علي ، الخطيب البغدادي 

  ).ت . بيروت ، ب] ( ، دار الكتاب العربي ،  تاريخ بغدادـ ١٧                  
  .) م  ١٠١١/  ـھ ٤٠٢ت ( نصر  احمد بن ،الداوودي 

 ـھ٢٨٢ت (الدينوري ، احمد بن داود ). م  ٢٠٠٠القاھرة ، ( محمد احمد سراج ، دار الس]م  ،، تحقق ا�موال ـ ١٨                  
  .) م  ٨٩٥/ 

  ،دار أحياء الكتب  ١عبد المنعم عامر ، ط ،، تحقيق  ا�خبار الطوالـ ١٩                  
  ) .م  ١٩٦٠القاھرة ، (العربية                   

  .) م  ١٢٦٧/  ـھ ٦٦٦ت (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  ،الرازي 
  ) .م  ١٩٨١بيروت ، (، دار الكتاب العربي  ١، ط مختار الصحاحـ ٢٠                  

  .)م ١٧٩١/  ـھ ١٠٢٥ت (محمد مرتضى الحسيني  ،الزبيدي 
  ، المطبعة المنشاة بجمالية مصر  تاج العروس من جواھر القاموس ـ٢١                  

  ) .ھـ  ١٣٠٦القاھرة ، (                     
  .)م ٨١٩/  ـھ ٢٠٤ت ( محمد بن إدريس ، الشافعي 

  ).م١٩٨٠بيروت ،(، دار الفكر للطباعة والنشر ا�م ـ ٢٢                 
  . )م  ٩٢٢/ ـھ٣١٠ت( محمد بن جرير ، الطبري 

  ) .م ١٩٣٩القاھرة ، (، مطبعة اaستقامة ،  تاريخ ا�مم والملوكـ ٢٣                  
  محمود شاكر ، تصحيح  ،، ضبط وتعليقجامع البيان عن تأويل آي ألقرانـ ٢٤                  

  ).ت .بيروت ، ب] ( أحياء التراث العربي  ، دار ١،علي عاشور ، ط                   
  .) م  ٩٣٢/  ـھ٣٣٧ت ( قدامة بن جعفر الفرج  أبو  ،مة قدا

  محمد حسين الزبيدي ، دار الرشيد ،، تحقيق الخراج وصناعة الكتابةـ ٢٥                    
  ).م١٩٨١بغداد ، (                     

  )م  ٧٩٥/  ـھ١٧٩ت (أبو عبد اaصبحي ، مالك بن انس 
  ) .ت .بيروت ، ب] (، دار الفكر  ة الكبرىالمدون ـ٢٦                     

  .) م ١٠٥٨/  ـھ٤٥٠ت (علي بن محمد ، الماوردي  
  ، مطبعة البابي الحلبي١، ط ا�حكام السلطانية والوaيات الدينيةـ ٢٧                      
  ) .م  ١٩٦٠القاھرة ، (وأوaده                       

  .) م  ١٢٢٨/ ـھ٦٢٦ت (عبد هللا شھاب الدين أبو  ،ياقوت الحموي 
  ) .م  ١٩٥٧بيروت ، (، دار صادر   معجم البلدانـ ٢٨                           

  .) م ٩٠٤/  ـھ٢٩٢(احمد بن أبي يعقوب  ،اليعقوبي 
  ) . ـھ١٣٥٨النجف ، (،  تاريخ اليعقوبيـ ٢٩                           
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