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 2س  –1السنة أولى ماستر  

 (2)الحضارة اإلسالمية

 : عنوان المحاضرة

 (1) اانموذج( المرابطون)النظام المالي في اإلسالم 

 :أوال التنظيمات المالية المرابطية

 .اإلدارة الماليةيضم التنظيم المالي للمرابطين السياسة المالية ومدى شرعيتها وكذلك      

بمكوناتهااا سااواا أكانااا مااذا المكوناااا الملسساااا الماليااة أو الإلاااملين بهااا  باإلضااا ة  لااى  هااود 

 .المرابطين  ي رقابة نظامهم المالي والمإلامالا المالية  ي األسواق

 :السياسية المالية-أ

ن ساواما  لكانهم كان المرابطون  ي بداية عهدمم يلتزمون بالضرائب الشرعية  ويإلرضون ع     

بإلد أن طال األمد بحروبهم  وتحولوا  ي مذا الحروب من اله وم  لى الد اع انقطإلن عنهم الغنائم  

 انصر وا  لى  رض المغارم على رعايامم  ي المغرب واألندلس وتإلساووا  اي  بايتهاا  مماا أحقاد 

 .ملالا الرعايا عليهم وشرعوا ينصر ون عنهم

ة المرابطين اتبإلا  ي بداية أمرما نظرا لنشأتها الدينية وتأثرما بتإلاليم وير ع ذلك  لى أن دول     

حكم الشريإلة اإلسالمية  اي سياساتها ( م 4051 – 4038/ا 054 – 030)الوقيه عبد هللا بن ياسين 

أخاذا الثلام مان األماوال المختلطاة  زاعماا أن  بالرغم مما شذ  يه عباد هللا بان ياساين مان –المالية 

 إلندما دخال عباد هللا بان ياساين مديناة س لماساة وبإلاد أن قضاى  –اقيها وي إلله حالال ذلك يطيب ب

على مإلارضيه من قبائل مغراوة قام بإزالة المكوس والضرائب غير الشارعية  بالمديناة و اي ذلاك 

وأسااقط المغااارم المخزنيااة  –يقصااد عبااد هللا باان ياسااين  –أزال المكااوس : " يقااول اباان أبااي زرع 

 ".الكتاب والسنة تركه  وقدم عليها عامال من لمتونه وترك ما أو ب



بتحصايل ( م 4400 – 4004/ ا  500 – 053)كما التزم أميار المسالمين يوساف بان تاشاوين      

ولام :" ما ت يزا الشريإلة من الوروض مثال الزكااة واألعشاار وأخمااس الغناائم و زياة أمال الذماة 

وال عمل من أعماله على طاول أياماه رسام مكاس  –أي يوسف بن تاشوين  –ي د  ب لدا من بالدا 

حكم الكتاب والسنة مان وال مإلونة وال خراج ال  ي حاضرة وال  ي بداية  ال ما أمر هللا به وأو به 

   قااد كانااا السياسااة الماليااة "الزكاااة والإلشاار و زياااا أماال الذمااة وأخماااس ماان غنااائم المشااركين

 .سالمية  ي بدايتها  ال سيما مواردما الماليةالمرابطية تميل  لى السير و ق الشريإلة اإل

ومع اتساع الدولة المرابطية تحولا سياساتها المالياة  لاى التساامل  اي ماا ماو شارعي ويوا اق      

وماذا  –أحكام الدين اإلسالمي   قد  رض المرابطون المزيد والمزيد من الضرائب غيار الشارعية 

 إلندما اتسإلا رقإلة الدولة المرابطياة  –ولة المرابطية ما سنراا  يما يلي  ي الحديم عن موارد الد

وتضاااعوا  يوشااها ومساائولياتها والساايما بإلااد ا تتاااس األناادلس واتساااع عملياااا ال هاااد  ااي شاابه 

ال زيرة لم تإلد مذا الموارد الشرعية المتواضإلة تكوي لموا هاة تلاك المسائولياا ال ديادة  اضاطر 

 لااى  اارض ضاارائب  دياادة علااى أماال ( م 4400 – 4004/ ا  500 – 053)يوسااف باان تاشااوين 

المغرب واألنادلس وماذا باالطبع يخاالف ماا ذكارا ابان أباي زرع عان ميال سياساة المارابطين ت ااا 

 .الشرع اإلسالمي  ي أغلب  تراا دولتهم

ا  535 – 500)وقد أثرا الضرائب غير الشرعية منذ بداية حكم علي بن يوسف بان تاشاوين      

علاااى أوضااااع الماااالك والااازراع  وماااا قلاااة الم اااابى  ال مظهااارا النحساااار ( م 4403 – 4400/ 

 .الزراعة أو التهرب عن د ع الضرائباألراضي 

 :اإلدارة المالية-ب

لقد تنوعا مظامر اإلدارة المالية المرابطية مآبين ملسساا وعاملين بها   بالنسبة للملسساا      

ن تاشااوين بنااالا دارا صااغيرة لخاازن األمااوال الماليااة ماان الخطااواا األولااى التااي اتخااذما يوسااف باا

والسااالس  حتااى  ذا اسااتقرا األوضاااع واتسااإلا أعمااال الدولااة قااام يوسااف باان تاشااوين بتاادوين 

أي يوساف بان تاشاوين عاام  – ادون يوساف :" الدواوين  يلكد ذلك ما ذكرا ابان عاذارى الاذي قاال

وين تلاك المتإللقاة بالشائون المالياة ومن ماذا الادوا" الدواوين ورتب األ ناد وطاعته البالد –ا 000



دياوان الغناائم ودياوان نوقااا ال ناد  ودياوان الضارائب  ودياوان ال باياة  ودياوان مراقباة : " ومي

 "الدخل والخرج

وماان الملسساااا الماليااة التااي عر ااا  ااي عصاار الماارابطين أيضااا دور سااك الإلملااة  والتااي      

خاصاة  اي المادن . ي االنادلس  اي تلاك الوتارةانتشرا  ي مختلاف أ ازاا الدولاة  اي المغارب أو  ا

 .المغربية واالندلسية الرئيسية

أما عن الإلاملين  ي الشئون المالية  قد تإلددوا   منهم الكتاب ومام الاذين تولاوا تادوين الناواحي      

األموال  وقد استخدم أميار المسالمين علاي المالية المختلوة  كذلك الإلمال ومم الذين يقومون ب باية 

أي علي بان يوساف بان  –ومو : " ن يوسف الروم  ي  باية األموال يقول صاحب الحلل الموشيةب

ويدعم ماا  ااا  اي ". أول من استإلمل الروم بالمغرب واكبهم وقدمهم على  باية المغارم –تاشوين 

الحلل الموسية ما ذكرا كل من ابن األثير والنويرى من أ ل  باة األموال  ي عهد علي بن يوسف 

 .انوا من الرومك

وير ح أن استخدام علي بن يوسف لل نود الروم  ي  باياة األماوال ير اع  لاى أن والادة غلاي      

األندلس  ي حمالتاه بن يوسف كانا رومية  تأثر بنشأته األولى مع كثرة تردد أمير المسلمين على 

مكااذا كااان لهاالالا . الإلسااكرية يضاااف  لااى ذلااك مااا أثبتااه ماالالا ال باااة ماان دقااة  ااي  مااع األمااوال

النصااارى باإلضااا ة  لااى عملهاام كحاارس خاصااة مهمااة تحصاايل الضاارائب أحيانااا وحراسااة  باااة 

 .الضرائب أحيانا أخرى

االا كما كان مناك الخراصون والمتقبلون  ويبدو أنهم كاانوا مام المختصاون بالضارائب والقبا     

غير الشرعية وألن الدولة لم تكن تإلطى الخراص والمتقبل راتبا عن عمله و ماا ت إلال أ ارا علاى 

أمل الزراعاا واألموال لذلك كان الم ال كبيارا للتإلادي والشاطط  اي تحصايل األعشاار أو تنااول 

 الرشاوى وماذا ماا يوسار تلاك االنتقااداا الحاادة التاي و ههاا ابان عبادون ألصاحاب تلاك الوظاائف

ظلماة   سااقا  ي اب ألن يساموا بالحقيقاة -يقصاد الخراصاين-ملالا القاوم : "  يقول عن الخراصين

أكلة سحا  أشرار سولة  ال خوف وال حياا وال دين وال صالة لهم   ال طلاب الادنيا وأكال الساحا 

ور شار خلاق هللا  وماو بمنزلاة الزنبا –يقصاد المتقبال  –ماذا ماو : "   كما يقول عم المتقبال"والربا

 ". هو ي ري ويسإلى لضرر المسلمين أبدا.. الذي خلق للضرر  ال للنوع 



مكاذا تإلاددا الملسسااا والادواوين المالياة المرابطيااة  كماا تإلاددا الوظاائف المالياة  اي مااذا      

الملسسااااا والااادواوين  بشاااكل خاااادم حيوياااة اإلدارة المالياااة المرابطيااااة وقااادرتها علاااى الت اااادد 

ملهااا طااوال  تاارة حكمهااا  رغاام تإلرضااها للكثياار ماان المتاعااب  حتااى أن واالسااتمرارية  ااي أداا ع

الموحدين ورثوا بإلاض بقاياا تلاك اإلدارة وثبتاوا بإلاض أسساها  اي  دارتهام المالياة كماا سانرى  اي 

 .الوصل األول

 :الرقابة المالية-ج

كاااانوا  كاااان المشاااتغلون بمالياااة الدولاااة المرابطياااة دائماااا تحاااا المراقباااة الشاااديدة  اااالمرابطون     

ويحاسبونهم حسابا عسيرا  إذا عزل الإلامل عن الخدمة حاسبوا  إذا و دوا يراقبونهم مراقبة شديدة 

 .تقصيرا س نوا وصادروا أمواله

و ذا كان المرابطاون راقباوا الإلماال  قاد راقباوا أيضاا األساواق   كاناا المإلاامالا المالياة بهاا      

تخضع لنظام رقابي يإلرف بالحسبة  ويسمى المشرف عليه المحتسب والاذي تاولى مهاام اإلشاراف 

ناع على التإلامل  ي األسواق وسالمة السلع وتو رما وصحة المكاييل والموازين  وكان علياه أن يم

االحتكار  وبالرغم من و ود ملالا المحتسبين  إن عملياا الغش  ي األسواق لم تنقطع  يلكد ذلك 

ما  اا  ي كتب النوازل وكتب الحسبة  ذ تكشف نوازل الوترة ذاتها وكتب الحسبة التي كتباا  يهاا 

ومان . باوممانتشار الغش  ي األسواق ويبدوا أن محتسبي األسواق تركوا الإلمال ألعاوانهم ولام يراق

 .منا يستطيع المرا أن يوهم تشديد الموحدين  ي أم تإليين أمناا السوق

مما سبق يمكن القول  ن التنظيم المالي المرابطي امتاز بتنوع مكوناته وتشابك أ زائه كل ماع      

بشااكل خاادم تقاادم الدولااة المرابطيااة  ااي تحقيااق أماادا ها ال ساايما مااا يخااص ثاارواا الدولااة اآلخاار 

 .كما سنرى  ي موارد الدولة المرابطية ومواردما

 :موارد الدولة المرابطية-ثانيا

تنوعا موارد المرابطين المالية حيم شملا الإلديد من الموارد الشرعية وغير الشارعية  مان      

الموارد الشرعية الغنائم والزكاة وال زية والخراج  باإلضا ة  لى الموارد غير الشرعية كالمكوس 

 .وسوف نإلرض لها باإلضا ة  لى طرق ومواعيد  باية تلك الموارد. مغارم والمإلونةوالقبالة وال



 :أخماس الغنائم-أ

شكلا أخماس الغنائم مصادر الدخل للدولاة المرابطياة نظارا للمإلاارك المساتمرة التاي خاضاها      

ام عباد هللا وماع باداياا دولاة المارابطين قا. أمراا تلك الدولة سواا  ي بالد المغرب أو  ي األندلس

علاى مادينتي س لماساة بن ياسين بتطبيق أحكام الشريإلة اإلسالمية  ي الغنائم خاصة حاين اساتولى 

 أخااذ عبااد هللا باان ياسااين أمااوالهم ودوابهاام : " م  يقااول اباان أبااي زرع 4055/ا  005ودرعااة عااام 

س لماسااة وأساالحتهم مااع اإلباال التااي أخااذما  ااي درعااة  ااأخرج منااه خمااس  ميإلااه  ورقااه  ااي  قهاااا 

 ".ودرعة وصلحائهم وقسم الباقي على المرابطين

 قد تإلامل المرابطون مع المخالوين لهم مإلاملة غير المسلمين وكاأن بالدمام دار حارب  أخاذوا      

الغنائم من سكان س لماسة ودرعة كماا اساتباحوا مديناة اودغساا اإلساالمية حاين دخلوماا و إللاوا 

 .ذا المبدأ مطبقا  ي حروب المرابطين ميع ما أصابوا  يها  يئا وأصبح م

وبإلد استقرار أحوال المغرب األقصى ات ه المرابطون بأبصارمم صوب األندلس لوقف تإلدى      

ة غانم  وي مذا الموقإل( م 4080/ا 051)نصارى االسبان  ي مإلارك متتابإلة أممها مإلركة الزالقة 

ذلك ولكثرة غنائم مذا المإلركاة ظال  المسلمون كل مكان مع الورن ة من مال وسالس ودواب وغير

 .ال نود بموقإلها أربإلة أيام ي مإلون تلك الغنائم

ثم و ه المرابطون نشاطهم الإلسكري للقضاا على ملوك الطوائف وحصالوا مانهم عال أماوال      

ومغانم كثيرة  وقد أشار األمير عبد هللا بن بلكين أمير غرناطة  ي مذكراتاه  لاى أناواع الماال التاي 

يقاول األميار عباد ولى عليها يوسف بن تاشوين من مقصورا بمدينة غرناطة بإلد استسالم أملهاا است

واستقصااى مااا كااان بالقصاار  ظهاار علااى مااا يحااول الناااظر ويااروع الخاااطر ماان االعااالف : " هللا

والذخيرة والحلي ونويس ال ومر وأح ار اليااقوا وقصاب الزمارد وةنياة الاذمب والوضاة وأطبااق 

وال ر انياا والإلراقياا والثياب الر يإلة واألنماط والكلل والستائر وأوطئة الاديباج  البلور المحكم

". مما كان  ي ادخار باديس واكتسابه  وأقبلا دواب الظهر من المنكب بأحماال السابيك والمسابوك

 –ساابق الاذكر  –ويذكر اب األثير أن من  ملة ما و د من ثرواا  اي قصاور عباد هللا بان بلكاين 

مكذا كانا أخمااس الغناائم مان أمام . ها أربإلمائة  ومرة قدرا كل  ومرة منها بمائة دينارسبحة ب

 .موارد دولتهم المالية



وت د اإلشارة  لى أن الغناائم قاد زادا  اي  تارة حكام يوساف بان تاشاوين  قاد أتام  اتح المغارب      

لة الزكااة والإلشاور واالندلس حيم  مع يوسف ثروة طائلة من الغناائم واالساالب باإلضاا ة لحصاي

واساتغل ماذا األماوال  اي  اذب قلاوب زعمااا الملثماين وأغادق علايهم واساتطاع بهاذا السياسااة أن 

 .يستميل الزعماا وأن يكسب ودمم كما سنرى  ي نوقاا المرابطين  يما بإلد

 وال يمكن أن نقبل دون تمحيص القول بأن المرابطين قسموا الغنائم التي أخذوما من المسالمين     

بمقتضى قواعد الشرع  قد عامل المرابطون  خوانهم  ي الدين وكأنهم مان الكواار رغام تبريار عباد 

 .هللا بن ياسين مذا السياسة حين اعتبر سكان تلك المدن مار قين خارج حظيرة اإلسالم

 : الزكاة-ب

مان اللحظاة اتخذ أمراا المرابطون الزكاة مصدرا من مصادر الدخل المالي للدولة  ابن ياسين      

األولى التي  رض  يها سالطانه علاى بإلاض المنااطق ال نوبياة باالمغرب األقصاى ألغاى الضارائب 

 .والمكوس السابقة و رض الزكاة مستندا  ي ذلك  لى الشرع واتبع سياسته من  اا بإلدا

ال ونتي ة لقيام دولة المرابطين على أساس ديناي  اإن األساس التاي اتبإلوماا عناد  باياة الزكااة      

ساايما أنااواع األمااوال التااي ت ااب  يهااا الزكاااة وشااروط وعقوباااا الممتنإلااين عاان الزكاااة كانااا مااي 

 . األسس المطابقة للشرع اإلسالمي

                              :  الجزية-ج

عاشا  الياا من اليهود والنصارى علاى ارض المغارب متخاذة مان أرضاه وطناا لهاا  قاد اعتناق 

بإلد أن دخلا بإلض سكان المنطقة الديانة اليهودية كذلك اعتنق  ريق من السكان الديانة النصرانية 

 لى المغرب عن طريق رمبان مصر  ي القرن الثاني الميالدي وكانا تتركاز  ماوعهم  اي المادن 

لية والسهل الساحلي حتى  ذا دخل اإلسالم  ي المنطقة واعتناق أمال الابالد اإلساالم كوال والة الساح

المسالمين الحرياة الدينياة لهااذا الطوائاف ومان ثاام عاشاوا ينإلماون بإلدالاة اإلسااالم باين ساكان الاابالد 

اا متورقة  ي القرن الخامس والسادس مان اله ارة  واي تلمساان و ادا  الياة وو دا منهم  ماع

لألول ةثار قديمة وبها بقية من النصارى  لاى وقتناا  –أي تلمسان  –و يها : " يحية يقول البكريمس

 ".مذا ولهم كنيسة مإلمورة



وكان اليهود كما مي عاداتهم ي تمإلون  ي أماكن ومدن خاصة بهام   قاد عاشاوا باالمغرب  اي      

أكثار ماان مكااان  وااي مديناة  اااس كانااا تو ااد  الياة كبياارة ماانهم كااذلك عااش اليهااود بأعااداد كبياارة 

 .مدينة أغماا  يالن مقرا لهمبإحدى قالع  بال  ازاز كما اتخذ اليهود 

لثالام مان مصاادر بياا الماال المرابطاي يتمثال  اي ال زياة وماي ضاريبة لذلك كان المصدر ا     

. موضوعة عال رلوس أمال الكتااب الاذين يتمتإلاون بااألمن والحماياة  اي ظال الحكوماة اإلساالمية

 ولكن على من ت ب ال زية؟

ت ب ال زية على الر ال االحرار الإلقالا وال ت ب على امرأة وال صبي وال م نون وال عبد      

لاام تلخااذ منهااا م اتباااع وذرارى ولااو توااردا ماانهم اماارأة علااى أن تكااون نبإلااا لاازوج أو نساايب ألنهاا

ال زية ألنها تبع لر ال قومها و ن كاانوا أ اناب عنهاا  ولاو تواردا امارأة مان دار الحارب  باذلا 

ال زية للمقام  اي دار الحارب  اإلساالم لام يلازم ماا بذلتاه وكاان ذلاك منهاا كالهباة ال تلخاذ منهاا  ن 

 .متنإلا ولزما ذمتها و ن لم تكن تبإلا لقومهاا

أما مقدارما  وي رأى اإلمام مالك أنها موكوله لوالة االمر وا تهادمم  و اي رأى المالاك يلخاذ      

من الموسر أربإلاون درمماا ومان الوقيار ديناارا وعشارة درامام وكاان للمارابطين ومان  ااا بإلادمم 

تشاددمم  اي مإلاملاة أمال الكتااب وقاد ظهار ذلاك  مواقف خاصة من أمل الكتاب ومن مذا المواقاف

م وقاد أشاار  لاى  4054/ ا  000حين  رض يوسف بن تاشوين على اليهود  ريضة ثقيلاة  اي عاام 

ا تاارض علااى اليهااود  ريضااة ثقيلااة  ااي  –ا  000أي ساانة  –و يهااا : " مقاادارما اباان عااذارى بقولااه

 ".لى ثالثة عشر ألف درمممائة ألف دينار عشريو ونيف ع ميع طاعته ا تمع له  يها 

 : الخراج-د

كاان الخاراج باابالد المغارب عصاار المارابطين مااوردا مالياا ماماا رغاام صاما كثياار مان المصااادر 

التاريخية عن ذكرا  ي تلك الوتارة وربماا ير اع صاما تلاك المصاادر عان ذلاك الماورد الهاام  لاى 

خار عصار الدولاة ال سايما  اي تأثرا بالظروف السياسية التي تإلرضا لها دولاة المارابطين  اي أوا

عصر علاي بان يوساف حيام ناتز عان زياادة الصاراعاا التاي دارا باين المارابطين علاى عارش 

البالد وارتوع نووذ النساا وتسييرمم لكثير من أمور الدولة قلة الخراج الاذي كاان ير اع  لاى األميار 

 .علي بن يوسف



بان يوساف مالي  ي عهاد األميار علاي  ورغم تورد عبد الواحد المراكشي بذكر الخراج كمورد     

 ال أنه لم يوضح متى  رض مذا الخراج ورغم ذلك ير ح باأن ماذا الخاراج قاد  ارض قبال عصار 

ألن رواية عبد الرحمان المراكشي عن مذا المورد المالي توحي بأن الخراج قد قل علي بن يوسف 

 .دا  يها ي عصر علي بن يوسف بالمقارنة لإلصور سابقة كان مذا الخراج زائ

          :الضرائب غير الشرعية-ه

 ذا كان عبد هللا بن ياسين قد أقر الموارد الشرعية كأسااس لماوارد دولاة المارابطين  إناه نوساه      

مو الذي شذ وأقر الموارد غير الشارعية وماع تزاياد الضاغوط المالياة علاى المارابطين اتباع أماراا 

ن ماذا الإلدياد ماالمرابطين مذا السياسة واساتحدثوا بإلاض الضارائب المالياة غيار الشارعية ومنااك 

 .الضرائب التي  رضا وكان من أممها المكوس وال باية والمغارم والقبالة والمإلونة او الوظيوة

والمكااوس وال بايااة ماان الضاارائب غياار الشاارعية التااي  رضااا علااى الت ااارة والاارا ح أن      

علااى  الماارابطين قااد عر ااوا المكااوس عماان ساابقهم ماان حكااام المغاارب  ااالمكوس  رضااها الزناااتيون

اس قبل عصر المرابطين ال سيما على الت ار الم تازين من  اس  لى س لماسة حيم كانوا سكان  

 . يلزمونهم أمواال على ما مإلهم من الت ارة

ورغم ان المكوس وال باية قد  رضا على الت ارة  ال أن تأثيرما امتاد علاى المازارعين الاذين     

وس وال باية ضرائب  رضاا علاى الت اار كانوا يبيإلون محاصيلهم  ي األسواق وبذلك تكون المك

والزراع كما  رضا المكاوس أيضاا علاى أمااكن الإلباور  اي عصار المارابطين وقاد اعتارض ابان 

تومرا على من طالبه بالمكس حين أراد عبور وادي أم الربيع وقاد أضارا ماذا المكاوس ضاررا 

 .بالغا بالرعايا

يد مويتها عدا القول بأنه لام تبحهاا الشاريإلة أما المغارم  قد وردا أيضا  ي المصادر دون تحد     

وقد اتصوا المغارم  ي  مارة علاي بان يوساف بالتإلادي علاى حقاوق النااس و اي ماذا الساياق نوهام 

يحيى بن  انوا البن تومرا أثناا عودته  لى المغرب أن الوزير لماذا اشتكى الإلامة بقرية أكرسيف 

 .أغرمهم ألف مثقال  ي نإلامة له قد قتلا



كما وردا أيضا المإلونة أو الوظيوة  ي المصادر دون تحديد طبيإلتها  ي حين يإلر ها الابإلض      

والمصاادر ال . بأنها ضريبة يورضها األمير على رعاياا لتو ير النوقاا المطلوبة للمإلارك الحربياة

تسإلف  ي توضيح مقدار مذا النوع من الضارائب غيار أن الوظيواة علاى قرياة  اي األنادلس كاناا 

 . سين دينارا ونصيب أحدمم أربإلة دنانيرخم

ويدخل  اي ساياق ضاريبة المإلوناة أيضاا ماا  رضاه األميار علاي بان يوساف علاى الرعياة مان      

ت هيز  ريق من أبنائهاا بساالحهم ونوقااتهم ليشاتركوا  اي ال ياوش المرابطياة ضاد أعادائهم خاصاة 

م وكاان قساط أمال  ااس منهاا  4428/ ا  523حين علام باأن ابان رذميار غازا باالد المسالمين عاام 

 4435/ ا  530ثالثمائة غالم من سودانهم برزقهم وسالحهم ونوقاتهم كما د ع أمل  اس أيضا عام 

مقدار مإلين من المال يورض م عشرن ألف دينار مإلونة لل يش أي أن ضريبة المإلونة أو الوظيوة 

 .على كل قرية ومدينة لسد نوقاا ال هاد

أمااا القبالااة  هااي ضااريبة تواارض علااى كا ااة الساالع المصاانإلة وأنااواع الت ااارة التااي كانااا تباااع      

باألسواق حتى أن أسواق مدينة مراكش حاضرة المرابطين لم تسلم من تلك القباالا وماذا ماا أكادا 

وكانااا أكثاار الصاانع بمااراكش متقبلااة عليهااا مااال الزم مثاال سااوق الاادخان :" اإلدريسااي حياام قااال

 .ابون والصور والمغازل ومانا القبالة على كل شيا يباع دنى أو  ل كل شيا على قدراوالص

 اي ورغم ما ذكرا اإلدريسي عن القبالة ومإلناما  قد انواردا بإلاض اآلراا  اي تإلرياف القبالاة      

كراا األراضي وذلك اعتمادا على ما ورد  ي بإلاض ناوازل الوتارة المرابطياة تلك الوترة على أنها 

 .تي وردا بهذا المإلنىوال

والرا ح أن المتقبلين كانوا قد زادوا من قباالتهم على المغاربة بشاكل لام يتحملاوا وماذا األمار      

وماذا أيضاا يوسار  –كما ذكرناا ساابقا  –مو الذي د ع ابن عبدون الى حملته الشديدة على المتقبلين 

 .اله وم الإلنيف الذي و هه الموحدون  لى القباالا

تإلددا الضرائب غير الشرعية  ي عهد المرابطين خاصة أن الدولة وا ها بإلض المخاطر و     

الإلسكرية استلزما تو ير المال وللحاد مان ماذا المخااطر  قاد ل اأ المرابطاون  لاى  ارض ضاريبة 

علااى أماال األناادلس يخصااص دخلهااا إلقامااة أسااوار  دياادة وتاارميم " التإلتيااب أو التإلطيااب " تساامى 



م على أمل  اس أن يرمماوا أساوار المديناة  4435/ ا  530عام رض المرابطون القديم منها كما  

 .ويزيدوا  ي بناا مس دما على نوقتهم

ومن منا يتبين أن المرابطون ال سيما  ي أواخر عصرمم استحدثوا كثيارا مان الضارائب غيار      

المارابطين والتاي  الشرعية ومذا ما يشكك بل يهدم الرواية التي أتى بها ابان أباي زرع عان عصار

لم : " غير شرعية  ذ قال ضرائبذكر  يها أن أمراا المرابطين لم يورضوا المكوس والمإلونة وأية 

ي ر  اي عملهام طاول أياامهم أي أياام المارابطين رسام مكاس وال مإلوناة وال اخاراج  اي بادياة وال 

 .حاضرة

              :جباية األموال-و

ةن آلخر حملة عسكرية ل باية الضرائب يارا قهم عماال ال باياة كان أمراا المرابطين يرسلون من 

وكان  ناود المارابطين يتصار ون وكاأنهم دخلاوا باالدا موتوحاة ال سايما  اي عهاد علاي بان يوساف 

 .خصوصا وأنه قد أوكل للمليشياا المسيحية مهمة  باية واستخالص مذا األموال

عاام وذلاك بالنسابة للزكااة وال زياة والخاراج  أما بالنسابة لمواعياد  ماع األماوال  إناه كاان  اي     

بطية يصإلدون  لى ال بل  ي كل الموروضة على أمل الذمة حيم كان  باة األموال  ي الدولة المرا

 .عام ل باية ما على الرعية من األموال
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 : عنوان المحاضرة

 اللباس في المغرب االسالميمظاهر 

 (تتمة) 2في العصر الوسيط محاضرة 

 :البرنس-2

يجهل أصل هذه الكلمة وتعني حسب ابن منظور كل ثوب رأسه منه وقد كانت شائعة      

االستعمال في المشرق اإلسالمي حيث نجد في صحيح البخاري بابا خاصا بالبرانس، نهى 

المحرم عن لبسها وتطلق على غطاء الرأس ففي العصر العباسي اتخذت نساء ( ص)الرسول

يدعى البرنس مرصعا بالجواهر محلى بسلسلة ذهبية مطعمة الفئات الميسورة غطاء للرأس 

باألحجار الكريمة ويعزى ابتكار هذا الغطاء إلى علية بنت المهدي وأخت الرشيد ويعرف الحسن 

الوازن البرنس بقوله إنه عبارة عن معطف أسود ينسج قطعة واحدة بغطاء الرأس ويذهب بعض 

وتعني الثياب   (Birras)" بيروس"سم اإلغريقي الباحثين إلى أن أصل التسمية مشتق من اال

اشتهرت سوق فنكور في صنع برانس ( أربعة مراحل في اتجاه أغمات)الطويلة أو عن مدينة فاس 

وذكرها الحسن الوازن بنواحي تادال ويمكن القول إن اللون األسود شكل اللون سود حصينة 

 .ول وأهم وظيفة لهااألصلي للبرانس والوقاية من البرد وتهاطل االمطار أ

في العصر المرابطي، تعددت ألوان البرانس ونستقي ذلك من المأتى برنس التي أهداها يوسف      

بن تاشفين البن عمه أبي بكر بن عمر والتي اختلفت ألوانها من بيض وحمر وكحل واختص اللون 

طرزة التي تدخل في المسكي بالخلفاء الموحدين وال تمدنا المصادر بمعلومات عن الزخارف واال

تزيينها وال يعني ذلك أنها كانت تنسج من غير تزيين فقد اشتهرت بعض أحياء مدينة فاس بصنع 

كل ما تزين به البرانس من بلطوات حريرية وغيرها وبلغت االندلس شأوا بعيدا في هذا المجال 

د برنسا له لوزة مفرغة  فضمن هذه الهدايا الملوكية التي ذكرت في عهد الحكم الثاني المستنصر نج

من خالص التبر مرصعة بالجوهر والياقوت ولم يكن انتاج األندلس وافريقية غائبا عن األسواق 



الصوف الخشن المغربية والبالطين المرابطي والموحدي وإذا كانت العامة تتخذ البرنس من نسيج 

ق الصوف والحرير والديباج أو الكتان فإن الفئات الميسورة كانت تسعى للتميز فاتخذتها من رقي

 .ومنها من كان يختص بالخلفاء الموحدين

وأهم مراكز انتاج البرنس فهي إضافة إلى فاس وسوق فنكور وجبل مديون نجد السوس      

وأغمات ومراكش دون أن ننسى دور األوراش المنزلية فيما اشتهرت مدينة نول لمطة كسوق مهم 

 .لبيعها وقد اختلف أثمانها

      :بيةالجال-3

يا : التي وردت في القرآن الكريم" جلباب"يرى البعض أن أصلها يرجع إلى الكلمة العربية      

أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فال 

سع ويعرف ابن منظور الجلباب بأنه القميص ويقول انه ثوب أو". يؤدين وكان هللا غفورا رحيما

من الخمار دون الرداء ويعني أيضا الملحفة واإلزار والمالءة وقد اختص بالمرأة وحدها ويعتبر 

تفسير الخطيب الشربيني أكثر دقة فعرف الجلباب بأنه كل ما يستر به فإن كان المراد القميص 

تطويله اؤه اسباغه حتى يغطى بدن المرأة ورجليها وإن كان المراد ما يغطي الثياب فادناؤه فادن

وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابها وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه 

واليدين ويعني هذا التفسير أن الجلباب ال يقصد زيا محددا وإنما هيئة معينة شرعها اإلسالم لتوفي 

واللغويين  عورة المرأة ويمكن تحقيقه بأي طراز آخر من الثياب وهذا ما جعل المفسرينستر 

يختلفون في تعريفه بغض النظر عن تأويالتهم فيما يخص طريقة ادنائه الواردة في القرآن الكريم 

فالجلباب اذا هو نعت للهيئة التي تبدو بها األلبسة فهل كلمة الجالبية في المغرب األقصى كانت تقد 

هم في هذا التساؤل سيسافقط واإلجابة عن هذه الهيئة؟ مع العم أنها كانت مقتصرة على الرجال 

وارد فابن وانودين من كبار الموحدين فر من وهو أمر " جلباب"تأكيد اشتقاقها من الكلمة العربية 

وذلك بعد سجن ازمور الذي وضعه فيه الخليفة الموحدي أبو الحسن المعتضد باهلل المدعو بالسعيد 

غير أن ينتبه بقية الحراس ويعني  أن تستر في جالبية بتواطئ مع أحد حراسه الذي اشتراها له من

من بين األغراض التي يفي بها الجلباب ونظرا الختالف الجالبية عن الجلباب من  السترأن ذلك 

ألوانها حيث الشكل واقتصار األولى على الرجال والثانية على النساء فقد أرجع البعض أصلها إلى 

من البرد واألمطار وهي تحيط بالجسد تتسع في اللونين األبيض واألسود وتجلى دورها في الوقاية 

وتضيق بأكمام ضيقة ويستغنى عنها بفتحتين لتمرر الذراعين وفتحة في األعلى يشد إليها غطاء 

الرأس وتنسدل إلى موضع الركبتين وتقصر عن ذلك وتطول حسب رغبات األشخاص وعاداتهم 

ي العصرين المرابطي والموحدي حاضرة ضمن األلبسة فوإن لم تكن شائعة اإلستعمال فقد كانت 

وأتيس "  أتيس من عبو البايت الذي باع الجالبية واشترى المقرع: "ووردت في أمثال العوام

بمعنى أغبى وأجهل أما عبو فهو اسم شخص من األسماء البربرية والبايت تعني الحارس الليلي 

برد واالمطار خاصة بالنسبة في الوقاية من الوالمقرع تفيد العصا وهو مثل يوضح دور الجالبية 

البن لمن يحترف الحراسة بالليل ويستفاد من رواية ابن عذارى المراكشي أن الحراس العشرة 



وانودين كانوا يرتدون الجالبيات وقد استم هذا النوع من اللباس الى يومنا هذا حيث تطورت فنون 

 .تفصيله وخياطته

    :العباءة-4

يعرفها ابن منظور في لسان العرب بأنها ضرب من األكسية والعباءة العربية قصيرة مفتوحة      

من الجهة االمامية ال أكمام لها ولكن تستخدم فيها تقويرات إلمرار الذراعين وتكون في الغالب 

منسوجة بنسيج غليظ وهو تعريف يعطيه دوزي للعباءة بغض النظر عن امتدادها الجغرافي 

في المغرب األقصى خالل عصري المرابطين والموحدين لم تتميز عن ويبدو أن العباءة والبشري 

هذا التعريف فهي قصيرة مفتوحة من الجهة األمامية وبدوم أكمام ونستقي ذلك من رواية المؤرخ 

ابن عبد الملك المراكشي في سياق حديثه عن الهيئة التي دخل بها المتصوف عيسى بن عبد 

أنها  لى مجلس يعقوب المنصور الموحدي حيث كان متلففا في عباءة ويفيد اإللتفافالعزيز يلبخت إ

كانت فضفاضة وفي حاالت أخرى تكون ضيقة وتتخذ في الغالب من الصوف الخشن وانحصرت 

ألوانها في األبيض واألسود وهما لونان توفرها الصوف أصال وميزت لباس الفقراء والزهاد 

دى فئة الخاصة في العصر الموحدي ومن خالل ترجمة التادلي والمتصوفة وتقوى حضورها ل

لحياة المتصوف أبي الحاج يوسف بن موسى الكلبي الضرير المعاصر للمرابطين نجد العباءة 

اللباس الوحيد الذي كان يستر جميع أعضاء الجسم تصنع له مرة واحدة في السنة تزامنا مع عيد 

 .األضحى

    :  يرالقميص والتشمير أو التشام-5

لم يكن لبس القميص شائعا في المغرب األقصى خالل العصرين المرابطي والموحدي وقد      

انتبه إلى ذلك بعض الجغرافيين العرب القدامى فالمقدسي في سياق حديثه عن لباس أهل المغرب 

ال لم يذكر القميص اطالقا فيما الحظ اليعقوبي أن القبائل الصنهاجية جنوب مدينة سجلماسة 

يلبسون قمصا وانما يتشحون بثيابهم ولم تكن قبائل برغواطة تلبس القميص ولم يرد ضمن هدايا 

يوسف بن تاشفين البن عمه أبي بكر بن عمر وال ضمن الهدايا والهبات التي تقدمها الدولة ويلمس 

بعض  هذا الغياب في العصر الموحدي فلم تشمله الكسوة التامة التي كان يخلعها الموحدون على

رعاياهم واختلف األمر مع العرب الوافدين على المغرب األقصى في عهد أبي يعقوب يوسف 

 ...م وهذا االستثناء ال  7711/ ه 655القمص سنة  الموحدي فنجده قد كساهم

                :السروال-6

العهود اإلسالمية عا منذ وكان هذا اللفظ شائ" شلوار"لفظ السروال مشتق من الكلمة الفارسية      

والسروال الفارسي القديم يضيق تدريجيا بعد الردفين حين يصل إلى درجة االلتصاق  األولى

بالساق ثم ينتهي إلى العقب وقد أشار البكري إلى السروال بمنطقة تامسنا كزي ألحد أمراء 

خذها أبو برغواطة واقتدى به في ذلك أهل بلده كما عرف أهل مدينة سبتة بلبس السراويل وات

العباس السبتي من الصوف وحرص أحد قضاة مدينة سبتة الفقيه أبو عبد هللا محمد بن عبد 

الرحمان الكتامي المعروف بابن العجوز على نقل هذه العادة إلى سكان مدينة فاس حين توليه 



 :قضاءها بأمر من تاشفين بن علي وعلق القاضي عياض على ذلك منوها بأعماله في القضاء قائال

 "يلبسون السراويالت نساء ورجال –أي سكان  –فسن في القضاء سننا وجعلهم "

 

    مظاهر تزيي بعض عناصر المجتمع

إن التعريف ببعض األزياء الشائعة في العصرين المرابطي والموحدي ال يجسد عالقة      

شكال اللباس المجتمع بملبوسه ولكنه أمر ضروري من الناحية المنهجية يهدف إلى وضع تصور أل

ومحاولة تقريبها من األذهان لالستناس بها عند األقدام على دراسة جوانب من عالقة المجتمع 

باألزياء وهي عالقة خضعت ألحكام الدين والتقاليد وتوجهات السلطة والمكانة االجتماعية والمادية 

الجماعة إزاء والعالقات الخارجية عوامل ذاتية وموضوعية تداخلت في تحديد سلوك الفرد و

اللباس ولن يتأتى الوقوف على بعض هذه العوامل إل من خالل تناول مظاهر من اللباس لدى 

 .بعض شرائح المجتمع

 : لباس المتصوفة –أوال 

شهد العصر المرابطي من الناحية الدينية ظهور أقطاب التصوف األولين بالمغرب األقصى      

وأساتذة الطرقيين وتوسع السلوك الزهدي في العصر الموحدي ففشت في المجتمع ظاهرة الصلحاء 

فاكتسحوا " الكأل  تنبت الصالحين كما تنبت" واألولياء حتى قيل إن أرض المغرب األقصى 

المجال وانتشروا في البادية والحاضرة وتبجيلهم واحترامهم ال يخضع لمنطق التباين الجغرافي 

راني ويجسد ذلك خالصة تطور ألربعة قرون من الوجود اإلسالمي بالمغرب فلم يعد والعم

االنتماء لبالد االم قضية ظرفية سياسية أو رغبة فئة معينة بقدر ما هو واقع مجتمع بكل عناصره 

ومكوناته وقد كان اللباس أهم مظهر خارجي يجسد السلوك الزهدي ومن أهم المؤشرات الدالة 

 .عليه

 :  قف من اللباسالمو-1

والتي تعلى ( سنةآن والرالق)وهو موقف يجسد جوانب من تجربة المؤمن من النصوص اإلسالمية 

المثل األخالقي األعلى وتجلى الزهد في الملبس ( ص)من شأن التقوى وتجعل من الرسول محمد 

لمغاربة في حياة بعض الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وأبي ذر الغفاري وغيرهم وألف ا

كتبا تخلد ما سنته القدوة في لباس الزهد فتطلعت هذه الفئة من المجتمع المغربي في العصرين 

المرابطي والموحد إلى ترقي أعلى الدرجات لتحصيل الورع وترك الطمع وبغض الدنيا ومن 

 . تمسك بها والفرار من دواعيها ومن أهلها والقناعة باليسير منها

فلم يكن يتخذ اللباس عندهم إال للضرورة المحققة ألغراض محددة منها ستر العورة وهو ما تدعوا 

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم : اليه األداب اإلسالمية مصداقا لقوله تعالى

ن القر والحر وإلضافة الى هذا الوازع الديني نجد تأثير الطبيعة فاتخذوا اللباس للوقاية م" وريشا

بغض وأيضا لالختالف عن بقية عناصر المجتمع والتميز بزي مخالف رغبة في أن يعرفوا به 



النظر عمن يتستر في هذا الزي لتحقيق أغراض شخصية وهو ما جعل البعض يأمرهم بأن ال 

يظهروه ألنهم يعرفون به ويكرمون له واعتبر المتصوفة ذلك سبيال لنشر الدين وترسيخه فقال 

الحمد هلل الذي جعلنا ممن يعرف به ويكرم له وهللا لنظهرن هذا الزي حتى يكون الدين : " حدهمأ

ومن مظاهر التشكيك في نوايا بعض الزهاد إساءة طائفة أغمات الظن بأبي محمد عبد " كله هلل

م فاختبروه بأن اشترى له أحدهم جبة  7701/ ه  617الجليل بن ويحالن المتوفى بأغمات سنة 

ف بعشر دنانير ووهبها له فجعلها في طاق على باب داره وحملة التشكيك هذه لها ما يبررها فقد مل

تخفى بعضهم تحت ستار هذه الطائفة لتحقيق األغراض الدنيوية واستطاعوا تكوين ثروات وأمالك 

من أهم مظاهر التقوى وحسن السرية وبلغ درجة  مهمة فكان الحرص على التقشف في اللباس

م يصدق  7768/ ه  680مدينة فاس المتوفى حتى أن أبا عبد هللا التاودي من  ف عن اللباسالعزو

كلمة بين أصحابه  –من أشياخ أبي مدين  –أثوابه ويبقى عريانا وفلتت للشيخ أبي عبد هللا الدقاق 

ك لو شاء رب* ان الذي البست من حلل التقى " ذكر فيها ضيق حاله فسمع صوتا يناديه في المنام 

 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري: " وإلى ذلك تدعو اآلية الكريمة " كنت عنه عاري 

وانفرد بعضهم بلبس خرقة تواري عورته فقط ولم يتردد " سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير

المتصوفة ومعهم عناصر أخرى من المجتمع في االحتجاج على بعض الزهاد المخالفين لزي 

م  7716/ ه  617ف كأبي محمد عبد الخالق بن ياسين الدغدوغي المتوفى بمراكش سنة التقش

إذا كنت مع هللا ( الحسن (وماذا في لبس : " والذي كان ال يمانع في اتخاذ اللباس الحسن وأجابهم 

التشوف في سياق ترجمته ألبي علي وتبير ابن ولعل ذلك لم يكن كافيا وإليه يلمح صاحب " بقلبي

ء لم يدنس من اللؤم راذا الم: " م إذ يقول  7276/ه  572جن الرجراجي المتوفى سنة يرزي

إذ ألبسه هللا تعالى من حلل الجنة ومن رق ثوبه رق دينه  ".فكل ما يرتديه جميل* عرضه 

والصادق ال ينبغي أن يلبس ثوبا إال هلل أما من لبس ثوبا للتفاخر بالدنيا والتكاثر بها فقد ورد فيه 

ازارة المؤمن إلى نصف الساق ال حرج عليه فيما : قال( ص)روى أبو هريرة أن الرسول " وعيد 

بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر ازاره بطرا لم ينظر إليه يوم 

 ".القيامة

فيه ومحكومة  فالمتصوفة كانت لهم ثقافة خاصة في اللباس مستوحاة من المجال الذي عاشوا     

في جزء غير ضئيل من التعاليم اإلسالمية لقد خرج المتصوفة عن حياة العامة من أضيق األبواب 

ولكنهم عادوا إليها من المنافذ الرحبة بالبذل وااليثار مما اكسبهم شهرة واسعة أقلقت سالطين 

خصوصياتهم بما في  فامتحن كثير منهم وضايقهم الموحدون في أدقالدولتين المرابطية والموحدية 

ذلك لباسهم ويبدو أن شكل المتصوفة الظاه يؤكد أهمية اللباس كلغة للتواصل لم يكن يستوعبها 

ويفهمها غير المتصوفة والعامة من الناس فارتأت السلطة في ذلك غموضا يقتضي التدخل لفك 

 .بعض ألغاز هذا التالقي

          : لباس أهل الذمة-ثانيا

 :ام أهل الذمةاللباس في أحك-1



اهتم التراث الفقهي في العالم اإلسالمي بنظام العالقة بين أهل الذمة والمسلمين ونشطت      

واحتلت مباحث صفة غيار . م 77/ ه 6اجتهادات الفقهاء في موضوع أحاكم أهل الذمة في القرن 

وثيقة التي سطر أهل الذمة حيزا هاما ضمن مجموعة تلك االحكام متخذة كمصدر أساسي لها تلك ال

أن : " فيها نصارى الشام شروطا تعهدوا بها وأوفدوها إلى الخليفة عمر بن الخطاب ومما جاء فيها

الجلوس وال نتشبه بهم في شيء من لباسهم في  نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا

وال ننقش ... لد السيوفوال نركب السروج وال نتق... قلنسوة وال عمامة وال نعلين وال فرق شعر

وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن نشد الزنانير على ... على خواتمنا بالعربية

وكان غيار اهل الذمة بحضرة الخالفة العباسية بغداد يشتمل على الزنار فقط على ما هو ". أوسطنا

الفاخر من الثياب الرفيعة وعمائم  في ديار الشام ومصر فركبوا السروج على فاره الدواب ولبسوا

الثوب وعظم جاههم خاصة بعد دخولهم في خدمة السالطين وكان ذلك سبب على اقدام الشيخ 

الصالح المشهور بالزهد والورع أبي بكر بن أحمد بن علي بدران الحلواني على تأليف كتابه 

لعباسي المقتدى ابن القائم بأمر م ورفعه إلى الخليفة ا 7801/ ه  108قبيل سنة " أحكام أهل الذمة"

تجعل جائزتي : " رافضا جائزته قائال( م  7801 –م  7816/ ه  101 –ه  151حكم ما بين )هللا 

 ".في أهل الذمة بمقتضى هذاوجائزة المسلمين الحكم 
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