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  نظام	العشر	والخراج	�ي	�س�م	وحكم	أرا���	الهند	وباكستان

الندوة�الفقهية�السادسة��ي�جامعة�دار�الس�م�عمر�آباد�قرب�مدينة�مدراس�لو�ية�تاميل�نادو��ي�

  م�١٩٩٤يناير��٣ -  ١٩٩٣ديسم8'�٣١هـ�ا4وافق�١٤١٤رجب��٢٠-١٧: الف)'ة

  

 ا(حور	&ول 
  

  :&را���	العشرية	والخراجية

�
ً
�حقا �النامية، �?موال ��ي �الزكاة �أوجب �Dس�مي �الشرع �ا4حاصيل�إن �ومKLا للفقراء،

� �الفقهاء �وقسم �بالعشر، Pوذلك�يسم� �القرون��-الزراعية، �أهل �وتعامل �الكتاب�والسنة �ضوء �ي

'Xن�-ا4شهود�لها�بالخXرا_^[�إ\ى�نوع?.  

  :&را��6	العشرية،	و4ي	ماي1ي	-١

�قبل�الغزو�Dس�مي  ) أ��(
ً
  .?را_^[�الf[�أسلم�أهلها�طوعا

  .ا4سلمون�ثم�قسمت�بيKLم�?را_^[�الf[�فتحها  ) ب(

  .?را_^[�الf[�أقطعKlا�الحكومة�ا4سلمة�للمسلمXن  ) ج(

  .أرض��العرب�كلها�الf[�حددها�الفقهاء��ي�كتKnم  ) د(

  .أرا_^[�ا4سلمXن�السكنية�الf[�تم�اتخاذها�مزارع،�وكان�ما�يجاورها�من�?را_^[�عشرية ) هـ(

  .وكان�ما�يجاورها�من�?را_^[�عشريةأرض�موات��ي�دار�Dس�م�أحياها�مسلم�،�  ) و(

  :و4ي	ما	ي1ي &را���	الخراجية،	-٢

  .?را_^[�الf[�فتحها�ا4سلمون�ثم�تركت�بأيدي�أهلها�غX'�ا4سلمXن  ) أ��(

ها�ا4سلمXن�وتركت�?را_^[�بأيدي�أهلها  )  ب(
ُ
  .?را_^[�الf[�صالح�أهل

  .عل{Kا�ا4سلمون أرا_^[�ا4سلمXن�الf[�دخلت��ي�ملك�الكافر�ثم�حصل�  )  ج(

  .?را_^[�الf[�أقطعKlا�الحكومة�ا4سلمة�غX'�ا4سلمXن  ) د(

و?صل�أن�الشرع�أوجب�العشَر�ع~ى�أرا_^[�ا4سلمXن،�والخراَج�ع~ى�أرا_^[�الكفار،�و�ي�العشر�

،�وهو�نوع�من�الزكاة،�ولذلك�يكون�العشر��ي�حق�ا4سلمXن،�وبما�أن�إسقاط�العشر�
ً
مع��Pالعبادة�أساسا
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�ا4بدأ�هو�إسق �هذا �من
ً
�انط�قا �ا4سلمXن، �العشر�ع~ى �حكم �من�?حوط�إبقاء �فإن �لذا اط�العبادة،

�إ\ى�النظام�السيا�^[�الراهن�للهند،�توصلت�الندوة��ي�
ً
ا4وقع�الشر�ي��تحديد?سا�^[�وا4تفق�عليه،�ونظرا

  :ما	ي1ي�را_^[�الهند�إ\ى�

 
ً
�القول�بعدم�وجوب�العشر�والخراج��ي�   :أو9

ً
  .أرا_^[�ا4سلمXن�الزراعية��ي�الهندخطأ

 
ً
  :أرا_^[�الهند�تكون�عشرية��ي�الصور�التالية�بإجماع�ا4شاركXن   :ثانيا

  .?را_^[�الf[�أقطعKlا�الحكومة�ا4سلمة�ا4سلمXن،�و�ي�ما�يتوار�Kا�ا4سلمون   )  أ��(

�قبل�قيام�الحكومة�ا4سلمة،�ومنذ�ذلك�الوق  ) ب(
ً
ت���تزال�توجد�?را_^[�الf[�أسلم�أهلها�طوعا

  .هذه�?را_^[�عند�ا4سلمXن

 �  )ج(
ً
  .?را_^[�الf[�توجد�عند�ا4سلمXن�منذ�زمن�طويل،�و��يثبت�كو�Kا�خراجية�تاريخيا

�بعض�  )  د( �وعند �ا4سلمXن، �الهندية �الحكومة �منحKlا ]fا4وات�ال� �أو�أرا_^[ �الزراعية ?را_^[

  .العلماء�تكون�هذه�?را_^[�خراجية

 
ً
حصل�عل{Kا�ا4سلمون�من�غX'�ا4سلمXن�أو�من�الحكومة�وتباينت�آراء�العلماء��ي�?را_^[�الf[�    :ثالثا

غX'�ا4سلمة�،�فذهب�بعضهم�إ\ى�أن�جميع�أرا_^[�ا4سلمXن��ي�الهند�عشرية،�وذهب�البعض�

ولكKLم�اتفقوا�ع~ى�أن�?حوط�هو�أداء�العشر�ع~ى��.�خر�إ\ى�وجوب�الخراج��ي�هذه�الصورة

  _^[�ا4سلمXنجميع�أرا

  

 ا(حور	الثاني

  

  :طريقة	أداء	الخراج	و	خصم	ضريبة	الحكومة	من	الخراج

  :وتفصيل	قرارات	الندوة	JKذا	الخصوص	ما	ي1ي

 
ً
رأى�بعض�العلماء�وجوب�الخراج�ع~ى�ا4سلمXن��ي�أراض{Kم�الخراجية،��نه�حق�شر�ي�يلزم��   :أو9

يغ�[�عن�الخراج�الشر�ي،�بل�يجب�أداؤه،�وما�تأخذه�الحكومة�من�الضرائب�ع~ى�?رض���

  .ع~ى�ا4سلمXن�أن�يؤدوا�الخراج�بأنفسهم��ي�أراض{Kم�الخراجية�وينفقوه��ي�مصارف�الخراج

ورأى�البعض��خر�جواز�خصم�الخراج�الواجب�أداؤه�مما�تأخذه�الحكومة�من�الضرائب،�  

  .ثم�تصرف�?جزاء�ا4تبقية�من�الخراج��ي�مصارفه
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ً
  ل�الواجب�ع~ى�?را_^[�الخراجية��ي�الهند�خراج�مقاسمة�أم�خراج�وظيفة؟�ه: وحول�سؤال   :ثانيا

�اتجا   �إ\ى �العلماء �?را_^[�: هXنانقسم �جميع �ع~ى �ا4قاسمة �خراج �يوجب �?ول �تجاه

�إ\ى�سهولة�?داء�والحساب�ف{Kا
ً
  .الخراجية،�وذلك�نظرا

  �]fن�بوجوب�الخراج�ذهبوا�إ\ى�أن�?را_^[�الXتنفيذ�خراج�ولكن�معظم�القائل�
ً
يثبت�تاريخيا

ْوَجَراْت "مقاسمة�عل{Kا�عند�الفتح�Dس�مي�مثل�مناطق�
ُ
 "َو�" غ

ْ
ة
َ
ان
َ
،�يبقى�عل{Kا�خراج�"َراْجُبْوت

  .ا4قاسمة،�وجميع�?را_^[�الخراجية�سواها�يجب�عل{Kا�خراج�وظيفة

 
ً
�وجوب�    :ثالثا �بالتوظيف�العمري�إ\ى

ً
�القائلXن�بوجوب�الخراج�اعتبارا �واحد�ذهب�معظم درهم�

��ي�كل�جريب�من�?را_^[�الخراجية�ذات�ا4حاصيل�العامة�مثل�
ً
�أوصاع�واحد�منتوجا

ً
نقدا

�أرا_^[� ��ي �واحد �جريب �كل �ع~ى �أو�ثمKLا �دراهم �وخمسة ،� �والقطن �الغذائية ?جناس

الخضراوات،�وعشرة�دراهم�فضة�أو�ثمKLا��ي�كل�جريب�واحد��ي�البستان�ا4تصل�بأشجار�

  .العنب�أو�النخل

  

 ا(حور	الثالث

  

  :العشر	ع1ى	ا(حاصيل	&رضية	و&شجار	والخضراوات

رت	الندوة	JKذا	الخصوص	ما	ي1ي   :وقد	قرَّ

�وقد�أمر�ا4سلمون� �و�هو�يتعلق�با4حاصيل�الزراعية�?رضية، �مثل�الزكاة، العشر�فريضة

يا	أ\Jا	الذين	آمنوا	{: من�محاصيل�أراض{Kم��ي�قوله�تعا\ى�بأداء�الزكاة�من�طيبات�مكاسKnم�وأداء�العشر

  ].٢٦٧: البقرة[ }أنفقوا	من	طيبات	ما	كسبتم	ومما	أخرجنا	لكم	من	&رض

هل�العشر�يجب�ع~ى�كل�ما�تخرجه�?رض�أو�هناك�أشياء�مستثناة�من�وجوب�: لةوحول�مسأ

  :وبحوث�العلماء�وآرا¬Kم�إ\ى�ما�ي~يالعشر؟�توصلت�الندوة��ي�ضوء�د�ئل�الكتاب�والسنة�العامة�

 
ً
يجب�العشر�ع~ى�?عشاب�وثمر�?شجار�وع~ى�كل�ما�تخرجه�?رض،�إذا�كان�القصد�من�   :أو9

� �الغذائية �?شياء �جميع �العشر�ع~ى �فيجب �ا4نافع، �?رض�وكسب �إنماء والفواكه�زرعه

�إذا�لم�يكن�القصد�و?شجار�النابتة��والثمار�و?زهار،�و��يجب�العشر�ع~ى�?عشاب
ً
طبيعيا

  .مKLا��نتفاع
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ً
ويجب�العشر��ي�?شجار�الf[���تقصد�¯Kا�الثمار،�بل�تستخدم��ي�?ثاث�وا4باني�وDيقاد�مثل�    :ثانيا

الصنوبر�والساج�والساسم،�إذا�اختصت�?را_^[�بمثل�هذه�?شجار�الf[�يكون�القصد�مKLا�

� �قطعها �العشر�حXن �مKLا �ويخرج �هذه��نتفاع، �اكتمال ��ي �ا4دة �طالت �مهما �اكتمالها بعد

  .?شجار

 
ً
يجب�العشر�ع~ى�الخضراوات�الf[�يتم�زرعها��ي�?را_^[�العشرية�و�يكون�القصد�مKLا�بيعها،�و��    :ثالثا

لة�ا4جاورة�للمنازل�وع~ى�سقف�البيوت
َّ
  .يجب�العشر�ع~ى�الخضراوات��ي�?را_^[�ا4عط

  

 ا(حور	الرابع
  

  :صورة	ا(زارعةالعشر	�ي	

�زراعKlا� �تتم ]fال� �?را_^[ �محاصيل �العشر�ع~ى �وجوب �قضية �ا4شاركون �العلماء ناقش

�بXن�الشخصXن،�وبعد�دراسة�البحوث�الواردة�¯Kذا�الصدد�
ً
روا	ما	ي1يمزارعة   :قرَّ

 
ً
  .إذا�كان�رب�?رض�وا4زارع�ك�هما�مسلمXن�فيجب�العشر�ع~ى�كل�مKLما�بقدر�نصيبه    :أو9

 
ً
�وا4زارع�غX'�مسلم�فيجب�العشر�ع~ى�رب�?رض�ا4سلم�بقدر�حصته   :ثانيا

ً
  .إذا�كان�رب�?رض�مسلما

  

 ا(حور	الخامس
  

  :النصاب	و	خصم	ا(صاريف	من	وجوب	العشر

�الجديدة� �الطريقة ��ي �ا4صاريف�ا4)'تبة �خصم �قضية �جوانب �دراسة �بعد �الندوة رت قرَّ

  :ما	ي1يعل{Kا،�للزراعة،�من�محاصيل�?رض�قبل�إيجاب�العشر�

 
ً
�ا4قدار�   :أو9 ��ي �الشرع �فرَّق �وقد �الشرع، ��ي �ا4قادير�ا4نصوصة �العشر�ونصف�العشر�من إن

الواجب�بناًء�ع~ى�فرق�مصاريف�السقي��ي�الزراعة،�ولم�يعت8'�با4صاريف�?خرى��ي�تبديل�

  .ا4قدار،�و��مساغ�للعقل�أو�القياس��ي�مقدار�الشرع�كما���يجوز��حد�تبديله

هذا،�و�ي�جانب�آخر،�فإن�ك·'ة�ا4صاريف�ا4)'تبة�ع~ى�الطريقة�الجديدة�للزراعة�أدت�إ\ى�

�?سمدة� �ع~ى �ا4)'تبة �ا4صاريف �أن �الندوة �تقرر �ذلك �إ\ى
ً
�ونظرا ،

ً
�أيضا �ا4حاصيل �وازدياد ك·'ة

  .و?دوية�و�غX'ها��ي�الطريقة�الجديدة�للزراعة���يجوز�خصمها�من�ا4حاصيل
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ً
�ي�رأي�Dمام�أبي�حنيفة�وبعض�الفقهاء��خرين،�يجب�العشر�ع~ى�كل�ما�تخرجه�?رض�   :ثانيا

�عند�أبي�يوسف�ومحمد�والجمهور�ف��يجب� �أما ���ع~ى�نصاب�معXن�منه، قليله�وكثX'ه،

�بالحديث
ً
�استد�� �أوسق، �ا4حصول�خمسة �بلغ 	دون	خمسة	": العشر�إ��إذا ليس	فيما

  ."أوسق	صدقة

�عند�ما�ترى�الندوة�أن�ا
ً
�كبX'ا

ً
لف�حXن�الفقراء�أو�الذين�تجتاحهم�كوارث�سماوية�يجدون�حرجا

يجب�العشر�بدون�شرط�النصاب،�ففي�مثل�هذه�الحا�ت�إذا�كانت�جميع�محاصيل�?رض�أقل�من�

�بقول�الصاحبXن�والجمهور�من�الفقهاء
ً
�  .خمسة�أوسق،�جاز�للف�حXن�ا4حتاجXن�أن���يؤدوا�العشر�عم

  

 سادسا(حور	ال
  

�ي	تربية	&سماك	وزراعة	�بريسم	وا(نتجات	ا(ائية	العشر:  

  :ما	ي1يتوصلت�الندوة�بعد�دراسة�هذا�ا4وضوع�والنقاش�حوله�إ\ى�

 
ً
،��ي�من�ا4حاصيل�?رضية�)مكهانه،�سنكهارا��ي�الهند(ا4نتجات�الf[�تتم�زراعKlا��ي�ا4اء�مثل�   :أو9

  .ذلك�يجب�عل{Kا�العشرويكون�ف{Kا�استغ�ل�?رض،�و�جل�

 
ً
�   :ثانيا ?سماك��ي�ال8'ك،�و�ي�ليست�من�محاصيل�?رض،�بل��ي�من�عروض�التجارة،�تتم�تربية

  .ولذلك���يجب�عل{Kا�العشر�بل�يجري�عل{Kا�حكم�زكاة�عروض�التجارة

 
ً
بقصد�Dبريَسم،�وتستخدم�أوراقها��ي��(Blue Berry)إذا�كانت�زراعة�?شجار�العنبية�    :ثالثا

تغذية�دود�القز،�ف)'ى�الندوة�أن�?را_^[�الf[�يتم��نتفاع�¯Kا�عن�طريق�أوراق�العنبية�

يجب�العشر�ع~ى�?وراق��ي�هذه�?را_^[،�بينما�يرى�بعض�العلماء�أنه���يجب�العشر�

  .تجارة�بشرائطهع~ى�?وراق،�أما�Dبريسم�الحاصل�مKLا�فيجري�عليه�حكم�عروض�ال

  

 ا(حور	السابع

  

  :ع1ى	أرا���	الوقف	وع1ى	ما	ينبت	داخل	ا(نازل	وسقوفها	العشر

رت	الندوة	JKذا	الخصوص	ما	ي1ي   :قرَّ

 
ً
�و��    :أو9 �ليست�عشرية �أرض�ا4نازل �أن �وبما �?رض�عشرية، �تكون �العشر�أن �لوجوب � يلزم
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�والثمار� �الخضراوات �العشر�ع~ى ���يجب �لذلك �وع~ى�خراجية، �البيوت �داخل �تنبت ]fال

  .سقوفها�و�ي�?را_^[�ا4عطلة�ا4جاورة�للبيوت

 
ً
�لوجوب�العشر،�ولذلك�يجب�العشر��ي�زرع�?را_^[�ا4ستأجرة،�   :ثانيا

ً
ليس�ملك�?رض�شرطا

أي��ي��-والعشر�يجب��ي�الخارج����ي�?رض،�و�جل�ذلك�يجب�العشر��ي�أرا_^[�الوقف�

�ع~ى�?و�دسواء�كان�الوقف�ع�- زرعها�
ً
�أو�كان�وقفا

ً
 .اما

��� 


