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Absrract

	This rtudy discusses the ownership of the land which was liberated in palestine and the types of such lands. Some of this land was liberated by reconcileation “ Al- Muden” ( CITIES) Land “ and " (owned by Moslem xcholars and leaders concerning this point. 
	The study has come to the conclusion that most of the Palestinian land is Khuraji land, I,. e. wass conquered by force and thus it is an Islamec Weqfbelonging  to the Islamic nation forever. 
	As evidence, Palestine paid Kharaj throughout periods of Islamic history , from the Islamic conpuest the middle 4th Hijre century, the 10th century A.D.
ملخص البحث
يتناول هذا البحث ملكية الأرض المفتوحة في فلسطين وأنواعها ما بين أراضٍ فتحت صلحاً "أرض المدن" وأراضٍ صوافي (عشر) وأراضٍ أخذت عنوة، ورأى علماء المسلمين وقادتهم في ذلك .
وقد انتهى البحث إلى أن أغلب أراضي فلسطين هي أراضٍ خراجية أي فتحت عنوة وبالتالي فهي وقف إسلامي للأمة الإسلامية إلى قيام الساعة .
وتأكيداً على ذلك فقد ظلت فلسطين طوال فترات التاريخ الإسلامي تدفع الخراج منذ الفتح الإسلامي لها حتى أواسط القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . 






 	بعد أن منَّ الله على المسلمين بفتح فلسطين وتخليصها من البيزنطيين على أيدي بعض القادة العظام أمثال أبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص(1)، ظهرت مسألة ملكيتها، إذ كانت الأرض في فلسطين قبل الفتح الإسلامي موزعة بين أراضٍ عامة تابعة للمدينة والقرى، وأراض إمبراطورية،  وأراض تعود ملكيتها للأشراف والكنيسة وأراض أخرى يملكها ملاكون أحرار(2). أما وقد أزيل سلطان بيزنطة فقد انتهت جميع أنواع هذه الملكية الموجودة في فلسطين، ومن هنا ظهرت مشكلة ملكية الأرض المفتوحة في فلسطين، وكانت الأرض التي تُجبى في الخلافة الإسلامية أربع أنواع وهي: أرض الصلح وأرض الموات، وأرض الصوافي، وأرض العنوة (أرض الخراج) .
أولا ً: أرض فتحت صلحاً (أرض المدن) :
وهي الأرض التي فتحت صلحاً أي صالح أهلها المسلمين على أن تبقى ملكيتها لأهلها يتصرفون فيها كما يريدون مقابل دفعهم الجزية للمسلمين وهي ضريبة على الرءوس وليست على الأرض يدفعها أهل الذمة(3)مقابل أمنهم وحقن دمهم وحماية أموالهم(4). لذا كان أهل تلك المدن الفلسطينية يدفعون الجزية مثل غيرهم من أهل مدائن الشام وهو ما ورد في كتاب صلح مدينة لد "وعلى أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل مدائن الشام"(5) وهذا ما أكده البلاذري عندما أورد نصاً يفيد بأن أبا عبيدة ابن الجراح صالح يهود السامرة بالأردن وفلسطين وكانوا عيوناً وأدلاء للمسلمين على جزية رءوسهم فقط وأطعمهم أرضهم أي أعطاهم إياها، فلما كان عهد يزيد بن معاوية وضع الخراج على أرضي يهود السامرة في الأردن وجعل على رأس كل امرئ منهم دينارين ووضع الخراج على أرضهم بفلسطين وجعل على رأس كل منهم خمسة دنانير(6) . وقد أعفى من الجزية النساء والصبيان والمسكين الذي يتصدق عليه والأعمى الذي لا عمل له والمقعد(7)، وكانت الجزية تسقط عمن يسلم(8)، أما مقدار الجزية فكانت في فلسطين وباقي مدن الشام ابتداءً جريباً(9) وديناراً على كل شخص(10) . ورغم وجود سجلات تدون فيها أسماء المكلفين بدفع الجزية إلا أن المصادر المتوفرة لدينا لا تقدم أية معلومات عن عدد دافعي الجزية في جند فلسطين، ولا المبالغ المتحصلة منهم إبان هذه الفترة ، واستناداً إلى ما ذكره البلاذري(11) وابن عساكر(12) أنه كان يستثني من حيز المدينة في اتفاقية الصلح، المنازل التي جلا أهلها عنها وفضول الدور فيها، وأسواقها، وموضع لإقامة مسجد جامع بها، فيعود للمسلمين حرية التصرف بها.
لم تكن من هذا النوع في الشام إلا المدن(13)، وقد فتحت جميع مدن فلسطين صلحاً باستثناء قيسارية(14) التي فتحت عنوة(15)، وكانت الاتفاقيات التي كتبت لهذه المدن واحدة، فكانت على كتاب مدينة لُدّ - التي تعتبر من أوائل المدن الفلسطينية التي فتحها عمرو بن العاص - الذي جاء فيه "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل لُدّ ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم …"(16) وهو نفس الأمان الذي ورد في العهدة العمرية التي أعطيت لأهل بيت المقدس حيث جاء في مطلعها "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل ايلياء من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها.."(17) وهو نفس الأمان الذي كان قد أعطى لباقي المدن الفلسطينية مثل غزة وسبسطية(18) ونابلس(19) وغيرها، وكذلك الكتب التي أعطيت لأهل مدن الشام الأخرى(20)، ويتضمن جميعها الأمان لأهل هذه المدن، أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم. مع العلم أن هذا الأمان كان قاصراً فقط على المدن أي الحصون وهي قليلة بالنسبة لباقي الأراضي والتي أخذت عنوة حيث اعتبرت الشام كلها أرض عنوة (21).
ثانياً : أرض الصوافي :
وهي الأرض التي جلا عنها أصحابها سواء أكان هرباً من الحرب أو قتل أثناء الفتح، فاعتبرت وغيرها من الأرض التي كانت معدودة أملاك إمبراطورية أرض صوافي للمسلمين، لأنه استصفاها أي جعلها خالصة لبيت المال، وسميت أيضاً بالقطائع لأنها اقتطعت فيما بعد لمن يتعهدونها(22) ، وكان يؤخذ العشر من الأرض التي تقطع لذلك سميت بأرض العشر، وكان النظر في أرض الصوافي إلى الأمام إن شاء أقام فيها من يعمرها ويؤدي إلى بيت مال المسلمين عنها شيئاً وإن شاء أنفق عليها من بيت مال المسلمين، واستأجر من يقوم فيها، ويكون فضلها للمسلمين، وإن شاء أقطعها رجلاً له غناء في الإسلام، وإن شاء صّير عليها عشراً أو عشرين أو صيرها خراجاً". ويعتبر أبو يوسف الصوافي "بمنزلة المال الذي لم يكن لأحد ولا في يد وارث فالإمام العادل أن يجيز منه ويعطي من كان له غناء في الإسلام، ويضع ذلك موضعاً ولا يحابى به"(23).
وقد أورد البلاذري أن تميم بن أوس جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ومعه أخوه نعيم بن أوس وطلب منه إن فتح الله عليه الشام أن يقطعه "حبرى – بيت حبرون- وبيت عينون ومسجد إبراهيم عليه السلام" فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاباً له بذلك(24)، ويذكر القلقشندي في صبح الأعشى أن بلد الخليل – بيت حبرون - معمور من بني تميم الداري وأخوته بإقطاعهم بيت حبرون(25) وهذا ما أكده أحد الباحثين(26) عندما ذكر بأن عمر بن الخطاب هو الذي قام بتنفيذ ما جاء في كتاب رسول الله لتميم بن أوس وأخيه. والحقيقة أن أرض الصوافي في الشام كانت محدودة وكان عمر بن الخطاب قد أمر بوقفها على الفاتحين(27). ولما جاء عثمان بن عفان أقطع بعض الصوافي لمعاوية بن أبي سفيان وكتب له بذلك كتاباً(28) وعندما آلت الخلافة إلى معاوية فقد جعلها خالصة لنفسه باعتباره خليفة (أي أنها تتبع بيت المال) واقطع بعضها لأهل بيته وخاصته(29)
ثالثاً  : الأرض الموات :
وهي الأرض التي تدفع الصدقة (الزكاة) عن غلاتها وهي التي تملكّها  المسلمون عن طريق إحياء الأرض الموات بإعمارها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا مواتاً فهي له وقد تعرضت المصادر التاريخية لذكر أراضي موات أحياها العرب في فلسطين، ولكنها ليست بالكثيرة، وهذه الأراضي كانت في عداد الأراضي العشرية، ومن هذه الأراضي التي تعرضت لها المصادر إقطاعات للجند في مناطق عكا وعسقلان من فلسطين(30) .
رابعاً : أرض أخذت عنوة :(أرض خراج) :
وهي تختلف عن أرض المدن في معاملتها وحكمها –من قبل المسلمين- فقد ذكر البلاذري عن القاسم بن سلام أن أهل بيت المقدس أعطوا المسلمين شيئاً يؤدنه عما أحاط به حصنهم وتركوا ما كان خارج حصنهم للمسلمين(31)، وهذا يوضح أن المعاملة كانت مختلفة بين المدينة التي تركت لأهلها بموجب اتفاق الصلح وبين الأرض التي كانت تقع خارج المدينة أي الريف وصارت ملكاً للمسلمين بعد أن أخذت عنوة أي بالحرب وهذا ما ذكره أبو يوسف عندما تحدث عن مصر والشام فقال : "وإنما كان الصلح من ذلك في أهل الحصون فأما البلدان فحازوها وظهروا عليها عنوة" (32)، وكذلك ما رواه الطبري عن محمد بن سيرين أن "البلدان كلها أخذت عنوة إلا حصون قليلة ، عاهدوا قبل أن يُنزلوا"(33)  وهو ما أكده القاسم بن سلام عندما قال: "كل مدن الشام كانت صلحاً دون أرضها"(34). أي أنها أخذت عنوة أي بالحرب وبما أن فلسطين تعتبر إحدى مدن الشام المفتوحة فالحديث يسري عليها وأنها بموجب ذلك فهي غنيمة توزع بين الفاتحين لقوله تعالى: "واعلموا إنّما غنمتم من شئ فأَنَّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل"(35)، أما الباقي فيقسم بين الجند مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر عندما فتحها(36).
روي أن طائفة من الذين شاركوا بالفتح سألوا أن تقسم الأرض بين الفاتحين(37) وطرحت المسألة بين يدي عمر بن الخطاب، فشاور فيها وانقسم أهل الرأي من الصحابة بين مؤيد لقسمتها وبين معارض لها أدى إلى وقف الأرض على المسلمين كافة. وذكر أن عمر بن الخطاب كان على رأس الفريق المعارض للقسمة، ووصفته بعض الروايات بأنه صاحب الفكرة تبناها وأدار الشورى على أساسها.
ولأهمية هذا الموضوع وخطورته ، وحيث أنه أمر جديد على الأمة في ذلك الوقت ولمخالفته لقانون متعارف عليه بين المسلمين من تقسيم الغنائم كما ورد في القرآن الكريم على الفاتحين ، نريد أن نبين وجهة نظر عمر بن الخطاب والأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، الذي يعتبر القاعدة الفقهية والقانونية التي ترتبت عليها اعتبار أرض فلسطين وقف إسلامي على الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة وهو موضوع هذا البحث .
	فقد ذكر أبو يوسف أن عمر "شاورهم في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام فتكلم قوم فيها وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا، فقال عمر رضي الله عنه فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت، ما هذا برأي. فقال له عبد الرحمن بن عوف: "ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم. فقال عمر: ما هو إلا كما تقول ولست أرى ذلك، والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل- أي مكاسب كثيرة أو فائدة كبيرة- بل عسى أن يكون كلاّ- أي فائدة - على "المسلمين " (38).
وروي أيضاً أنهم ألحوا على عمر وقالوا : "أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا، ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟ فكان عمر لا يزيد على أن يقول: هذا رأي، قالوا: فاستشر. قال: فاستشار المهاجرين الأولين، فاختلفوا فأما عبد الرحمن بن عوف فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم، وكان رأي عثمان وعلي وطلحة وابن عمر على رأي عمر.
فأرسل إلى عشرة من الأنصار خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم، فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق… فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق. قالوا: قل نسمع يا أمير المؤمنين. قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم. وإني أعوذ بالله أن اركب ظلماً.. ولكن رأيت أنه لم يبق شئ يفتح بعد أرض كسرى… وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيهـا الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين… فقالوا جميعاً الرأي رأيك، فنعم ما قلت وما رأيت"(39).
وروى أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجماعة من المسلمين أرادوا من عمر بن الخطاب أن يقسم الشام كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، وأنه كان أشد الناس علماً في ذلك الزبير بن العوام وبلال بن رباح. فقال عمر : " إذن أترك مَنْ بعـدكم من المسلمين لا شئ لهم. ثم قال اللهم اكفني بلالاً وأصحابه" (40). واستطاع اتخاذ القرار باعتبار الأرض وقفاً(41) على الأمة كلها وقرر بقاءها بيد أهلها الأصليين على أن يدفعوا مقابل ذلك ما قرر عليها من خراج(42).
أما عن الأسباب التي كانت وراء هذا القرار الذي اتخذه عمر بن الخطاب فإن الروايات تورد المبررات التي أثارها عمر في وجه معارضيه واتخذها وسيلة لإقناع مخالفيه وسنداً لقراره وهي أن عمر قصد من وراء وقف الأرض وعدم قسمتها أن تكون مورداً دائماً لدولة تصـرفه في مصالحها(43)، ويدفع منه العطاء، ويعطى منه المحتاجون إلى آخر الزمان، وتوفير الأُعطيات والأرزاق للمقاتلة ويظهر هذا واضحاً من قول عمر لأهل المدينة : "أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والبصرة ومصر، لابد لها من أن تشحن بالجيوش، وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضين والعلوج"(44).
وقال أيضاً "ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين"(45). وكان من رأيه أيضاً أنه "إذا قسِّمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما تسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق؟"(46). ولما اختلف الجند في أرض الأردن أمر عمر أبا عبيدة بما يلي "إني قد رأيت أن تقرهم وأن تحمل الجزية عليهم وتقسمها بين المسلمين ويكونوا عمّار الأرض فهم أعلم بها وأقدر عليها من غيرهم"(47). والجزية هنا تعني الجزية والخراج معاً.
وهكذا يبدو واضحاً من أقوال عمر أن الخلافة وقفت ضد فكرة تقسيم الأرض المفتوحة، والعمل على توجيه الفاتحين نحو الفتح، إذ أنه في تقسيم الأرض يعني توزعهم عليها واستقرارهم فيها مما سيؤثر في فكرة توجيههم للجهاد(48).
ويؤيد أبو يوسف سياسة عمر فيقول "والذي رأى عمر رضي الله عنه من الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها عند ما عرّفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً من الله له فيما صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين، وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم لأن هذا لو لم يكن موقوفاً على الناس في الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور، ولم تُقو الجيوش على السير في الجهاد، ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة، والله أعلم بالخير حيث كان"(49).
والجدير بالذكر أن الحوار الذي دار بين عمر وبعض الصحابة حول تقسيم الأرض إنما يدل على شدة حرصه على مصالح المسلمين ووحدتهم وإشعارهم بمدى المسؤولية الجماعية وهذا ينطبق استتباعاً على أرض فلسطين ومسؤولية جماعة المسلمين عنها وليس أفراد بعينهم ، وأن رفضه تقسيم الأرض فيه إنصاف لهم ولإخوانهم الذين يأتون من بعدهم.
	فقد رُوي عن الخليفة الثاني أنه قال: "لولا أن أترك آخر الناس ليس لهم شئ ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها"(50).
وقال معاذ بن جبل للخليفة "إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً، وهم لا يجدون شيئاً، فانظر أمراً يسع أولهم وأخرهم"(51).
وهكذا أراد الخليفة أن تكون البلاد المفتوحة مورداً مالياً ثابتاً وملكاً عاماً للمسلمين على أساس أن يكون ناتج الأرض لبيت المال الذي تكفل في الإنفاق على جيش الدولة بدلاً من قسمة الأرض نفسها(52)، ووقف بجانبه بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، ومعاذ بن جبل(53).
وإضافة إلى الأسباب الآنفة الذكر قيل أن عمر استدل على رأيه بآيات الفيء الواردة في سورة الحشر(54) ابتداءً من قوله تعالى "وما أفاء الله على رسوله منهم.. إلى قوله تعالى… والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر  لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوفٌ رحيم"(55).
وهداه تفكيره وفهمه لهذه الآيات إلى أنها استوعبت المسلمين في عصره ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة . وأن لهم جميعاً حق في هذه الأرض لذلك رأى أن يمتنع عن تقسيمها وجعلها وقفاً بيد أصحابها ، وضرب عليها الخراج ليكون فيئاً دائماً للمسلمين .
 ونجد أيضاً أن عمر بن الخطاب في عدم قسمته للأرض المفتوحة بين الفاتحين إنما اقتفى أثر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في معاملته لدومة الجندل . روي عن محمد بن سيرين أنه قال : " إنما عمل عمر والمسلمون في هذا الجزاء والذمة على إجرّيا ما عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ، وقد كان بعث خالد بن الوليد من تبوك إلى دومة الجندل فأخذها عنوة ، وأخذ ملكها أكيدر بن عبد الملك أسيراً فدعاه إلى الذمة والجزاء وقد أخذت بلاده عنوة وأُخذ أسيراً "(56).
ويبدو أن عمر بن الخطاب أراد بوقفه للأرض على الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة الحفاظ على وحدتها وهويتها الإسلامية وإبراز المسئولية الجماعية للأمة في الحفاظ على الأرض وتحصينها من أن تكون عرضة للمساومة الفردية وتنازل الفرد عنها للغير ، وهو عمل من شأنه أن يجعل الهوية الإسلامية للأمة والأرض سواء بسواء لذا أراد عمر بتحويله الأرض المفتوحة عنوة إلى أراضي وقفية اظهار وحدة الأمة من خلال تمسكها بالأرض وارجاع تلك المسئولية عن الأرض لجماعة المسلمين بأكملها دون وضع هذه المسئولية بيد فردًا أو جيل يمكن لهم استغلال هذه المسئولية فيما بعد والتلاعب بها وبالتالي التلاعب بمصير الأمة بأجمعها، وطمس هويتها وذلك من باب مسئوليته وأحقيتة بالتصرف بتلك الأرض ، فلو أن فرداً أو جيلاً تقاعس وفرط بالأرض فيذهب بوزره ، ولكن الأمة الإسلامية بمجموعها لن تستطيع أن تجتمع على ظلالة فتفرط بهذا الأمر بل ستدافع عن أرض الجهاد والرباط بكل ما تستطيع ولن تبخل عليها بدم أو جهد أضف إلى ذلك أن عمر بقراره لم يكن قراراً فردياً إنما جاء هذا القرار نتيجة للنقاش والحوار والحِجَّاج الذي جرى بين الصحابة في عصره ، وهذا بمثابة قانون اقره الخليفة عمر وصحابته الكرام وأخذ به الخلفاء الراشدون من بعده والأمويون والعباسيون في ادارة هذه الأراضي ولذلك فان المرجعية في الإبقاء على أرض العنوة أرضاً خراجية ووقفاً على المسلمين هو الحكم الذي أتخذ أيام عمر بن الخطاب واقر من قبل الخلفاء من بعده طوال العهد الإسلامي .
وبالتالي فإن فلسطين شملت بالقرار استتباعاً ، فالقرار متعلق بأرض العنوة بعامة وفلسطين جزء منها ، فتكون داخلة في ما دخلت فيه أرض العنوة ، ولا توجد رواية تستثنيها ، فيكون ما أتخذ بحق الأرض العنوة يشمل أرض فلسطين أيضاً ويبدو هذا واضحاً من خلال المقادير الخراجية التي كانت فلسطين تدفعها لبيت مال المسلمين في عهد كل خليفة طيلة العهد الإسلامي.
وبما أن أرض فلسطين داخلة في الأرض التي فتحت عنوة فتكون داخلة بالقرار الذي اتخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصحابته ضمناً أي أصبحت أرض خراجية وقفاً على الأمة الإسلامية .
هذا وقد ذكرت ضريبة الخراج في عهود أكثر المدن الفلسطينية والمقصود بالخراج هنا هي الضريبة التي فرضت على الأرض الواقعة خارج المدن والتي تم الاتفاق بخصوصها على أن تدفع الخراج وهذا بموافقة أهالي المدن والذي سبق أن أشرنا إليه سابقاً ، فورد عن عمرو بن العاص أنه أعطى الأمان لغزة ثم سبسطية ثم نابلس بعد فتحهما على " أن يؤدوا الجزية على رقابهم والخراج على أرضهم" (57) ثم فتح مدينة اللد وأرضها ، ثم فتح يبنى وعمواس وبيت جبرين وفتح يافا ورفح على مثل ذلك(58) وأن أهل بيت المقدس طلبوا الصلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام من أداء الجزية والخراج(59) .
وهكذا فقد تقرر أن يترك أهل فلسطين بأرضهم يدفعون الخراج عنهم إذ جُعلت أرض فلسطين وقفاً على الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة (60) .
ولقد خاض الفقهاء كثيراً في حكم الأرض المفتوحة كيف يُعمل بها ، هل تخمس أم توقف أم أن الأمر للإمام إن شاء قسّم وإن شاء أوقف ، ولكن الأمر الهام هو أن الفقهاء  يبنون أراءهم على بعض الوقائع من السوابق(61) ويتجاهلون البعض الآخر ، في سبيل وضع نظرية فقهية ، والذي لا خلاف فيه بين الأئمة أن كل بلد صولح أهله على الخراج لا يجوز تغيير ما استقر عليه. والأمر الذي لم يكن فيه خلاف أيضاً أن أرض الشام اعتبرت وقفاً(62) ووضع عليها الخراج وهي أرض خراجية(63) طوال العهد الإسلامي ، ففي العهد العثماني نص القانون نامة لولاية الشام والذي وضع سنة 955 ه- 1548م أن جُل أراضي الشام خراجية(64) .
حكم التصرف بالأرض الخراجية :
لقد اهتم الولاة بالخراج أكثر من اهتمامهم بالجزية لأن الخراج أكثر ثباتاً من الجزية وأكثر دخلاً ، حيث إن الجزية تسقط بالإسلام(65) أما الأرض فيبقى الخراج عليها سواء أسلم أصحابها أم لم يسلموا ، لأنها تعتبر فيئاً للمسلمين(66) .
وقد كان الخلفاء الراشدون والفقهاء يعارضون فكرة شراء المسلمين للأرض الخراجية كرهاً أو طوعاً ، إذ كانوا يفضلون بقاءها وقفاً على آخر هذه الأمة من المسلمين المجاهدين وقوة على جهاد من لم يظهر عليه(67) .
فقد ذكر يحيى بن آدم(68) أنّ رجلاً اشترى أرضاً من أرض الخراج ثم أتى عمر فأخبره بما فعل ، فقال له عمر : " ممن اشتريتها ؟ " قال : من أهلها ، قال فهؤلاء أهلها - للمسلمين- أبعتموه شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : فاذهب فاطلب مالك حيث وضعته " .
وكان علي بن أبي طالب لا يحبذ أن يشتري المسلمون أرض الخراج ويقول : " عليها خراج المسلمين "(69) كل ذلك يدلل على عدم اقتناع الخلفاء الراشدين بانتقال الأراضي الخراجية من أصحابها الأصليين إلى ملاك جدد من العرب .
وبالرغم من عدم التشجيع هذا ، إلا أن عبد الملك بن مروان عندما سئل القطائع - وكانت تعطى عادة من أرض الصوافي - وجد أنه لم يبق من الصوافي شيء ، فنظر إلى أرض من أرض الخراج قد باد أهلها ولم يتركوا عقباً ورفع ما كان عليها من خراجها عن أهل الخراج ، ولم يُحمله أحداً من أهل القرى وجعلها عشراً(70) . وذلك لأنها أصبحت بحكم أرض الصوافي ، للخليفة الحق في أقطاعها وجعلها أرضاً عشراً مثلما فعل بعمواس في فلسطين عندما أقطعها لخالد بن يزيد بن معاوية(71)  كما كان لسليمان بن عبدالملك قطائع في الرملة في سوق الصباغين التي صارت فيما بعد لورثة صالح بن علي بعد قيام الدولة العباسية(72) إلا أن هذا العمل كان له أثر سيئ على المدى البعيد حيث لم يزل الخليفة يقطع من تلك الأراضي التي لا صاحب لها حتى لم يبق من تلك الأراضي شيء ، فسأل الناس عبد الملك والوليد وسليمان قطائع من أرض القرى التي بأيدي أهل الذمة فرفضوا ذلك فسألوهم أن يأذنوا لهم في شراء الأرض من أهل الذمة ، فأذنوا لهم على إدخال أثمانها بيت المال(73) وتقوية أهل الخراج به على خراج سنتهم الذي عجزوا عن أدائه(74) ، وسجلوا ذلك في الدواوين ، ووضعوا خراج تلك الأراضي عمن باعها منهم وعن أهل قراهم ، وصارت هذه الأراضي التي اشتراها المسلمون أرضاً عشراً(75) فصار المسلمون يتنافسون على شراء الأرض الخراجية ، مما أصبح مصدر تهديد لوارد بيت المال بتحويله الأرض الخراجية إلى عشرية(76)  ، هذا بالإضافة إلى أن انتشار الإسلام بين اهل الذمة كان أحيانًا يصحبه  تحويل أرضهم إلى أرض عشرية(77) وهذا ما نستدل به من رواية البلاذري " وبالفرات أرضون أسلم أهلها حين دخلها المسلمون وأرضون خرجت من أيدي أهلها إلى قوم مسلمين بهبات وغير ذلك من أسباب الملك فصيرت عشرية ، وكانت خراجية"(78) ومعروف أن أرض العشر تكسر الخراج وتقلل من وارد الدولة .
وهكذا تقلصت مساحة أرض الخراج ، وهي عماد بيت المال ، الأمر الذي أوقع الأمويين في مشكلة العجز المالي .
ويمكن تلخيص أسباب المشكلة في نقطتين :
1- شراء أشراف العرب وسادتهم للأراضي الخراجية ومن تحويلها إلى أراضي عشرية.
2- ما كان يترتب على اعتناق الذمي للإسلام وتحويل أرضه إلى عشرية في بعض الأحيان.
 استمر هذا الوضع حتى جاء عمر بن عبد العزيز فأبدى مرونة وبُعد نظر فائقين بأن وضع حلاً يحفظ حقوق بيت المال ، ويراعي المبادئ الإسلامية في آنٍ واحد .
فبالنسبة للفرع الأول من المشكلة وهو شراء أشراف العرب للأراضي الخراجية فإنه لم يتعرض لتلك الأراضي التي بيعت وكذلك الأراضي التي أقطعها الخلفاء الأمويون الذين جاءوا قبله(79) ، وتركها لأهلها تؤدي العشر(80) وذلك لاختلاط الأمور فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون(81) وربما عاد ذلك أيضاً إلى عجز أصحابها عن تقديم البينة حول ملكية هذه القطائع(82) وخاصة أن سجلات هذه الأراضي قد أحرقت في ثورة ابن الأشعث التي قامت ضد الحجاج(83) .
وقد أصدر عمر بن عبد العزيز أمراً إلى عماله جاء فيه " ونرى ألا تباع عمارة الأرض ، فإنما يشتري المشتري لنفسه ويقطع لنفسه ، فإنما يصيب من ذلك خراب الأرض وظلم أهلها ، وأما مَنْ كان من عرب أهل الأرض في غير أرضه وجزيته جارية عليه في أرضه فليس عليه إلا ذلك ، وعامل أرضه أولى بتبعته "(84) .
وفي رسالة أخرى إلى عامله على الجزيرة ميمون بن مهران قال : " أما بعد فحُل بين أهل الأرض وبين بيع ما في أيديهم ، فإنهم إنما يبيعون فيءَ المسلمين "(85) .
ولضمان بقاء أرض الخراج في أيدي ذراري أصحابها بعد وفاتهم ، أرسل لعماله قائلاً: " ثم إن مواريث أهل الأرض إنما هي لأوليائهم ، ولأهل أرضهم الذين يخرجون الخراج فنرى ألا يؤخذ منهم إلا أن يكون عاملاً فيبعثه الإمام في عمله بالذي يرى عليه من الحق والسلام"(86)
ثم أصدر أمره الذي نص على منع المسلمين من تملك الأراضي الخراجية اعتباراً من سنة مائة للهجرة ، إذ كتب قائلاً : " من اشترى شيئاً بعد سنة مائة فإن بيعه مردود" . وسمى سنة مائة سنة المدة ، فسماها المسلمون بعده بذلك وأمضى بذلك في بقية ولايته(87) يتضح إذن أن عمر بن عبد العزيز اعتبر الأرض الخراجية وقفاً على الأمة ، وأن أهل الذمة يزرعون الأرض وينتفعون بها مقابل دفع الخراج، ولكن لا يحق لهم بيعها وعلى الرغم من تشدد عمر بالحد من القطائع نلاحظ في بعض الحالات الاضطرارية أنه قد أقطع بعض الأراضي ، إلا أنه كان يُبقي عليها الخراج ، وعلى أن تدفع العشر عما تنتج أيضاً ، فقد ذكر عن ميمون بن مهران أنه قال : " سألت عمر بن عبد العزيز: "العربي – أو قال : المسلم – يكون في يده أرض خراج ، فيسأل الزكاة ، فيقول : إنما عليّ الخراج ؟ فقال الخراج على الأرض والزكاة على الحب "(88) وفي رواية أخرى أنه قال : " خذ الخراج من - وأشار بيده إلى الأرض - وخذ الزكاة من هاهنا - وأشار بيده إلى الزرع -"(89) .
 وبهذا أصبح حكماً فقهياً يلزم من أمتلك أرضاً خراجية من المسلمين في عصر عمر بن عبدالعزيز بدفع العشر بجانب الخراج ، إلا أننا لم نعثر على روايات تاريخية تدلل على تطبيق هذا الحكم على أرض الواقع فيما بعد ،  بل اكتفوا بدفع الخراج فقط" فالخراج أجرة على الأرض لأن مالكيها هم جموع رعايا الدولة الإسلامية ، وتبقى الأجرة وإن انتقلت الأرض من أيدي أهل الذمة إلى أيدي المسلمين ، فيجب على المسلمين دفع الخراج لأنه مؤبد مع الأرض(90) .
أما الشق الثاني من المشكلة المالية التي واجهت الدولة الأموية وهو ما كان يترتب على اعتناق الذمي للإسلام وانتقال أرضه معه أحياناً ، فقد عالج عمر هذه المشكلة بأن أكد مرة أخرى أن الأرض الخراجية تبقى خراجية . فقد أرسل إلى عماله قائلاً : " من أسلم من أهل الأرض فلـه ما أسلم عليه من أهل أو مال، فأما داره وأرضه فإنها كائنة في فيء الله عز وجل على المسلمين "(91) . وقد أوضح سبب هذا القرار في رسالته الموجهة إلى عامله على الكوفة ، وكان قد طلب أناس من أهل السواد إلى عبد الحميد ، فكتب لهم إلى عمر بن عبد العزيـز في أراضين في أيديهم ، أن يرفع عنها الجزية ويضع عليها الصدقة ، فكتب إليه عمر: " أما بعد فإني لا أعلم شيئاً هو أنفع لنائبة المسلمين ومادتهم من هذه الأرض التي جعلها الله فيئاً لهم ، فانظر مَنْ كان منهم له بها أرض أو مسكن ، فأجر على كل جدول منها ما كان يجري قبل ذلك ومن لم يكن له بها أرض ومسكن فارددها أهلها "(92) أي أن أرض الكتابي الذي كان يدفع الجزية واسلم لا ترد إليه الأرض وتعامل معاملة أرض باقي قومه فيكون حكمها حكم أرض مَنْ لم يُسلم منهم ، أي تعتبر من فيء المسلمين ، وقول عمر بن عبد العزيز السابق يستند إلى ما تم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين(93) وبهذه الطريقة جعل عمر بن عبد العزيز الأرض مصدراً دائماً لخزينة الدولة .
هكذا نجد أن سياسة عمر بن عبد العزيز كانت على درجة كبيرة من الوعي ، حرصاً على اقتصاد الدولة من ناحية ورغبة في عدم إثارة الضغائن من ناحية أخرى ، إذ أبقى الأرض الخراجية التي اشتراها أهلها بيدهم على العشر ، ولكنه في الوقت نفسه جعل سنة مائة للهجرة حداً فاصلاً لا يجوز معها بيع أراضٍ خراجية للمسلمين ، وقد أمضى هذا الأمر يزيد وهشام ابنا عبد الملك(94) وإن كانت بعض التجاوزات قد حدثت في عهديهما(95) .
ويعلق الدورى(96) على هذه الإجراءات بقوله: " ولا يفوتنا أن نلاحظ أن إصلاحات عمر بن عبد العزيز فيها تأكيد لفكرة الدولة ، فالملاكون العرب كانوا يشترون أراضٍ خراجية ويحولونها إلى عُشرية ويرون هذا بعض حقهم كفاتحين ، في حين أن تأكيد عمر بن عبد العزيز على أن الأرض الخراجية وقف على الأمة الإسلامية ، وأن الخراج إيجار للأرض لا ضريبة على الذميين ، يصدر من روح التنظيم الذي بدأه عمر بن الخطاب " .
أما بالنسبة لقيمة الخراج فتتفق الروايات على أن عمر بن الخطاب وضع على كل جريب عامر أو غامر يبلغه الماء درهماً وقفيزاً(97). وأن الخراج في الشام والجزيرة كان يؤخذ عيناً، ويورد ابن عبد الحكم رواية عن مقدار الخراج في الشام إذ يقول أن مقداره كان مدّين من حنطة وثلاثة أقساط من الزيت في كل شهر لكل إنسان، ووَدَك (الدسم من اللحم والشحم) وعسل(98).
أما بخصوص مقدار خراج فلسطين والذي نؤكد من خلاله أن فلسطين بقيت وقفًا على الأمة الإسلامية طيلة العهد الإسلامي من خلال حفاظها على دفع ما استحق عليها لبيت مال المسلمين  ، فليست لدينا معلومات عنه زمن الخلفاء الراشدين، إلا أن نعتد بما ذكره اليعقوبي في جباية فلسطين في خلافة معاوية بن أبي سفيان التي بلغت أربعمائة وخمسين ألف دينار(99) .
إن هذا المبلغ يعادل خراج جند دمشق والتي تفوق فلسطين بالمساحة والامتداد أضعافاً مضاعفة، ويتضح ذلك مما ذكره اليعقوبي(100) عندما تعرض لخراج الشام في عهد معاوية بن أبي سفيان، والذي كان على النحو التالي:
450 ألف دينار    خراج فلسطين		180 ألف دينار 	        خراج الأردن
450 ألف دينار    خراج دمشق		350 ألف دينار 	        خراج حمص
450 ألف دينار  خراج قنسرين والعواصم    550 ألف دينار            خراج الجزيرة وديار 							        مضر وربيعة
	ويبدو من خلال الروايات التاريخية أن أغلب أراضي فلسطين كانت خراجية تدفع الخراج بعكس الأجناد الشامية الأخرى ويتضح ذلك من مقدار الخراج الذي كانت تدفعه فلسطين مقارنة بخراج أجناد الشام الأخرى على الرغم من الفوارق في المساحة .
فإذا قارنا على سبيل المثال بين جند فلسطين وجند دمشق من حيث السعة والامتداد لنجد فرقاً واضحاً وكبيراً بينهما، فقد كان جند فلسطين كما ذكر البلاذري(101) يشمل المدن والقرى التالية:
أيلة(102)				العربة(103)		الدبية (الدابية)(104)
رفح(105)			غزة(106)			داثن(107)
عسقلان(108)			يبنى(109)			يافا(110)
قيسارية(111)			اللد (112)			الرملة(113)
أجنادين(114)			بيت جبرين(115)		بيت المقدس(116)
حبري (حبرون ، الخليل) (117)	بيت عينون(118)		نابلس(119)
سبسطية(120)			عمواس(121)
ومن مدنه وقراه التي ذكرها غيره من المؤرخين والجغرافيين في القرن الأول الهجري:   آزدود(122)	 		الداروم(123)		بيت لحم(124)
أما جند دمشق فقد كان أكبر الأجناد مساحة وأطولها مسافة، فمن مدنه وقراه التي عددها البلاذري(126) : 
تبوك(127)			آذرح(128) 		الجرباء(129)
دومة الجندل(130)		مقنا(131)			القريتان(132)
حوارين(133)		من سنير(134)		مرج راهط(135)
ثنية العقاب(136)		مؤتة(137)		مآب(138)
مرج الصفر(139)		دمشق(140)		الغوطة(141)
بعلبك(142)		الجابية(143)		أرض حوران(144)
بصرى(145)		البثينة(146)		أذرعات(147)
أرض البلقاء(148)		عمان(149)		الجولان(150)
	أرض الشراه وجبالها(151) عرندل(152)		صيدا(153)
	عرفة(154)		جبيل(155)		بيروت(156)
        أطرابلس(157)
ومن مدنه وقراه التي ذكرها المؤرخون والجغرافيون في القرن الأول الهجري:
البقاع(158)	         أبني(159)			كثكت(160)
معان(161)		         الحميمة(162)		ذات السلاسل(163)
زيراء(164)	         القسطل(165)			الموقر(166)
الرقيم(167)	         سلع(168)
ومن مدنه القديمة أيضاً: أريحا(169)			زغر(170)	
 المتفحص لاتساع وأبعاد تلك المدن الواردة في الجندين من خلال المعلومات الواردة في الحواشي عن كل مدينة وقرية وبعدها عن المدينة الأخرى ، يلاحظ المسافات والأبعاد الشاسعة التي تمتاز بها مدن وقرى جند دمشق عن جند فلسطين ، وبالرغم من الفرق الشاسع في المساحات بين الجندين إلا أنهما تساويا في قيمة الخراج ، ويبدو أن ذلك عائد للأمور الآتية :
أولاً : أن أغلب أرض فلسطين هي أراضي خراجية –أي فتحت عنوة- لا سيما وأن أرض العشر فيها كانت محدودة كما ذكرنا سابقاً بالإضافة لقلة مساحة الأراضي التي فتحت صلحاً – المدن – ومما يريد ذلك أنه اعتبر في تقدير مقدار الخراج أن يكون إما على مساحة الأرض  الإجمالية أو على المساحة المزروعة فقط، أو مقاسمة على النصف أو أقل وفق ما يرضى به المزارعون. وكان عمر بن الخطاب يضع الخراج على مساحة الأرض، وهو ما طبق على أرض الشام(171). ويفهم من ذلك أن أغلب أرض فلسطين كانت أراضي خراجية تفوق بذلك مساحة الأراضي الخراجية بجند دمشق.
ثانياً: أن أكثر أراضي فلسطين أراضي خصبة صالحة للزراعة وبالتالي زادت قيمة خراجها أي أجرتها حيث كان مقدار الخراج يقدر بحسب ما تحتمله الأرض وما تطيق، وروعيت فيها جودة خصوبتها، واختلاف زرعها وطريقة سقايتها(172). وقد اهتمت الدولة العباسية بذلك وخاصة في عهد المنصور والمهدي  حيث وضعت قواعد ثابتة لأنواع الخراج بحسب نوع المحصول وجودة الأرض، فإذا كانت الأرض ممتازة الخصب ولا تحتاج إلى عمل كثير، كان على المزارع أن يقدم إلى الحكومة نصف غلة أرضه، وإذا صعب عليه إرواؤها، دفع الثلث أو الربع أو الخمس تبعاً لحالة الأرض(173). وعلى ذلك فأرض فلسطين كانت أكثر جودة وخصوبة من غيرها من أجناد الشام.
فإذا قارنا أيضاً بين ما استقر عليه خراج فلسطين في خلافة معاوية مع ما استقر عليه في خلافة عبد الملك نلاحظ انخفاضاً قد يعود إلى دخول بعض أهل الذمة في الإسلام من ناحية وتحول الأراضي الخراجية إلى أراضي عشرية ، إذ بلغ خراج فلسطين في عهد عبد الملك كما نص عليه البلاذري ثلاثمائة وخمسين ألف دينار(174) وهو نفس المقدار تقريباً الذي بلغته جباية فلسطين في خلافة هارون الرشيد(175) في حين انخفضت في خلافة المأمون إلى مائة وخمسة وتسعين ألف دينار(176) ، ويبدو أن ذلك الانخفاض يعود في بعض أسبابه إلى الحرب الأهلية التي وقعت بين الأمين والمأمون(177) والظلم الذي لحق أهل الشام من أثر تلك الفوضى وهذا ما دلل عليه رسائل الخليفة المأمون إلى عماله في أجناد الشام سنة 218هـ / 833م جند دمشق ، وحمص والأرد وفلسطين يحثهم على حسن السيرة وتخفيف المؤونة وكف الأذى "فتقدم إلى عمالك في ذلك أشد التقدمة واكتب إلى جميع عمال الخراج بمثل ذلك"(178) .وقد سبقه في ذلك عامله عبد الله بن طاهر في محاولته لتهدئة الأوضاع في الشام "حط عن بعضها الخراج" حوالي سنة 210هـ، أما الفترة التي تلت الفتنة واستقرت الأمور للمأمون فيذكر ابن خلدون أن خراج فلسطين بلغ ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار وثلاثمائة ألف رطل زيت(180)، وفي عهد الخليفة المعتصم انخفض خراج بلاد الشام عما كان عليه زمن المأمون ، ويبدو ذلك بشكل واضح في دمشق التي انخفض خراجها إلى 150 ألف دينار أي بمقدار الثلث تقريباً. وكذا فلسطين التي انخفض خراجها إلى 259 ألف دينار(181).  ويبدو أن ذلك راجعاً إلى الاضطرابات التي عمت فلسطين في ذلك الوقت وخاصة ثورة أبي حرب تميم اللخمي الملقب بالمبرقع اليماني والذي أدعى بأنه (السفياني المنتظر) في فلسطين وكان المبرقع من أهل الغور الفلسطيني وقد تبعه الكثير من الفلاحين الذين يعملون في المنطقة ، حيث جعل مركزه في الرملة بفلسطين (182) ويستدل من كثرة الفلاحين في الحركة إلى وجود أسباب اقتصادية للتذمر إضافة إلى السياسية . أما أواسط القرن الثالث فيذكر المقدس أن خراج فلسطين بلغ خمسمائة ألف دينار(183)، ويبدو أن هذا الارتفاع في مقدار الخراج راجع إلى ظلم الولاة واستبدادهم وتحقيقاً لربح مادي شخصي على حساب الفلاحين في هذه الفترة ويتضح ذلك من وثوب أهل حمص بعامل المتوكل موسى بن ابراهيم الرافعي لظلمه وعسفه وقتله جماعة من اشرافهم ورؤسائهم فقتلوه وأخرجوا عامل الخراج (184) . أضف إلى ذلك أن الخليفة المتوكل في سنة 243هـ أولى الشام عناية خاصة حيث أراد أتخاذها عاصمة له فعمل على نقل الدواوين اليها والبناء بها (185) ، وسبق له أن أوكل أبنه المؤيد ولي العهد ادارة أقاليم دمشق وحمص والأردن وفلسطين (187) .
	ويصعب تقدير خراج فلسطين في القرن الرابع الهجري/ العشري الميلادي، حيث لم يكن ثابتاً، ويبدو أن ذلك راجعاً إلى الاضطراب السياسي التي كانت تعيشه بلاد الشام في تلك الفترة، فقد ذكر ابن حوقل والمقدسي أن خراج فلسطين في بداية العهد الفاطمي (حوالي سنة 370هـ/ 981م) لم يختلف  في شئ تقريباً عنه في العهد الأخشيدي أو العباسي السابق، حيث كان  خراج الرملة 259 دينار وخراج طبريا 170 ألفاً(187) .
	وإذا قارنا هذه الأرقام بما قبل قرن من ذلك الزمن (على ما ذكره ابن خرداذبه)(188) وجدنا أن خراج جند الأردن (طبريا) كان 109 ، وجند فلسطين (الرملة) (195ألف) وهذا يعني أن الأرض المزروعة توسعت وأن الضرائب انخفضت ، كما يشهد بذلك المقدسي .
	إلا أن الخراج في العهد الفاطمي لم يكن كما أشرنا واحداً فكثيراً ما كان يُكسر لسبب أو لآخر ، كما في أزمات الجفاف والقحط ، وفي سنوات الحروب والثورات . وكانت الدولة تضطر بين حين وآخر إلى المساهمة بالمكسور منه . وهكذا كان خراج فلسطين في ذبذبة دائمة بين ارتفاع وانخفاض طوال القرن الذي حكمه الفاطميون في فلسطين(189) .
أما فيما يتعلق بأوقات جباية الخراج في الشام ، فقد ذكر أبو عبيدة أنه عندما سأل عمر بن الخطاب سعيد بن عامر والي حمص عن سبب إبطاؤه في إرسال الخراج أجابه سعيد : "أمرتنا أن  لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير ، فلسنا نزيدهم على ذلك ، ولكنا نؤخرهم لغلاتهم " .
¨	ويعلق أبو عبيدة بقوله " وإنما وجه التأخير إلى الغلة للرفق بهم ، ولم نسمع في إستبداء الخراج والجزية وقتاً من الزمان يجتبى فيه غير هذا "(190) وفي هذا الخبر الذي يورده أبو عبيدة ما يُفهم منه ، أن الخراج كان يجبى نقداً وليس عيناً بخلاف ما أوردناه سابقاً وقد يكون الأرجح أن الخراج كان يجبى أحياناً عيناً ، لا سيما من الحبوب والزيت، وما شابه ، وأحياناً كان يجبى نقداً وخاصة عندما تكون الثمار كالفواكه والخضراوات التي قد تتلف إذا تأخرت بعض الوقت قبل التصرف بها .
يمكن أن نوجز أهم النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة بما يلي : 
- أرض فلسطين أرض وقف على الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة لا يجوز بيعها أو إقطاعها أو هبتها أو التصرف بها.
- أن عمر بن الخطاب قصد من وراء وقف الأرض وعدم قسمتها أن تكون مورداً دائماً للدولة تصرفه في مصالحها ، ويدفع منه العطاء والأرزاق للمقاتلة ، ويعطي منه المحتاجون إلى آخر الزمان .
- أقر عمر بن الخطاب وصحابته الكرام مبدأ المسئولية الجماعية للأمة الإسلامية عن أرض فلسطين ورفض ابقائها بيد فرد أو جيل يتصرفون فيها كيفما شاءوا .
¨	ذكرت ضريبة الخراج في عهود أكثر المدن الفلسطينية والخراج أجرة على الأرض لأن مالكيها هم جميع المسلمين ، وتبقى الأجرة وإن انتقلت الأرض من أيدي أهل الذمة إلى أيدي المسلمين ، فيجب على المسلمين دفع الخراج لأنه مؤبد مع الأرض .
¨	نظر عمر بن عبد العزيز إلى أرض الخراج نظرة الخلفاء الراشدين ، في اعتبارها وقفاً على الأمة الإسلامية لا يجوز بيعها أو التصرف فيها ، واعتبر خراجها بمثابة إيجار لها ، مؤكداً بذلك على قانون المسئولية الجماعية للأمة الإسلامية عنها .
¨	بقيت فلسطين تدفع الخراج منذ الفتح الإسلامي لها حتى أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي .

والله الموفق ،،،
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15-  ابن سعد، محمد ( ت 230هـ – 845 م )
	" الطبقات الكبرى " 9 أجزاء ، دار صادر ، بيروت 1405 هـ ، 1985 م .
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19-  ابن عبد ربه ، أحمد بن محمد ( ت 328هـ – 1939 م ) .
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25-  القلقشندي ، أبو العباس أحمد بن علي ( ت 831 هـ – 1427 م ). 
"صبح الأعشى في صناعة الإنشاء" نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، المؤسسة المصرية العامة للنشر .
26- الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب المصري ( ت 450 هـ – 1058 م ) .
" الأحكام السلطانية والولايات الدينية " دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1405 هـ -  1985م.
27-  المقدسي، محمد بن أحمد البشاري (390هـ- 999م) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم،  ليدن، 1877م
28- المقريزي ، أبو العباس أحمد بن علي ( ت 854 هـ 1450م ) .
" المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" ، المعروف "بالخطط المقريزية" جزءان ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ( بدون تاريخ ولا رقم الطبعة ) .
29- ابن منظور : جمال الدين بن محمد بن مكرم ( ت 761 هـ – 1311 م ) . 
" مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر " 29 جزء ، الجزء الأول ، تحقيق روحية النحاس ورياض عبد الحميد مراد و محمد الحافظ ، دمشق ، ط1 ، 1404 هـ – 1984 م .
30-  " لسان العرب " 15 جزء ، دار صادر بيروت ، 1300 هـ – 1882 م .
31- الواقدي : محمد بن عمر (ت207هـ - 822م) المغازي، تحقيق مارسون جونس، طبع مطبعة جامعة اكسفورد، 1966.
32- اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ( ت 284 هـ – 897م).  
تاريخ اليعقوبي " جزءان ، دار صادر ، بيروت ، 1379 هـ -  1960م .
33- اليعقوبي، البلدان : اعتنى بنشره دي خويه، طبع ليدن، 1892م.
34- أبو يعلي، محمد بن الحسين الفراء، الاحكام السلطانية، القاهرة، مكتبة مصطفى البابي، الحلبي، 386ه 1966م.
35- أبو يوسف يعقوب – إبراهيم ( ت 183 ه – 796 م ) .
" الخراج " دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت " ( بدون تاريخ ) .
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38- جودة ، جمال : " العرب والأرض في العراق في صدر الإسلام " منشورات الجامعة الأردنية ، رسالة ماجستير ، عمان 1399ه / 1979 م .
39- حسين ، فالح :  " الحياة الزراعية في بلاد الشام " منشورات الجامعة الأردنية بعمان ، رسالة ماجستير ، 1398 ه / 1978م .
40- الخربوطلي ، علي حسني:" تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي " دار المعارف بمصر،1959م.
41- خماش ، نجدة :  " الشام في صدر الإسلام " دار طلاس للدراسات والنشر ، ط1 1987م.
42- الدوري : عبد العزيز:"مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي " دار الطليعة ، بيروت، ط5،1987م.
43- " مقدمة في صدر الإسلام " دار المشرق ، بيروت ، ط 1983م "العصر العباسي الأول" دار الطليعة والنشر، بيروت ، ط2 ، 1988م .
44- " العصر العباسي الأول " دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، ط2 ، 1988م النظم الإسلامية " الجزء الأول " ، ط1 ، مطبعة نجيب ، بغداد ، 1950م .  
45- دينت ، دانيل : " الجزية والإسلام" ، ترجمة فوزي فيهم جاد الله ، راجعه إحسان عباس، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1962م .
46- الراوي : ثابت إسماعيل:"العراق في العصر الأموي "منشورات مكتبة الأندلس،بغداد، ط2،1970م  
47- الريس ، محمد ضياء الدين : " الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية " مكتبة الانجلو المصرية، ط4 ، 1961م .
48- سعيد ، أمين. " حروب الإسلام والإمبراطورية الرومية " ، طبع عيسى البابى الحلبي وشركاه بمصر 1939 .
49- صبري ، بهجت : "فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى وما بعدها" جمعية الدراسات العربية .
50- عاقل ، نبيه :" خلافة بني أمية " دمشق 1972م . 
51- " فلسطين من الفتح العربي الإسلامي إلى أواسط القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي" الموسوعة الفلسطينية ، القسم الثاني ، المجلد الثاني، ط1 ،بيروت 1990.
52- العشي ، يوسف : "الدولة الأموية" دار الفكر ، دمشق ، ط1، 1406 ه ، 1985م .
53- فلهارون، يوليوس : "تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية" ترجمة محمد عبد الهادي أو ريدة، نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1958م .
54- فوزي ، فاروق عمر، ومحمد حسين "الوسيط في تاريخ فلسطين في العصر الإسلامي الوسيط ، دار الشروق ، عمان ، 199م .
55- قطب إبراهيم محمد :"السياسة المالية لعمر بن عبد العزيز "الهيئة المصرية العامة للكتاب،1988م 
56- لسترانج ، لكي "فلسطين في العهد الإسلامي" ترجمة محمود عمايري ، منشورات وزارة الثقافة بعمان 1970م .
57- ماجد ، عبد المنعم : " تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى "ط2 ، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، 1972م .
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