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  مادة: تاريخ النظم المالية في اإلسالم

  د/ مريم شطيبي محمود

  النظام المالي في عهد األمويين الفصل الرابع:

  خلفاء بين أمية بعد اخللفاء الراشدين يف: أهميتمثل 

  .معاوية بن أبي سفيان*

  .يزيد بن معاوية بن أبي سفيان* 

  .معاوية بن يزيد بن معاوية* 

  .مروان بن الحكم* 

  .الملك بن مروانعبد * 

  .الوليد بن عبد الملك* 

  .سليمان بن عبد الملك* 

  .* عمر بن عبد العزيز

  * يزيد بن عبد الملك.

  * هشام بن عبد الملك.

فلم تعد تتحرك حتركا منضبطا دى من  ،قد هبط يف عهودهم مستوى أداء املالية العامة اإلسالميةلو 

القرآن الكرمي وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وج اخللفاء الراشدين من بعده،بل مالت عن 

  االنضباط املايل اإلسالمي ووقعت ا بعض التجاوزات واملخالفات.
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  أسباب وقوع المخالفات المالية في عهد بني أميةأوال: 

  .لبيعة وإمنا أصبحت ملكا يتوارثه األبناء عن اآلباءاإلمارة مل تعد با* 

الرعيةبني مؤيدين لبين أمية ومناصرين لبين هاشم بعد احلروب اليت قامت بني علي بن أيب  قسمن*ا

د من يناصرون بين هاشم وحرموهم ااضطهباألمراء األمويني ، فقام طالب ومعاوية بن أيب سفيان

  .بعض حقوقهم من األموال العامة

فنالوا ما  ،بعض أمراء بين أمية انغمسوا يف مالذ الدنيا ومل يفرقوا بني ماليتهم اخلاصة واملالية العامة* 

  .يشاءون فابتعدوا عن حالة الزهد والتقشف اليت كان عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فلم يكن معيار  ،امتدت التجاوزات إىل طريقة اختيار الوالة وعمال الدولة ومنهم عمال اخلراج* 

 اختيارهم الكفاءة وإمنا قام االختيار يف بعض احلاالت على معايري أخرى منها صلة القرىب باحلكام

  .ومدى الوالء هلم

  في عهد األموييننماذج لمخالفات المالية العامة اإلسالميةثانيا: 

  وقعت خمالفات وجتاوزات يف العهد األموي مشلت عناصر املالية العامة التالية:

  اإليرادات العامةفي مخالفات -1

جاء رجل إىل مسرة بن جندب وكان واليا على البصرة بعد زياد يف عهد معاوية قتل من تزكى: -أ 

فجعل يصلي يف املسجد فجاء رجل فضرب عنقه فإذا رأسه يف املسجد وبدنه يف ناحية  ،وأدى الزكاة

  .1»زكى وذكر اسم ربه فصلىقد أفلح من ت«أخرى فمر أحدهم فقال:يقول سبحانه وتعاىل:

  غلول في خمس الغنائم: -ب 
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كتب زياد وايل معاوية إىل احلكم بن عمرو بعد انتصاره يف غزوة جبل األشل وحصوله على مغامن    *

كثرية أن ال يقسم الغنائم بني الفاحتني،فكتب إليه احلكم أن كتاب اهللا قبل كتاب أمري املؤمنني،وقال 

فغدا الناس وقد عزل اخلمس،فقسم بينهم تلك الغنائم فهدده » غنائمكمأغدوا على «احلكم للناس:

  فمات خبراسان. ،اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضنيزياد،فقال احلكم:

ا ملا افتتحت األندلس يف عهد الوليد بن عبد امللك أصاب الناس فيها غنائم فغلوا فيها غلوال كثري  *

  . محلوه يف املراكب وركبوا فيها

يد بأن اجلزية على من مل يسلم من أهل يقضي القرآن اإهدار أساسي في الجزية: -ج 

  .»ليس على مسلم جزية«الكتاب،وسبق أن أوردنا قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:

إن تأويل هذا الحديث أن ويفسر أبو عبيد احلديث السابق للرسول صلى اهللا عيه وسلم فيقول:

نة وقد وجبت عليه الجزية أن إسالمه يسقطها عنه فال تؤخذ منه رجال لو أسلم في آخر الس

ومع ذلك كان وإن كانت قد لزمته قبل ذلك،ألن المسلم ال يؤدي الجزية وال تكون دينا عليه،

أول من أبقى اجلزية على من  بن عبد امللك احلجاج بن يوسف يف عهد عبد امللك بن مروان والوليد

ا من أهل الذمة قد اعتنق اإلسالم وأن إسقاط اجلزية يؤثر على فقد الحظ أن عددا كبري  ،أسلم

  حصيلتها فآثر بقاء احلصيلة على تطبيق القرآن والسنة.

خراج مصر متعسفا يف كتب سليمان بن عبد امللك إىل أسامة بن زيد متويل خراج فوق الطاقة: -د 

  .جباية اخلراج

التجارة على اخلمور مع أا حمرمة وأن كانت تؤخذ عشور حصيلة محرمة من عشور التجارة: -ه 

  اهللا إذا حرم شيئا حرم مثنه.

شهدت الدولة األموية مناذج من جتاوز أمراء بين إستيالء الوالة على حصيلة اإليرادات العامة: - و

أمية بغري حق للوالة على ما مجعوه من أموال عامة واالكتفاء بعزهلم وعدم استمرارهم يف 
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حيث يشيع بينهم  ،حماسبة الوالة وعمال الدولة على ما مجعوه من أموال عامة أعماهلم،واغفال مبدأ

وترجيح إيثار املنافع اخلاصة على  ،ستيالء عليهوظاهرة اإلسراف واالاالستخفاف بقدسية املال العام،

النفع العام،وفيمايلي مناذج للتغاضي عن حماسبة الوالة على ما مجعوه من أموال يف عهد معاوية بن 

  يب سفيان و يزيد بن معاوية:أ

اختر بين أن أتتبع أثرك أراد معاوية بن أيب سفيان أن يعزل عبد اهللا بن عامر عن البصرة فقال له: *

ما أصبت  ( أترك لك) وأحاسبك بما صار إليك وأردك إلى عملك وبين أن أسوغك

  ،فاختار أن يسوغه ما أصابه من واليته ويعتزل. وتعتزل

كم قدمت به معك من قدم عبد الرمحان بن زياد حاكم خراسان على يزيد بن معاوية فقال له: *

إن شئت حاسبناك وقبضناها منك ورددناك ،قال يزيد:عشرين ألف درهم،قال:المال من خراسان

بل قال:على عملك،وإن شئت سوغناك وعزلناك وتعطي عبد اهللا بن جعفر خمسمائة ألف درهم،

وبعث عبد الرمحان بن زياد إىل عبد اهللا بن جعفر بألف ،يستعمل عليها غيريتسوغني ما قلت و 

  :خمسمائة ألف من قبل أمير المؤمنين وخمسمائة ألف من قبلي.درهم وقال

حدث هذا يف عهد بين أمية بينما كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حياسب الوالة على الزيادات 

  هم إياها ويوردها لبيت املال.اليت طرأت على أمواهلم اخلاصة ويقامس

  02محاضرة 

  مادة: تاريخ النظم المالية في اإلسالم

 د/ مريم شطيبي محمود

  النفقات العامةفي مخالفات -2
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يف عهد بين أمية اختفى زهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم اإلنفاق العام على ترف األمراء: -أ 

وكان ال يتم الفصل بني األموال العامة و أموال رؤساء الدولة فعاشوا  ،واخللفاء الراشدين من بعده

  عيشة الرتف وأنفقوا على ترفهم من بيت مال املسلمني،وفيما يلي مناذج لذلك:

رحم اهللا أبا بكر لم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا،وأما عمر فأرادته الدنيا قال معاوية بن أيب سفيان: *

نه ندم أمث كأصاب من الدنيا وأصابت منه واما نحن فتمرغنا فيها.ولم يردها،وأما عثمان ف

  واهللا إنه لملك أتانا اهللا إياه. فقال:

كأنه أراد أن يطيب له الباقي   ،ملا حضرت الوفاة معاوية أوصى بنصف ماله أن يرد إىل بيت املال*

  ألن عمر قاسم عماله.

وأنه كان يلبس كالب  ،بالصيد اهتماماوعن ترف يزيد بن معاوية قيل:أن يزيد كان أشد الناس  *

ويهب لكل كلب عبدا يقوم على رعايته  ،الصيد األساور من الذهب واجلالجل املنسوجة منه

وكانت واليته حوايل  ،الرغبة يف اللهو والقنص واخلمر والنساء والشعر كثريوخدمته،كما كان يزيد  

  .الثة سنني وستة أشهرث

بالنعمة الدنيوية على أمتها،ففي  هتماموعن سليمان بن عبد امللك قيل:كانت اخلالفة األموية يف اال*

كان ، كما  كساءالطعام أو ليف ا سواءبنعمة العيش  ثرهم اهتماماعهد سليمان بن عبد امللك كان أك

  وآنية الذهب والفضة.لس وإىل جانبه األموالسليمان جي

وميشي يف  ا عادياثوبكان اخلليفة من الراشدين يلبس نفقات عامة على مظهرية الحكم: -ب 

األسواق كبعض الرعية دون حراس أو مظهر من مظاهر السلطان،غري أن الدولة األموية بعدهم 

استحدثت تقاليد عديدة ومميزات متيز ا السلطان وأنفق من بيت مال املسلمني على متويل تلك 

  .املميزاتالتقاليد و 
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فبىن لنفسه قصرا مساه  ،كان معاوية بن أيب سفيان هو أول من اتبع تلك التقاليد واملميزاتقد  و 

اخلضراء واختذ فيه السرير للجلوس وهو املكان املرتفع أو ما يعرف يف الوقت احلاضر بكرسي 

ون بني يديه كما أحاط نفسه باحلجاب وجعل احلراس ميش  ،العرش،مث وضع حول هذا السرير الستائر

  .ووضع الشرطة حلراسته

فكان  ،ظهرت أيضا أة امللك يف عهد عبد امللك بن مروان إذ تشبه مبلوك الفرس وقياصرة الروم كما

مث يقف أمامه من يريد املثول بني  ،جيلس على عرشه وعلى ميينه األمراء وعلى يساره رجال الدولة

وصار عبد امللك كما وصفه أحد املؤرخني  ،ء وغريهميديه من رسل امللوك والشعراء والكتاب والفقها

  أول من تجبر من الخلفاء.املسلمني 

وامتدت هذه التقاليد اجلديدة إىل والة بين أمية وعماهلم فقد عني معاوية مثال زياد بن أبيه على 

قوامه  البصرة مث أضاف إليه الكوفة حىت صار أمريا على العراق كله،فاختذ زياد له حرسا خاصا مدربا

  أربعة آالف رجل كانوا له العيون واألرصاد،كما كان منهم الشرطة حلفظ النظام.

بعد عصر اخللفاء الراشدين اختذت حركة اإلنفاق العام نفقات عامة إلسكات المعارضة: - ج 

مسارات جديدة دف تثبيت السلطان احلاكم وكف املعارضة عنهم وأيلولة احلكم إىل بنيهم من 

  كن األموال العامة تعطى املعارضني فقط بل كانت تعطى ألقارم أيضا.بعدهم،ومل ت

:وجه نوع من اإلنفاق حنو تأليف القلوب نفقات عامة لتأليف القلوب للسلطة وليس لإلسالم -د 

فقد كان مينح األموال  ،حلكم معاوية وليس بتأليف القلوب الذي طبقه الرسول صلى اهللا عليه وسلم

سالم لتقوية إميام أو لرؤساء العشائر لرد أذاهم عن اإلسالم واملسلمني،وشتان بني حلديثي العهد باإل

التأليفني،فتأليف الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان لإلسالم وتأليف معاوية كان لتأييد حكمه ودوام 

  ملكه.

فلما حدث  النزاع بني علي ومعاوية وأيلولة  انفاق بعض المال العام على قتال المسلمين: - ه 

حدثت خالفات يف الرأي بني الدولة وبعض طوائف األمة وأدت تلك اخلالفات إىل  ،احلكم ملعاوية
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قد  و  ،منازعات استخدمت فيها الدولة األموية جند اإلسالم والسالح  والعتاد لفض تلك املنازعات

استخدم املال العام لقتال وقتل بعض املسلمني بدال كان متويل ذلك من بيت مال املسلمني،وبذلك 

  .من أن يوجه ألداء خدمات عامة هلم ومنها األمن الداخلي وأمام اخلارجي

والقتال الذي  ،ومن أمثلة ذلك القتال الذي نشب يف عهد معاوية بن أيب سفيان بينه وبني اخلوارج

وقع يف عهد يزيد بن معاوية بن أيب سفيان مع احلسني بن علي وأسفر عن قتله وبعض أهل بيته 

وعدد ممن بايعه من القبائل،والقتال يف عهد عبد امللك بن مروان الذي أدى لقتل عبد اهللا بن الزبري 

  وبعض أنصاره.  

مدح الشاعر جرير عبد امللك بن مروان إسراف في النفقات العامة لحاشية الوالة وللشعراء: - و

  بقصيدة طويلة،فلما فرغ من إنشاده أمر له مبائة ناقة.

  اإلدارة المالية وعمالة الدولةفي مخالفات -3

من عوامل جناح السياسة املالية ألي دولة أن تكون إدارا رشيدة ولذلك ى القرآن ايد عن أن 

 حيسنون إدارا،ولذلك كان من أهم عناصر جناح اإلدارة يتوىل إدارة األموال السفهاء وهم من ال

ة املطلقة،ويف العهد األموي كان من أسباب هبوط ءاملالية اختيار العاملني بالدولة على أساس الكفا

مستوى األداء املايل العام اهتزاز سياسة عمالة الدولة،فكان اهلدف السياسي األول كما ذكرنا هو 

موي،ويف سبيل ذلك كان ال خيتار لبعض وظائف الدولة األصلح واألكفأ وإمنا تثبيت دعائم احلكم األ

،فتوىل اخلراج عمال غري أكفاء أساءوا إىل بيت املال كمأقرم مودة وأشدهم محاسا لتأييد احل

  وحاد بعضهم عن احلق يف التنفيذ استجابة لرغبات السادة وتعبريا عن الوالء هلم. ،واملمولني

  عطاء بيت المالمخالفات في  -4
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كان العطاء يف عهد اخللفاء الراشدين مرتبطا بعدالة اإلسالم فاتسم باحلق والعدل والشمول،غري أنه 

ابتداء من عهد معاوية اجته العطاء اجتاها سياسيا فارتبط منحه يف بعض احلاالت بتأييد شخص 

  اخلليفة وتدعيم سلطانه،وفيما يلي مناذج لذلك:

اوية بن أيب سفيان على املنرب مهددا أهل البصرة بقطع العطاء عنهم إذا مل قال زياد يف عهد مع* 

يا أهل البصرة واهللا لتكفني هؤوالء أو ألبدأن بكم يكفوه بعض اخلارجني على الوالء ملعاوية وله:

  .فثار الناس فقتلوهمواهللا لئن أفلت منهم رجل ال تأخذون العام من عطائكم درهما. 

  عامة بعض سماتها اإلسالميةفقدان المالية ال -5

كان من آثار نشوء اخلالف بني علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان ومقتل علي وتويل معاوية 

احلكم أن حاد معاوية عن منهاج اخللفاء الراشدين يف إدارة املالية العامة يف عهده،فمعاوية أول من 

وبنا وشيد البناء وسخر  ،السرير والناس حتتهأقام احلرس والشرطة والقوانني يف اإلسالم وجلس على 

الناس يف البناء وأخذ أموال الناس لنفسه،ومما سبق يتبني أن اإلنفاق العام يف عهد معاوية مل يوجه إىل 

  التوجيه الرشيد الذي كان يلتزم به اخللفاء الراشدون رضي اهللا عنهم.

  03محاضرة 

  مادة: تاريخ النظم المالية في اإلسالم

 يم شطيبي محمودد/ مر 

لقد امتدت املخالفات يف السياسة املالية حىت عهد اخلليفة األموي سليمان ابن عبد امللك وقد تويف 

هــــ،وبذلك آن أوان نبوءة الرسول صلى اهللا عليه وسلم باإلصالح  99صفر سنة  10يوم اجلمعة 

لهذه األمة على رأس كل إن اهللا عز و جل يبعث «طبقا حلديثه الذي رواه أمحد بن حنبل وهو:

لذلك سنرى أن اهللا عز و جل بعث لألمة اإلسالمية عمر بن  ،»مائة سنة رجال يقيم لها أمر دينها

  عبد العزيز ليقيم هلا أمر دينها يف املالية العامة اإلسالمية.
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  عمر بن عبد العزيزفي عهد المالي  نظامالثالثا:

ة بالغة األمهية يف فرتة خالفته، إذ تشهد أيامه اليت أخذت سياسة عمر بن عبد العزيز املالية مكان

قضاها على رأس اخلالفة أنه كان مديرا ماليا بامتياز فقد متيز عهده برخاء اقتصادي حىت صار أهل 

الزكاة ال جيدون من يأخذ زكام، وذلك لعدم وجود من يستحقها بسبب الرفاهية االقتصادية 

  املنقطعة النظري.

املقام اإلشادة بأهم اإلجراءات املالية املتخذة يف عهده وأثرها على النواحي  وسنتناول يف هذا

االقتصادية للخالفة، لذلك فإن دراسة السياسة املالية واالقتصادية لعمر بن عبد العزيز تعد أمرا مهما، 

 ألن عهده جاء بعد أن ظهرت عدة جتاوزات مالية واقتصادية مل تكن موجودة زمن الرسول صلى اهللا

  واخللفاء الراشدين. عليه وسلم

سعت الدولة إىل إعادة هيكلة وترتيب وإصالح بيت  -رمحه اهللا - ففي عصر عمر بن عبد العزيز 

سياسته املالية بزيادة اإلنفاق  -رمحه اهللا -املال من خالل إيراداته، حبيث بدأ عمر بن عبد العزيز 

مال العراق وجلب إليه من الشام، وملا استطاع  على عامة الرعية منفقا يف رد املظامل حىت نفد بيت

حتقيق العدالة االجتماعية واملالية يف مجع إيرادات بيت املال،  -رمحه اهللا -عمر بن عبد العزيز 

وكذلك صرف مستحقاته، فقد زادت األموال بشكل فائق احلد يف عهده، فشرع يف صرف األموال 

  اء على كثري من األزمات واملشكالت.على الناس بطرق مبتكرة، كان من شأا القض

"، فكتب إليه عبد أخرج للناس أعطياتهم فقد أمر وايل العراق عبد احلميد بن عبد الرمحن أن "  

  ".إني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال مال" :احلميد

في غير سفه، وال أنظر كل من أدان فأمره بأن يقضي ديون املعسرين من بيت املال، إذ قال: " 

  .إني قد قضيت عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين مال ""، فكتب إليه: " سرف فاقض عنه 
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أنظر كل بكر ليس له مال فشاء أن فأمره أن يزوج املعسرين من شباب وفتيات املسلمني، فقال: " 

بيت إني قد زوجت كل من وجدت، وقد بقي في "، فكتب إليه: " تزوجه فزوجه، وأصدق عنه 

  ."مال المسلمين مال

بأن تتم عملية التسليف الزراعي من بيت املال حيث يقدم القروض  -رمحه اهللا -فأمر عمر 

  للمزارعني إذا ما أصابتهم ضائقة.

  فمن هو عمر بن عبدالعزيز؟

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية ابن عبد مشس بن عبد مناف أبو 

رشي األموي، أمري املؤمنني توىل احلكم ملدة سنتني ومخسة أشهر، مأل األرض فيها عدال، حفص الق

فأعاد عهد اخللفاء الراشدين وأحياه، ومل يتبع سياسة بين أمية اليت اتسمت باملخالفات املالية سواء 

 -رمحه اهللا  -  فيما يتعلق باملوارد أو النفقات أو العطاء، وكذلك الرتف املايل واإلسراف فيه، بل قام

بنشر العدل ورد املظامل إىل أهلها، ولقد كانت شخصية مؤهلة لذلك التجديد املايل ومن أهم تلك 

  املؤهالت:

  * التزام طريق تقوى اهللا منذ صغره.

أخذه العلم الصحيح من منابعه، حيث كان قد حفظ كتاب اهللا يف صغره وتلقى العلم من علماء   *

  عصره يشعرون معه بأم تالميذ له.املدينة، حىت أن علماء 

* تعامله وفق منهج الشورى، وكان قد أسس جملسا للشورى يتكون من عشرة فقهاء ال يقطع أمرا 

  دوم وهم كبار فقهاء عصره.

  * إقامته مليزان العدل واإلنصاف يف كل أمر.

  هــــ) 101 -هـــ  99ركائز اإلصالح المالي في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا ( -1
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إن أول منهج للتجديد اإلصالحي الذي قام به عمر بن : إحياء العمل بسنة الخلفاء الراشدين  -أ

هو رد األمور إىل ما كانت عليه يف عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم  - رمحه اهللا  -عبد العزيز 

ولقد قال لسامل بن واخللفاء الراشدين من بعده، خاصة جده ألمه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، 

  عبد اهللا بن عمر وهو أحد رجال جملس الشورى: أكتب يل سرية عمر حىت أعمل ا.

حيث اعترب صاحب بيت املال أحد أركان الدولة االهتمام والعناية الفائقة ببيت المال:  -ب

سلطان إن للاألربعة (الوايل والقاضي واخلليفة وصاحب بيت املال )، فقد كتب إىل أحد والته :" 

أركانا ال يثبت إال بها فالوالي ركن والقاضي ركن وصاحب بيت المال ركن والركن الرابع أنا ، 

فاستوعب الخراج وأحرزه في غير ظلم فإن يك كفافا ألعطياتهم فسبيل ذلك، وإال فاكتب إلي 

  ". حتى أحمل إليك األموال فتوفر لهم أعطياتهم

أن يقسم الفضل على أهل احلاجة. من هنا جند أن بيت فكان بيت املال فائضا عنهم، فأمر عمر ب

  املال املركزي يف الدولة اإلسالمية كان له دور عظيم يف تقوية بيوت األموال الفرعية.

حيث قام بإلغائها بعد أن وضعها عمال بين أمية إلجبار أهل منع قوانين االحتيال المالي: -ج

  دفع اخلراج واجلزية. الذمة الذين دخلوا اإلسالم على االستمرار يف

وذلك عندما أسقط اجلزية عمن أسلم من أهل  :الترغيب المالي في الدخول إلى اإلسالم -د

الذمة وكان احلجاج قبله ال يسقطها عمن أسلموا، فأعلن عمر أن كل من يدخل اإلسالم بإعالنه 

  ة.الشهادتني تسقط عنه اجلزية، ومل يهمه ما يتبع ذلك من ختفيض إيرادات الدول

ومما يدل على ذلك : اهتمامه بصالح األحوال أكثر وأعظم من اهتمامه بجمع األموال -ه

إجياده املخرج الشرعي ألصحاب األراضي الذين أسلموا فاملسلم ال يؤدي اخلراج، فما يكون وضع 

هذا حينما يسلم؟ فلقد أوجد عمر بن عبد العزيز احلل يف ذلك عندما فرض على املسلمني الذين 

ن على أراضيهم أن يدفعوا أجرة لألرض، هذه األجرة ليست اخلراج، وإمنا هي مقابل استثمارهم يبقو 
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لألرض، فكانت النتيجة واحدة فاملسلمون يدفعون أجرة، وغريهم حكمهم حكم اخلراج، وبذلك 

  يكون قد حفظ أمانة احلكم الشرعي ورصيد بيت املال من هذا املورد.

  حيث قام مبا يلي:إلصالح االقتصادي :ربط بين اإلصالح المالي وا - و

* انتزع األرض املفتوحة من أيدي بين أمية وجعلها للذين يفلحون فيها ويزرعوا وفرض عليها خراج  

كباقي األرض الزراعية، مما جعل من الفالحني أثرياء وأدى ذلك إىل تدفق أموال اخلراج إىل بيت مال 

  املسلمني، وأسعد الناس بذلك العمل.

  .بةم برد املظامل ألصحاا كالضياع  اليت استوىل عليها بين أمية، واحلوانيت املغتص* قا

* فتح باب اهلجرة يف الرب والبحر لكل الناس، حيث أعطى من وااله احلرية يف أن يهاجروا مىت أرادوا 

"  ولو على حساب أراضي اخلراج. فمن يعمل مكرها ال يقدم إنتاجا متقنا. وكان قد قال يف ذلك:

إن البر والبحر هللا جميعا سخرهما لعباده يبتغون فيهما من فضله كيف نحول بين عباد اهللا 

  ". ومعاشهم

  * أطلق حرية التجارة وعمل على عدم التدخل يف األسعار.

  * قام ببناء املساجد واحلوانيت للفقراء لكي يأكلوا منها، واهتم باملرضى واحملتاجني.

الزكاة مورد عظيم وثابت  وله فضل مساعدة بيت املال يف كثري من إن مورد مورد الزكاة:  -ي

واجباته عرب عصور األمة اإلسالمية، ورغم أن حصيلة الزكاة الواردة لبيت املال قد نقصت بشكل عام 

يف العصر األموي، إال أن تويل عمر بن عبد العزيز احلكم غري احلال لدرجة جذرية ومما ساعده على 

  ذلك ما يلي:

إلصالح املايل واالقتصادي وحرية التجارة، هذه العوامل كان هلا أثر بارز يف زيادة اإلنتاج وبالتايل ا  *

  زيادة مورد الزكاة.
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* العدل والتقوى يف عهده الذي ما إن مسع الناس بواليته حىت سارعوا إىل دفعها للدولة، وذلك عائد 

  إىل ثقة الناس بتقدمي الزكاة إىل ديوان الصدقات.

  04ضرة محا

  مادة: تاريخ النظم المالية في اإلسالم

 د/ مريم شطيبي محمود

  أسس السياسة المالية لعمر بن عبد العزيز -2

تتجلى أسس السياسة املالية لعمر بن عبد العزيز من خالل النظر يف بعض خطبه املشهورة،واليت  

احلكم من اخللفاء  كانت حتمل يف طياا مالمح سياسة مالية رشيدة،استلهمها ممن سبقه يف

الراشدين وباألخص من سيدنا عمر بن اخلطاب، والدليل على ذلك طلبه من سامل بن عبد اهللا بن 

  عمر أن يكتب له سرية مفصلة لعمر بن اخلطاب حىت تكون له سندا يقتدي به مستقبال.

عزوجل، فإن أوصيكم بتقوى اهللا «وحني توليه اإلمارة يف الدولة اإلسالمية ألقى خطابه التايل: 

تقوى اهللا خلف من كل سعي،وليس من تقوى اهللا عزوجل خلف.واعملوا آلخرتكم فإنه من 

عمل آلخرته كفاه اهللا تعالى أمر دنياه، وأصلحوا سرائركم يصلح اهللا الكريم عالنيتكم، وأكثروا 

تلف ذكر الموت،وأحسنوا االستعداد قبل أن ينزل بكم،فإنه هادم اللذات،وإن هذه األمة لم تخ

في ربها عز وجل،وال في نبيهاصلى اهللا عليه وسلم ،وال في كتابها،وإنما اختلفوا في الدينار 

  ».والدرهم،وإني واهللا ال أعطي أحدا باطال،وال أمنع أحدا حقا

ومن خالل التمعن يف أقواله تتضح أهم املعامل اليت أسس مبوجبها سياسته املالية واليت كانت تقوم على 

  ما يلي:
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من خالل رؤيته الثاقبة بوجود انتهاكات يف تطبيق السياسة املالية ملن العدل المالي ورفع الظلم: -أ 

وإن هذه األمة لم تختلف في ربها عز «سبقوه من أمراء بين أمية من خالل قوله فيما سبق ذكره: 

وهو  ،»هموجل،وال في نبيهاصلى اهللا عليه وسلم،وال في كتابها،وإنما اختلفوا في الدينار والدر 

ما دفعه إىل ترسيخ قيم احلق والعدل ودفع الظلم وجعلها أساسا لقيام سياسة مالية رشيدة،فجميع 

األهداف والوسائل اليت اتبعها كانت تنسجم مع هذا األساس،وحتقيق العدل ودفع الظلم هو أصل 

بالبينات وأنزلنا لقد أرسلنا رسلنا «من أصول الشريعة ومقصد رئيسي من مقاصدها،قال تعاىل:

  .2»معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

والخلفاء  تأكيده على تطبيق السياسة المالية المنتهجة أيام الرسولصلى اهللا عليه وسلم -ب

وذلك من خالل قوله بأنه إن أبقاه اهللا لريدن النهر املورود الذي تركه  الراشدين من بعده:

سامل بن عبد اهللا بن عمر من وأيضا من خالل طلبه  ،إىل سابق عهده  صلى اهللا عليه وسلم  الرسول

أن يكتب له سرية عمر بن اخلطاب،ومنه الوصول إىل العمل بنفس السياسة املالية اليت انتهجها عمر 

( سياسة عمر بن  بن اخلطاب،واليت بدورها كانت تقوم على جمموعة من األسس نلخصها فيما يلي

  :ليت عمل ا عمر بن عبد العزيز )اخلطاب رضي اهللا عنه ا

بأن ال يذوق  رضي اهللا عنه حيث حلف عمر، مساواة اخلليفة مع الرعية يف الطعام والكساء* 

رضي اهللا عنه هلذا املبدأ    السمن واللنب حىت يليب احتياجات الرعية من الطعام،وجاءت ممارسة الفاروق

   املايل لشؤون اخلالفة اإلسالمية.كدليل واضح على مبدأ العدل واملساواة يف التسيري

من «إحلاق كل األمور املالية من إيرادات ونفقات بشخصه إىل جانب أمور اخلالفة،حيث قال:  *

  ».سأل عن المال فليأتني، فإن اهللا جعلني له واليا وقاسماي أراد أن

وال «املال،استنادا لقوله: بناء سياسة مالية تقوم على مبدأ حصول كل ذي حق على حقه من بيت *

  ».أمنع أحدا حقه

                                                           

  .25سورة احلديد، اآلية: 2
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االختيار األمثل لألمراء والوالة الصاحلني القادرين على التسيري املثايل لشؤون املالية، حينما اعترب أن  *

  صاحب بيت املال ركن من أركان أربعة لتثبيت السلطان.

أي املال م إذا وقع في يدي (ولك«التسيري الرشيد والعقالين يف إنفاق املال العام، حيث يقول: *

  ».) أال يخرج مني إال بحقهالعام

ولكم علي أال أجتبي شيئا من خراجكم، «إقامة إدارة اجلباية العادلة، وقد قال يف هذا الشأن:  *

  ».وال مما أفاء اهللا عليكم إال من وجهه

ألفراد يف مشروعات إعادة األموال اليت أخذت من أصحاا ظلما ألا تبقى حائال دون مشاركة ا *

التنمية وتطوير األوضاع االقتصادية، وإن هذه األموال تبقى يف ذاكرة اتمع مؤشرا سلبيا على ثقة 

من ال  كما أنالناس باملصلح، ألن رفع شعار اإلصالح االقتصادي يتعارض مع الصورة بإبقاء الظلم،  

يز إىل عماله يف مال قبضه بعض كتب عمر ابن عبد العز قد  ف، يصلح القدمي ال حيسن يف اجلديد

الوالة ظلما، أن يرده إىل أهله، وتؤخذ زكاته ملا مضى من السنني، مث عقب ذلك، بأن ال يؤخذ منه 

  إال زكاة سنة واحدة.

االهتمام بفريضة الزكاة العينية والتشديد عليها، وعدم التهاون يف مجعها وإنفاقها، واحلرص على *

  وصوهلا للمستحقني هلا.

اشتهى عمر بن عبد العزيز اربة الفساد املايل والرشوة باسم اهلدية، قال عمرو بن مهاجر: حم *

ارفعه يا غالم للذي ، ما أطيب ريحه وأحسنه، فأهدى له رجل من أهل بيته تفاحا، فقال: تفاحا

، فقلت يا أمري إن هديتك وقعت عندنا بحيث نحب، وقل له: وأقرئ فالنا السالم، أتى به

صلى اهللا عليه وسلم كان يأكل  ابن عمك ورجل من أهل بيتك، وقد بلغك أن النبي املؤمنني:

  .هدية، وهي لنا اليوم رشوة  ويحك إن الهدية كانت للنبيصلى اهللا عليه وسلم، فقال: الهدية
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زيادة اإلنفاق على الفئات الفقرية واحملرومة ورعايتها، وتأمني مستوى الكفاية هلا عن طريق الزكاة، * 

  ارد بيت املال األخرى.ومو 

  حتسني موارد الدولة املالية، وضبطها بالضابط الشرعي، كجباية الزكاة واخلراج وغريها.* 

ومما سبق ذكره، يتضح أن أسس السياسة املالية لعمر بن عبد العزيز كانت يف األصل مزجيا بني أسس 

وإبداعات ، رضي اهللا عنه من سبقوه يف احلكم من اخللفاء الراشدين، وعلى رأسهم الفاروق عمر

شخصية، استهلها بعمليات إصالحية للمخالفات املالية اليت شابت بعض الشؤون املالية يف عهد بين 

أمية، وكذا توزيع دقيق وعادل للثروة، وختمها بضبط شامل للنظام املايل، بزيادة املوارد وضبط 

  فة اإلسالمية.اإلنفاق، مع مراعاة ترتيب حقوق الناس يف خمتلف أرجاء اخلال

  في عهد عمر بن عبد العزيز دة في تحقيق الرخاء االقتصادييدور األسس المالية الرش -3

لقد كان لألسس املالية اليت استند إليها عمر بن عبد العزيزاألثر الكبري والسريع على األحوال 

دائما إىل املال على االقتصادية للمجتمع اإلسالمي، واملالحظ أن اخلليفة الراشد اخلامس كان ينظر 

أنه وسيلة لتحسني أحوال الرعية، وليس وسيلة للمنافع الشخصية، ويف ذلك بدأ عمر بن عبد العزيز 

بنفسه باعتباره املثل والقدوة فوهب كل ما ميلك من أموال وأراض هو وزوجته إىل بيت املال، لكي 

  تلك احلقبة. تنفق على شؤون املسلمني، وهو ما جعله يكسب قلوب من عايشوه يف

كانت سياسة عمر املالية دف على إيصال الناس إىل حد الكفاية، من خالل زيادة اإلنفاق على 

الفئات الفقرية واحملرومة ورعايتها، وتأمني مستوى الكفاية هلا عـن طريق الزكاة وموارد بيت املال 

نياء الناس وددت أن أغ«األخرى، ويالحظ ذلك من خطبه، فقد خطب الناس يوما فقال: 

ويف خطبة أخرى يقول: » اجتمعوا فردوا على فقرائهم، حتى نستوي نحن وهم، وأكون أنا أولهم

  .»ما أحد منكم تبلغني حاجته إال حرصت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه«
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وقد ظهر ذلك عمليا عندما أمر بقضاء دين الغارمني، عندما كتب إليه عامله على الصدقات: إنا  

له املسكن واخلادم، وله الفرس واألثاث يف بيته، فأجاب عمر ال بد للرجل من املسلمني  جند الرجل

من مسكن يأوي إليه رأسه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس جياهد عليه عدوه، وأثاث يف بيته، فهو غارم 

 فاقضوا عنه، فسياسة عمر املالية دف إىل كفاية الناس من حيث املسكن واملركب واألثاث، وهي

    حاجات يرى أا أساسية، وضرورية لإلنسان تصعب احلياة بدوا.

وباختصار ميكن القول بأن األسس املالية املنتهجة من طرفه، كان هلا أمهية كبرية يف حتقيق األهداف 

االقتصادية يف ظرف وجيز ال يتعدى الثالثني شهرا، وميكن اإلشارة إىل بعض اآلثار االقتصادية احملققة 

  تطبيق السياسة املالية الراشدة: يف إطار

القضاء ائيا على مجيع أوجه الفقر واحلاجة حىت اكتفى الناس، ووصل األمر م أن كان الرجل  -1

  خيرج زكاة ماله، فال جيد أحدا فقريا ليستلمها.

حل مشكلة مديونية األفراد وكذا القضاء ائيا على كل اآلفات االقتصادية للمجتمع، نتيجة  -2

لعمل واإلنتاج، بعد على افائض املايل الذي شهدته ميزانية الدولة يف عهده، الندفاع أفراد اتمع ال

استقرار األمن والتخلص من القوانني اجلائرة املعيقة لالستثمار، فكثر عدد املؤدين للزكاة، واخنفاض 

  عدد القابضني هلا.

خزينة اخلالفة خاصة يف عهد عبد امللك بن معاجلة مشكلة العجز املايل اليت لطاملا عانت منها  -3

مروان نتيجة التكاليف اليت كانت تتحمل عبئها اخلالفة يف عهده، بتقدمي اجلزية مللك الروم، بسبب 

  عدم قدرة الدولة يف تلك احلقبة على مواجهته عسكريا، نتيجة نقص األموال والعتاد العسكري.

لرشوة والفساد املايل من طرف شخصه كان هلا األثر اتباع سياسة حماربة اإلسراف والتبذير وا -4

الكبري يف التقليل من تكاليف اإلنتاج، وهذا بدوره أعطى للمشروعات اإلنتاجية إمكانية الرحبية 

واالستمرار والنمو والتطوير إىل األفضل، من خالل زيادة املبيعات فزيادة اإلنتاج ومقابلة الطلب 

  األسعار. املتزايد حيجم من عملية ارتفاع
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إن تطبيق سياسة زكاة املال والتكافل االجتماعي للخليفة اخلامس ساعد على هطول األموال  -5

واستثمارها يف املشروعات الطيبة احلالل، كما أن إيتاء الزكاة عينا من أفضل السياسات املالية العمرية 

 لتقليل عرض النقود وبذلك ال ختلق فرصا للتضخم االقتصادي.

  05محاضرة 

  مادة: تاريخ النظم المالية في اإلسالم

 د/ مريم شطيبي محمود

  هــ) 656 -هــ 132النظام المالي في عهد الدولة العباسية ( الفصل الخامس:

، تطلع الناس إىل رجل يعود باألمة إىل بعد وفاة عمر بن عبد العزيز عندما ضعفت الدولة األموية

  .فيهم العدل، ويرهب م األعداءالطريق الصحيح، يرفع عنهم الظلم، ويقيم 

  نشأة الدولة العباسيةو البداية التاريخية أوال: 

تركزت الدعوة العباسية يف خراسان لعدة أسباب من أبرزها: بعدها عن العاصمة األموية دمشق، 

ريا من وغلبة الروح العدائية فيها ضد األمويني، وذلك لغلبة العنصر غري العريب فيها، وكانوا قد عانوا كث

  مساوئ سياسة بعض األمويني وعربوا مرارا عن تذمرهم من هذه السياسة.

وقد مرت الدعوة العباسية يف طريقها إلسقاط الدولة األموية بدورين، عرف األول بدور الدعوة  

  .السرية، وعرف الثاين بدور الدعوة العلنية

ة على يد العباسيني، وتعترب ثاين دولة فالدولة العباسية دولة إسالمية قامت بعد سقوط الدولة األموي

 يف التاريخ، وثاين السالالت خالفة إسالمية عربية عظمى ظهرت يف العصور الوسطى، وثالث

  احلاكمة اإلسالمية.

من درم ويستفردوا باخلالفة، وقد قضوا على تلك الساللة  بين أمية استطاع العباسيون أن يزحيوا

، وكان من األندلس أبناءها حىت قضوا على أغلبهم ومل ينج منهم إال من جلأ إىلاحلاكمة وطاردوا 

  .عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم ضمنهم

، حممد بن عبد اهللا اإلسالم تأسست الدولة العباسية على يد املتحدرين من ساللة أصغر أعمام نيبف

الناقمني على  الفرس ، وقد اعتمد العباسيون يف تأسيس دولتهم علىالعباس بن عبد املطلب أال وهو

ا، وقدنقل  العرب إياهم من مناصب الدولة واملراكز الكربى، واحتفاظاألمويني الستبعادهم 

قبل أن يقوموا بتشييد  األنبار ، مثالكوفة إىل دمشق العباسيون عاصمة الدولة بعد جناح ثورم من
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لتكون عاصمة هلم، واليت ازدهرت طيلة ثالث قرون من الزمن، وأصبحت أكرب مدن  بغداد مدينة

  العامل وأمجلها، وحاضرة العلوم والفنون.

ضارا اخلصبة املتأللئة، حيث صارت عاصمتها مث ما لبثت أن فاقتها بإشعاعها الفكري الوهاج وح

بغداد حاضرة الدنيا، فقصدها العلماء واملفكرون والكتاب والشعراء واألطباء والفنانون وأصحاب 

  :أشهر خلفاء بين العباس، و من احلرف والتجار من كل جنس

ىل سنة هـ إ132كان أول خلفاء بين العباس، دامت خالفته من سنة   أبو العباس السفاح:-1

هوقد قتلعلى يده العديد من األمويني وغريهم ما جعله جديرا بلقب السفاح الذي اختاره 136

  .لنفسه

هـ، ويعترب املؤسس احلقيقي 158هـ إىل 136دامت خالفته من سنة  أبو جعفر المنصور: -2

ش واسناد للدولة وموطد أركاا ومن أعماله العظيمة : تأسيس بغداد واختاذها عاصمة وتنظيم اجلي

  قيادته إىل عظماء من العرب منهم : ابن عمه موسى.

وحينما توىل اخلليفة العباسي أبو جعفر املنصور اخلالفة، كانت سياسته املالية متقشفة إىل أقصى  

حد، فلم يكن خيرج دينارا وال درمها من بيت مال املسلمني إال وكان يعلمه، حرصا منه على األموال، 

  ر بالبخل.ونتيجة هلذه السياسة املتشددة، تأثر الناس ا تأثرا شديدا، حىت ام املنصو 

فلما توىل ابنه املهدي اخلالفة، عدل عن سياسة أبيه، ورأى أن التيسري على الرعية باإلنفاق عليهم 

أوجب من اإلمساك والبخل، ولذلك فقد أمر عند بداية خالفته باستخراج حواصل أبيه من الذهب 

وااله منها شيئا، بل  والفضة، اليت كانت ال تعد و ال توصف ،ففرقها على الناس، ومل يعط أهله ومن

 أجرى هلم أرزاقا حبسب كفايتهم من بيت املال، لكل واحد مخسمائة يف الشهر غري األعطيات.

من أعماله : إطالق سراح  ه،169ه إىل 158ودامت خالفته من سنة  :محمد المهدي - 3 

املساجني السياسيني، ورد إليهم األموال املصادرة، ورفع احلجز عن متوين احلجاز ووزع على أهله 

  .هـ  160أموال طائلة حني حج سنة 

هـ، أشهر خلفاء بين العباس، مل  193ه إىل 170دامت خالفته من سنة  هارون الرشيد: -4

ن عصر الرشيد وابنه املأمون، كان عاملا حمبا للعلم وكان متني يعرف التاريخ اإلسالمي عصرا أزهى م

اإلميان حيج سنة ويغزو سنة، ومن مآثره تأسيس بيت احلكمة لنشر العلم واملعرفة، فكانت مبعث نور 

  تدين له احلضارة املعاصرة بأصوهلا.
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لة اليت انتهجها  وقد بلغت األموال يف بيت املال حدا ال يوصف من الكثرة، نتيجة السياسة املعتد

هارون الرشيد، فقد كان احملمول إىل بيت املال يف عهده سبعة آالف قنطار ومخسمائة قنطار يف كل 

 .سنة

هـ، وسع بيت احلكمة اليت أسسها 218ه إىل 193دامت خالفته من سنة عبداهللا المأمون:   -5

  . والده ومجع فيها كنوز الثقافة اإلسالمية واألجنبية

هـ، نشأ نشأة عسكرية شغلته عن التوسع 227ه إىل218دامت خالفته من سنة  المعتصم: -6

  يف املعارف.

  نظام الحسبة في العهد العباسي ا: ثاني

  تعريف الحسبة -1

  وحتسبأيتعرفعلÌاألشياءوحترËعنها.،احلسبةلغة:حسبالشيءحيسبهحساباوحسابةوحسبةوحسبانا،أيعده -أ

عرفهااملاورديبــــــــ"احلسبةهيأمرباملعروفإذاظهرتركهويعناملنكرإذا احلسبةاصطالحا:  - ب

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن «: ظهرفعلهواستدلبقوهلتعاىل

  .3»المنكر وأولئك هم المفلحون

  أركان الحسبة -2

ÌالعملباحلسبةوعلÌالعاملباحملتسبوهيللحسبةمخسةعناصروأركانالبدأنتقومفيهاليطلقعل: 

 .حسنالتدبريوالنظرفياألمور*

 .تقومعلÌالبحثواالستخبارواملراقبة،الاالكتفاءبظواهراألمور* 

 .اإلقدامعلÌفعالخلريوالنهيعنالقبائحواملنكرات* 

 .الصربعلÌمهمةاألمرباملعروفوالنهيعناملنكر* 

  .احتساباألجرعنداللهتعاىل* 

  التطور التاريخي لنظام الحسبة -3

يرجعبعضاملؤرخيننشأةنظاماحلسبةإلÌعهدالنبيصلÌاللهعليهوسلم،مستندينبذلكللحديثالذيرواهأبوهريرةرضيالل

، ملا هعنه

: مفقااللنبيصلÌاللهعليهوسل،النبيصلÌاللهعليهوسلمربجليبيعطعامافأعجبهفأدخليدهفيهفإذاهوبطعاممبلولمر 

                                                           

  .104اآلية:  سورة آل عمران،3
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 ،اماحلسبةفاختذالبعضهذهاحلادثةكبدايةللتأرخيبنشأةنظ، »ليسمنامنغشنا«

استدلوابتتابعذلكفيالرواياتالتارخييةمنتوليهعليهالصالةوالسالملسعيدبنالعاصعلÌسوقمكةبعدالفتحوعمرعلÌمث

يظهرهذااألمرأنواليةاحلسبةارتبطتنشأابقيامالدولةاإلسالمية،وذافإنعمربناخلطابوسعيدبنالعا،سوقاملدينة

 صوقدأسلمقباللفتحبقليل

  كليف،وعليهاعتمدبعضالباحثينفيتأكيدقيامواليةاحلسبةفيالعهدالنبوي.كونانأوملنوليواليةالسوقبالتي

واحلقيقةأذاالرأجيعلواليةالسوقهيواليةاحلسبة،واحلقيقةأنواليةالسوقهيجزءمنواليةاحلسبةوليستكلها،كماأنا

نةقبالستداللبتوليةسعيدوعمربعدالفتحعلÌإقامتهابعدقيامالدولةخاطئألناملؤرخينيجمعونعلÌقيامالدولةفياملدي

  .اللفتح،وبالتالييكونإسنادفعاللنبيبتوليةسعيدوعمرأكانيقومباألمربنفسه

 فلمافتحتمكةو

بةاألسواق،ليتفرغعليراققعةاإلسالموكثرالداخلونفيديناهللا،وضععليهالصالةوالسالمفيكلمكامننيقومبماتسعرت 

  .هالصالةوالسالمللقاءالوفودوتعليماملسلميناجلدد،فيقعخاطئااالستداللعلÌقيامواليةاحلسبةذاالشكل

كماويرجععدمتنظيمهذهالواليةفيعهدهصلÌاللهعليهوسلم،أناملسلمينكانوامتمسكينبتعاليماإلسالم،ومنهاا

الدورمنتلقاءأنفسهمفياألمورالعامة،ولكنلماكانتاألمرباملعروفوالنهيعناملنكر،فكانالصحابةالكراميقومونبهذا

ألسواقبحاجةللرقابة 

  .بطريقةالتحريواالختباركماظهرمنفعلهصلÌاللهعليهوسلممعصاحبالطعامفقدوضعمنيقومبهذهاملهمة

دعمربناخلطابرضياللهعنهمستدالبقوهلراشويرËحسنإبراهيمحسنأنأولوجودوتنظيمللحسبةكانفيعهداخلليفةال

 .محملتعل�جملكمااليطيقل:ملهحمالثقيالرضياللهعنهلمنحملج

ورغمأأقرأنلفظاحملتسب 

مليستخدمفيحينها،إالأأكدعلÌأنالفعلدلياللوجود،وهذامردودعليهألتبينسابقاأمناكامنوجوداهوواليةللسو 

ق،وأماباقياألمورفقدكانيقومبهاعمربناخلطابوغريمهنالصحابةمنباباحلسبةتطوعا،ولذاالميكناالستنادعلÌهذها

  .ةإلثباتوجودواليةاحلسبةفيالعهدالراشديلرواي

هــ)حتت مسمى والية 132-هــ41وقداستمرهذااألمرفيعهدالدولةاألموية (

وأطلقعلÌالقائمبهاعاماللسوق،وكاذاالعامليعينغالبامنقبالخلليفةأوالوايل،وليسلهاختصاصخارجال،السوق

  ليقوم بعمله.سوقكمايظهرمنامسه،وكان لعامل السوق بيت يف قلب السوق جيلس فيه 
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أما يف العهد العباسي فقد ظهر أول تنظيم للحسبة كجهاز مستقل 

بذالهمكونااخلاصة،وأصبحنظامارقابياقضائياهلخصائصهومهامهاحملددة،ويشرتطفيمتوليهمنالشروطما

  .يكونعلÌالقاضيوأشدفيبعضاألحيان،وهومااتفقعليهفقهاءذلكالعصر،ومابعدمهنالعصوراإلسالمية

  تنظيم الحسبة في العهد العباسيالتعمق و أسباب  -4

طرأفيالعهدالعباسيعلÌاملدناإلسالميةواحلياةالعامةبشكلعامالكثريمنالتغرياتالتيدفعتاخللفاءلتطويرنظامالرقابةالع

امة،فتمتطويرنظاماحلسبة،وذلكرغبةمناخللفاءفيالسيطرةعلÌاألمورداخالملدنبشقيهااحلياتيوالثقايف،وترجعهذ

 :غريات حصلتفيذلكالعهدهاألسبابإلÌثالمثت

 -أ

منحيثالتوسعالعمرانيفقدعمالخللفاءالعباسيينعلÌالتوسعفيإنشاءاملدن،وكانتفا:التوسعالعمرانيواالقتصادي

 762 -ه 145(حتةتلكاملدمندينةالرصافةبالقرمبنالكوفة،مثبغدادالتيأنشأهااملنصورسنة

إلÌمدمنستقلةداخلبغداد،ووضعلكلمنها كعاصمةللدولةالعباسية،وتكونتمنعددكبريمناألحياءتطورمتعالزمنم)

وبنيتبعدذلكسامراء فيعهد املعتصم سنة ، مجيعاملرافقالتيتلزمللسكنمنمساجدومستشفياتومحاماتوغريها

  .هـ 220

هذاغريماعملهاخللفاءالعباسيينفياملدنالقدميةكالكوفةفزادوابناءهاووسعوامنمرافقها 

سوعاصمتهمقبلبغداد،فكامنؤدËذلكازديادأعدادالسكان،فكوبنÌفيهاأبوجعفراهلامشيةاملقراألوللخلفاءبنيالعبا

انتاحلاجةملنرياقباألنظمةالتيوضعهااخللفاءللمدن،منشوارعومرافقعامةوخاصة،ويعملعلÌإزالةالتعدياتالتيكانتتط

  رأعليهامنالسكانوالوافدين.

دناإلسالمية،وربأمامنحيثالتوسعاالقتصاديفقدعمالخللفاءالعباسيينعلÌتوسيعالنشاطالتجاريواالقتصاديفيامل

وذلكلتأميناملمراتالتجاريةللتجاراملس،طالصالتالتجاريةبالعالقاتالدبلوماسيةمعالدوالألخرËخاصةالصينواهلند

  .ملينوالسماحلهمبالتجارةحتتحمايةالدوالملتاجرفيها

وقدعمالملنصورفيتخطيطهلبناءبغدادعلÌأنيكونلهفيهاطرقتؤديإلÌالصينواهلند،وخرسانوالشاحمتÌيتمكنمناستج

البصنائعهاوخرياا،وعمالخللفاءالعباسيونعلÌتدعيماألسطوالإلسالميوسيطرواعلÌالبحروطريقالتجارة 

 ،وحاربواالقراصنة

 ،واشتهرتكلبلدبنوعمناملراكب،وعمالملنصورعلÌشحذبغدادجبميعأنواعالصناعاتواحلرفمنجميعاألماكن

التجارات،حتÌيأمنوااالستقراراالقتصاديدالذاكانعلÌاخللفاءأنيوجدواأسلوباللرقابةعلÌكلهذهالصناعاتواحلرفو 
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وزيادةوارداتالدولةاملالية،فقدانتشرالرتففياتمعاإلسالميخاصةفيالطبقاتالوسطÌكالتجار،والعلياكأصحابهــ)

 وكانأشهرمظاهرالرتفمجالسالندماءمنم،ومنيصإلليهممنالندماءواجللساءوغريه،السلطة

ةأوالوايل،حتÌأصبحاباخلليفرا،فكاناخللفاءيبذلونلهؤالءاملغنينالكثريمناألمواخلاصةإذجنحوافيإطراءشعالغنينو امل

األغنياء، مصاف  ملغنييأخذفيليلةواحدةماجيعلهفي

العبيدخاصةالغلمانواجلواري،وكانتاجلواريبشكلخاصتستخدمللغشراءالوالةوأصحاباألموالفيو وتوسعاخللفاء

و نسبت الكثري من اجلواري إىل أسيادهم،  واخللفاء،راء كمااختذتاجلواريكهدايابيناألمء،نا

مهأبناءجواريإفةةاجلواريفيحياةالعباسيينأجنميعخلفاءبنيالعباسالبالغعددمهسبعةوثالثوخنليويظهرمدËتغلغلظاهر 

  و املهدي و األمني. الأبوالعباس

وزيادةأعداداجلواريوالغلمانبزيادةالطلراءكامنناملسلمبهأندخوالتمعالعباسيلحالةالرتف،وانتشاراملغنينوالشعف

، اوزاحلداملباحإلÌماهوحمرمبعليها،سينتهيبكثريمنأبناءهذا اتمعلتج

راء فقدظهرمتظاهراونأوالفيدوراخللفاءواألم

، بقياماملغنينباستخداماآلالتاملوسيقيةللغناءالفاحش،كالتغنيبالنساءوحباخلمروغريها

وتبعالعامةاخلاصةفيذلكحتÌاشت،وتابعهابعدذلكشرباخلمرفيهذهاالسوالذيكانيمتدفيبعضاألحيانطوااللليل

 .هرتأماكنفيبغدادوالبصرةبشرباخلمرمصحوبابالغناءوالرقص

 

 

  

 


