
 

 

 

 وسط التجارة والحرف في المغرب األ

 التجارة ومميزاتهاالمحور األول:
 تعريف التجارة أ/
 أنواع التجارة/ب
 التجارة الداخلية-1
 التجارة الخارجية-2
 عوامل نموها/ج
 عراقيل تطورها/د
 صعوبات طرق التجارة البعيدة-1
 كساد السلع برخص األسعار-2
 أصناف التجار/هـ
 التجار المستقرونا/
 التجار المتجولوناا/
 التاجر الخزانااا/
 التاجر الركاضاااا/
 التاجر المجهزااااا/

 طرق تحصيل الربح في التجارة /و
  : نوع البضاعة الجالبة للربح/ز
 البضاعة الوسط بين الجييدة والرديئة ا/



 

 

 البضاعة القليلة العرض كثيرة الطلب اا/
 :الممارسات التجارية الفاسدةـ/ح
  االحتكارا/
 الغشاا/

 ثانيا/التجارة الخارجية
 محفزات التجارة الخارجيةأ/
 نظرة اإلسالم اإليجابية للتجارة/ا

 اا/مساهمة الدولة في تنمية التجارة
 ااا/موقع بالد المغرب األوسط االستراتيجي

 المواصالت اااا/سهولة 
 توفر األمن/ااااا
 التطور الزراعي والصناعي/اااااا

 جاريةااااااا/المعاهدات الت
 عراقيل التجارة الخارجيةب/

 النظرة السلبية إلى التجارةا/
 قطاع الطرقاا/
 تجارة السلطانااا/
 قلة رؤوس األموالاااا/
 المنافسة األجنبيةااااا/
 فرض الضرائب والمكوساااااا/

 المسالك والطرق التجاريةج/



 

 

 الطرق الخارجيةا/
 الطرق الداخليةاا/
 وسائل المواصالتد/
 لبريةالوسائل اا/
 الوسائل المائيةاا/
 _األنهار1
 _البحار2

 نظام سير القوافلااا/
 الصادرات والورادتهـ/
 الصادراتا/
 الوارداتاا/

 ثالثا/األسواق وتنظيمها
 تعريف السوق-أ

 أنواع األسواق-ب
 األسواق اليوميةا/
 األسواق األسبوعيةاا/
 األسواق المؤقتة أو الموسميةااا/
 لسوقنظام الحسبة أو صاحب اج/
 األسعارد/
 النقود واألوزان والمكاييلهـ/

 الحرف والمهنالمحور الثاني:



 

 

 :أ/حرفة الفالحة

 :ا/تعريفها

 اا/قدمها: 

 ااا/بداوهتا: 

 :ب/حرفة البناء

 ا/تعريفها:

  اا/دوافعها: 

 :ااا/أقدميتها

  اااا/مواد وطريقة البناء

 / الطريقة األولى1

 : /الطريقة الثانية2

 : اس في أشكال البنيانااااا/إختالف الن

 ج/حرفة النسيج والحياكة والخياطة

 :ا/تعريفها

 :اا/أقدميتها

 /النسيج والحياكة عند أهل البادية1



 

 

 :/ الخياطة عند أهل الحضر2

 :_تعريف الخياطة

 : _ طريقة أهل الحضر في الخياطة

 :_اختصاص أهل الحضر بحرفة الخياطة

 : ااا/المواد األولية

 : اااا/أنواع الثياب

 د/حرفة النجارة

 ا/تعريفها:

 اا/أقدميتها

 /حرفة النجارة عند أهل البادية1

 /حرفة النجارة عند أهل احلضر2

 المعادنهـ/
 و/الخزف والفخار

 /الدباغة والجلودز
 قائمة المصادر والمراجع

  1بريوت، ط – صادر دار العرب، املصري: لسان األفريقي منظور بن مكرم بن ابن منظور حممد-1
 م1991هـ/1012، 3م[: المقدمة، دار الفكر، ط1001-1332هـ/808-232ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد]-2
 م2000عباس حسن الحسيني:دستور المهن في اإلسالم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، - 3
م(،ديوان 10-9ثالث والرابع الهجريين)جودت عبد الكريم يوسف: األوضاع االقتصادية واالجتماعية في المغرب األوسط خالل القرنين ال-0

 م1992المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 م2001هـ/1022، 1حنان قرقوتي: الزراعة والصناعة والتجارة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط-



 

 

 غرناطة أخبار يف بن اخلطيب لسان الدين بن اخلطيب: اإلحاطة -
 800-832ص2م، ج2002، 1العليمي:العناية بالتجارة في االقتصاد اإلسالمي، التركي للكمبيوتر والطباعة، طنطا، ط بيلى إبراهيم أحمد-1 

 شركة الباقي عبد فؤاد حممد:الرتمذي، تح : سنن(هـ272) الضحاك بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن عيسى حممد أبو الرتمذي -1 
  (107/ 9ج)م،  1271/ هـ 1921 ،،2طمصر،  – احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة

 واحلركي التعليمي)التأسيس  يف السنوسي ومنهجه علي بن حممد اإلمام ليبيا، السنوسية يف الصاليب: احلركة حممد حممد علي -1 
 (77-71/ 1ج)، (والسياسي والدعوي والرتبوي

م، 2008، 1دّجن(، تح:محمد بن شريفة، دار أبي رقراق، طابن الصباح الحاج عبد هللا: أنساب األخبار وتذكرة األخيار)رحلة الم-1 

 92_91ص

 21-20، ص1مقديش الصفاقسي:نزهة األنظار، ج-1 

م،  2002، 1المملكة المغربية، ط-اإلدريسي:أنس المهج وروض الفرج، تح:الوافي نوحي، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-1 

 191-190ص

 2لساري والسارب ، صابن مليح السراج:أنس ا -11 

 (212/ 19ج) م2001/ هـ1422 ،4الساقي، ط دار، اإلسالم قبل العرب تاريخ ىف علي: املفصل جواد -1 
 ممالك يف األبصار : مسالك(هـ742) العمري العدوي القرشي اهلل فضل بن حيىي بن الدين أمحد ابن فضل اهلل العمري شهاب -1 

 (211/ 4) هـ، 1429 ،1طظيب،  أبو الثقايف، اجملمع األمصار،

هـ(:التبصرة بالتجارة يف وصف ما يستظرف يف البلدان من 211اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين الليثي ) -1 
، 9القاهرة، ط –األمتعة الرفيعة واألعالق النفيسة واجلواهر الثمينة، تح:حسن حسين عبد الوهاب التونسي، مكتبة اخلاجني 

 22م، ص1224هـ/1414
 ، 2، ط- بريوت - للثقافة ناصر عباس، مؤسسة إحسان:األقطار، تح خرب يف املعطار احِلمريي: الروض املنعم عبد بن حممد -1 

 (427ص) م ، 1220

 (77ص) اآلفاق، اخرتاق يف املشتاق اإلدريسي: نزهة -1 

 (21ص) العباد، وأخبار البالد القزويين: آثار -1 

 (94: ص) :اجلغرافياابن سعيد املغريب -1 

 (477/ 21الزَّبيدي أبو الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين: تاج العروس من جواهر القاموس، دار اهلداية، )ج -1 
، خمتار عبداحلميد و فاخوري حممود: املعرب، تح ترتيب يف املطرز: املغرب بن علي السيدبن عبد بن الدين ناصر الفتح أبو -1 

 (422/ 1ج)،1272 ،1حلب، ط – زيد بن أسامة مكتبة
/ 1ج)، الدعوة دار العربية، اللغة جممع الوسيط، تح: املعجم :النجار حممد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أمحد ـ مصطفى إبراهيم -1 

474) 
هـ، 9197بريوت ،  -فة دار املعر فتح الباري، ابن حجر العسقالين أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي:  -1 

 (11+10+4+9+2+1ج)

 (312/ 1ج) خلدون:تاريخ ابن خلدون، ابن -1 

 (712/ 2ج) ماجه: كتاب السنن، ابن -

  بريوت، – حزم ابن البواب، دار حسني علي:ومسلم، تح البخاري الصحيحني بني احلميدي: اجلمع فتوح بن حممد -1 
 (220/ 9ج) ،2م، ط2002هـ/1429



 

 

 (407/ 1ج) كتاب السنن،  داود: أبو -1 
 (7+9ج) الكبرى، البيهقي: السنن -1 

 22-21، ص2، ج2حسن الوزان:وصف إفريقيا، تح:محمد حجي ومحمد األخضر، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ، ط-1 

 89م، 1992ابن حوقل:صورة األرض، دار مكتبة الحياة بيروت، -1 

 128، دار األلمعية الجزائر، صم[1282-1231هـ/181-133]زيان ينن اسخالد بلعربي:الدولة الزيانية في عهد يغمر-1 
سناء عطابي:الفقه وتنظيم المجال الحضري في المغرب األوسط ما بين القرنين السابع والتاسع الهجري/الثالث عشروالخامس عشر -1 

 023، ص2018-2012اإلسالمية، السنة الجامعية الميالدي، أطروحة دكتوراه تحت إشراف:عالوة عمارة، بجامعة األمير عبد القادر للعلوم

 (131/ 1ج)بيروت،  – العلمية للرافعي، المكتبة الكبير الشرح غريب في المنير الفيومي: المصباح المقري علي بن محمد بن أحمد -1 

 (21ص) احمليط، يعقوب: القاموس بن الفريوزآبادي حممد -1 

 .91األحكام السلطانية والواليات الدينية، صه(ـ:  010 )ت حبيب حممد بن علي احلسن املاوردي أبو -1 

هـ(:احلضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات املسلمني هلا وحملات من تأثريها يف سائر 1421عبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّكة امليداين الدمشقي )املتوىف:  -1 
 (792م، )ص: 1222-هـ1412، دمشق، الطبعة: األوىل -األمم، الناشر: دار القلم

 109عمار عمورة: الجزائر بوابة التاريخ، دار المعرفة الجزائر، ص -1 

 282صالح بن قربة:المسكوكات المغربية من الفتح اإلسالمي إلى سقوط دولة بني حماد، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ص-1 

 110م، ص1922وان المطبوعات الجامعية الجزائر، رشيد بورويبة:الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها، دي-1 

 (972/ 4) بريوت، – الفكر البلدان، دار معجم اهلل: عبد بن اهلل عبد أبو ياقوت احلموي -1 

 02ابن مريم:البستان، ص-1 

 (170ص) م، 1227بغداد،  الثقافية، الشؤون دار األمصار، عجائب ىف جمهول: االستبصار -1 

هنداوي،  احلميد ، تح:عبداحملكم واحمليط األعظم هـ(:412املرسي ) سيده بن إمساعيل بن علي احلسن بواملرسي أ سيده بن -1 
 (907/ 9ج)م، 2000العلمية بريوت،  الكتب دار

 ما على السمعية الدالالت : ختريج(هـ722) مسعود بن موسى بن أمحد بن حممد بن علي الوزارتني ذي ابن احلسن اخلزاعي أبو -1 
، 2بريوت،ط –س، دار الغرب اإلسالمي عبا الشرعية، تح:إحسان والعماالت والصنائع احلرف من اهلل رسول عهد يف كان

 (771هـ، )ص  1412

مضاهر اجملال والدين واجملتمع باملغرب األوسط خالل العصر الوسيط، سلسلة الكتب األكادمية لكلية العلوم  الطاهر بونايب:-1 
  م2017معة حممد بوضياف باملسيلة، اإلنسانية واالجتماعية، جا

 فـي األحكـام هــ:: تحريـر333-936) صـخر بـن حـازم بـن جماعـة بن علي بن جماعة بن اهلل سعد بن إبراهيم بن محمد -1 
 :100 ص)م، 1611هـ/1041قطر،  الثقافة أحمد، دار المنعم عبد فؤاد: اإلسالم ، تح أهل تدبير

 حفظ يف الذاكر وغنية الناظر : حتفة(م 1477ه/271) التلمساين العقباين سعيد بن مقاس بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو -1 
 (22ص) م، 1277 دمشق، - الفرنسي الثقايف الشنويف، املعهد علي: املناكر، تح وتغيري الشعائر

ستير، إشراف:إسماعيل م(، رسالة ماج1112-1002ه/102-398كمال صادقي: الصناعات الحرفية بالمغرب األوسط في عهد بني حماد)-1 

 139م، ص2002-2001ه/1028-1022سامعي، جامعة األمير عبد القادر، 

 (94 ص) : اجلغرافيام1227هـ/721ابن سعيد املغريب ت  -1 



 

 

 أيار - ،11للماليني، ط العلم :األعالم، دار(هـ1927) الدمشقي فارس بن علي بن حممد بن حممود بن الدين الزركلي خري ، -1 
 (291/ 1ج)م، 2002 مايو/ 

 االبتهـاج : نيـل(هــ 1097) العبـاس أبـو السـوداين، التنبكيت التكروري حممد بن عمر بن أمحد احلاج الفقيه بن أمحد بن بابا أمحد -1 
 (190-122ص) م، 2000 ،2ليبيا، ط – طرابلس الكاتب، الديباج، دار بتطريز

بريوت،  ليدن، أفست صادر، األرض، دار : صورة(هـ977 بعد: املتوىف) املوصلي، البغدادي حوقل بن حممدالقاسم  أبو -1 
 (77/ 1ج)م،  1292

حكام يف مجيع أحوال السوق، تق حممد العمراوي، د ط، د م ط، د د ن،  حكام السوق النظر واألأ :ندلسيحيي بن عمر األ  -1 
 . 95م،ص2102

،تح احلبيب اهليلة، دار 0حكام، طاألا نزل من القضايا باملفيت و حكام  ملفتاوى الربزيل جامع مسائل األ: ابو القاسم  الربزيل -1
 .091، ص 4م،  ج2112الغرب االسالمي، 

 .222، ص 2م، طيأحسن التقاس ،املقدسي-1
 (47: ص) واملمالك أو املسالك العزيزي : الكتاب(هـ920: املتوىف) العزيزي املهليب أمحد بن احلسن -1 

 (792/ 2) واملمالك البكري: املسالك -1 
 (142/ 22) األمصار ممالك يف األبصار مسالك -1 

بريوت،  ليدن، أفست صادر، األرض، دار : صورة(هـ977 بعد) املوصلي البغدادي حوقل بن حممد القاسم ابن حوقل أبو -1 
 (77/ 1ج)م،  1292

 +  321-319ص 112: التشوف، رقم:ابن الزيات التاديل

 +  2011التكملة، ابن األبار: 

 ، +223،ص0صلة الصلة، جبن الزبري: ا

 +22عنوان الدراية صالغربيين: 

 + 11+ 10سبك املقال،صابن الطواح: 

 ، 22-10أنس الفقري،صابن قنفذ: 

 292طبقات األولياء صابن امللقن: 

 10ص 2تعريف اخللف برجال السلف، جأبو القاسم احلفناوي:   
 .01،ص 0590ط، دار املنصور للطباعة،البيذق، أخبار املهدي ابن تومرت، د ط،الربا -1
 09الغبريني:عنوان الدراية، ص -1 



 

 

 + 108، ص2القسم 1الذيل،السفر -1 

 222، رقم:222-221ص1جذوةاالقتباس ج

 ، 223،ص0صلة الصلة، ج -1 

 .22، ص وآخرون:احلواضر واملراكز الثقافية خالل العصر الوسيط، املركز الوطين اجلزائر عيسى بن الذيب -1
 .092ص  م،0555، 2ط ،:املوجز يف تاريخ اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرحيي بوعزيز -1 
 .21ص  ،1، ج2119اجلزائرية، دار احلكمة،  املدنتاريخ وثقافة موسوعة  :حساين خمتار -1 
 دار القاضي، اهلل عبد: التاريخ، تح يف ملالشيباين: الكا الكرمي عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن علي احلسن أبوابن األثري  -1 

 (229/ 5) ،2ط هـ،0409 - بريوت - العلمية الكتب
 .010م، ص 2115، 0ناهض عبد الرزاق القيسي، الفخار واخلزف، دار املناهج، األردن، ط -1 
 .240إمساعيل العريب، دولة بين محاد، ص -1 

  1  - حممد الطمار، املغرب يف ظل صنهاجة، ص 214. 
 (47: ص) واملمالك أو املسالك العزيزي : الكتاب(هـ920: املتوىف) العزيزي املهليب أمحد بن احلسن -1 

- عبد الرمحن اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام، د ط، اجلزائر،دار األمة، 2112م،ج0، ص195./ حيي بوعزيز، املرجع السابق، ص 
.0921  

دراسة يف احلياة االجتماعية  -م (  0055 -  0021ه /  959 -  909يوسف عابد، املوحدون يف بالد املغرب ) - 1
.، ص 2م، ج 2119 -  2111واالقتصادية، مذكرة دكتوراه، إشراف عبد العزيز فياليل، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة، 

441 . 1 
  - مجال أمحد طه، دراسات يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي للغرب اإلسالمي، ط 0، اإلسكندرية، دار الوفاء، 2112، ص 

 .0551  
م، 0522ه/  0411، بريوت، دار الفكر العريب، 0القفطي، أنباه الرواة على أنباء النحاة، تح حممد أبو الفضل إبراهيم، ط -

  1ص 111. 
 282للكتاب الجزائر، صصالح بن قربة:المسكوكات المغربية من الفتح اإلسالمي إلى سقوط دولة بني حماد، المؤسسة الوطنية -1 

 (121: ص) املغرب و األندلس أخبار يف املغرب البيانابن عذارى:  -1 
 .152، ص 0،ج0554، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 2، تح بشري البكوش، طاملالكي، رياض النفوس-1

  1  - السقطي، يف آداب احلسبة، ص11.

 
 
 
 



 

 

 التجارة والحرف في المغرب األوسط
 التجارة ومميزاتهاالمحور األول:

 تعريف التجارةأ/
، ورجٌل تاِجٌر واجلمع َِتاٌر بالكسر والتخفيف وَُتَّاٌر وََتٌْر، وأَرَض َمْتَجرٌَة مصدر ََتََر يـَْتُجُر ََتْراً وَِتَارًَة باع وشرى وكذلك اَتََّرَ  ا/لغة:

 1 وق، تقول العرب ِإنه لتاجر بذلك اأَلمر َأي حاذقيـُتََّجُر إِليها ويف الصحاح يتجر فيها وناقة تاجر نافقة يف التجارة والس
، أو قال هي تنمية 2عرفها ابن خلدون بقوله: التجارة حماولة الكسب بتنمية املال بشراء السلع بالُرخص وبيعها بالغالءاا/اصطالحا:

لها إىل بلد هي فيه أنفق وأغلى، أو بيعها املال بشراء البضائع وحماولة بيعها بأغلى من مثن الشراء إما بانتظار حوالة األسواق، أو نق
، قال 4، أو قال: هي شراء البضائع والسلع وادخارها يُتحني هبا حوالَة األسواق بالزيادة يف أمثاهنا ويسمى رحبا3بالغالء على اآلجال

 بعض الشيوخ:التجارة اشرتاء الرخيص وبيع الغايل.
بيع وشراء بني األفراد هي عملية أو  5ملنافع أو السلع والبضائع يف شكل مقايضةوعليه ميكن تعريف التجارة على أهنا تبادل ا     

، أو هي حتريك املال بالبيع والشراء لغرض 6واجلماعات، أو هي حرفة ميتهنا البعض بقصد حتصيل الربح عن طريق البيع والشراء
 الربح. 

البيع والشراء األول عى املمبعنيني، ورد بيف ستة مواضع و الكرمي مصطلح التجارة يف القرآن ذكر ورد مصطلح التجارة في القرآن:ااا/
َنُكْم فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكُتُبوَها َوَأْشِهُدو  قوله تعاىل: نصوص منهاأربعة يف  ا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم }ِإالَّ َأْن َتُكوَن َِتَارًَة َحاِضرًَة تُِديُرونـََها بـَيـْ

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن َِتَارًَة َعْن تـَرَاض  } ويف قوله تعاىل:، 7اِتٌب َواَل َشِهيٌد{َواَل ُيَضارَّ كَ   يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
}َوِإَذا رَأَْوا َِتَارًَة َأْو  ، وقوله تعاىل:9ِه َوِإقَاِم الصَّاَلِة َوِإيَتاِء الزََّكاة{}رَِجاٌل اَل تـُْلِهيِهْم َِتَارٌَة َواَل بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اللَّ  ، وقوله تعاىل:8ِمْنُكْم{

ٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجارَِة َواللَّهُ  َها َوتـَرَُكوَك قَائًِما ُقْل َما ِعْنَد اللَِّه َخيـْ ُر الرَّازِِقنَي{ هَلًْوا انـَْفضُّوا إِلَيـْ ه يشرتي بعمله الصاحل أن، أما مبعى 10َخيـْ
ُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَنـَْفُقوا ممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة  الثواب من عند اهلل تعاىل فورد يف نصني، كقوله تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـْ
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ه تعاىل: }يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل لو ، وق11{90ْم َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر )( لِيُـَوفِـّيَـُهْم أُُجوَرهُ 22يـَْرُجوَن َِتَاَرًة َلْن تـَُبوَر )
 12( {10أَُدلُُّكْم َعَلى َِتَارَة  تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاب  أَلِيم  )

 ب/نشأة التجارة
يث تزيد عن احلاجة، مما يؤدي بصاحبها للبحث عن مبادلتها ارتبطت التجارة يف ظهورها بإنتاج البضائع والسلع ووفرهتا حب    

أو بيعها بالنقود عند ، 13وال تزال متارس هبذا األسلوب عند بعض البدائينيببضاعة أو سلعة أخرى هو يف أمس حاجة إليها، 
 نشأة التجارة منذ زمن قدميكانت ظهورها، ومن مث  

 أنواع التجارةج/
الت اليت حتصل بني املدينة وأريافها، ومتارس يف أسواق ثابتة يف املدن، أو األسواق املتنقلة اليت َتوب هي املباد:ا/التجارة الداخلية

 .14اآلفاق، أو األسواق املومسية
وهي جمموعة من النشاطات اليت تعتمد على تداول املنتجات بني دولة ما ودول أخرى، وتتمثل يف تبادل اا/التجارة الخارجية:
بطريقتني، َتارة برية وتتم عرب القوافقل،  سموال وخمتلف السلع والبضائع عن طريق حدودها اجلغرافية، ومتار اخلدمات ورؤوس األ

 .15وَتارة حبرية ومتر عرب البحار
 تظافرت عدة أسباب وساعدت على منو وتطور التجارة منها:د/ عوامل نموها وأسباب تطورها:

 ا/العوامل الدينية:
:وردت نصوص دينية إسالمية كثرية حتث على العمل والكد بصفة عامة، وممارسة التجارة لمقدسات/وفرة النصوص الدينية وا1

بصفة خاصة، وقد ذكرنا ذلك يف عنصر مصطلح التجارة يف القرآن الكرمي، أما يف السنة النبوية فقد وردت نصوص أخرى ترفع من 
سلم قال: ) التَّاِجُر الصَُّدوُق اأَلِمنُي النيب صلى اهلل عليه و ي عن حديث أيب سعيد اخلدر درجة الصادقني يف َتارهتم وأعماهلم منها 

يِقنَي َوالشَُّهَداِء ( ، مما شجع 17، كما أن زيارة األماكن املقدسة ألداء املناسك، كثريا ما ارتبطت بتجارة القوافل16َمَع النَِّبيِّنَي َوالصِّدِّ
 ني خمتلف أقطار العامل اإلسالمي.على ممارسة التجارة وسهل من عملية تنقل البضائع ب

:انتشر اإلسالم وعم كل قارات العامل، كما ساهم التجار يف نشره، فدخل الكثري من الشعوب يف دين اهلل /انتشار اإلسالم2
بني  أفواجا، كمنطقة جنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا، مما سهل ويسر التجارة يف هذه املناطق وغريها، وصار تنقل القوافل التجارية

 املشرق واملغرب بشكل معهود من دون حدود مانعة.
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:اختالف التضاريس الطبيعية واألحوال املناخية، أدى إىل اختالف وتنوع االنتاج الزراعي والصناعي بني منطقة اا/العوامل الجغرافية
ما اشتهر الشمال بإنتاج احلبوب ، كاالختالف بني الشمال واجلنوب يف املغرب األوسط، فاشتهر اجلنوب بإنتاج التمور بينوأخرى

ر هبا وحتقق هبا فوالفواكه، بينما اشتهرت السواحل بالسمك واملرجان، وهذا يؤدي إىل تبادل البضائع وانتقاهلا من األماكن اليت تتو 
 .18الفائض إىل األماكن اليت تعاين نقصا وحاجة إليها

 ااا/العوامل السياسية:
سلطة السياسية احلاكمة واليت تشرف على تنظيم التجارة، حيث كان للحكام دور بارز يف منو : ويتمثل يف دور ال/تنظيم التجارة1

، ورعاية طرقها بتوفري احلماية واألمن وتنظيم األسواق وإسنادها إىل حمتسبني يشرفون على التجارة، وذلك مبحافظتهم على آداهبا
 .19تسيريها

مية باالكتفاء بفرض الضرائب الشرعية فقط وهي يسرية على رسوم التجارة : تلتزم الدولة اإلسال/عدم فرض الضرائب الباهضة2
ملوا على جباية أي ضريبة غري عوالبضائع املتنوعة، فقد اقتصر الرستميون على الضرائب الشرعية اليت حددها اإلسالم فقط، ومل ي

 .20رخاء الذي أدى إىل نشاط التجارةشرعية تتثقل كاهل التجار، مما ساهم يف رفع االنتاج ومضاعفته، ورفع مستوى ال
تجارية وكذلك سائر دول : عمل الرستميون على محاية القوافل التجارية جبيوشهم فتوفر األمن يف وقتهم للقوافل ال/توفير األمن3

 .21وسط، حيث توفر األمن للتجار على أمواهلم وحرية حركتهماملغرب ال
 اااا/العوامل االقتصادية: 

: احتوت كل مدينة يف املغرب األوسط على سوق كبرية، لرواج البضائع وخمتلف املنتجات، مما ساعد نظيمها/وفرة األسواق وت1
، وإقبال التجار على األسواق يف شكل قوافل، ومن جهة أخرى مت تنظيم السوق حبيث خيتص مكان معني على اتساع رقعة التجارة

سهل على احملتسب مراقبتهم، كما تتيسر عملية التنقل بني تاجر وآخر، ببضاعة معينة، وذلك حت ال يقع التالعب باألسعار، وي
 .22وهذا ميثل بدوره عامل ازدهار للتجارة

: تسهل وفرة النقود عملية التبادر التجاري، وتوفر النقود بكل أشكاهلا دراهم أو دنانري وأجزائهما ومكاييل متنوعة، /وفرة النقود2
 .23لتجارةيشكل هذا كله عامل مساعد يف منو ا
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ااااا/العوامل االجتماعية: كان هناك تباين واضح بني سكان املدن واألرياف، حيث أن حاجتهم ختتلف وكذلك منتوجاهتم، فتنتقل 
ن أهل املدينة جيدون حاجتهم أاجاهتم يف سلع أهل املدينة، كما السلع من هؤالء إىل هؤالء، فكان سكان األرياف جيدون ح

اجملتمع املتميز بالتباين  ، ويفنتاج احلريفنتاج الغذاء، واختصت املدينة باإلبإ الريف، ومن مث اختص الريف الغذائية خصوصا عند أهل
  .24تزداد حيوية التجارة

 ه/عوائق وعراقيل نمو وتطور التجارة
 ا/العوائق السياسية:

من مبا يشكله قطاع الطرق من أخطار على طرق ها وتطورها بوفرة األمن، ويف حال انعدام األ: تأثر التجارة يف منو /انعدام األمن1
التجارة يعد من أهم عوائق منو وتطور التجارة، حيث يصبح التاجر غري آمن على نفسه وبضاعته، مما يؤدي به إىل األحجام عن 

 املغامرة مباله.
 درجة قد تؤدي ببعضهم إىل : ميكن للحاكم مبا أويت من عظيم رؤوس األموال أن يزاحم غريه من التجار، إىل/تجارة السلطان2

 .26مضرة بالرعايا مفسدة للجبايا ، قال ابن خلدون: يف التجارة من السلطان25اإلفالس وكساد َتارة البعض اآلخر
: فإن فرض الضرائب املتنوعة والباهضة يعيق منو التجارة، ألن الضرائب واملكوس تضاف /فرض الضرائب والمكوس اإلضافية3

ي إىل ارتفاعها، فيقل الطلب السلع، فالضرائب غري الشرعية تثقل كاهل التجار، وتؤدي إىل ارتفاع األسعار، إىل األسعار، مما يؤد
، قال ابن خلدون: يستحدث صاحب الدولة أنواعا من اجلباية يضرهبا على البياعات، 27وضعف القدرة الشرائية وكساد األسواق

على أعيان السلع يف أموال املدينة، ...ورمبا يزيد يف ذلك زيادة بالغة فتكسد ويفرض هلا قدرا معلوما على األمثان يف األسواق، و 
 .28األسواق لفساد اآلمال، ويؤذن ذلك باختالل العمران

 اا/العوائق االقتصادي: 
َحوالُة  :إذا طال زمن الرُّخص يف سلعة من مأكول أو ملبوس أو متمول، ومل حيصل للتاجركساد السلع برخص األسعار  /1
سواق، فسد الرّبح والنماء بطول تلك املدة، وكسدت سوق ذلك الصنف، فقعد التجار عن السعي فيها وفسدت رؤوس األ

 .29أمواهلم
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كاختالف مكاييل وموازين   ،األوسط يف بعض املكاييل واألوزانوقع االختالف يف املغرب  اختالف النقود والمكاييل واألوزان:/2
، مما يشكل عائقا حيد من حرية 30د بني الرستميني واإلمارات العلوية واملناطق األغلبيةتيهرت عن تنس، وكذلك اختالف النقو 

 املبادالت التجارية وعامال مثبطا للتجارة ككل.
:يعترب الربا دخال ال يقابله عمال، أو جين فائدة دون عمل مقابل لتلك الفائدة، وهو جمرد اَتار بعنصر الزمن التعامل بالربا/3

جة الفقري، وهو يؤدي إىل ثقل حركة رؤوس األموال ويؤثر سلبا على منو العمل التجاري، وهلذا حرمته الشريعة واستغالل حلا
 .31اإلسالمية

: االحتكار هو حبس البضاعة انتظارا لغالئها، أو هو استيالء تاجر بعينه على بضاعة معينة بيعا وشراء، واحملتكر /احتكار السلع0
لوبة فيأخذها كلها مث حيبسها وال يبيعها وينتظر الغالء، وقد هنت الشريعة يف نصوصها عن االحتكارن هو الذي يتلقى البضاعة اجمل

ملنع االحتكار مباشرة أو  وذلك ملنع الضرر احلاصل منه، وهلذا منع الرستميون االحتكار كما أمرت الشريعة، كما تدخل الفاطميون
 .33لتحني أوقات الغالء مشئوم، قال ابن خلدون:احتكار الزرع 32بواسطة احملتسب

يف فصل الشتاء من أوحال وسيول، مما يشكل خطر كبري على  لكتعرض التجار للكوارث الطبيعية كما حيص  ااا/العوائق الطبيعية:
 قال ابنيضا عقبة صعبة أمام منو وتطور التجارة، أن الطرق التجارية البعيدة تشكل أ، كما 34ويعرقل منوها وتطورها التجارةطرق 

خلدون: البلد البعيد املسافة، أو يف شدة اخلطر يف الطرقات، كاملسافرون من املغرب إىل بالد السودان أو املشرق، لبعد طريقهم 
طرة باخلوف والعطش، فهي تفتقد إىل املاء إال يف أمكان معلومة، ال يهتدي إليها يهتدي إليها ته واعرتاض املفازة الصعبة املخُ ومشق

   35ان، فال يرتكب خطر هذا الطريق وبُعده إال القليل من الناسإال أدالء الركب
 و/تعريف التاجر وأصناف التجار: 

 على ما يعطيه والعطاء بغرض الزيادة فيما يأخذ : التاجر هو الذي يتبايع باألخذا/تعريف التاجر
 :ونماذج منهم اا/أصناف التجار

، مث يشغلوهنا يف و الذين هلم أماكن مستقرة يف السوق يلزموهنا حىت املساءوهم أصحاب احلوانيت التابتة أ/التجار المستقرون: 1
 .36غدهم
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: هم التجار املتنقلون بني املدن والقرى واملداشر ببضاعتهم، يتحدون خماطر الطريق، وكانوا يلقبون بدوي /التجار المتجولون2
رياهتا، وهم من ذوي الوجوه البائسة الذين اختذوا التجارة موردا غالبا التجار الذين ال ميلكون أرضا يقتاتون خب موه األرجل املغربة،

 .37للحصول على لقمة العيش، ومحاية أنفسهم من الفقر
: وهو التاجر الذي يشرتي السلعة يف مومسها، حيث تكون وفرية كثرية العرض، مث حيتفظ هبا حىت تتغري أسعارها، /التاجر الخزان3

 .38البني هلا، وحىت ينجح يف ذلك عليه أن يكون عارفا بأحوال البضائع وأماكن توفرها وأسعارهاعند ندرهتا يف السوق ووفرة الط
واملدن، حبثا عن السلع للمتاجرة هبا، وحىت يكون ناجحا عليه أن  البلدانخمتلف :وهو التاجر املتنقل ببضاعته بني /التاجر الركاض0

 .39واملدينة املسافر إليهايكون عارفا بأسعار السلع بني املدينة اليت هو هبا 
: وهو التاجر الذي يتخذ وكيال له يف مدينة أخرى أو بلد آخر جيهز إليه السلع، مث يتوىل هذا الوكيل بيع السلعة /التاجر المجهز5

 .40وشراء سلع أخرى يقوم بتصديرها إىل التاجر اجملهز، وحىت تنجح َتارته البد أن خيتار وكيال أمينا وذا خربة بالتجارة
 وبجاية /نماذج من تجار المغرب األوسط بتلمسان9

عبد الرمحن بن أيب بكر بن علي املقرى، صاحب أيب مدين، الذي دعا له ولذريته، مبا ظهر فيهم من قبول وتبني. وهو قال املقري:
ا ذكر من طبقاهتم أيب اخلامس فأنا حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر بن حيي بن عبد الرمحن، ... مث اشتهرت ذريته على م

بالتجارة، فمهدوا طريق الصحراء حبفر اآلبار وتأمني التجار. واختذوا طبل الرحيل، وراية التقدم عند املسري. وكان ولد حيي، الذي  
كان أحدهم أبو بكر، مخسة رجال. فعقدوا الشركة بينهم فيما ملكوه، وفيما ميلكونه على السواء بينهم واالعتدال، وكان أبو بكر 

حممد، ومها أرومتا نسيب من مجيع جهات األم واألب بتلمسان، وعبد الرمحن وهو شقيقهما األكرب بسجلماسة، وعبد الواحد و 
وعلي. ومها شقيقاهم الصغريان، بأي واالتن فاختذوا هذه األقطار واحلوايط والديار، فتزوجوا النساء. واستولدوا اإلماء. وكان 

ا يرسم له من السلع. ويبعث إليه الصحراوي باجللد والعاج واجلوز والترب، والسجلماسي كلسان التملساين يبعث إىل الصحراوي مب
امليزان يعرفهما بقدر الرجحان واخلسران، ويكاتبهما بأحوال التجار، وأخبار البلدان، حىت اتسعت أمواهلم، وارتفعت يف الفخامة 

أصيبت أمواهلم، فيما أصيب من أمواهلا، بعد أن مجع من كان هبا منهم إىل  أحواهلم، وملا افتتح التكرور كورة أي واالتن وأعماهلا،
نفسه الرجال، ونصب دون ماله القتال، مث اتصل مبلكهم فأكرم مثواه، ومكنه من التجارة جبميع بالده، وخاطبه بالصديق األحب، 

ل تلك املخاطبة، وعندي من كتبه وكتب امللوك واخلالصة األقرب، مث صار يكاتب من بتلمسان، يستقضي منهم مآربه، فيخاطبه مبث
باملغرب، ما ينبئ عن ذلك. فلما استوثقوا من امللوك، تذللت هلم األرض للسلوك، فخرجت أمواهلم عن احلد، وكادت تفوق احلصر 

عنه مبا له بال  والعد، ألن بالد الصحراء، قبل أن يدخلها أهل مصر كانت َتلب هلا من املغرب ما ال بال له من السلع، فيعاوض
وملا هلك هؤالء األشياخ، جعل أبناؤهم ينفقون مما تركوا هلم ومل يقوموا بأمر التثمري قيامهم، وصادفوا توايل الفنت، ومل ...من الثمن

شاً، يسلموا من جور السلطان، فلم تزل حاهلم يف نقصان إىل هذا الزمان فها أنا ذا مل أدرك يف ذلك إال أثر نعمة اختذنا فصوله عي
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ومن مجلة ذلك خزانة كبرية من الكتب، وأسباب كثرية تعني على الطلب، فتفرغت حبول اهلل عز وجل للقراءة،  وأصوله حرمة.
 41فاستوعبت أهل البلد لقاء، وأخذت عن بعضهم عرضاً وإلقاء، سواء املقيم القاطن والوارد والظاعن.

، فقدمه الفقيه أيب زيد بن ه[741-770]املشدايل البجائيى بن موسعمران موسى كما دخل تلمسان تاجرا الفقيه أبو  
اإلمام إىل السلطان أيب تاشفني الذي رفع عنه وعن أصحابه املكوس واملغارم اليت كانت تفرض على الداخلني ململكته، ملا أدرك 

 .42قدره ومنزلته العلمية
الصوف بسوق الصوافني ببجاية، وحيضى باحرتام الفقيه أبو حممد عبد اهلل الشريف خيتص يف َتارة أما ببجاية فكان  

 43وتقدير التجار لعلمه ودينه ونسبه
 ونوع البضاعة المربحة طرق تحصيل الربح في التجارةز/
 44: حيصل التاجر على الربح يف َتارته بثالث طرقطرق تحصيل الربح في التجارة ا/

 من الرخص إىل الغالء فيعظم رحبه ني هبا َحواَلَة األسواقب:بأن خيتزن السلعة ويتالطريق األول
ُفُق فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشرتاها فيه فيعظم رحبهالطريق الثاني  :أن ينقل بضاعته إىل بلد آخر تنـْ
 : يبيع بضاعته بالغالء على اآلجالالطريق الثالث

 : 45نوع البضاعة الجالبة للربح/ اا
لتاجر البصري ال ينقل من السلع إال ما تعم احلاجة إليه من الغين والفقري فا:تي يحتاجها كل أصناف الناسالبضاعة ال/1

، فتكسد والسلطان، إذ يف ذلك نفاق سلعته، أما إذا اختص نقله بالبضاعة اليت حيتاج إليها البعض فقط، فقد يتعذر نفاق سلعته
 .46سوقه وتفسد أرباحه

ايل من كل صنف من غ، فإن الاحملتاج إليها، فإمنا ينقل الوسط من صنفهانقل البضاعة : /البضاعة الوسط بين الرديئة والجييدة2 
السلع خيتص به أهل الثروة وحاشية الدولة وهم األقل، ويكون الناس أسوة يف احلاجة إىل الوسط من كل صنف، فليتحر التاجر 

 .47ففيه نفاق سلعته أو كسادها ذلك
: هذا النوع من البضاعة تكون أكثر فائدة للتجار وأعظم أرباحا، وأكفل ات/البضاعة البعيدة المسافة شديدة الخطر في الطرق3

ويعز وجودها  حبوالة األسواق، ألن السلعة املنقولة حينئذ، تكون قليلة ُمعوزة لبعد مكاهنا أو شدة الغرر يف طريقها، فيقل حاملوها
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اس وأكثرهم أمواال، لبعد طريقهم ومشقته، واعرتاض املفازة فغلت أمثاهنا، وهلذا َتد التجار الولعون بدخول بالد السودان أرفه الن
 .48الصعبة املخطرة باخلوف والعطش

 ،شدة الغررللبعد مكاهنا أو العرض يف األسواق إما السلعة املنقولة قليلة تكون أن ك  :البضاعة القليلة العرض كثيرة الطلب/0
وُيسرع إليهم الغى  ك سلعنا لديهم، فتعظم بضائع التجار من تناقلهافتجد سلع بالد السودان قليلة لدينا، فتختص بالغالء، وكذل

 .49والثروة من أجل ذلك، وكذلك املسافرون من بالدنا إىل املشرق لبعد الُشقة أيضا
 :الممارسات التجارية الفاسدة/ح
ف واخُلسران، وهلذا اعتربه الشارع نه يعود على فائدته بالتل، وأاالحتكار لتحني أوقات الغالء مشؤمقال ابن خلدون: االحتكار:/ا

 ، فالبد للتاجر األمني أن يبتعد عن ممارسته يف َتارته، وذلك لألضرار اليت يسببها فهو يؤدي إىل:50أخذ األموال الناس بالباطل
 _تقليل الكمية املعروضة من السلع يف السوق أو انعدامها، وبالتايل يفتقدها من حياَتها

 السلعة مما يؤدي إىل التضخم وإحلاق الظلم والضرر مبن متكن من شرائها _االرتفاع الشديد يف سعر
 _إهدار حرية التجارة والصناعة، وتقل روح املنافسة اليت تؤدي إىل االتقان

 فسةجديد واالبتكار، لعدم وجود املان_ضعف احلافز لدى احملتكرين على الت
 م مراكز ثقيلة داخل الدولة_حصول طبقة احملتكرين على األرباح الطائلة، وتتكون هب

 _هتيئة املناخ لظهور السوق السوداء
 .51_إتالف الكثري من املنتجات وتبديدها حىت يقل عرضها ويرتفع سعرها

ِه أَ وردت يف الشرع نصوص تدم اخلائن يف َتارته، منها  الغش:اا/  نَُّه َخرََج حديث ِإمْسَاِعيَل ْبِن ُعبَـْيِد ْبِن رِفَاَعَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
َصلَّى، فـَرََأى النَّاَس يـََتَبايـَُعوَن، فـََقاَل: 

ُ
، فَاْسَتَجابُوا ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه «يَا َمْعَشَر التُّجَّارِ »َمَع النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل امل

، َوَصَدقَ »ُهْم ِإلَْيِه، فـََقاَل: َوَسلََّم، َوَرفـَُعوا أَْعَناقـَُهْم َوأَْبَصارَ  َعثُوَن يـَْوَم الِقَياَمِة ُفجَّارًا، ِإالَّ َمْن اتَـَّقى اللََّه، َوبـَرَّ قال ابن ، 52«ِإنَّ التُّجَّاَر يـُبـْ
تفاوت يف ذلك ي، و 53األَثري مساهم فجارًا ملا يف البيع والشراء من اأَلميان الكاذبة والغنب والتدليس والربا الذي ال يتحاشاه َأكثرهم

، والغش نوعا من 54ار الباعة أهل الغش واخلالبة واخلديعة والفجور يف األميانر أصناف التجار، فمنهم سافل الطور احملالف ألش
، فالبد للتاجر الصدوق األمني من إظهار عيوب بضاعته وعدم إخفائها ،55وهو يشكل خطرا على اجملتمع ألنه حيطم الثقة اخليانة
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، 56رم أن يعلم ذو السلعة من بائع ومشرتي فيها شيئا، لو اضطلع عليه من يريد أخذها مل يأخذها بذلك املقابلوضابط الغش احمل
ومن مهام احملتسب أن يعمل على كشف ىالغش بكل الوسائل املمكنة، وخيتلف ذلك حسب نوع السلعة، وذلك حىت ال يلجأ 

 .57بعض البائعني إىل اخليانة وإخفاء عيوب سلعتهم
( الَِّذيَن ِإَذا 1}َوْيٌل لِْلُمَطفِِّفنَي ) ومن أنواع الغش أيضا التطفيف يف امليزان، وقد توعد الشارع احلكيم املطففني يف امليزان فقال:     

د البيع والشراء والوزن بالقسط ، كما أمر بإيفاء الكيل عن58({9( َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزنُوُهْم خُيِْسُروَن )2اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفوَن )
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل ) ، ويعد التطفيف يف امليزان أحد أنواع 59({91فقال: }َوأَْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخيـْ

امليزان، وذلك باختاذ إجراءات عملية ملراقبة املوازين  ، وقد حارب اإلسالم كل أنواع أساليب الغش يف60الغش الذي هنى الشرع عنه
 ومنها:

_حتديد مواصفات امليزان الصحيح والعادل والربئ من الغش، قال املاوردي:أصح املوازين وضعا ما استوى جانباه واعتدلت كفتاه 
 .61وكان ثقب عالقه يف وسط العمود

لوزن، بأن تكون مادة ثابتة ال تنقص وال تتآكل بقرع بعضها بعضا، يقول _مراقبة نوعية املادة اليت تصنع منها أرطال وأواقي ا
)الصنج احملفوظة عند احملتسب لتعري عليها الشيتزري: وينبغي للبائع أن يتخذ األرطال واألواقي من احلديد وتعري على الصنج الطيارة 

 .62وال يتخذها من احلجارةالصنج األخرى(،
ين واألرطال والدراهم القريبة من بعضها يف امليزان كثلث رطل وثلث أوقية وثلث درهم، ملقاربته لنصف _منع البائعني من اختاذ املواز 

 .63رطل ونصف أوقية، واحتمال الوزن به عند كثرة املشرتين
يسكن امليزان  قة الوزن الصحيحة والعادلة البعيدة عن الغش، قال املاوردي:وينبغي إذا شرع يف الوزن أني_مراقبة الباعة يف اتباع طر 

، وينبغي أن تكون موازين الباعة قليال قليال، وال يهمز الكفة بإهبامه، فإن ذلك كله خبس ويضع فيه البضاعة من يده يف الكفة
 .64معلقة، وال ميّكن احملتسب أحد من الباعة أن يزن مبيزان األرطال يف يده

 : ثانيا/التجارة الخارجية 
 أ/محفزات التجارة الخارجية

: فقد شجع اإلسالم على العمل والكسب بكل أشكاله، وخاصة ممارسة التجارة إذا كانت وفق رة اإلسالم اإليجابية للتجارةا/نظ
}يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم الشروط الشرعية مما أحل اهلل تعاىل، وقد وردت يف ذلك نصوص كثرية نذكر منها قوله تعاىل:
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، والدول اإلسالمية يف املغرب األوسط وغريه كانت هلا نظرة إجيابية للتجارة 65َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن َِتَارًَة َعْن تـَرَاض  ِمْنُكْم{بـَيْـ 
 انطالقا من خلفيتها الدينية.

رة، بل هناك أمراء وسالطني : فقد شجعت الدولة اإلسالمية ممارسة التجامساهمتها في ممارسة التجارةاا/تشجيع الدولة و 
التجارة على نطاق واسع، فاألئمة الرستميون سامهوا يف تشجيع التجارة من خالل نشر العدل وإقامة احملتسبني، ومل  امسلمني مارسو 

على نشر يعملوا على سن قوانني تعيق وحتد من تطور التجارة، وكذلك الفاطميني الذين عينوا لإلشراف عليها احملتسبني، كما عملوا 
 .66األمن وتنظيم التجارة وقننوها، وكذلك الدول اليت أتت بعدهم

قعها يف الوسط حلقة وصل بني خمتلف أجزاء بالد املغرب، فهي و : فهي تشكل مباالستراتيجياألوسط ااا/موقع بالد المغرب 
ودان بأطرافها، مما جعلها تشكل جسرا ومعربا تربط بني والية إفريقية وماراءها باملغرب األقصى وما وراءه، كما أهنا تربط بالد الس

 .67َتاريا، كما أهلها موقعها لتكون طريقا متر عربه التجارة الدولية، إىل مشال إفريقيا واألندلس وأوربا
لسهول من الشرق إىل فالطرق التجارية اليت تربط املغرب األوسط مبا جياورها، كانت خترتق منطقة ا :اااا/سهولة المواصالت 

 .68ن عائق طبيعية تذكر، ونفس الشيء بالنسبة إىل الطريق الذي خيرتق املنطقة من الشمال إىل اجلنوبرب، من دو الغ
وذلك منذ أن توقفت احلروب يف املغرب األوسط بداية من منتصف القرن الثاين اهلجري، وحلت حملها حسن  :ااااا/توفر األمن

ة وجرياهنا، فشهدت البالد اإلسالمية بصفة عامة ازدهارا اقتصاديا شامال، وانتعشت اجلوار واملصلحة املتبادلة بني الدولة الرستمي
الطرق التجارية الدولية، كما استمر السلم طيلة القرنني الثالث والرابع اهلجريني، أما حروب الفاطميني فكانت جمرد نزاع عن السيادة 

ك حلرص الفاطميني على انتعاش التجارة ألهنم كانوا يف أمس احلاجة إىل وتضارب املصاحل، ومل تؤثر سلبا يف احلياة االقتصادية، وذل
ذهب السودان وعبيده، قال القاضي النعمان:إن التجار يسافرون باألموال الصامتة والنعم الظاهرة مير هبا الواحد واالثنان يف اجلبال 

ا هو يف سوقه يبيت آمنا ويصبح ساملا، أما ابن ويسري حيث أحب واشتهى، كأمن والشعارى باخللوات والرباري فيبيت حيث أمسى
 حوقل فقد جاب بالد املغرب كلها شرقا وغربا تاجرا، ومل تعرتضه أية عقبة.

على التجارة  وبعد السيطرة اإلسالمية على حوض البحر األبيض املتوسط انقطعت به القرصنة، وكان لذلك انعكاس إجيايب   
 .69هتم ال خيافون ظلما وال عدواناطمأن التجار على َتار ااخلارجية، ف

سواق املختلفة، ونتج عن ذلك استتباب األمن واألبتقوية الصالت التجارية بني الزوايا وبني مراكز التجارة  السنوسي وقام املهدي    
ى من غري تردد، نتشار الطمأنينة، فقد زاد نشاط القوافل وأقدم املسافرون والتجار على قطع الفيايف والصحار وايف هذه الربوع 

فظهرت بوادر العمران يف الطرق الصحراوية وأصبح من امليسور على دعاة احلركة أن يصحبوا هذه القوافل وهؤالء املسافرين والتجار 
ىل االسالم، ويقضون على الوثنية، ويعطلون بذلك أعمال التنصري الذي تدعمه الدول األوروبية يف إيف رحالهتم وأسفارهم ويدعون 
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يا، وبالفعل حققت احلركة انتشاراً عظيمًا يف أوساط أفريقيا مثل بالد النيجر ، والكنغو، والكامرون، وجهات حبرية تشاد، وذاع فريقإ
 .70خرب احلركة السنوسية يف افريقيا من خالل طريق واداى وبرنو وكامن واداموا والداهومي وغريها

اة األهايل وعم الرخاء، واهتم حبفر اآلبار املتتابعة، على طول خطوط وقد زاد تبعًا لذلك عدد سكان الكفرة وانتعشت حي    
القوافل، فكان يرسل البعثات إلمتام ذلك، وأصبحت الكفرة ملتقى القوافل مابني السودان الغريب ) تشاد( والسودان الشرقي 

 .71وسواحل برقة
ل مدينة تيهرت وتنس تلمسان ة والرخاء االقتصادي مثلقد متتعت معظم مدن املغرب األوسط بالرفاهيرخاء االقتصادي:اااااا/ال
التجارة، فهؤالء املرتفني وأصحاب القصور يتطلعون إىل كل نادر وجديد  ر، فهذا الرخاء الشامل يعترب عامال مساعدا يف ازدهااوغريه

بن الصغري عن سكان تيهرت: يف تزيني قصورهم من حتف وأثاث، فيكثر الطلب على الكمليات املستوردة من اخلارج غالبا، قال ا
وأقاصي األقطار، ليس أحد ينزل هبم من الغرباء إال استوطن معهم وابتى بني أظهرهم، ملا  أتتهم الوفود والرفاق من كل األمصار

  .72يرى من رخاء البلد وحسن سرية إمامه وعدله يف رعيته وأمانه على نفسه وماله
 ااااااا/المعاهدات التجارية

مع إسبانيا وبقية بلدان أوربا حمكومة مبعاهدات حتدد أشكاهلا، وتنظم إقامة األفراد وفقا هلذه املعاهدات،  كانت التجارة
حيث كانت مملكة أراغون مبوجبها تشرتط لنفسها نسبة من الرسوم اجلمركية اليت يدفعها َتارها، وتشرف على احملور التجاري 

طرق ممرات ذهب السودان، وكان التصدير خاضعا لإلشراف املتمثل يف تعيني برشلونة مريوقة تلمسان سجلماسة، وهو أحد أهم 
حصص بعض املنتجات احليوية كاحلبوب، باإلضافة إىل أوامر حتظر تصدير املواد االسرتاتيجية كاألسلحة واحلديد واخلشب، 

كتلمسان وجباية، سلسلة كاملة من الفنادق،  امتلك سكان شبه جزيرة إيبريية يف كل املوانئ املغربية الكربى  ب هذه املعاهدات مبوجو 
كانت مزودة بكنيسة صغرية وحتتوي على فرن ومطعم باإلضافة إىل املخازن ومراكز التجارة، ختضع يف تسيريها إلشراف قناصل 

لبسيطة، والتوابل ، وكان اإليبرييون يصدرون للمغرب املعادن واخلشب واملصنوعات املعدنية اأهل ملتهم أمام السلطات احمللية ميثلون
من جباية -املشرتاة من الشرق، ومواد الصباغة والنبيذ والورق، واملنسوجات املتنوعة، بينما كانوا يستوردون األصواف واجللود والشمع

 .73، والثمر والسجاد ومنتجات حرفية أخرى-خصوصا
 ب/عراقيل التجارة الخارجية

ملك مبارك، لكن هو كثري املصايب من أجل لزيانية: ملك بين عبد الوادي قال ابن الصباح عن مملكة تلمسان ا :ا/قطاع الطرق
ملكة واحلكم، ويكون فيها قطع الطريق وتنحصر الناس عن األسفار، بعضهم بأس بعض، وتضعف من ذلك امل تبديل ملوكها يذيق

...بر متصل مثل احمليط مجيع األقطار، والقطاع يف ويضيق عليعهم احلال...وكذلك مجيع هذا الرب العدوي املذكور كثري احلراميات
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بعد املسافات وقليل املاء وكله صحراء من آسفي بين ماكر إىل فاس إىل تلمسان إىل جباية إىل تونس إىل طرابلس إىل برقة إىل 
يء ونفس الش إسكندرية مسرية مخسة أشهر كلها خلوات وخوف وعطش ورمال وفيايف منقطعة مسافرها بني احلجاج والتجار...،

)واحة ملحة يأوى إليها الدعار واللصوص والَتسر القوافل أن متر هبا من جراء  كانتاجلغبوب   يقال عن الصحراء الليبية: يف منطقة
( مقرًا له وبين هبا زاويته الكربى صارت مهد أمان ومركز عبادة، ومشرق أنوار السنوسي العبث يف أحنائها. فلما اختارها )السيد

رس هبا األشجار ونسق اجلنان واستنبط العيون وتوسع يف البناء، وأسس مدرسة لتخريج مريدي الطريقة أجلس ومعلم هداية . فغ
 .74للتدريس فيها جلة العلماء(

ال ميكن أن يقوم مبمارسة التجارة اخلارجية إال كبار األثرياء والتجار، ألن إعداد قافلة َتارية حيتاج إىل أموال  س األموال: و /قلة رؤ اا
ة، قال ابن خلدون:هلذا َتد التجار الذين يولعون بالدخول إىل بالد السودان أرفه الناس وأكثرهم أمواال، فيزداد رحبهم ويكثر كثري 

صعبة واملسالك طويلة احتاجوا إىل مساعدة غناهم، وهم قلة باملقارنة مع غريهم من أصحاب احلرف األخرى، وملا كانت الطرق 
إىل حلول أهل العراق من بصريني وكوفيني وبغداديني بتيهرت وسجلماسة، وهو ما يفسر عجز َتار غري ن الصغريهم، وقد أشار اب

 75املغرب اإلسالمي عن سد حاجة املشرق إىل سلع بالد السودان بسبب قلتهم وقلة رؤوس أمواهلم، فاحتاجوا ملن يشاركهم َتارهتم
ت به بالد املغرب بصفة عامة واملغرب األوسط بصفة خاصة، ولذلك ضعف االنتاج االقتصادي هو ما متيز : /المنافسة األجنبيةااا

حصر ابن خلدون بضائع املغاربة يف بعض املنتجات القليلة فقال: كصناعة الصوف من نسجه واجللد يف فرزه ودبغه، فإهنم ملا 
، وهلذا اقتصر دور 76يه من حال البدواةاستحضروا بلغوا فيها املبالغ لعموم البلوى هبا، وكون هذين أغلب السلع يف قطرهم ملا هم عل

َتار املغرب األوسط على الوساطة فقط، كنقل سلع البلدان األخرى، وكانوا يواجهون منافسة شرسة من َتار األندلس واملغرب 
ال له من ،  قال املقري:ألن بالد الصحراء قبل أن يدخلها أهل مصر كانت َتلب هلا من املغرب ما ال ب77األقصى وإفريقية واملشرق

، فالصناعات احمللية املغربية كانت َتد منافسة من طرف الصناعة املشرقية، واليت هي يف 78السلع فيعاوض عنه مبا له بال من الثمن
 .79الغالب أرقى وأفخر حبكم التفوق احلضاري
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 ج/المسالك والطرق التجارية
 برية /الطرق الأوال

 االسكندرية  آسفي إلىمدينة من  ىالشمالي الرابط بين المغرب األقصطريق ال/ا
سكان بيوت الشعر إىل  ىل آخر مصور طرابلس إىل برقةمن بالد بين مرين إ قال ابن الصباح:... فاخلوف واخلالء وبعد العمائر     

ىل فاس د املسافات وقليل املاء وكله صحراء من آسفي بين ماكر إي...بر متصل مثل احمليط بعاسكندرية باب الشرق وباب الغرب
إىل تلمسان إىل جباية إىل تونس إىل طرابلس إىل برقة إىل إسكندرية مسرية مخسة أشهر كلها خلوات وخوف وعطش ورمال وفيايف 

 80منقطعة مسافرها بني احلجاج والتجار
 :فاس تلمسان فرع/1

أميال، ومنه إىل منالتة مرحلة)ويقال هلا   فاس وتلمسان تسع مراحل، والطريق بينهما خيرج من فاس إىل هنر سْبو ستةنيباملسافة      
، ومنها إىل قلعة كرمطة مرحلة، ومنها إىل مزوار مرحلة، وادي إيناون(، ومنها إىل كرّنطة مرحلة، ومنها إىل باب زناتة حنو عشرة أميال

إىل صاع مرحلة، ومنها إىل على وادي ملوية، ومنها  طلمومنها إىل وادي مسون مرحلة، والطريق عليه إىل تابريدا وهو حصن منيع 
جراوة مرحلة، ومنها إىل ترنانة مرحلة، ومنها إىل العلويني مرحلة، ومنها إىل تلمسان مرحلة لطيفة، ومدينة تلمسان قبل بالد املغرب، 

 .81وهي على طريق الداخل فيه واخلارج منه فالبد له منها واالجتياز هبا على كل حال
 فرع سجلماسة تلمسان:/2

جلماسة إىل ثرمى اثنا عشر ميال إىل القبالة مرحلة إىل غريان تدغي مرحلة، إىل حصن املق مرحلة، إىل حصن مسكالل من س    
أربعة وعشرون ميال، إىل جبل ملح مرحلة، إىل منزل قرسم مرحلة، إىل حصن وطاط مرحلة، إىل عني نفسرات مرحلة، إىل قرية غار 

صن صا مرحلة، إىل تامة عمار إىل السواقي مرحلة، إىل وجدة مرحلة، إىل حصن تالزارين امللح مرحلة، إىل آكر سيف مرحلة، إىل ح
 .82مرحلة إىل مدينة تلمسان

: الطريق من تلمسان إىل وهران الساحلية مرحلتان كبريتان، خترج من تلمسان إىل وادي وارو مرحلة ومنها فرع تلمسان وهران /3
، أو من تلمسان إىل ماوزرت مث دسار الغار وبينهما قصر سنان، مث إىل وهران على ساحل 83إىل قرية تانيت مرحلة ومنها إىل وهران

 .84البحر
: الطريق من تلمسان إىل مدينة التنس سبع مراحل، خيرج من تلمسان إىل قرية العلويني ومنها إىل قرية بابلوت فرع تلمسان تنس/0

ومن الرحل إىل أفكان مرحلة، ومنها إىل إىل رحل الصفصاف مرحلة،  مرحلة، ومنها إىل قرية سي على هنر مرغيت مرحلة، ومنها
عسكر مرحلة، ومنها إىل جبل فرحان مارّا يف أسفله إىل قرية عني الصفصاف مرحلة، ومنها إىل مدينة يلل مرحلة مث إىل مدينة 

ُ
امل

 .85ة تـََنس مرحلةُغزة، ومنها إىل سوق إبراهيم مرحلة، ومنها إىل بلدة التني مرحلة، ومنها إىل مدين
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:خيرج من تنس إىل بين وازلفن مرحلة لطيفة يف جبال وعرة وشواهق متصلة على هنر شلف، ومن تنس إىل شلف فرع تنس مليانة/5
 . 86مرحلتان، ومن بين وازلفن إىل اخلضراء مرحلة، ومنها إىل مليانة مرحلة

وازلفن إىل اخلضراء إىل مليانة إىل كزناية على هنر شلف إىل  قرية على هنر شلف إىل بين: من مدينة تنس إىل فرع تنس المسيلة/9
 87املسيلةريغة إىل ماورغة إىل تامز َكيدة إىل آشري، إىل الوادي املاحل إىل منزل الكور إىل 

 : من تلمسان إىل تاهرت أربع مراحل، خيرج من تلمسان إىل تادرة مرحلة، ومنها إىل قرية نّداي مرحلة،تاهرتفرع تلمسان /3
 .88ومنها إىل تاهرت مرحلتان

من مليانة إىل كزناية مرحلة ومنها إىل قرية ريغة مرحلة، ومنها إىل ماورغة مرحلة، ومنها إىل مدينة نقاوس فرع مليانة المسيلة:/1
الث مرحلتان ومنها إىل املسيلة أربع مراحل، ومن نقاوس إىل حصن بسكرة مرحلتان ومنها إىل حصن ماوس يف أسفل جبل أوراس ث

 .89مراحل ومنه إىل املسيلة أربعة أميال
:من تاهرت إىل قرية أْعرب مرحلة، ومنها إىل قرية دارست مرحلة ومنها إىل مدينة ماما مرحلتان، ومنها إىل فرع تاهرت المسيلة/6

لة، ومنها إىل املسيلة قرية ابن خمرب مرحلة، ومنها إىل أشري زيري مرحلة، ومنها إىل قرية سطيت مرحلة، ومنها إىل قرية هاز مرح
 . 90مرحلة
، وذكر االصطخري بينهما ست وثالثون :يستغرق هذا الطريق مسافة ثالثني يوما على اإلبلالطريق من تاهرت إلى القيروان/14

نة مث مرحلة، وجعلها البكري تسع عشرة مرحلة، وذكر اليعقويب أن اخلارج من القريوان إىل تاهرت مير على سبيبة مث جمانة مث مسكيا
 باغية وهبا يتفرع الطريق فرعني:

 _الفرع األول: من باغية إىل تيجس مث قسنطينة مث ميلة ومنها إىل جيجل وطريق آخر إىل سطيف
_الفرع الثاين: من باغية إىل دوفانة مث بلزمة مث سطيف، وطريق آخر إىل نقاوس مث طبنة مث مقرة مث أربة مث حياض بين برزال أو 

 .91هاز مث حصن مصادف بن جرتيل مث سوق كرام إىل تيهرتمسيلة ومنها إىل 
تاينست إىل قصبة  مليانة إىل املدية إىل حصن الوززفة إىل حصن سائالل، إىل حصن: ينطلق من الطريق من مليانة إلى بجاية/11

 .92يف جبل جرجرة إىل حصن بكر مث إىل تكالت مث إىل جباية برغواط
املسافة من جباية إىل قسنطينة مائة وعشرون ميال، من جباية إىل املنصورية مخسة وعشرون : الطريق من بجاية إلى قسنطينة/12

ميال إىل جيجل مخسة وعشرون ميال، إىل سوق بين زندوي مخسة وعشرون ميال، إىل جبل سحاو مخسة وعشرون ميال، إىل 
 .93نطينة عشرون ميالسق
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طبنة الزاب أربع مراحل ومن باغاي إىل ثالث مراحل طينة إىل باغاي : من قسنإلى القيروان الطريق من قسنطينة إلى توزر/13
، وبني توزر واحلامة مرحلة خفيفة، وكذلك من احلامة إىل تقيوس مرحلة خفيفة، ومنها إىل قفصة 94إىل توزر قسطيلية أربع مراحل

 95يوم، ومنها إىل القريوان أربع مراحل
 :النيل نهرصحراء فزان إلى الطريق الصحراوي مراكش اا/
، 96، حيث ذكر االنطالق من مراكشمليح السراجيتضح هذا الطريق من خالل رحلة ابن  /الطريق من مراكش إلى توات:1

مث حل الركب بتاكنة مث الفسفاس بني اجلبال يف ، 98والتوجه إىل تبكتو بوسط قبيلة حربيل 97كب إىل آغمات وريكةر وذكر خروج ال
 نزول احمللة بقصبة اجلالوي مث بتاسيوت وهو موضع ليس فيه للركب قوت، أهله بلداء الطبع وعر، مث ألسفل جبل بثنية الوحل، مث

، مث لبالد وازرزات مث لتفرنني منزل بني جبلني ال عمارة فيه مث بالد درعة 99مشهورين بالنهب والقطع، مث لقصبة الشيخ على الزيين
انه رقاق القلوب...فأول منزلة منه مزكيطة مث تابرنوست مث زاوية سيدي حمل سكون ودعة مأمونا من املخاوف يف املال والرقاب وسك

، مث قصبة السلطان تينزولني مث تن آردن زاوية املرابط مث ملوضع يعرف باستور على الوادي مث ملوضع يعرف بتحمدارت مث 100موسى
مع نفر من أهل تاجمروت فسلكوا بالركب يف وعر بني  لزاوية املرابطني مث لبين علي بإزاء زاوية املرابط سيدي عبد العايل فركب بغلته

يقال له خنك اللكتاوة حرصا عليه واتقاء أن يصيبه مكروه من طائفة من اللصوص َتتمع فيه غالبا، إىل أن قطعوا الوعر  جبلني
 تأهب الركب للمسري وشدو فحلوا ببين حيون بلكتاوة، فأقام املركب هناك مثانية أيام النتظار رسول امللك مث لبين مسنان، فمن مث

الىزر لقطع الصحاري وركوب البعري...مث ملوضع يعرف باملنكوب شعب كثري اآلبار...مث ملوضع بعل ال ماء فيه وال خنل، مث ملورد 
يقال له زكد غدير حتت عصف يف أرض مرتفعة عذب ماؤه حلو، مث بعده مرحلتني صحراء مث مورد يقال له احلمري ويعرف بالدورة 

حدر إليه ماء وادي تافاللت... مث لبئر يعرف بأيب العظام بإزاء شعبة عمقها يف األرض بعيد املرام...مث مرحلتان صحراء ال ماء ين
هبا، مث لبالد تابلبالت ومها مدشران كثريا املرعى واخلصب واملاء...مث مرحلة صحراء مث مرحلة ذات مورد عذب وماء زالل...مث منزل 

ن تاه يف آخرمها الركب...فنزل الركب على بئر يعرف واامث مرحلتان صحر  هرف بعكلة حممد كثري امليارد يعبعده صحراء مث ملو 
مث نزلنا لبالد توات مبدشر يعرف باملعيتك...مث منزل بعده بعل مث بعده مورد يعرف بالسيفر فيه حنو ثالث آبار...مث ملنزل صحراء، 

 .ر ذات عيون جارية وأهنار...فأقام هبا الركب سبعة عشر يوما يف نعمة شاملةوالثما 101ببين أركان بلد طيبة كثرية الزرع
 /الطريق من توات إلى صحراء فزان:2

والثمار ذات عيون جارية وأهنار...فأقام هبا  102مث نزلنا لبالد توات مبدشر يعرف ببين أركان بلد طيبة كثرية الزرعقال ابن مليح:
والتقينا هبا مع القائد علي بن عبد القادر الشرقي باشة السودان  ،...وبيع وشراء وأخذ وعطاءة شاملةالركب سبعة عشر يوما يف نعم
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، مث 103وكان معه الفقيه أمحد بابا السوداين...صحبوا الركب قد عزم على الصعود مع الركب للحجاز ويسلك معه الطريق اجملاز
كسطن وهو مدشر منحرف عن الطريق اجلادة قصدناهم لرغبتهم يف   انتقلنا ملدشر الدعامشة من البلد املذكور، مث انتقلنا لبالد

، أقمنا به يوما للتهيء التوجه معنا إىل احلج، مث مرحلة بعل بني هذا املدشر وبني مدشر واوكروت آخر بالد توات من تلك الناحية
يام صحراء يابسة غرباء فيها ست مراحل الذي هو مخسون يوما بإقامتها وضعاهنا، أوهلا ستة أ 104لدخول الصحراء املعروفة بـ:آزكر

مث واد يعرف بافلساس كثري الشجر فيه بئر واحدة وحفر أهل الركب بئر أخرى أقمنا فيها يوما لرعي اجلمال، مث سبع مراحل كبار ال 
عشاء لعوينات نابعات عرضت لنا ثنية ارتفعت يف اجلو عالية احندرنا فيها قرب الترى فيها إال العيس والغبار، مث يف اليوم الثامن 

وفيه آبار وكأل وكثرة  -ارسم الليل-مشهورات بعوينات احلجاج، مث ثالث مراحل صحراء غرباء مث يف اليوم الرابع واد يعرف بواد
ره أشجار، مث ثالث مراحل صحراء، ويف اليوم الرابع مورد يعرف بالعيوج فيه بئر غامقة جدا قليلة املاء أقمنا عليها ثالث أيام يف جه

مراحل صحراء ويف وسقي مائه، مث ثالث مراحل صحراء غرباء، مث مورد يقال له البيض عكلة كثرية املاء واألشجار...مث ثالث 
الرابعة مورد يعرف ببئر سيدي موسى بن معرف صاحب ركب فاس، مث أربع مراحل صحراء ويف اخلامسة مورد يقال له واد جان 

فيه بعض العرب من التوارك تعاطينا معهم البيع والشراء، مث أربع مراحل صحراء، ويف  ...وجدنا105حتت جرف مرتفع كثري املاء
اخلامسة نزلنا على مورد يقال له واد تامخالت قريب املاء جدا ذي أشجار كثرية...مث يوم واحد صحراء والثاين مورد بئر يقال له 

ة الطلح  مخس مراحل صحراء ويف وسطها غابار كثرية املياه، مثالغريان، مث مرحلتان صحراء، والثالثة مورد يعرف بسردلس فيه آب
 .106ويف اليوم السادس وصلنا بالد فزانهناك التقينا مع الركب املغريب مع سيدي حممد احلفيان، 

 /الطريق من صحراء فزان إلى نهر النيل:3
كاب وماتت الرواحل لبعد املراحل، وقد اشرف ويف اليوم السادس وصلنا بالد فزان وقد انتفضت اجلراب وعجزت الر قال ابن مليح: 

، فأول منزل نزله الركب قصر آبار...وأقبل اخلرب من كل مكان وذلك أول منزل من بالد فزان، فاتصل اخلرب الناس فيها املهالك
قصر بريك على مقربة من يوما مث انتقل بعده لقصر يقال له جرمة أهله جياد وأيامه أعياد، ... مث انتقل ل بأمريها...فأقام به الركب

قصبة امللك، مث بعده لقصر دجان قريب من دار السلطان مث بعده مرحلة كثرية اخلصب والسعة السهب إال أهنا صحراء ال ماء 
أحسن سريته يف رعيته...تأهب للقيا احلجاج... خارج األجنة  ، مث لقصبة السلطان حممد بن جهيل...وهي املعروفة مبرزك ما107هبا

اال قطع قمر مبناد ينادي آال من ضيع ملغريب خروبة قطعت يده، ومن ضيع له مثأائر واملزور فرتجل عن فرسه...مث ي الز حيث يلتق
، فأقام عنده مخسة عشر يوما يف عيش رغد وبيع وشراء و استزاد فال يلومن إال نفسهأأن األسعار هي كذا وكذا ومن زاد رأسه، و 

ومحد وشكر، ليها...وأهدى له أهل الركب حلال فاخرة من مالبس امللوك فقر بذلك عينا وأخذ وعطاء وأضافهم ثالث أيام بليا
، مث ارحتل 108ابلس قضيت منها األربر ة من طلفىل الكرمي بقاو يام النتظار ما يرد من اإلبل والعدة فجاء املفكانت اإلقامة تلك األ

، مث لزاوية محيدة، أقمنا هبايوما وصحبنا منها رجال 109صر تراغنبعد ذلك الركاب فاتفق حينئذ الرأي أن حل بقصر ززي مث نزلنا بق
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فضالء مث لزويلة... مث مرحلة بعدها صحراء مث ملورد يقال له أبو اللفاع غابة من شجر وفيه آبار قصار قريبة املاء مث لقصر متسة وهو 
 املرحلة الرابعة مدشر يقال له بالد الفقهاء مث أعلى قصور فزان وآخرها، كثرية املاء والعيون، مث من بعده ثالث مراحل صحراء مث

ثالث مراحل صحراء مث املرحلة الرابعة مدشر زلة صغري، مث مرحلتان صحراء مث الثالثة مورد يقال له نائم مث مرحلتان صحراء مث مورد 
كانت اإلقامة   111القوافل منها...جيلب هلا من اجلبل األخضر من برقة تأيت 110يسمى جبلة مث مرحلتان صحراء مث نزلنا بالد وجلة

هبا سبعة أيام...مث ارحتل الركب ملنهل قريب يعرف جبراجر به آبار، مث ملنهل يعرف بقطمري، مث مخس مراحل صحراء، مث مورد 
الطرفاوي، مث مورد يعرف ببعالوة مث ملورد صحراء يعرف باجلريدة مث ملورد يعرف بالكيكب، مث ملورد بشياطو، مث مرحلة صحراء 

، مث نزلنا لبالد سيوة كثرية املياه هبا فوكه كثرية أقمنا هبا ثالثة أيام، مث ملوضع يقال له املرزك، مث ملدشر أم 112سهب بني جبلنيو 
، مث ملوضع به آبار يسمى الشكة، مث مورد أيب 113الصغري مث ثالث مراحل صحراء ويف اليوم الرابع دخلنا أرضا يقال هلا حبر مثود

سار الركب ثالث مراحل ويف الرابعة مورد يقال له املغرة حوهلا آبار عذبة جيلب منها السمار إىل البالد املصرية  الغراتق به ماء مث
، أربعة أيام وحبر النيل، منها ثالث مراحل صحراء ويف الرابعة بلدة صغرية يقال هلا منشأة على بركة من ماء عظيمة يفيظ فيها النيل

 .114يوم الرابع رحنا على النيلفأقمنا هبا ثالثة أيام ويف ال
 :الطرق البحريةثانيا/

: على ميلني من وهران املرسى الكبري، وبه ترسي املراكب الكبار والسفن السفرية، ومدينة المرسى الكبير بوهران إلى ألمريةا/
األندلس، وشرب أهلها من وادي وهران تقابل مدينة أملريية من ساحل بر األندلس وسعة البحر بينهما جمريان، ومنها أكثر مرية أهل 

جيري إليها من الرب وعليه بساتني وجنات وبه فواكه ممكنة، وأهلها يف خصب والعسل هبا موجود وكذلك السمن والزبد والغنم والبقر 
 .115هبا رخيصة، ومراكب األندلس إليها خمتلفة

قريوان بطريق حبري، فكان املسافر خيرج من القريوان إىل لكونه يربط تاهرت بال تنسيت أمهية الطريق التجاري تاهرت :تأتنس تونساا/
تونس، ومنها تسري املراكب إىل مدينة تنس، وبينهما مسرية عشرة أيام، تعرج على عدة موانئ، ذكر منها اليعقويب مرسى جيجل 

مزغناي، ومنها إىل وقلعة خطاب ومرسى سكيكدة ومابر ودهناجة، وأضاف املقدسي مرسى طربقة ومرسى الدجاج مث جزائر بين 
 .116مرسى تامدفوست مث إىل شرشال مث إىل إىل برشك، ومنها إىل تنس

وذكر اليعقويب ملدينة ميلة مرسى يقال له جيجل ومرسى قلعة خطاب ومرسى سكيكدة ومرسى مابر ومرسى دهناجة، ويذكر     
، وذكر البكري مدينة تلمسان ترتبط مبرسى احلصن الذي على ساحل البحر األعظم ترسي به مراكب تاهرت يقال له مرسى فروخ

 .117وهران ومرسى آرشكول وتافرجتيت وترنانا
 د/وسائل المواصالت
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يعترب اجلمل واحلصان الوسيلتان األساسيتان للتنقل يف الرب، أما اجلمل فيكثر استعماله خاصة يف طريق الصحراء،  ا/الوسائل البرية:
ها، قال ابن مليح: مث تأهب الركب للمسري وشدو اآلزر لقطع الصحاري وركوب وذلك خلصائصه املتعددة وخاصة الرواحل من

، كما ذكر اإلدريسي أنه كان للتاجر الواحد: املائة مجل والسبعون والثمانون مجال كلها موقرة، كما أن للحصان أيضا شأن 118البعري
يل حتمل مشاق الصحراء، وقد تبت استخدامه يف طرق بالد يف عبور املسافات الطويلة، لكونه يتميز بالسرعة واخلفة، إال أنه كان قل

ملة آنذاك، وذكر ابن بطوطة أنه  ع، كما مت استخدام أنواع أخرى من احليوانات يف جر العربات ذات العجالت املست119السودان
األفراس اليت َترها ويف يده أو البقر أو اجلمال، وكان خادم العربة يركب أحد  كان للعربة الواحدة أربع بكرات جيرها فرسان وأكثر

للتوجيه، وعلى العربة شبه قبة من قضبان اخلشب مربوط بعضها إىل بعض يرى من داخلها ما خبارجها وال يرى من  سوط وعود كبري
 .120خبارجها ما بداخلها، أما العربة اليت حتمل األثقال واألطعمة فهي شبه البيت وهلا قفل

سفن مبختلف أحجامها وأنواعها، قال مقديش الصفاقسي:على ميلني من وهران املرسى الكبري، : وتتمثل يف الاا/الوسائل البحرية
، ومن أكربها السفن اخليطية اليت كانت ، فلم تكن السفن يف ذلك الوقت كلها صغرية121وبه ترسي املراكب الكبار والسفن السفرية

ها عشرة أمتار، حىت يضطر الناس عند الصود الستخدام تنطلق من ماسة إىل بالد الصني، فهي كبرية جدا حيث يبلغ ارتفاع
السالمل، وهي حتمل املئات من الرجال كما خيزن فيها من احلبوب مؤونة سنة كاملة، وكانت كبرية إىل حد أهنا كانت تستطيع محل 

ذافون ومصلحون، جاخذة و اقم السفينة من مالحني ونو بضائع كثرية تدر أرباحا تتناسب مع األخطار واملشقات، كما كان يتكون ط
 .122وذكر املقديسي أن يف كل مركب مقاتلة ونفاطني

وكان نظام سري السفن يف البحر يف شكل قوافل حبرية، فإذا حلق العطب مركبا وجد الغوت من الرفاق، كما أن السفن كانت     
 .123ختضع للفحص من قبل اخلرباء قبل إقالعها

يفه باملقارنة مع وسائل النقل الربي، وهلذا كانت أجور نقل التجارة بالسفن عالية، لتعوض عن ويتميز النقل البحري بارتفاع تكال    
 .124خسائر السرقة والغرق
: ختضع القافلة يف السهر على إعدادها وسريها إىل مشرفني على تنظيمها، قال ابن مليح السراج:هناك التقينا ااا/نظام سير القوافل

، أي أنه املشرف على القافلة والوفد كله، وقال املقري عن أجداده:مث اشتهرت ذريته 125مد احلفيانمع الركب املغريب مع سيدي حم
على ما ذكر من طبقاهتم بالتجارة، فمهدوا طريق الصحراء حبفر اآلبار وتأمني التجار، واختذوا طبل الرحيل، وراية التقدم عند 

ملكان، حيث جيتمع من أراد اخلروج يف القافلة يف مكان معني خارج فكان انطالق القافلة حمددا من جهة الزمان وا، 126املسري
املدينة حيث ملتقى التجار، فإذا حان املوعد واختذ التجار كل استعداداهتم، انطلقت القافلة حتت إشراف مقدم يتحكم يف انطالقها 
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ا ولو ملسافة حمدودة، كما قد ينظم إليها يف ومسريها، ويضرب الطبل معلنا انطالقها، كما ينظم إىل القافلة كل من أراد مرافقته
مث نزلنا لبالد توات ملدشر يعرف ببين أركان...فالتقينا هبا مع القائد علي بن عبد ، قال ابن مليح السراج:127الطريق من أراد ذلك

الفقيه أمحد بابا  القادر الشرقي باشا السودان قد عزم على الصعود مع الركب للحجاز، ويسلك معه الطريق اجملاز، وكان معه
،  كما  128السوداين...مث انتقلنا لبالد كشطن وهو مدشر منحرف عن الطريق اجلادة، قصدناهم لرغبتهم يف التوجه معنا إىل احلج

كانت القافلة تستعني بالدليل يف الفلوات والصحاري قال ابن مليح:مث مرحلتان صحروان تاه يف آخرمها الركب، وتلف أثنائهما 
 ر ضحوة من النهار.الدليل مقدا

وممارسة البيع والشراء أثناء مرورهم باملدن واملداشر، قال ابن مليح:مث نزلنا لبالد نة  املئو كما يلجأ التجار أصحاب القافلة للتزود ب    
وما يف نعمة توات مبدشر يعرف ببين أركان، بلد طيبة كثرية الزرع والثمار، ذات عيون جارية وأهنار...فأقام هبا الركب سبع عشرة ي

 .129شاملة وبيع وشراء وأخذ وعطاء
وكانت القوافل التجارية اليت َتتاز الصحراء تسلك الطرق اليت تتوفر على املاء قال ابن مليح:مث لبالد تابلبالت ومها مدشران       

لة ذات مورد عذب وماء كثريا املرعى واخلصب واملاء الزالل العذب، ذات عيون جارية وحدائق مثمرة...مث مرحلة صحراء مث مرح
 .130زالل يف آبار قصار...مث منزل بعده صحراء مث ملورد يعرف بعكلة حممد كثري املياه

كما كان أصحاب القوافل حيملون معهم اخليام يستظلون هبا من حر الشمس، كما محلوا السالح للدفاع عن أنفسهم، وكانوا      
إىل أول  خيامهم، مث حيطون أمحاهلم ويقيدون مجاهلم وحيتمون يف حىت يشتد احلرينطلقون يف املسري عند السحر األخري مث يسريون 

 .131وقت العصر فريحلون ويواصلون مسريهم إىل أن حيل الظالم، فيحطون رحاهلم ويبيتون ليلتهم
 ه/الصادرات والواردات

 /منتجات المغرب األوسطأوال
لة فقال:مدينة خضراء من كثرة البساتني واألشجار، طيبة املاء مدينة تلمسان وصفها بعض الرحا بضائع تلمسان:منتجات و /ا

واهلواء، وكثرة الزرع وشجر الزيتون والتني والعنب، والغالب عليها مثار الزيتون ومثر الغدان)نوع من التني(...كثرية احلرث والنسل 
 . 132والتجارة واحلركات، وهي عند املسافرين يف صقع املغرب مثل دمشق يف الشام

كما وصفها مقديش الصفاقسي قريبا من هذا فقال: تلمسان مدينة قدمية هلا هنر يأتيها من جبلها، مير شرقي املدينة، وعليه    
 أرحاء كثرية، وما جاورها من املزارع كلها تسقى منه، وغالهتا ومزارعها كثرية، وفواكهها مجة وخرياهتا شاملة وحلومها مسينة، وباجلملة

 .133ونفاق أشغاهلا وربح َتارهتا رهافهي حسنة لرخص أسعا
هبا عيون ومياه كثرية وفواكه وزروع، وبالدها  لثرية وزروع ونعم دارة، ومدينة يلوبالقرب منها قرية عني الصفصاف هبا فواكه ك  

 .134جيدة للفالحة وزروعها نامية
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، يعمل هبا من التني شرائح مثل الطوب ومن سوق إبراهيم إىل بلدة التني مرحلة، وهي بلدة صغرية حسنة كثرية شجر التني   
 .135وبذلك تسمى، وحيمل منها إىل كثري من األقطار

هـ[كان يفتخر على ملوك العرب باملال واخلزائن واحلرث والنسل وزينة الثياب وكنوز 797-712ويف عهد أيب تاشفني األول]    
رة الواسعة باملال والعبيد والوصفان، وباخليل والكمال من ركوب الذهب والفضة والدخائر من اجلوهر النفيس واللؤلؤ والزمرد، والقد

 .136السروج
قال مقديش:مدينة تنس على مقربة من ضفة البحر، وشرب أهلها من عني، وهلا يف جهة املشرق واد كثري املاء،  /بضائع تنس:اا

مال وزروع، وهبا احلنطة رخيصة جدا، وسائر وشرهبم منه يف أيام الشتاء والربيع، وهبا فواكه وخصب، وهلا أقاليم وعمارات وأع
 .137احلبوب موجودة وخترج منها إىل سائر اآلفاق يف املراكب، وهبا من الفوكه كل طريفة، ومن السفرجل الطيب ما يفوت الوصف

ن ومعظمها على ومن تنس إىل بين وازلفن مرحلة لطيفة، وهي قرية كبرية هلا كروم وجنات ذوات سوان لزرع البصل واحلناء والكمو    
 .138هنر شلف

وبني وازلفن إىل اخلضراء مرحلة، وهي مدينة صغرية حصينة على هنر صغري عليه عمارات متصلة وكروم، وهبا من السفرجل كل     
 .139بديع وهلا سوق ومحام

ل أن هذه السلعة وذكر صاحب االستبصار أنه من تنس حيمل الطعام إىل األندلس، ومن صادراهتا املرجان حيث ذكر ابن حوق    
 .140مل تكن توجد يف مكان غري هذه القرية املدعوة مبرسى اخلرز ومدينة تنس ومبدينة سبتة

قال ابن الصباح:مدينة وهران مدينة مباركة باحلرث والنسل واخلصب من الزرع الغالب من احلنطة الكثرية واللحم : /بضائع وهرانااا
 .141حر مقابلة ملدينة مرسية يف بر األندلسالسمني والسمن والفواكه، وهي على ساحل الب

وقال مقديش الصفاقسي:وهران على مقربة من ضفة البحر، وهبا أسواق مقدرة وصنائع كثرية وَتارات نافقة، وهي تقابل مدين   
تلفة، وشرب ، ومنها مرية أهل ساحل األندلس، ومراكب األندلس إليها خماملرية من ساحل بر األندلس، وسعة البحر بينهما جمريان

لها يف خصب، والعسل هبا موجود وكذلك السمن هها من وادي جيري إليها من الرب وعليه بساتني وجنات وبه فواكه ممكنة، وألأه
 .142والزبد والغنم والبقر رخيصة، ومراكب األندلس إليها خمتلفة

شامل من الزرع وألوان النعم، مدينة على ساحل قال ابن الصباح:هي مدينة التجارة واخلصب والرخاء ال/بضائع مدينة الجزائر:اااا
 .143البحر مقابلة مدينة مالقة من جزيرة األندلس
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 .144وذكر ابن حوقل أن ألهل جزائر بين مزغنة:من العسل ما جيهز عنهم والسمن والتني ما جيهز وجيلب إىل القريوان وغريها   
البقعة كرمية املزارع، وهلا هنر يسقي أكثر زروعها وحدائقها وجناهتا  قال مقديش:وهي قدمية البناء حسنة/بضائع مدينة مليانة:ااااا

وعليه أرحاء، وألقاليهما حظ من سقي هنر شلف، ومن مدينة مليانة إىل كزناية مرحلة، ومنها إىل سوق ريغة مرحلة، وهلذه القرية 
ن مضطردة، ومنها إىل ماورغة مرحلة، ومنها إىل زارع وعيو موفواكه وبساتني، وهلا سوق حسنة وهبا كروم و  أرض متسعة وحروث ممتدة

وهي مدينة صغرية كثرية الشجر والبساتني، وأكثر فواكهها اجلوز ومنها يتجهز به إىل ما جاورها من األقطار،  نامدينة نقاوس مرحلت
تمر كل غريبة وهبا سوق قائمة، ومن مدينة نقاوس إىل حصن بسكرة مرحلتان وهو حصن منيع وبه سوق وعمارة وفيه من ال

 .145وطريفة
، والثمر والسجاد ومنتجات حرفية -من جباية خصوصا-وكان اإليبرييون يستوردون األصواف واجللود والشمعبضائع بجاية: /اااااا

وربية يف أمس ز جبودة عالية، وكانت السوق األم، وقد متي19هـ/7وأصبح الصوف يصدر إىل أوربا بقوة منذ هناية القرن ، 146أخرى
ولية وتوفر سوق استهالكية واسعة، قيت رواجا كبريا لتوفر املادة األكما ازدهرت صناعة الربنوس ببجاية ول،  147إىل هذه املادة احلاجة

وقد ذكرت بعض املصادر اجلغرافية أماكن إنتاج العسل ببجاية وضواحيها، وخاصة يف املناطق ، 148وأنواع أخرى خمتلفة من األلبسة
بية النحل، وكان الطعام املفضل الذي يقدم للضيوف ببجاية، حيث أن الشيخ أيب مدين اشرتط على اجلبلية حيث تسهل عملية تر 

تقدمي العسل لضيوفه فأحضر هلم صفحة من عسل أبيض أكل منه احلضور مدة مخسة وعشرين يوما مث تصدق مبا الشيخ أيب عمران 
وشهر رمضان حيث يقدم لألئمة يف صالة الرتاويح  ، كما كان العسل يقدم فاالحتفاالت واألعياد الدينية،149تبقى منه
 .150خصوصا

قال مقديش: من أكرب البالد قطرا وأكثرها خلقا وأغزرها خريا وأوسعها أمواال وأحسنها قصورا  بضائع قلعة بني حماد:/ااااااا
ثري كله من الفواكه والنعم شيء كومساكن، وأعمها فواكه وخصبا وحنطتها رخيصة وحلومها طيبة، وتبقى هبا احلنطة إىل سنتني، وهبا 

نضاف إليها تصلح فيها السوائم خلصبها، وإذا كثرت فالحتها أغنت وإذا قلت كفت، وأهلها أبدا شباع يرخيص، وبالدها ومجيع ما 
 .151وأحواهلم صاحلة

وأنعام، وهلا جنات وعيون  رض، وهلا مزارع ممتدة وألهلها سوائم خيلقال مقديش: هي عامرة يف بسيط األ/بضائع المسيلة: اااااااا
منبسط على وجه األرض وليس  ، وهي على هنر فيه ماء كثريوفواكه وبقول وحلوم ومزارع قطن وحبوب، وهذه املدينة عامرة بالتجار

بالعميق وهو عذب وفيه مسك صغري عليه طرق محر سنة مل ير يف معمور األرض مسك على صفته، وأهل املسيلة يفخرون به، ورمبا 
 .152منه الكثري فاحتمل منه إىل قلعة بين محاد وبينهما إثنا عشر ميالصيد 
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سواق وَتارات وأهلها مياسري ذووا أموال وأحوال واسعة ومعامالت للعرب أقال مقديش: مدينة عامرة هبا /بضائع قسنطينة:ااااااااا
إىل  لعسل هبا كثري، وكذلك السمن يتجهز هبماة تقيم هبا يف مطامري مائة سنة ال تفسد، واشاركة يف احلرث واالدخار، واحلنطوم

 .153سائر البالد، وهي مطلة على فحوص متصلة هبا وهلا مزارع احلنطة والشعري ممتدة يف مجيع جهاهتا
 /صادرات المغرب األوسطثانيا

تخرج من مناجم صّدر َتار املغرب األوسط إىل بالد السودان مادة امللح املس: /صادرات المغرب األوسط إلى بالد السودانا
وكان طريقهم إىل بالد السودان من سجلماسة فمنها يدخل التجار إىل بالد ، 154تاغزا وبسكرة، وهي املادة اليت تناظر الذهب

ويعترب امللح مادة هامة للتصدير، وكانت له قيمة كبرية يف بالد السودان، ، 155السودان بامللح والنحاس والودع، ويعودون بالذهب
بصار أن من عجائب الصحراء وجود معدن امللح هبا، حتفر عنه األرض حتت قامتني أو أكثر ويتجهز به إىل بالد ذكر صاحب االست

السودان، وكان التجار يبادلون امللح بوزن أو وزنني من الذهب أو أكثر على حسب كثرة التجار وقلتهم، ويذكر ابن حوقل أن مثن 
دينار، وتزداد أمهية امللح بالنسبة لتجار املغرب يف كونه السلعة 900إىل 200بني محل امللح يف داوخل بلد السودان وأقاصيه ما

 .156الوحيدة اليت ميكنها أن تسدد مثن الذهب اجمللوب من بالد السودان
ها كما صّدر َتار بالد املغرب إىل السودان التمور، قال اإلدريسي: ليس يف بالد السودان شيء من فواكه طيبة إال ما جيلب إلي    

 .157من التمر من بالد سجلماسة أو بالد الزاب، وجيلبه إليهم أهل ورقالن، وهكذا فإن متر بسكرة قد وصل إىل بالد السودان
ذكر موريس لومبار أن القمح الذي تنتجه إفريقية الشمالية، كان يصدر بواسطة : /صادرات المغرب األوسط إلى بالد األندلساا

كر صاحب االستبصار أن األغنام كانت َتلب من تاهرت إىل بالد املغرب واألندلس لرخصها ، وذ 158السفن إىل األندلس وصقلية
 .159وطيب حلومها

ومن البضائع اليت تصدر من تنس إىل األندلس احلنطة، وهي رخيصة جدا وسائر احلبوب، خترج منها إىل سائر اآلفاق يف     
 .161عام إىل األندلس، كما ذكر صاحب االستبصار أنه من تنس حيمل الط160املراكب

، وقال مقديش عن 162كما كانت تصدر من وهران إىل األندلس بضائع كثرية كاحلنطة الكثرية واللحم السمني والسمن والفواكه    
مدينة وهران:هي تقابل مدين املرية من ساحل األندلس، وسعة البحر بينهما جمريان، ومنها مرية أهل ساحل األندلس، ومراكب 

خمتلفة...وشرب أهلها من وادي جيري إليها من الرب، وعليه بساتني وجنات وبه فواكه ممكنة، وأهلها يف خصب األندلس إليها 
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كانت جباية ال ختلوا من َتار ، و 163والعسل هبا موجود وكذلك السمن والزبد والغنم والبقر هبا رخيصة، ومراكب األندلس إليها خمتلفة
 ختلف بضائعها.األندلس املرتددين عليها واملستوردين مل

، والثمر -من جباية خصوصا-وكان اإليبرييون يستوردون األصواف واجللود والشمع :164صادرات المغرب األوسط نحو أوربا/ااا
 .166، وقد عرف الصوف ببجاية جبودته العالية حىت أصبح يصدر إىل أوربا بقوة165والسجاد ومنتجات حرفية أخرى

هناك بضائع كثرية محلها َتار املغرب األوسط إىل املشرق مع غريهم من التجار،  :صادرات المغرب األوسط إلى المشرق/اااا
الرفيعة والدنية وجبات الصوف وما يعمل منها واحلرير واحلديد والعنرب واألنطاع والزئبق  يةوذكر منها ابن حوقل:األكسية الصوف

ت والفستق والزعفران واللوز والربقوق واملزاود واألنطاع واملولدات احلسان الرفقة والغلمان، كما يضيف املقديسي:الزي والرصاص
والقرب، ويذكر االصطخري:اللبود املغربية والبغال للسرج واملرجان والعنرب والذهب والعسل والزيت والسفن واحلرير والسمور واخلدم 

در َتار املغرب األوسط اخليول اليت  ، كما ص168النمور والقرظ واللبود والبزاة السود :، بينما يذكر اجلاحظ167السود من السودان
 .169كانت تشتهر برتبيتها بالد املغرب األوسط إىل املشرق

، كالربنوس الذي لقي استحسانا داخليا حنو املشرق ونتيجة لوفرة الصوف اشتهرت جباية بتصدير جمموعة من األلبسة 
 .170وخارجيا، وضبطت منه محولة على منت مركب جبائي متجه حنو بنزرت

 :/واردات المغرب األوسطثالثا
: القوافل املتجهة من املغرب األوسط إىل بالد السودان تعود حمملة بأنواع خمتلفة من البضائع /السلع المستوردة من بالد السودانا

 من أشهرها:
ويف بالده يوجد  يتوفر معدن الذهب يف بالد غانة بكثرة قال احلمريي: مللك غانة مملكة واسعة حنو الشهرين يف مثلها،: الذهب/1

، وأن 171الذهب الكثري، وهو يعم مجيع بالد الدنيا، وأفضل الذهب مبملكته ما كان ببلد غيارو، وبينها وبني غانة حنو عشرين يوما
ومدينة ونقارة يف أرض السودان قريبة من غانة، ، 172وحواليها هبا من معادن الترب كثري، وهم أكثر بالد السودان ذهباً  مدينة كوغة

ان شهر أغشت مثائة ميل وعرضها مائة ومخسون مياًل، والنيل حييط هبا من كل جهة يف سائر السنة، فإذا كجزيرة طوهلا ثالوهي 
ل وفاض، غطى هذه اجلزيرة أو أكثرها وأقام عليها املدة اليت عادته أن يقيم مث يأخذ يف الرجوع، فإذا احندر يومحي القيظ وخرج الن

املنحشرين إىل تلك اجلهة يبحثون طول أيام رجوع النيل، فيجد كل إنسان منهم يف حبثه هناك ما  رجع كل من يف بالد السودان
أعطاه اهلل تعاىل قلياًل أو كثريًا من الترب، وما خييب منهم أحد، فإذا عاد النيل إىل حّده باع الناس ما حصل بأيديهم من الترب، 

هل املغرب األقصى، فأخرجوه إىل دور السبك يف بالدهم، فيضربونه دنانري وتاجر بعضهم بعضاً، واشرتى أكثره أهل وارقالن وأ
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، ويعترب الذهب السلعة 173ويتصرفون به يف التجارات والبضائع وهكذا يف كل سنة، وهو أكرب غلة عند السودان وعليها يعولون
 .174الرئيسية يف َتارت تاهرت البالد الواقعة بني هنر السنقال وفامل وبانفج

ناعة صيجعلونه دنانري ذهبية، وكذلك يف ف 175الذهب يف املغرب األوسط كما ذكر احلمريي يف صك النقود ويستخدم 
 .176احللي، وقد محله معهم الفاطميون عند رحليهم إىل مصر

وتكمن أمهية َتارة ذهب السودان يف املغرب األوسط يف كونه سلعة مثينة ميكنها أن تفي بتسديد أمثان البضائع املستوردة  
 .177من بالد املشرق واألندلس

، حيث كانت قوافل املغرب األوسط تعود حمملة بالعبيد السود مع البشر س:إن كانت َتارة العبيد بالغة الصعوبة ألهنا متار العبيد/2
 من بالد السودان، وتكمن صعوبة هذه التجارة يف التعب والنصب الذي ينال صاحبها يف اخلدم والرقيق فهذه هزلت وهذه جاعت

، حيث كان مثن العبيد رخيصا 178وهذه مرضت وهذه هربت، فلم يكن أحد يصرب على ممارستها، لوال ما تذره عليه من من أرباح
بسبب وفرته يف بالدهم حىت بلغت قيمة العبد يف بعض األحيان أقل من قيمة حصان، بل كان التجار يقاضونه مبا محلوا من سلع، 

أجل االستعمال احمللي بل كانوا يصدروهنم إىل خمتلف اجلهات، وقد شاع استخدام الفاطميني ومل يكن يف الغالب جلب العبيد من 
 .179والزيريني للعبيد، كما صدرهم التجار إىل املغرب واألندلس

ام ومنها مدينة نول ملطة ومدينة آزقى للمطة أيضاً فأما مدينة نول الغربية فمنها إىل البحر ثالثة أيقال األدريسي: :الذرق اللمطية/3
 180إىل سجلماسة ثالث عشرة مرحلة ومدينة نول مدينة كبرية عامرة على هنر يأيت إليها من جهة املشرق وعليه قبائل ملتونة وملطة

وهبذه املدينة تصنع الدرق اللمطية، تصنع من جلد حيوان يقال له اللمط، ال يوجد إال هناك، وهو شبه الظباء أبيض اللون، إال أنه 
يدبغ جلده يف بالدهم باللنب وقشر بيض النعام سنة كاملة، ال يعمل فيه احلديد أصاًل، إن ضرب بالسيوف نسبت  أعظم خلقاً،

، 181عنه، وإن أصابه خدش أو برت يبل باملاء وميسح باليد فيزول عنه، يتخذ منه الدرق واجلواشن قيمة كل واحد منها ثالثون دينارا
جيلبها َتار ، 182وال أحسن منها صنعًا وهبا يقاتل أهل املغرب حلصانتها وخفة حمملهاال شيء أبدع منها وال أصلب منها ظهرًا 

 .183صدروها إىل املشرق واألندلس، كما يقدومنها هدايا كدليل على أمهيتهاياملغرب األوسط و 
نوا يصدروهنا إىل : من السلع والبضائع اليت جلبها َتار املغرب األوسط من بالد السودان النمور وجلودها فكاباقي السلع/0

حيث وصف ، وكذلك جلد حيوان البطي 184املشرق، وتستخدم يف صناعة السروج، حىت بلغ مثن اجللد الواحد مخسون دينارا
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القزويين مدينة تكرور فقال:مدينة يف بالد السودان عظيمة مشهورة هبا حيوان يسمى لبطى، يؤخذ من جلده اجملن يبتاع كل جمن 
لعاج وريش النعام األمشاط، وا ه، والذبل من ظهور السالحف تصنع من185ته أن احلديد ال يعمل فيه البتةبثالثني ديناراً، وخاصي

، كما جلب التجار بعض احليوانات من السودان كالنمور والفيلة 186دوية استوردوا جوز الشرك وفلفل السودانوالصمغ، ومن األ
 .187 بالد املغربواألسود والزرافات، حيث كان َتلب صغرية وتتم تربيتها يف

: من أهم السلع املستوردة من املشرق السيوف اليمانية اليت كانت موجودة عند اخلليفة املنصور السلع المستوردة من المشرق اا/
الفاطمي، وكذلك احللل اليمنية والثياب السعدية والعدنية، كما استخدم القرميد اليماين يف ناء جامع القريوان من طرف أبو إبراهيم 

 .188ن األغلب، وكذلك اللؤلؤ الذي جيلب من عدنب
، ووشي الكوفة وحرير املوصل، واملالبس من مرو منها مبطنة ومن السلع املستوردة من بغداد خشب الساج والرخام والزجاج 

رد من بالد فارس، وجبة مروى، وخمتلف التحف والطرائف املستعملة يف تزيني القصور كاألواين املصنوعة من الزجاج العراقي، وماء الو 
 .189والطيب والكتب

ومن بالد اهلند والصني استوردو جوز الطيب والكافور والكركم وخشب الصندل والقرنفل والقرفة والفلفل وسائر التوابل،  
 .190وقد محل التجار معهم متاع الصني كله ملا يدره من أرباح طائلة

ليت استوردها َتار املغرب األوسط من األندلس:احلديد والكتان :من أشهر أنواع السلع ا/السلع المستوردة من األندلسااا
وقد وصفها القزويين بذلك فقال: يف ساحلها شجر املوز، وحيسن هبا  والرصاص والنحاس من إلبرية، وشجر اجلوز وقصب السكر،

قطع الرخام، وحتمل هذه نبت قصب السكر، وهبا معادن الذهب والفضة واحلديد والنحاس والرصاص والصفر، ومعدن التوتيا وم
وقد وصفها احلمريي فقال: ويف جبال طليطلة ، ومن طليطلة الصيغ السماوي والزعفران ،191األشياء منها إىل سائر بالد األندلس

معادن احلديد والنحاس، وعلى مقربة من طليطلة قرية تسمى مبغام يف جباهلا وتراهبا الطني املأكول يتجهز به إىل مصر والشام 
كانت أملرية مقصد التجار من خمتلف أصقاع العامل و ، 192ق، ليس على قرار األرض مثله يف لذة أكله وتنظيف غسل الشعر بهوالعرا

قال احلمريي:وكانت املرية يف أيام امللثمني مدينة اإلسالم، وهبا من كل الصناعات كل غريبة، وكان هبا من طرز احلرير مثامنائة طراز، 
ج والسقالطون واألصبهاين واجلرجاين والستور املكللة والثياب املعينة والعتايب واملعاجر وصنوف أنواع احلرير، وتعمل هبا احللل والديبا 

وكانت فيما تقدم تصنع هبا من صنوف آالت النحاس واحلديد ما ال حيد، وكان هبا من فواكه واديها الكثري الرخيص، وكانت 
خاصة كما استورد التجار من مرسية ،  193ومل يكن باألندلس أكثر من أهلها ماالً تقصدها مراكب التجار من اإلسكندرية والشام، 

اليت اشتهرت هبا قال احلمريي:وهلا جامع جليل ومحامات وأسواق عامرة، وهي راخية أكثر الدهر والثياب  األسرة والفرشأجود أنواع 
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يرة متصلة املادة، وكانت تصنع هبا البسط الرفيعة الشريفة رخيصة الفواكه كثرية الشجر واألعناب وأصناف الثمر، وهبا معادن فضة غز 
ومن كورة تدمري  ،195وثياب احلرير املوشاة بالذهب ذات الصنائع الغريبة ،194وألهلها حذق بصنعتها وَتويدها ال يبلغه عريهم

ا الفواكه، فإن هبا من أصناف هي أكرم بقاع األندلس وأكثرها خريًا سيم ،مدينة كبرية باألندلس، قاعدة كورة تدمري لورقةمدينة 
ومن قوة أرضها ما ذكره العذري أن هبا عنبًا وزن  ،الفواكه ما ال يوجد يف غريها حسنًا وكثرة، سيما الكمثرى والرمان والسفرجل

ا ، ووصفها احلمريي بكثرة املعادن وسوقه196ن احلبة من احلنطة تصيب هناك مائة حبةأود منه مخسون رطاًل بالبغدادي، و العنق
املشهور فقال: وهبا أسواق وربض يف أسفل املدينة وعلى الربض سور، ويف الربض السوق، وهبا معدن تربة صفراء ومعادن مغرة حتمل 

، كما اشتهرت إشبيلية بالزيتون والعسل والتني قال 197إىل كثري من األقطار، وبينها وبني مرسية أربعون مياًل وفيها معدن الزورد
أخضر يبقى مدة ال يتغري به حال وال يعروه اختالل، وقد أخذ يف األرض طواًل وعرضاً فراسخ يف فراسخ، ويبقى  هبا زيتون القزويين:

وزيتوهنا يتجهز هبا التجار إىل كل اجلهات، قال احلمريي: ... ، 198زيته بعذوبته أعواماً، وكذلك هبا عسل كثري جدًا وتني يابس
، كما اشتهرت مدينة 199وجل َتاراهتم الزيت يتجهزون به إىل املشرق واملغرب برًا وحبراً  وسوقها عامرة وخلقها كثري وأهلها مياسري،

لبلة مبنتجاهتا اليت يتجهز هبا التجار فكان جيلب منها العصفر اجليد، والعناب الذي ال نظري له يف اآلفاق، ويعمل هبا األدمي اجليد 
، ومن شذونة: 201الثمر يكون فيها القرمز الفاضل وجيود هبا العصفر ، وهي كثرية الزيتون والشجر وضروب200الذي حياكي الطائفي

وأطيب العنرب العريب إمنا يوجد بساحلها، وبساحل شذونة املقل الذي يعظم مجاره حىت يكون قلبه مثل قلب النخل، وكانت ترد منه 
لبحر والزرع والضرع، طيبة الرتبة ينبت هبا ، واشتهرت بلنسية بالزعفران قال القزويين:مجعت خريات الرب وا202الغرائب على اخللفاء

 .203الزعفران ويزكو هبا، وال ينبت يف مجيع أرض األندلس إال هبا كأرض روذراور بأرض اجلبال
، واجلواري الروميات وجلود اخلز والوبر استورد َتار املغرب األوسط اخلدم الصقالبة والروم واإلفرنج: /السلع المستوردة من أوربااااا

، كما وردت محوالت بكميات كبرية ألنواع خمتلفة من األقمشة على 204ء والسمور والسيوف من أوربا عن طريق األندلسوالفرا
جباية، كانت تستعمل يف الصناعات النسيجية واأللبسة واخلمارات والسجاد والبعض اآلخر يصدر إىل مناطق أخرى، وكانت هذه 

 .205احلموالت تصل خصوصا من مرسيليا ومريوقة
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 ثالثا/األسواق
 :وأهميته أ/تعريف السوق

السوق بالضم، قال ابن سيده: هي اليت يتعامل فيها تذكر وتؤنث، وقال ابن دريد: السوق معروفة، تؤنث  ا/تعريف السوق لغة:
بن السُّوق موضع البياعات، قال اقال ابن منظور: و ، 206وتذكر، وأصل اشتقاقها من سوق الناس بضائعهم إليها، مؤنثة وتذكر

، و)تسوق( باع واشرتى، 208والسُّوق معروفة هي موضع الِبَياعات ،207سيده السُّوق اليت يُتعامل فيها تذكر وتؤنث، واجلمع أسواق
 }َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َومَيِْشي يف وقد وردت هبذا للفظ يف موضعني من القرآن الكرمي ،209وتسوق القوم اختذوا سوقا

َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ِإنَـُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم َومَيُْشوَن يف اأْلَْسَواِق{ ]ا7اأْلَْسَواق{ ]الفرقان:  ، وَتَسوَّق [20لفرقان: [، }َوَما أَْرَسْلَنا قـَبـْ
بيعات حن

َ
، وقال ابن حجر:وأما السوق الذي يباع 210َوهاالقوُم إذا باعوا واشرَتوا، ومسيت السُّوق ألن التجارة َتلب إليها وُتساق امل

 211فيها فقيل مسيت بذلك ملا يساق إليها من األمتعة وقيل للقيام فيها على السوق
، قال ابن خلدون: إعلم أن 212املكان الذي َُتَلب إليه السلع من أجل ابتياعها وبيعهاهو : اا/تعريف السوق في االصطالح

قوات من احلنطة وما يف معناها كالباقالء والبصل والثوم وأشباهه اس فمنها الضروري وهي األاجات النسواق كلها تشتمل على حاأل
يع قع فيه الباسم السوق على كل مكان ييطلق ، ف213ومنها احلاجي والكمايل مثل االدم والفواكه واملالبس واملاعون واملراكب

 والشراء.

ساحة من األرض جبوار املسجد خالية من املباين يعرض فيها كل تاجر السوق اإلسالمي عبارة عن متعريف السوق اإلسالمي:ااا/
 214سلعته
هر الصالة املفروضة، قال ابن حجر:ظهبا كما يشرع من األعمال ا يدل على فضل األسواق مم :فضل السعي في األسواقاااا/

، وكذلك 215ن يتخذ فيه مسجد للجماعةن الصالة يف السوق مشروعة وإذا جازت الصالة فيه فرادى كان أوىل أأحبديث أيب هريرة 
الذكر والتكبري والتسبيح ومما وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمري قال كان عمر يكرب يف قبته مبى ويكرب أهل املسجد 

ِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ و  ،216ويكرب أهل السوق حىت ترتج مى تكبريا
ِيي َومُيِيُت، َوُهَو َحيَل اَل " َمْن قَاَل ِحنَي َيْدُخُل السُّوَق: اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد، حيُْ :َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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ُر كُ  َى َلُه بـَْيًتا يف َوبَـ  لُُّه، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديٌر، َكَتَب اللَُّه َلُه أَْلَف أَْلِف َحَسَنة ، َوحَمَا َعْنُه أَْلَف أَْلِف َسيَِّئة ،مَيُوُت، بَِيِدِه اخْلَيـْ
ومنها السوق يف أكثر من حديث، -صلى اهلل عليه وسلم-وقد تبث دخول النيب، 218احلديث أخرجه الرتمذي وغريهو  217"اجْلَنَّةِ 

حديث أنس أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يف السوق فسمع رجال يقول يا أبا القاسم فالتفت إليه فقال مل أعنك فقال مسوا بامسي 
َعْن  ويف حديث آخر، 220الذي كان بالبقيع هو-صلى اهلل عليه وسلم–الذي دخله النيب املراد بالسوق و  ،219وال تكنوا بكنييت

يَا َصاِحَب الطََّعاِم، قَاَل: َمرَّ النَّيبُّ َصلَّى اهلل َعَليه وَسلَّم ِبَرُجل  يَِبيُع َطَعاًما، فـََقاَل الرَُّسوُل َصلَّى اهلل َعَليه وَسلَّم:  قـَْيِس ْبِن َأيب َغَرزَةَ 
ُهمْ  َأْسَفُل الطََّعاِم ِمْثُل َأْعاَلُه ؟ قَاَل: نـََعْم فـََقاَل َرُسوُل اهلل َصلَّى اهلل َعَليه وَسلَّم: َمنْ  َرَواُه الطَّبَـرَاينُّ يف ، 221َغشَّ اْلُمْسِلِمنَي فـََلْيَس ِمنـْ

رُُه ِمْن َحِديِث َأيب ُهَريـْرََة، َوِمْن َحِديِث ابْ  أمحد مع ما اإلمام صح عن وقد  ،ِن ُعَمرَ اْلَكِبرِي، َوُرَواتُُه ثَِقاٌت،َوَرَواُه ُمْسِلٌم يف َصِحيِحِه َوَغيـْ
وقال ينبغي  ،لزم السوق وقال آلخر استغن عن الناس فلم أر مثل الغى عنهمأنه قال ملن سأله عن ذلك اشتهر من زهده وورعه أ

محق يريد تعطيل الدنيا نقله عنه أبو أن يعودوا أنفسهم التكسب ومن قال برتك التكسب فهو وأللناس كلهم أن يتوكلوا على اهلل 
حديث َعطَاء اخْلُرَاَساِِنُّ َعْن َمْوىَل وجه خمصوص وليس على العموم، ومنها أما ما ورد يف ذم األسواق فهو على ، 222بكر املروزي

ْعُت َعِليًّا  ِإَذا َكاَن يـَْوُم اجلُُْمَعِة َغَدِت الشََّياِطنُي ِبرَايَاهِتَا ِإىَل » َعَلى ِمْنرَبِ اْلُكوَفِة يـَُقوُل  -رضى اهلل عنه  -اْمرَأَتِِه أُمِّ ُعْثَماَن قَاَل مسَِ
َيْجِلُسوَن َعَلى أَبـَْواِب اْلَمْسِجِد فـََيْكُتُبوَن الرَُّجَل ْسَواِق فـَيَـْرُموَن النَّاَس بِالتـَّرَابِيِث َأِو الرَّبَاِئِث َويـُثَبِّطُونـَُهْم َعِن اجلُُْمَعِة َوتـَْغُدو اْلَمالَِئَكُة فَـ األَ 

كوهنا من شر البقاع، يف  و ، 224كون األسواق موضع الشياطنيهذا يف  ، 223...ِمْن َساَعة  َوالرَُّجَل ِمْن َساَعتَـنْيِ َحىتَّ خَيْرَُج اإِلَمامُ 
ٌر؟ قَاَل: -صلى اهلل عليه وسلم-اْبِن ُعَمَر قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَِّبِّ حديث  فـََقاَل: «. اَل أَْدرِى » فـََقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه َأىُّ اْلِبَقاِع َخيـْ

ٌر؟ فـَُقْلَت اَل أَْدرِى«...اَل أَْدرِى :»َأىُّ اْلِبَقاِع َشرَل؟ قَالَ  ، َوَسأََلَك فـََقاَل اللَُّه ُسْبَحانَُه جلِِرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم: َسأََلَك حُمَمٌَّد َأىُّ اْلِبَقاِع َخيـْ
؟ فـَُقْلْت: اَل أَْدرِى،َأىُّ اْلِبَقا  َر اْلِبَقاِع اْلَمَساِجُد، وَ  ِع َشرُّ حلديث الوارد يف ، قال ابن حجر:ا225أَنَّ َشرَّ اْلِبَقاِع اأَلْسَواقُ فََأْخربُْه َأنَّ َخيـْ

أن األسواق شر البقاع وأن املساجد خري البقاع كما أخرجه البزار وغريه ال يصح إسناده ولو صح مل مينع وضع املسجد يف السوق 
َها قَاَلْت: ملَْ َيُكْن َرُسوُل اللَِّه َعاِئَشَة َرِضَى اللَّ  وقوله يف حديث، 226ألن بقعة املسجد حينئذ تكون بقعة خري صلى اهلل عليه -ُه َعنـْ

وال سخاب يف فمعى  ،227بَِفاِحش  َواَل ُمتَـَفحِّش  َواَل َسخَّاب  ىِف اأَلْسَواِق َواَل جَيْزِى بِالسَّيَِّئِة ِمثْـَلَها َوَلِكْن يـَْعُفو َوَيْصَفحُ  -وسلم
السوق ال حيط من مرتبته ألن النفي إمنا ورد يف ذم السخب فيها ال عن أصل  األسواق يستفاد منه أن دخول اإلمام األعظم

 .228الدخول
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َجاز بفتح امليم وُعكاظ وجمَِّنة :ا/أول األسواق في اإلسالماااا
َ
متجر الناس يف اجلاهلية أي مكان َتارهتم وُحباشة،  كانت ذو امل

تزل هذه األسواق قائمة يف اإلسالم إىل أن كان أول ما ترك منها سوق ، قال الفاكهي ومل ويف رواية بن عيينة أسواقا يف اجلاهلية
عكاظ يف زمن اخلوارج سنة تسع وعشرين ومائة وآخر ما ترك منها سوق حباشة يف زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي يف سنة 

عكاظ فإهنم كانوا يتوافون هبا من  مث أسند عن بن الكليب أن كل شريف كان إمنا حيضر سوق بلده إال سوق  ،سبع وتسعني ومائة
، والسوق كان موجودا يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وكان يتعاهده الفضالء من 229كل جهة فكانت أعظم تلك األسواق

 .230الصحابة لتحصيل املعاش للكفاف وللتعفف عن الناس
 ب/أنواع األسواق وتنظيمها

 من السوق منها األسواق اليومية واألسواق األسبوعية واألسواق العسكرية: ظهرت يف املغرب األوسط أنواع ا/أنواع األسواق
هذا النوع من األسواق هو األكثر انتشارا، وذلك حلاجة الناس اليومية ملختلف السلع املعروضة هبا، ويرتكز : /األسواق اليومية1

يلة أو جمموعة منها متجاورة سوق حملية يومية وجوده بالقرب من التجمعات السكانية يف املدن والقرى، أو أحيانا كان لكل قب
 وتوجد منه مناذج كثرية يف املغرب األوسط كسوق أغادير بتلمسان وسوق منشار اجللد، 231جيتمعون فيها

كسوق معسكر يوم اخلميس   نها مناذج كثرية يف املغرب األوسطوتوجد متعقد يف أيام معلومة من األسبوع :/األسواق األسبوعية2
سبت تباع فيه اخلضر والفواكه وحلوم املواشي والزرايب فيه املاشية واحلبوب والزيت والعسل، وسوق قلعة هوارة يوم الحيث تباع 

، وكذلك سوق مازونة لبيع الفواكه واأللبان والسمن والعسل، وسوق الشلف يوم اجلمعة، وسوق إبراهيم بالقرب من 232بوالكت
 وغريها 233التنس، وسوق كرام مبليانة

وتعقد هذه األسواق يف مناسبات معينة كاألعياد حيث يكثر الطلب على اقناء األلبسة اجلديدة، وكذلك واق الموسمية: األس/3
  شراء األضاحي، فتعقد أسواق خاصة مبواسم االعياد هلذا الغرض.

 وهذا النوع من السواق خاص باجليش يتنقل معه أثناء غزواته:األسواق العسكرية/0
 دون ضرر، وكذلك تنشيط روح املنافسة تم تنظيم السوق على أساس تيسري وصول املشرتين إىل املتاجر املختلفةي: اا/تنظيم السوق

حيث يوضع كل سوق ، 234وتسهيل التنقل بني تاجر وآخرمراقبتها من طرف احملتسبني،  يلسهت، و حىت ال يقع التالعب باألسعار
 األسواق، فتنظم السوق على أساس معيارين أساسيني  يف املكان املناسب له، كما ختصص أماكن بعينها لبعض

 /املعيار األول حسب حاجات السكان املتكررة والضرورية لبعض السلع1
/املعيار الثاين حسب النشاط الذي ميارس فيها، فبعض احلرف تقتضي بطبيعتا أن تكون أماكن وجودها خارج املدينة أو على 2

قصابني ألهنم حيتاجون إىل املذبح خارج املدينة وتسهيل نقل اللحم من املذبح إىل السوق دون أطرافها بالقرب من أبواهبا، كسوق ال
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وكذلك أسواق الدباغني تكون  ،235عبور املدينة، وكذلك جاليب احلطب والتنب وصناعة الفخار حيث ختصص هلم أطراف املدينة
 .236كريهة املنبعثة منهابضفاف الوديان لغسل الصوف واجللود وصبغها وضبغها بسبب الروائح ال

الغزل، ويقع  سوقماهو احلال بتلمسان حيث كانت هبا يقسم السوق حسب نوعية البضائع املعروضة أو حسب احلرف، مثل ف   
بدوره مشال املسجد األعظم، تباع فيه املنتوجات الصوفية واحلياكة اليت اشتهرت هبا نساء وورشات تلمسان، حيث يقمن ببيع 

يف حديثه على خمالطة النساء للصناع والسماسرة -ه السوق بشكل مباشر أو بواسطة كما ذكر أبو عبد اهلل العقباينمنتجاهتن يف هذ
يقول: رأيته بتلمسان الشيخ أبا احلسن الرعيين ، وكانت هبا سوق لبيع الكتب ذكرها ابن مرزوق حني قال: مسعت -يف سوق الغزل

ة عشر درمها، وكانت هبا سوق خاصة باحلبوب برحبة الزرع وكانت ملتقى أهل بيد مسسار ينادي بسوق الكتب بتلمسان بسبع
وقد ، 238بينما كان سوق الصاغة يقع قرب مسجد أيب احلسن ال خيلو من يهود متضلعني يف هذه املهنة، 237البادية بأهل املدينة

راطني الغرابليني اإلسكافيني اخلرازين أسواق تلمسان حبسب البضائع واحلرف اليت متارس هبا مثل: السراجني، اخلخمتلف مسيت 
وسوق اخلضر والصاغة واحلدادين واخلرازين والعشابني ، 239العطارين احلدادين الصبانني السمار، والدرازين والنساجني والصباغني

ى الشارع ، وغالبا ما تتجمع الدكاكني واحلوانيت يف شارع رئيسي َتتمع فيه حرف متعددة ومتكاملة، ويسم240واحلبوب والفواكه
 بنوع النشاط املزاول فيه، كما هو احلال يف درب العباد حيث انتشرت به خمتلف الدكاكني وحوانيت الصباغني.

ومل تكن التجارة حكر على فئة من اجملتمع دون أخرى، حيث مارسها حىت الفقهاء، مثل الفقيه أبو حممد عبد اهلل الشريف  
، كما فضلها بعض 241ببجاية، وحيضى باحرتام وتقدير التجار لعلمه ودينه ونسبه الذي اختص يف َتارة الصوف بسوق الصوافني

 .242املتصوفة مهنة هلم، ألهنا َتارة حرة ال شبهة فيها، باإلضافة إىل ما تدره من مدخول يفي بالغرض املعيشي
 : القيسارية ااا/
، وقيل مصطلح إسباين يعين احملطة، وهي مكان ينا: القيسرية مصطلح مأخوذ من لفظة قيصر وهو مصطلح التيين أو يون/تعريفها1

، وختتلف القيسارية عن السوق العادي بسعتها وتنظيماهتا احملكمة، وتشتمل على أروقة مغطاة 243مغطى وخمصص للبيع والشراء
 تشبه السوق العصري.

الية الشرقية للجامع األعظم، وهي :ووجدت بتلمسان قيسرية كبرية كانت تقع يف اجلهة الشموبجاية ية تلمسانر /نماذج من قيسا2
تتنوع مبيعاهتا، يسهر على أمنها حارس يراقب الداخلني  عبارة عن مساحة واسعة مغطاة وهلا أبواب تتضمن جمموعة من احلوانيت
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واخلارجني، كما يقوم بغلق الباب ليال إىل غاية ما بعد صالة الفجر، كما حتتوي على مسجد، كما احتوت على دور وفنادق 
كنيسة، وأفران ومحامات ومطاعم وإصطبالت، كما كانت حتتوي مستودعات حلفظ البضائع سريعة التلف وختزين بضائع خمتلف و 

التجار السيما األجانب، فكانت حتتوي كل املستلزمات اليت توفر خمتلف اخلدمات وَتدب إليها خمتلف الفئات، وتسهل بقاءها 
ت املالية والتجارية، وكانت هذه القيسرية مأوى وملجأ للتجار املسيحيني من جنوب أطول مدة ممكنة حىت استكمال كل املعامال

 .244إيطاليا وغريها
 .245بينما توفرت مدينة جباية على قيسارية كان الفقيه عمر بن عزون السلمي ميتلك هبا حانوتا 

 :اااا/الفنادق
ضائع ومستودعات حلفظها ودكاكني لتقدمي خمتلف أنواع : تتكون الفادق عموما من ساحات وأفنية مركزية لعرض الب/مكوناتها1

، وختصص الفنادق عموما لتجار اجلملة، حيث خيزنون هبا 246اخلدمات التجارية، وختتلف عن القيسارية بكوهنا ذات ملكية خاصة
 بضاعتهم املستوردة.

امتلك سكان شبه جزيرة إيبريية يف كل اليت تعقد بني خمتلف األطراف، مبوجب املعاهدات  :المغرب األوسط/نماذج من فنادق 2
املوانئ املغربية الكربى كتلمسان وجباية، سلسلة كاملة من الفنادق، كانت مزودة بكنيسة صغرية وحتتوي على فرن ومطعم باإلضافة 

 .247إىل املخازن ومراكز التجارة، ختضع يف تسيريها إلشراف قناصل ميثلون أهل ملتهم أمام السلطات احمللية
تعددت الفنادق وقد عد بعض الباحثني منها مثانية:فندق بوعلي، فندق بن زرجب، فندق تابت، فندق فقد لمسان بتأما 

املامي، فندق بارا أو بابا أمحد، فندق سيدي منصور ورسطان، فندق بن تشيعلي، وكان أشهره يقع وسط املدينة، ومنها اثنان 
منه منوذج بوهران العرش األراغوين من مسحيني ويهود، و  إىل جانب رعايا 248خاصة بإقامة َتار جنوة والندقية

م كان تابعا مللك أراغون يسريه ممثلني عنه، أو باسم املدينة املنتمي إليها، كما كانت هناك فنادق للتجار 1227ه/727سنة
 احملليني والغرباء املسلمني، متنع فيه احملرمات، ويشرف عليه صاحب السوق أو احملتسب.

م[استكثر فيها من 1007هـ/922ملدينة القلعة سنة م[1012-220هـ/412-920اد بن بلكني ]وعند بناء مح
 . 249املساجد والفنادق، فاستبحرت يف العمارة واتسعت يف التمدن، ورحل إليها من الغور القاصية طالب العلم

ن عزيز اخلراز الذي اكتشف ميتا يف أما فنادق جباية فقد سكنها الطلبة والفقهاء وحىت الصوفية، ومنهم أيب العباس أمحد ب
، وكانت الفنادق هبا كثرية، بعضها يتسع للمقيمني مع متاعهم وعدهتم، حيث أن الفقيه أيب حيي 250م1209هـ/700أحدها سنة 

 .251زكرياء الزواوي اكرتى واحدا منها ومجع فيه الزاد واملؤونة مث وزعها على الفقراء واحملتاجني
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 ووظيفة المحتسب: ج/نظام الحسبة على السوق
 : والمحتسب ا/تعريف الحسبة

واْحَتَسَب ،  253( يف األمر أي حسن التدبري والنظر فيهاألصمعي وفالن حسن )احِلْسَبةِ  قال ،252)احلسبة( احلساب :في اللغة/1
ْحَتِسبُ 

ُ
د اهلل وهو منصب  ، يقال فالن حسن احلسبة يف األمر حيسن تدبريه وفعله حسبة مدخرا أجره عن254عليه: أْنَكر ومنه: امل

احملتسب( من يتوىل منصب )كان يتواله يف الدول اإلسالمية رئيس يشرف على الشؤون العامة من مراقبة األسعار ورعاية اآلداب، و
 .255احلسبة

عرفها ابن خلدون بقوله:هي ، بينما 256عرفها املاوردي بقوله: احلسبة واسطة بني أحكام القضاء وأحكام املظامل: /إصطالحا2
ة دينية من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الذي هو فرض على القائم بأمور املسلمني، يُعني لذلك من يراه أهال له، وظيف

 .257فيتعني فرضه عليه ويتخذ األعون على ذلك

ع العامة، ويتابع ن العامة: "احملتسب" أي: الذي يراقب الناس يف اجملاميف الشؤو  : يقال ملن يقوم هبذا املنصب/تعريف المحتسب3
تطلق على منصب كان أعماهلم، وحياسبهم، وال تقتصر أعمال احملتسب ومهماته على حفظ األمن، فاحلسبة وظيفة احملتسب و 

 وظائفه املراقبة واملتابعة العامة لضبط احلقوقيتواله رئيس ُيشرف على الشئون العامة يف األسواق ويف سائر اجملامع العامة، ومن 
والضرب على أيدي اجملاهرين باملعاصي، واألمر باملعروف والنهي عن  وتأديب املخالفني، اب، ومنع ما ال يأذن به الدينآلدورعاية ا
 املنكر.

ا بدقائقها متابًعا برقابته أعمال احلرفيني،     
ً
ويقوم احملتسب بتيعيني مراقًبا على أهل كل حرفة حبسب احلاجة، يكون خبريًا هبا عامل

 غش والتدليس، وتأديب املخالفني.ملنعهم من ال

حيث استعمل  -صلى اهلل عليه وسلم–أول بداية لظهور احلسبة ووظيفة احملتسب تعود لعد النيب : /نشأة الحسبة والمحتسبين0
"سعيد بن سعيد بن العاص" يوم الفتح على سوق مكة فلما خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم إىل الطائف خرج معه فاستشهد 
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أول من وضع يف دولة فهو اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  ،  لكن ظهور احلسبة كجهاز منظم يعود إىل258مئذيو 
 .املسلمني نظام احلسبة، وكان يتواله بنفسه لعلو مهته، وشدة عزمه وحزمه

 : اا/وظيفة ومهام المحتسب
ساطة حياة اجملتمع اإلسالمي الذي متيز يف بداية نشأته بشدة نشأة وظيفة احملتسب بسيطة بب: /تنوع مهام ووظيفة المحتسب1

االلتزام بأحكام الدين، فكانت املخالفات قليال ما تقع وإذا وقعت قومها احملتسبون، وبتطور اجملتمع اإلسالمي واتساع الفتوحات 
يبحث عن املنكرات ويعزر فيقول: وغريها تطورت مهام احملتسب عرب الزمن فهذا ابن ابن خلدون يعدد مهام احملتسب يف عصره

ويؤدب على قدرها، وحيمل الناس على املصاحل العامة يف املدينة، مثل املنع من املضايقة يف الطرقات، ومنع احلمالني وأهل السفن 
والضرب على من اإلكثار يف احلمل، واحلكم على أهل املباين املتداعية للسقوط هبدمها، وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة، 

أيدي املعلمني يف املكاتب وغريها يف اإلبالغ يف ضرهبم للصبيان املتعلمني...وله النظر واحلكم فيما يصل إىل علمه من ذلك ويُرفع 
 .259إليه...فيما يتعلق بالغش والتدليس يف املعايش وغريها يف املكاييل واملوازين، وله أيضا محل املماطلني على االنصاف

تنزه القاضي عنها لعمومها وال إنفاذ حكم، وهي أحكام ي كل ما ليس فيه مساع بينة: يقوم باحملتسب بة بالقضاء/عالقة الحسب2
 .260وسهولة أغراضها، فتدفع إىل صاحب هذه الوظيفة ليقوم هبا، فوضعها على ذلك أن تكون خادمة ملنصب القضاء

خالل مراقبة السلع املعروضة وسالمتها، والتصدي لكل  : يسهر احملتسب على تنظيم السوق منعلى السوق /مهام المحتسب3
أنواع الغش والتدليس يف املبيع أو مثنه، ومنع التعامل بأنواع البيوع الفاسدة، ومنع النجش وهو الزيادة يف سعر البضاعة دون نية 

يف البيع، وجعل صاحب كتاب حتفة  الشراء، ومنع االحتكار، ومراقبة السكة املتداولة من أجل محاية املستهلك من كل أنواع الغش
الناظر وغنية الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيري املناكر من مهام صاحب السوق: إجبار أصحاب احلرف املستقذرة كالدباغة على عدم 

فني كالتوبيخ والزجر أوال، مث اإلنذار نشر اجللود واملواد امللونة على الطريق، كما أن لصاحب السوق تسليط العقوبات على املخال
 والسجن ثانيا، والضرب والتشهري ثالثا، والتنكيل والنفي من السوق والبلد رابعا.

وكان احملتسب يستعني بأعون يساعدونه يقلون ويكثرون حسب احلاجة، يقوم بتغيريهم باستمرار، وكذا توفري األمن داخل     
النظام واآلداب العامة، وقطع دابر اللصوص داخل األسواق، ففرضوا أقصى العقوبات على السوق بواسطة الشرطة حلفظ األمن و 

 السارق كالسجن أو اجللد بالسياط.

 من أعمال وظيفة احملتسب ما يلي: :/تطور وتوسع مهمام المحتسب0

 مة.األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتوجيه النصح واإلرشاد، حبسب احلاجة يف اجملامع العا -1

 مراقبة املكاييل واملوازين للتحقق من مطابقتها ملا جيب أن يتكون عليه يف مقاديرها. -2
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مراقبة السلع املعروضة للبيع يف األسواق، للتحقق من سالمتها من الغش والتدليس، وحماسبة الغشاشني، واملدلسني، وتأديبهم  -9
 .261ومعاقبتهم ضمن حدود النظام

فق على صنعها بني العامل ومن صنعت له، والنظر يف مدى مطابقتها للشروط املتفق عليها، وسالمتها مراقبة املصنوعات املت -4
 من الغش والتدليس، وحماسبة املخالف، وحل عقد املنازعات.

 مراقبة النقود واألمثان املختلفة للتحقق من سالمتها من الغش والتزوير. -1

ختلفات، والعقود، مبا يتفق مع أحكام الفقه اإلسالمي، ما مل تكن من القضايا حل اخلالفات واملنازعات يف املعامالت امل -7
 الكبرية اليت حتتاج إىل قاض يفصل فيها.

 الضرب على أيدي اخلونة واللصوص والغشاشني واجملاهرين بالفسق والرذيلة وخمالفة أحكام الدين. -7

توريدهم سلعهم إىل أسواقها، وعرضها على اجلميع دون ختصيص  منع حدوث كل خمالفة شرعية، ومنه منع تلقي الركبان قبل -2
وال متييز، ومنه منع االحتكارات اليت ترتفع هبا أسعار السلع، ومنع إنشاء البيع والشراء إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة، ومنع 

 ن، والصور احملرمة، واملعازف.التعامل بالربا، ومنع بيع األشياء احملرمة شرًعا، كاخلمور، وحلوم اخلنازير، واألوثا

مراقبة الصناعات الغذائية والدوائية، للتحقق من خلوها مما يضر بالناس، وللتحقق من مطابقتها ملا جيب أن تكون عليه من  -2
 موادها، ويف طريقة صنعها ويف نظافتها ونظافة األدوات اليت تصنع فيها، ونظافة األماكن اليت توضع فيها.

 .262ار السلع حبسب درجاهتا جودة أو دون ذلك حىت أخس الدركاتمراقبة أسع -10

مراقبة الطهارة والنظافة يف املآكل واملشارب واملالبس واألماكن، ومبراقبة مياه املساجد واألماكن العامة كالسبل واخلزانات  -11
الطبيعية، ومبراقبة األهنار وجماري املياه، ومنع الناس والبحريات، ومبراقبة مياه األقنية، ونظافة املراحيض املعدة للطهارة وقضاء احلاجات 

 من تعريضها لألوساخ والقذارات.

 ع الناس من كشف العورات، ومن التبول والتغوط يف الطرقات، ويف كل مكان ال يصح فيه ذلك، ملا فيه من األذى.نم -12

األماكن العامة سافرات، ومن اخلروج إىل املنتزهات العامة إال منع النساء من اتباع اجلنائز، ومن زيارة القبور، ومن اخلروج إىل  -19
 مع ذي حمرم.
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 منع اختالط الرجال بالنساء، ويف األعراس واملآمت أو يف األسواق واجملامع العامة، وغري ذلك، مراعاة ألحكام الشرع. -14

قمامات، أو قاذورات، أو مياه تصب من  منع الناس من كل ما يضيق على املارة طرقهم، أو يؤذيهم بأتربة وأحجار أو -11
 امليازيب أو غريها.

منع الناس من إحداث أبنية يف الطرقات، أو إحداث شرفات، أو إحداث أسقف على الطرقات تؤذي املارين فيها، أو حنو  -17
 ذلك مما ليس للباين فيه حق شرعي.

املنوطة هبا مراقبة أمور الدين والدنيا اليت تقتضيها أسس احلضارة إىل أمور كثرية تصدر هبا تعليمات وبيانات من اإلدارة احلاكمة، 
 .263اإلسالمية، واآلداب االجتماعية العامة، أو تقتضيها احلقوق واملصاحل العامة

 :والتصدي لها اا/أشهر أنواع المخالفات والغش في أسواق المغرب األوسطا
منها قيام بعض اجلزارين بالغش يف اللحم بتلمسان فيخلطونه  :أشهر أنواع المخالفات والغش في أسواق المغرب األوسط /1

بالكرش واملصران والشحم على قدر كثرة الثمن وقلته، وحسب حال املشرتي ووضعيته االجتماعية، ومنها كذلك أن بعض الباعة 
ير مكان صنع املنتوج، فقد ذكر ابن يشرتون السلعة بثمن معلوم ويكذبون ويزيدون يف مثنها فوق قيمة الربح املعلوم، ومنها كذلك تزو 

احلاج أن بعض َتار القماش ينسبونه إىل بلد غري البلد الذي صنعت فيه أو أتت منه، أو ينسب ثوب صانع ما إىل صانع اشتهر 
 ، حىت صار الناس يتغالون يف الثوب املنسوب إليه، فيبيع بذلك عمل غريه وينسبه إليه، وإن كان مثله أو أحسن منهبصنعته
وكذلك من أنواع املخالفات عدم اتباع قواعد النظافة حيث ذكر ابن احلاج يف بعض عادات أصحاب األفران أهنم يرتكون       

ء والشعر واحلصى والذباب، اعجني اخلبز دون تغطية ليخمر فتمشي عليه اخلشاش، حىت َتد يف خبزهم أشياء مستقدرة كاحللف
منهم على العجني، فذكر أبو عبد اهلل املاليل أن شيخه سيدي حممد بن يوسف السنوسي   وكان بعضهم يف زمن احلر يتساقط العرق

 كان ال يأكل يف الغالب من اخلبز إال فتاته وال يأكل قشره
 تصدي المحتسبين لمختلف أنواع الغش في أسواق المغرب األوسط/2

أفلح، حيث كانت تسند إليه مهمة رعاية األسواق أشار ابن الصغري إىل وجود صاحب الشرطة يف عهد األمام عبد الوهاب بن 
وسط، وكانت من مهام قبيلة نفوسة إنكار املنكر يف األسواق، فقد اهتمت ن يظهر لقب احملتسب يف املغرب األوحفظها، قبل أ

احلسبة زمن ان نظام والزيانيني، فك 264ستميني والفاطميني والزيرينير بوظيفة احملتسب كل الدول اإلسالمية يف املغرب األوسط عند ال
أظهر السلطان أبو محو عناية م[ يف أوجه تطوره، حيث 1922-1912ه/721-770ين الثاين]السلطان أبو محو موسى الزيا

م[ضمن كتابه واسطة 1922-1922ه/721-721خاصة باألسواق واحملتسبني، وكتب بذلك وصية البنه أيب تاشفني الثاين]
، وكان حرصهم شديدا على وضع مكاييل وموازين دقيقة  االعتناء هبذه اخلطة وأصحاهباامللوك يف سياسة امللوك، حيث أكد يف

-712ول]ذي أمر به السلطان أبو تاشفني األومنوذجية بأسواق املدينة ويلزمون التجار التعامل هبا، كمقياس الذراع ال
 تعليقه يف سوق القيسارية بتلمسان.م[ب1997-1912ه/797
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صاحب حتفة الناظر وغنية الذاكر حني قال: وأما منكرات الشوارع والطرقات فمن ذلك ما كان يف األبنية  ومنها ما ذكره        
ومنه ما كان يف الطرق واألبنية ومنه ما كان يف صفة املتصرفني واملتصرفات. فأما ما كان يف األبنية فكل ضرر عام تنال ضرورته 

على اإلمهال ومل يقع يف شأنه إنذار ملالكه وال مسارعة بالزوال أدرك من وقوعه بغتة  الكافة والدمهاء كاحلائط املائل فإنه إذا ترك
إتالف األنفس واألموال إال أنه مقيد بضمان مالكه ملا أتلف مبجرد إنذاره يف املشهور. وقيل من زيادة حكم احلاكم بعد اإلنذار 

 .265وقيل به مطلقا مع عدمهما
ية فمن ذلك اقتطاع شيء يف حمجة املسلمني وجادة طريقهم يزيدها املقتطع يف ملكه جنانا أو دارا وأما ما كان يف الطريق واألفن    

أو غريمها فوقع يف مساع ) .... ( املنع من ذلك وهدم ما بين يف حمل االقتطاع واالزدياد من الطريق واختلف املذهب هل ذلك على 
مثانية أذرع أم ال وإمنا ذلك خمصوص مبا تبني اإلضرار فيه بالنقص عن اإلطالق سواء أضر بالطريق وأحدث فيها ضيقا ينقص عن 

 .266العدد املذكور فالقول األول هو الذي عليه األكثر والقول الثاين قال الشيخ ابن رشد أظهر
خلاصة من وأما منكرات األسواق الكائنة يف عقود املعاوضات أو الغش يف املبيعات أو غري ذلك مما يقضى به للعامة على ا    

احلاالت أو يف كل األزمان واألوقات فمن ذلك ما حيصل يف تركه وعدم املباالة به ألهل األسواق فساد أو انتقاص كتلقي السلع 
بظاهر البلد أو ببعض األخصاص فيشرتيها املتلقي مبا يطلبه من االسرتخاص وليس له هبا شرعا دون غريه من املسلمني اختصاص 

 .267دي إلضاعة رزق احلاضر من البدويأو كبيع احلاضر للبا
 د/العملة واألسعار والمكاييل واألوزان

 :النقدية ا/العملة
تقوم العملة على ضرب السكة الذي كان من اختصاص الدولة وتضع عليها عالمة السلطان ونقشها لتميزيها عن /صك العملة:1

ولفظ السكة يطلق يف أصله على الطابع وهي تتعرض للتزوير، غريها من العمالت املغشوشة، واإلشراف على مراقبة وزهنا حىت ال 
احلديدة املتخذة لذلك، مث نقل إىل أثرها وهي النقوش املاثلة على الدنانري والدراهم، مث نقل إىل القيام على ذلك والنظر يف استيفاء 

ظر يف النقود املتعامل هبا بني الناس، ولذلك ذكرها ابن خلدون فقال:هي الن، 268حاجاته وشروطه وهي الوظيفة فصار علما عليها
وحفظها مما يداخلها من الغش أو النقص إن كان يتعامل هبا عدد أو ما يتعلق بذلك، مث يف وضع عالمة السلطان على تلك النقود 

بعد أن  واالستجادة واخللوص برسم تلك العالمة فيها من خامت حديد اختذ لذلك ونقش فيه نقوش خاصة به، فيوضع على الدينار
يقدر وُيضرب عليه باملطرقة حىت ترسم فيه تلك النقوش، وتكون عالمة على جودته حبسب الغاية اليت وقف عندها السبك 

، وتكمن أمهية النقوش على السكة يف كوهنا هبا يتميز املغشوش بني الناس يف النقود عند 269والتخليص يف متعارف أهل القطر
 .270ش خبتم السلطان عليها بتلك النقوشاملعمالت، ويتقون يف سالمتها الغ
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وقد ووجدت دار السكة يف جباية منذ عصر احلماديني، حيث أن حيي بن العزيز ضرب هبا النقود سنة  
، مث ضربت هبا أيضا العملة املوحدية، حيث أمر عبد املؤمن بن علي بصك مثانية دنانري، وكذلك ابنه أيب 271م1011ه/149

 .272غرام91.2وزن الواحد منها  يعقوب يوسف ضرب ستة دنانري
كما  كان الفلس النحاسي يضرب يف بالد املغرب األوسط حىت نسب إليها مكان بالقرب من التنس يدعى قصر  

 273الفلوس
: ووجدت العملة من أنواع املعادن املختلفة، فضرب الدينار من الذهب، والدرهم من الفضة والفلس من /معادن صك العملة2

من املعادن لسرعة استجابتهما يف  ، ويفضل الناس الذهب والفضة على سوامهاملون بهاواشتهر بني التجار يتع ،والربونز النحاس
ونق وعدم إطالق الروائح والطعوم الكريهة، وقبوهلا العالمات ر السبك والطرق واجلمع والتجزئة والتشكيل وفق الرغبة، مع حسن ال

 .274كلها  ء شياالغش، فطبعومها ومثنوا هبما األ اليت تصوهنا، وثبات السمات اليت حتفظها من
من أشهره يف ، 275وزن معني تنقش عليها عبارات خاصة واسم احلاكمكلمة ترمز إىل قطعة ذهبية بشكل   الدينار: الدينار الذهبي-

اوح قطره م[، باملهدية، وكان شكله مستدير يرت 294-202ه/922-227املغرب األوسط الدينار الذي ضربه عبيد اهلل املهدي]
اهلل -الإله إال اهلل-غرام، وكان عايل اجلودة، وكتب على وجه الدينار:عبد اهلل4.11غرام و41مم، ووزنه بني 21مم و17بني 

-أمري املؤمنني املهدي، وكتب على اهلامش:حممد رسول اهلل أرسله باهلدى ودين احلق، وكتب على ظهره:األمام-الشريك له-وحده
 .276ث مائةوكتب على اهلامش:بسم اهلل ضرب هذا الدينار باملهدية سنة سبع عشر  وثالباهلل، -اهلل-رسول-حممد

 .277كما ضرب يزيد بن خملد الكدادي دنانري بامسه، عثر على زير منها بضواحي القريوان احتوى على مثامنائة قطعة ذهبية 
، وضرب دنانري  م1147-1147ه/441بن باديس عندما قطع الدعوة الفاطمية أمر بتبديل السكة سنة  كما أن املعز 
ويف هذه السنة، أمر املعز ين باديس بتبديل السكة يف شهر شعبان،  قال ابن عذارى:مر بسبك ما كان عنده من الدنانري كثرية، وأ

لثاين: ال فنقش على األزواج يف الوجه الواحد: ومن يتبع غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين. ويف الوجه ا
إله إال اهلل حممد رسول اهلل. وضرب منها دنانري كثرية. وأمر أيضا بسك ما كان عنده من الدنانري اليت عليها أمساء بين عبيد، 

ن مجيع الدنانري والدراهم بسائر عمله، وقد كان لناس قطع سكتهم، وزوال أمسائهم مفسبكت وكانت أمواال عظيمة، مث بث يف ا
 .278لرايات والبنودقطع أمسائهم من ا

-1072ه/421-414املنصور بن الناصر]كما أن احلماديني ضربوا السكة بامسهم وأول من فعل ذلك منهم  
م، وكتب يف الدينار ثالثة 1011ه/149الذي ضربه حيي بن العزيز سنة الدينار م[، لكن أشهر ما وصل من سكتهم 1022

ة قرآنية }َواتَـُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اللَِّه مُثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفس  َما َكَسَبْت َوُهْم ال سطور ودائرة يف كل وجه، وكتب على دائرة الوجه آي
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[، ويف السطور:ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ويعتصم حببل اهلل حيي بن العزيز باهلل األمري املنصور، 221({ ]البقرة: 221يُْظَلُموَن )
كتب يف دائرته:بسم اهلل الرمحان الرحيم ضرب هذا الدينار بالناصرية سنة ثالث واربعني ومخسمائة، وكتب يف والوجه الثاين  

 .279الطور:اإلمام أبو عبد اهلل املقتفي ألمر اهلل أمري املؤمنني العباس
 .280، والدنانري الورجالنية مشهورةومنها الدنانري اليت تضرب ببلد وارجالن دنانري على نوع املرابطية، لكنها نازلة فيها حتميل كثري

كما ضرب املوحدون عملتهم بدار السكة يف جباية حيث ضربت هبا أيضا العملة املوحدية، حيث أمر عبد املؤمن بن علي  
غرام، وقد احتفظت الدراهم والدنانري 91.2بصك مثانية دنانري، وكذلك ابنه أيب يعقوب يوسف ضرب ستة دنانري وزن الواحد منها 

وحدية بشكلها املربع منذ عهد ابن تومرت، كتبوا على وجهها:اهلل ربنا حممد نبينا املهدي إمامنا، وكتبوا على ظهرها:ال إله إال اهلل امل
 .281حممد رسول اهلل األمر كله هلل تاريخ ومكان الضرب

 .283أو مثاين والسدس أو السداسي 282وقد كان للدينار أجزاء هي:النصف والربع والثمن 
يجعلونه دنانري ذهبية، وكذلك ف 284ويستخدم يف املغرب األوسط كما ذكر احلمريي يف صك النقودرد الذهب من السودان يستو   

 .285ناعة احللي، وقد محله معهم الفاطميون عند رحليهم إىل مصرصيف 
الفضة أقل قيمة وارخص ألن  خيتلف الدرهم عن الدينار يف مادته فيصنع من الفضة فهو أقل قيمة من الدينار: الفضي الدرهم-

م[، وبلغ 214-294ه/994-922من أشهره يف املغرب األوسط درهم أيب القاسم حممد بن القائم بأمر اهلل]، 286من الذهب
، وكتب باهلل املهدي -الشريك له-اهلل وحده-الإله إال اهلل-أبو القاسم-دغرام، وكتب على وجهه: حمم1.40مم، ووزنه 17قطره 

-القائم باهلل -، وكتب على ظهره:األمامليظهره على الدين كله باهلدى ودين احلق : أرسل رسولهل اهللعلى اهلامش:حممد رسو 
 .287مكان وسنة الضرب، وكتب على اهلامش:بسم اهلل أمري املؤمنني-اهلل رسول-دحمم

السادس عشر من واجلزء وبة،الدرهم أو اخلر مثن ربع الدرهم، و ، و القرياط الدرهم أو وكان الدرهم الفاطمي له نصف 
، وكان درهم أرشكول 289وكان الدرهم متداول عند الرستميني بتيهرت، وأشار البكري إىل دراهم تنس ونكور وأرشكول، 288الدرهم

 .غرام1.422يزن مثاين خراريت أي 
مر به راشد أمما س بتيهرت، وكتبوا على الظهر:ضربه الرستميون بتيهرت، وكتبوا على وجهها:ضرب هذا الفل الربونزيومنه  :الفلس-

،  290بن قادم، كما ضربو فلس آخر بوليلي، وكتبوا على وجهه:ضرب هذا الفلس بوليلي، وكتبوا على الظهر:مما أمر به راشد بن قادم
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ذكره اليقويب  291كما كان الفلس النحاسي معروفا يف بالد املغرب حىت نسب إليها مكان بالقرب من التنس يدعى قصر الفلوس
 .292وقال: قرب وهران

 اا/األسعار
، أو اجلهد املبذول يف إنتاج البضاعة، أو وفق حالة فائدة البضاعة وأمهيتهاكتتدخل يف حتديد قيمة السعر عدة اعتبارت  

من ومن وفرة وكثرة واختالل أسعار مبختلف األحوال من خوف و ، وكما تتأثر األ293السوق الذي خيضع لقانون العرض والطلب
السلع، على املكوس فهي تضاف إىل األسعار، مما يؤدي إىل ارتفاعها، فيقل الطلب ، وكذلك فرض الضرائب و 294ونقص

، قال ابن 295فالضرائب غري الشرعية تثقل كاهل التجار، وتؤدي إىل ارتفاع األسعار، وضعف القدرة الشرائية وكساد األسواق
ا قدرا معلوما على األمثان يف األسواق، وعلى خلدون: يستحدث صاحب الدولة أنواعا من اجلباية يضرهبا على البياعات، ويفرض هل

 296أعيان السلع يف أموال املدينة، ...ورمبا يزيد يف ذلك زيادة بالغة فتكسد األسواق لفساد اآلمال، ويؤذن ذلك باختالل العمران
ضاعة بال الناس على البفهناك مؤثرات عديدة تؤثر يف األسعار هبوطا وارتفاعا، كوقوع أزمة اقتصادية وقلة االنتاج ووفرته وإق

 .297حيانا كمية النقود املتداولة بني أيدي الناس ونسبتها إىل االنتاج، حيث تتوفر النقود يف املدينة وتقل يف األريافأأو عدمه، و 
وصفت املصادر رخص األسعار يف بعض مدن املغرب األوسط نتيجة لوفرة املنتوج، حيث ذكر صاحب االستبصار أن 

، ومدينة وهران أهلها يف خصب والعسل هبا 298ب من تاهرت إىل بالد املغرب واألندلس لرخصها وطيب حلومهااألغنام كانت َتل
، ومدينة تنس هبا احلنطة رخيصة جدا، 299موجود وكذلك السمن والزبد والغنم والبقر هبا رخيصة، ومراكب األندلس إليها خمتلفة

، وقلعة بين محاد من أعمها فواكه وخصبا وحنطتها رخيصة 300املراكب وسائر احلبوب موجودة وخترج منها إىل سائر اآلفاق يف
نضاف إليها تصلح يثري كله رخيص، وبالدها ومجيع ما وحلومها طيبة، وتبقى هبا احلنطة إىل سنتني، وهبا من الفواكه والنعم شيء ك

 .301حواهلم صاحلةفيها السوائم خلصبها، وإذا كثرت فالحتها أغنت وإذا قلت كفت، وأهلها أبدا شباع وأ
وقد يؤدي يف بعض األحيان رخص األسعار إىل  كساد السلع، خاصة إذا طال زمن الرُّخص يف سلعة من مأكول أو 

َحوالُة األسواق، فسد الرّبح والنماء بطول تلك املدة، وكسدت سوق ذلك الصنف، فقعد  ملبوس أو متمول، ومل حيصل للتاجر
 .302مواهلمالتجار عن السعي فيها وفسدت رؤوس أ
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/ هـ274)سعار يف بعض األحيان كما حصل بتلمسان زمن الشيخ أمحد بن حسن الغماري التلمساين، أبو العباسترتفع األوقد     
 .303م( حيث حصل غالء شديد حىت تعطلت الصالة بسببه يف كثري من املساجد1472

ة حيث ذكر صاحب االستبصار أهنا تصنع كما نقلت إلينا املصادر أسعار بعض السلع، من أسعار بعض الثياب بالقلع
 90مبدينة قلعة محاد أكسية ليس هلا مثيل ىف اجلودة والرقة إال الوجدية الىت تصنع بوجدة؛ يساوى كساء عيد من عمل القلعة 

اهنا، ووقال صاحب االستبصار: كانت مللوك صنهاجة عمائم شرب مذهبة يغلون ىف أمث،  ، وكذلك أسعار العمائم يف جباية304دينارا
، وبالقلعة أيضا ذكر اإلدريسي ما كان متداوال من بعض األدوية مثل 305دينار وأزيد 700دينار وال  100تساوى العمامة ال 

 .306نبات الفوليون احلراين ويزعمون أنه ينفع شرب درمهني منه لعام كامل
 : ااا/األوزان

فكل ما يباع ويشىت إما أن مكيل أو  املواطن الذي تسود هبا،هي ما يوزن به، وتتعدد وتتنوع حسب املوازين  :/تعريف األوزان1
 موزون أو مذروع أو مقدر بالزمان أو بالعدد، وهي أغلب الوحدات املستعملة يف بيع السلع يف خمتلف األسواق.

   : أما األوزان أو املوازين فمنها:املثقال والدرهم والصنجة واألوقية والرطل والقنطار/أنواع الموازين2
، وخيتلف الرطل من منطقة ألخرى فيختص أهل تنس برطل،  الرطل:يعترب من أهم املوازين املستعملة ومن أشهرها يف بالد املغرب_

كما خيتص أهل تاهرت برطل، وختتلف األرطال فيما بينها أيضا فهناك رطل فلفلي الذي كان مقداره عند الفاطميني 
كلغ، وهو عند أهل تنس 2.17كلغ، أما رطل أهل باغية فقداره 29ه غرام، ورطل حلم عند أهل تاهرت مقدار 472.121

 .307غرام، وكذلك ربع الرطل120.40كلغ، كما استخدم الرستميون نصف الرطل ومقداره 2.191
 .308غرام1.90املثقال: ذكر أن وزن املثقال يتناسب مع وزن الدينار، وهو يساوي تقريبا -
غرام أيضا، أما وزن 1.22، ودرهم أرشقول ويساوي غرام1.22والذي يساوي  درهم تنسالبكري بالذكر منه خص  الدرهم:-

 .309غرام، كما ووجد ربع الدرهم2.271الدرهم الشرعي فهو 
غرام، بينما ذكر املقديسي أوقية أخرى تقدر 91.27األوقية:وخيتلف مقدارها من مكان آلخر، فذكر ابن حوقل أوقية تساوي _
 غرام.112ة الشرعية فهو متخلف عنهما ويساوي غرام، أما مقدار األوقي91.72بـ

 غرام0.297_اخلروبة:ذكرت املصادر منها خروبة أشقول وبلغ وزهنا
 غرام0.177_القرياط:ذكرت املصادر أن قرياط أهل تنس بلغ وزنه 

 310غرام779.1_املن:ويقدر وزنه بـ
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كلغ، وقنطار الفلفل وزنه 22نه، قنطار الزيت ويساوي هو من أشهر املوازين املستعملة بتاهرت، حيث استعملوا نوعني م_القنطار:
 كلغ.42كلغ، ويف أمكان أخرى بلغ وزنه 91.47

الصنج:هو قطعة مستديرة بقدر الدرهم، يستخدم يف وزن النقوذ، كما ستخدم يف وزن اجملوهرات، وتصنع من الزجاج، ووجد منها 
 . 311ادصنج اخلليفة الفاطمي احلاكم الذي كان يستعمل بقلعة بين مح

تصنع خمتلف األوزان من الرصاص، وتطبع باسم احلاكم الذي ضربت يف دولته، وَتدد ويعاد طبعها أحيانا، ويعاقب من  
  :، فمن مهامهممن طرف احملتسبنيويغش فيها يتالعب هبا 

ى جانباه واعتدلت كفتاه _حتديد مواصفات امليزان الصحيح والعادل والربئ من الغش، قال املاوردي:أصح املوازين وضعا ما استو 
 .312وكان ثقب عالقه يف وسط العمود

_مراقبة نوعية املادة اليت تصنع منها أرطال وأواقي الوزن، بأن تكون مادة ثابتة ال تنقص وال تتآكل بقرع بعضها بعضا، يقول 
صنج احملفوظة عند احملتسب لتعري عليها الشيتزري: وينبغي للبائع أن يتخذ األرطال واألواقي من احلديد وتعري على الصنج الطيارة )ال

 .313الصنج األخرى(،وال يتخذها من احلجارة
_منع البائعني من اختاذ املوازين واألرطال والدراهم القريبة من بعضها يف امليزان كثلث رطل وثلث أوقية وثلث درهم، ملقاربته لنصف 

 .314رطل ونصف أوقية، واحتمال الوزن به عند كثرة املشرتين
بة الباعة يف اتباع طرقة الوزن الصحيحة والعادلة البعيدة عن الغش، قال املاوردي:وينبغي إذا شرع يف الوزن أن يسكن امليزان _مراق

ويضع فيه البضاعة من يده يف الكفة قليال قليال، وال يهمز الكفة بإهبامه، فإن ذلك كله خبس، وينبغي أن تكون موازين الباعة 
 .315ب أحد من الباعة أن يزن مبيزان األرطال يف يدهمعلقة، وال ميّكن احملتس

استعمل يف بالد املغرب أنواع عديدة من املكاييل، وهي ختتلف من قطر آلخر ومن مدينة ألخرى، ومن :اااا/ المكاييل
 احلفنة.القلة -املطرية-القسط -الكر-القادوس-الصحفة-الوسق-الويبة-ةبلالق-الصاع-الثمن-الربع-القفري-ديامل-أشهراه:املد

 316كلغ412.927_املد:يعترب من أشهر املكاييل وأوسعها استعماال، وقد استعمل أهل تاهرت مدا مقداره
 رطل772_املدي:ويقدره البعض بـ

ملة يف بالد املغرب قفري الزيت عيستخدم أساسا يف كيل السوائل كالزيت، وكذلك يف كيل احلبوب، ومن أشهرها املتس _القفري:
كلغ، وربع النصف يساوي 22.929مدا نبويا، وله أجزاء كنصف القفري، وربعه يساوي204ساويبالقريوان الذي ي

 317كلغ44.121
 كلغ7.21الربع:ويقدر وزنه بـ_

 318كلغ10.922_الثمن:ويقدر وزنه بـ
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 _الصاع: ويساوي أربعة أمداد أو مخسة أرطال وثلث
 كلغ  4_القلبة:وتساوي أربعة أرباع كل ربع يساوي 

 319مدا نبويا21.1يف كيل احلبوب وتساوي  _الويبة:تستخدم
 كلغ190_الوسق:ويقدر وزنه بـ

 مدا نبويا 12.1مدا نبويا، ومنها كذلك صحفة نكور اليت تساوي144_الصحفة: خص البكري بالذكر صحفة تنس وتساوي 
 320أمداد نبوية9_القادوس:ذكر البكري بتنس قادوس مقداره

 صاعا720قا أو وس12_الكر:يستخدم يف كيل احلبوب ومقداره 
 _القسط:يستخدم يف كيل السوائل ويساوي نصف صاع

 رطال فلفليا17_املطرية:يساوي 
 رطال فلفليا41_القلة:تساوي 

 321_احلفنة أو القبضة:تساوي ملء كف رجل معتدل
 

 في المغرب األوسطالحرف والصنائع المحور الثاني: 

 أوال: تعريف الحرفة ونشأتها وتطورها وأهميتها

  :الحرفةأ/تعريف 

االسم احلرفة، وحرفة الرجل ضيعته أو صنعته، وحرف ألهله حيرف واحرتف كسب وطلب واحتال، وقيل االحرتاف   ا/لغة:
احملرتف: «  الصحاح»ويف  ،قال األصمعي: هو حيرف لعياله: يكسب من هاهنا وهاهنا مثل يغرف،  322االكتساب أيا كان

 .323له وصلحأحرف الرجل فهو حمرف: إذا منى ماو الصانع، 

: ميكن من خالل التعريف اللغوي أن نعرف احلرفة بأهنا الصنعة اليت ميارس الرجل هبا عمله ويكتسب من خالهلا ماله اا/إصطالحا
 وقوته.
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 (771هـ، )ص  1412، 2بريوت،ط –سالمي والصنائع والعماالت الشرعية، تح:إحسان عباس، دار الغرب اإل



 

 

 أنواع الحرف ومكان وجودهاب/

واحلرف والصنائع  324كالفالحة والبناء واخلياطة واحلياكة منها نوعني: احلرف والصنائع الضروريةأنواع الحرف والصنائع:  ا/
، وكل هذه الصنائع الثالث داع إىل خمالطة امللوك األعاظم يف خلواهتم وجمالس 325الشريفة:كالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب

 .326أنسهم، فلها بذلك شرف ليس لغريها
 اا/أماكن وجودها

: َتد الصنائع يف قال ابن خلدون وادي واألريافنقص احلرف يف البتقل وت: الحرف والصنائع والمهن في البوادي واألرياف/1
 ، بسبب قلة الطلب على منتجات أصحاب احلرف يف البوادي.327األمصار الصغرية ناقصة وال يوجد منها إال البسيط

الكربى واملدن، حيث َتد اإلقبال  يف احلواضروالصنائع احلرف  تكثرالحرف والصنائع والمهن في الحواضر والمدن:  /2
: َتد الصنائع يف األمصار على خمتلف املنتوجات، فيزداد اإلقبال على تعلم وممارسة خمتلف احلرف واملهن، قال ابن خلدونالشديد 

تكاثرت، ورسوخ الصنائع يف األمصار هو  328الصغرية ناقصة، فإذا تزايدت حضارهتا وَدَعْت أمور الرتف فيها إىل استعمال الصنائع
كاحلال يف األندلس  هلذا العهد، فإنا جند فيها ُرسوم الصنائع قائمة وأحواهلا ُمستحكمة راسخة   برسوخ احلضارة وطول أمده، وهذا

الت واألوتار والرقص وتنضيد الُفرش يف يف مجيع ما تدعو إليه عوائد أمصارها، كاملباين والطبخ وأصناف الغناء واللهو من اآل
ألعراس وسائر الصنائع نية من املعادن واخلزف ومجيع املواعني وإقامة الوالئم واالقصور، وحسن الرتتيب واألوضاع يف البناء، وَصْوغ اآل

الرتف وعوائده، فنجدهم أقوم عليها وأبصر هبا، وجند صناعتها مستحكمة لديهم، فهم على حصة موفورة من  هايلاليت يدعو إ
ألنه منه كسبه وبه معاشه، فال يصرف عمره إال فاإلنسان ال يقع عمله جمانا، ، مث قال: 329ذلك، وحظ متميز بني مجيع األمصار

لها الَنفاق، كانت حينئذ الصناعة مبثابة الّسلعة اليت هن كانت الصناعة مطلوبة وتوجه أإمة يف مصره ليعود عليه بالنفع، و فيما له قي
َفُق سوقها  .330موَتلب للبيع، فتجتهد الناس يف املدينة لتعلم تلك الصناعة، ليكون منها معاُشهُ  تـُنـْ
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، فهذه احلرف 331كالفالحة والبناء واخلياطة واحلياكة: احلرف والصنائع الضروريةويسمها ابن خلدون : أشرف الحرف والصنائعج/
تكمن أمهيتها يف كون قيام حياة أهل احلضر والبدو عليها، فهي مرتبطة باحلاجات اليومية لإلنسان، إذ بالفالحة والزراعة يتوفر 

 ريق البناء تشيد املساكن واملباين املختلفة الضرورية، وعن طريق اخلياطة يتوفر اللباس والغطاء الضروري. الغذاء الضروري، وعن ط

التنظيم احلريف من منطلق الغايات السياسية واجلبائية اليت يوفرها التنظيم يأيت االهتمام ب: ومختلف المهنم الحرف ينظت ثانيا/
رة البشرية احلرفية عرب رؤوسها احملركة هلا وما تستوجبه ضرورات السياسة اجلبائية من حزم احلريف على مستوى التحكم يف هيكل الظاه

أشكال عرف الزياين والعصر يف إخضاع املنتجني عرب املسامهة يف ملء خزينة السلطان وتغطية نفقات مشاريعه العمرانية والعسكرية، 
 .332الورشات احلرفية الكربى وصغار احلرفيني والورشات احلرفية التجاريةمتنوعة من التنظيمات احلرفية متمثلة يف: أمناء احلرف و 

يشرف على كل مهنة عرفاء أو نقباء أو أمناء، وحىت خيتار الرجل الالئق بكل حرفة أو مهنة جيب أن يكون  :أو العرفاء األمنــاءأ/
تتعذر عليه  "تنبيه احلكام" ينبغي للحاكم إذا خاف أنوظيفتهم اإلشراف والتنظيم والتبليغ قال يف  ،333العرفاء والنقباء أمناء تقاة

واألسواق وشوارع املسلمني وجمتمعاهتم من وقوع املناكر وتعرف ما يعرض يف ذلك من النوازل أو خشي أن  ماإلحاطة حبفظ احلوائ
أميًنا عداًل أو أمناء عدواًل يتشاغل عن البحث والكشف والنظر يف ذلك مبا يشغله من أمور املسلمني والنظر يف مصاحلهم أن خيتار 

عارفني بذلك يتفقدون ما محل إليهم من حفظ احلوائم ويرفعون إليه ما يتعذر عليه النظر فيه من ذلك وأن أفرد لكل سوق وحومة 
ل أمينا ينظر يف ذلك فعل حبسب اجتهاده وحاجة الناس إىل ذلك بوجود القائم به فإن ذلك من التعاون على اخلري الواجب على ك

 .334مسلم

فقد نظم أرباب الصنائع أنفسهم يف ختصصات فرعية، كصانعي القوارير الزجاجية واألواين الفخارية واخلزفية، وكذلك 
 .335الصناعات املعدنية، فكان على رأس كل حرفة أو طائفة من احلرفيني شيخ الطايفة أو عريف

هبم يف  التحكم يف الصناع وأهل احلرف ومن مثة االنتفاعالدولة نظام األمناء كي يسهل عليها ت قر أخالل العهد الزياين و 
الشدائد والضرورات، ومن هنا كانوا واسطة السلطة يف اهليمنة على الصناع وأهل احلرف ولسان حاهلم عند السلطان واألداة احملركة 
                                                           

 102ابن خلدون املقدمة، ص-331 
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  121، ص م2017بوضياف باملسيلة، 

هـ(: حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ، تح: فؤاد عبد املنعم أمحد، 799-792بن سعد اهلل بن مجاعة بن علي بن مجاعة بن حازم بن صخر ) محممد بن إبراهي -333 
 (144م، )ص 1222هـ/1402دار الثقافة قطر، 
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 (22م، )ص 1277دمشق،  -املعهد الثقايف الفرنسي 

م(، رسالة ماجستري، إشراف:إمساعيل سامعي، جامعة األمري 1112-1007ه/147-922كمال صادقي: الصناعات احلرفية باملغرب األوسط يف عهد بين محاد)-335 
 192م، ص2007-2007ه/1422-1427عبد القادر، 



 

 

ة، وحسبنا تلك األدوار اليت قام هبا األمناء هلذه اجلموع يف إجناز مشاريع السلطان العمرانية ويف تنفيذ سياسته الحتواء الشرائح احلرفي
م مبدينة تلمسان وقسنطينة واجلزائر وتنس وهنني، ويف تبليغ 1997هـ/ 797يف تنفيذ مشاريع أيب احلسن املريين العمرانية سنة 

 .(336)«ل صناعةوكتب للبالد بإيصاء األمناء على الصناع من أهل ك»سياسته إىل الصناع واحلرفيني لقول ابن مرزوق اخلطيب: 

وهي اليت كانت ملكا للبيوتات الكبرية وتتخذ من دروب املدينة ميدانا لنشاطها، حيث الدرب ذاته : الورشات الحرفية الكبرى/ب
يكون ملكا للبيت الذي ميتلك الورشة، ويشرف على العمل يف الورشة كبري البيت،كان قد اكتسب احلرفة وانتقلت إليه من أبيه عن 

لورشة يوظف كبري البيت الصناع املهرة وهم أجراء عنده ويساعدهم يف األعمال اخلدم، وغالبا ما يكونون من اململوكني أجداده ويف ا
وعنذ ذكر ابن سعيد   ،(337)لكبري البيت، أما وظيفتها االقتصادية فهي الدفع باإلنتاج إىل أسواق إفريقية واملغرب األقصى واألندلس

ين عبد الواد من زناتة. ومنها حتمل ثياب الصوف املفضلة على جنسها املصنوع يف سائر وهي اآلن قاعدة ب لتمسان قال:
  338املغرب

فهذا بيت النجار بتلمسان وقد اختص أهله يف عمل احلياكة من الصوف الرفيع كان يدير ورشتهم كبري بيتهم أبو زيد  
عه من درب شاكر، وكان أكثر هذا الدرب له ولعماله كانت له تربيعات مبوض»عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل ابن النجار 

 . (339)«وخدامه، وكان له داخل الدرب درب خيتص به، فيه دوره ودور بنيه

وكذلك بيت ابن حسني كانوا يتحرفون بصناعة اخلرط وشبهه ونظرا جلودة منتوجات هذه الورشات احلرفية الكربى، كان 
وملوك إفريقية واملغرب إمنا يلبسون حينئذ ما كان يعمل »ابن مرزوق اخلطيب:  قالا، ملوك بين مرين وبين حفص يقتنوهنا ويلبسوهن

، أما سالطني بين زيان فقد كانوا يتفاخرون بعمل احلياكة من الصوف التلمسانية يف هداياهم إىل  (340)«بتلمسان من رفيع الصوف
ر حرفة املالبس الصوفية ملنافسة املنتوجات الزيانية إال أهنم امللوك كحرفة رائدة يف بالدهم ورغم أن احلفصيني حاولوا جهدهم تطوي

أخفقوا يف ذلك فقد بعث املستنصر احلفصي إىل السلطان الزياين هبدية من ثياب الصوف وزنه مخسة أواقي ونصف، فصنعت ورشة 
 .(341) ابن النجارثوبًا يزيد طواًل وعرًضا نصف شرب وينقص أوقية ونصف أوقية
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ة املزدوجة  هلذه الورشات يف احلرف والتجارة ، كان أرباهبا يقومون بواجبهم االجتماعي والثقايف والعملي وإىل جانب الوظيف
فقد كان الدين والعلم من الركائز الثابتة يف مكونة هذه البيوتات وحسبنا أنَّ عبد الرمحن بن حممد النجار صاحب ورشة احلياكة كان 

  (342)«قات وأعمال الرب، له جرايات على الطلبة وأهل الدين واخلريوجيًها سريًا موسًعا عليه كثري الصد»

ويتألف هذا التنظيم من املعلم ومناوله، فأما املعلم فهو صاحب رأس املال امللم بأسرار احلرفة، والذي جعله : صغار الحرفييـنج/
ناول يف مساعدة معلمه يف حمله، ويف كثري حذقه يف الصناعة يباشر العمل اليدوي كي يكون قدوة لصناعته، يف حني ميثل عمل امل

أمحد بن زكري وهو  كما حصل مع الفقيه،   (343)يتقدم إىل حمل الصنعة ليتعلم ويتقن الصنعة من احلاالت يكون املناول غالًما مبتدئًا
فع له شيخه ابن كان يف أول أمره حائًكا فدف،  344فقد نشأ يتيما، وتعلم احلياكة فاستؤجر للعمل بنصف دينار يف الشهرغالم 

زاغو غزاًل ينسجه له، مث إنه حضر عند ابن زاغو يطلب منه غزاًل يكمل به فوجده يدرس ويقرر قول ابن احلاجب، وخرج يف اجلميع 
قوالن فأشكل معناه على الطلبة وعسر عليهم فهمه، فقال له ابن زكري: أنا فهمته مث قرره أحسن ما ينبغي فقال له الشيخ مثلك 

 .345لم ال باحلياكةيشتغل بالع

وعادة ما كان صغار الصناع يتمركزون يف األسواق املتخصصة يف املبيعات اليت يقومون هم بصناعتها، وبعضهم يف 
 . (346)قيساريات خمتصة يف بيع مصنوعات معينة بلواحقها، كبيع القماش بأنواعه والكتان والقطن والصوف

حاهبا إىل جانب الورشات احلرفية حمالت َتارية يبيعون فيها منتوجهم احلريف، وهي اليت ميتلك أص: الورشات الحرفية التجارية-د
مبكان واحد، وتسمى بنوع احلرف اليت أصحاب حرفة واحدة كل حبيث يكون   ة وع احلرفوهي موزعة بني احلارات واألزقة عكست ن

أسواق للعطارين  م فوجددت بتلمسانولذلك مسيت األسواق حسب هذا التنظيمتارسها، وحرفيوها هم يف نفس الوقت َتار، 
، ويعد هذا النوع من الورشات من املظاهر احلرفية املوروثة عن العهد  (347)واحلدادين والدباغني والصباغني واأللبسة والنسيج

 املوحدى، فقد كان اجلد اخلامس أليب عبد اهلل حممد الرصاع صاحب كتاب: "الفهرست" ورشة صناعية وحمالت َتارية، وهو من
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. ويبدو أن هذه الورشات استمرت بتلمسان إىل عصر (348)م بعباد تلمسان1122هـ/124قام برتصيع ضريح أيب مدين شعيب تـ
 .(349)« ومجيع الصنائع والتجارات بتلمسان موزعة على خمتلف الساحات واألزقة»م لقوله: 1110هـ/247حسن الوزان تـ

 :/حرفة الفالحةثالثا

 ا/تعريفها ونشأتها وأهميتها

اختاذ األقوات واحلبوب بالقيام على إثارة األرض هلا، بزراعتها وعالج نباهتا وتعهده بالسقي والتنمية إىل بلوغ غايته، :هي /تعريفها1
 مث حصاد سنبله واستخراج حبه من غالفه.

 ن دون القوت.ها: هي أقدم الصنائع ملا أهنا حمصلة للقوت املكمل حلياة اإلنسان غالبا، إذ الميكن وجوده ميتقدمأ/2

 350/بداوهتا: اختصت هذه احلرفة بالبدو، فكانت بدوية ال تقوم عليها احلضر وال يعرفوهنا9

 351/أمهيتها: جعلها ابن خلدون على رأس املهن الضروري فقال: كالفالحة والبناء واخلياطة واحلياكة4

  :اا/أشهر المنتجات الفالحية بالمغرب األوسط
كثرة الزرع وشجر الزيتون والتني والعنب، والغالب عليها مثار الزيتون ومثر بوصفها بعض الرحالة فقد مدينة تلمسان ما أ: /الحبوب1

هلا هنر يأتيها من جبلها، مير شرقي املدينة، وعليه أرحاء كثرية، وما جاورها من املزارع كلها تسقى ، و 352الغدان)نوع من التني(...
وخرياهتا شاملة وحلومها مسينة، وباجلملة فهي حسنة لرخص أسعارها ونفاق أشغاهلا وربح  منه، وغالهتا ومزارعها كثرية، وفواكهها مجة

وبالقرب منها قرية عني الصفصاف هبا فواكه كثرية وزروع ونعم دارة، ومدينة يل لبها عيون ومياه كثرية وفواكه وزروع،  ، 353َتارهتا
فواكه وخصب، وهلا أقاليم وعمارات وأعمال وزروع، وهبا احلنطة  أما مدينة تنس فبها، 354وبالدها جيدة للفالحة وزروعها نامية

رخيصة جدا، وسائر احلبوب موجودة وخترج منها إىل سائر اآلفاق يف املراكب، وهبا من الفوكه كل طريفة، ومن السفرجل الطيب ما 
عارها ونفاق أشغاهلا وربح وفواكهها مجة وخرياهتا شاملة وحلومها مسينة، وباجلملة فهي حسنة لرخص أس، 355يفوت الوصف

كذلك مدينة  برشك هلا مياه جارية وأبآر معني وهبا فواكه حسنة غزيرة وسفرجل معّنق كالقرع الصغار وهو طريف و 356َتارهتا
ن وأعناب الغالب على أهلها الرببر وهلا بادية يشتارون العسل من الشجر واألجباح لكثرة النحل بالبلد وأكثر أمواهلم املاشية وهلم م
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، وكذلك وهران ماؤها من عني ماء جارية هبا وغاّلهتم من القمح والشعري واملواشى 357الزرع واحلنطة والشعري ما يزيد على حاجتهم
، وكذلك املسيلة هلا مزارع ممتدة أكثر مما حيتاج إليه وألهلها سوائم خيل وأغنام وأبقار وجنات وعيون وفواكه وبقول 358عندهم كثرية

، أما قلعة بين محاد فقد اشتهرت باحلبوب فهي من أعمها فواكه وخصبا وحنطتها رخيصة 359وقمح وشعري وحلوم ومزارع قطن
، وكذلك قسنطينة فاحلنطية تقيم هبا يف مطامري مائة سنة ال تفسد، والعسل هبا كثري، 360وحلومها طيبة، وتبقى هبا احلنطة إىل سنتني

لة على فحوص متصلة هبا وهلا مزارع احلنطة والشعري ممتدة يف مجيع وكذلك السمن يتجهز هبما إىل سائر البالد، وهي مط
 .361جهاهتا

واملخازن لتخزينها، ففي  وقد احتوت خمتلف مدن املغرب األوسط على األرحية اليت كانت تستخدم يف طحن احلبوب،
هلا هنر يسقي أكثر زروعها وحدائقها  ، وكذلك مدينة مليانة362تلمسان هنر يأتيها من جبلها، مير شرقي املدينة، وعليه أرحاء كثرية

، وقلعة بين محاد كانت ختزن هبا احلنطة وتبقى هبا احلنطة إىل 363وجناهتا وعليه أرحاء، وألقاليهما حظ من سقي هنر شلف
  .365، وكذلك احتوت قسنطينة على مطامري لتخني احلنطة وتقيم هبا يف مطامري مائة سنة ال تفسد364سنتني

فعرفت القلعة هذه  ،366الطحانيني الذين يطحنون لألهايل وألصحاب األفران هذه الصناعة ب علىالقائمون وقد عرف 
الصناعة، وكان أحد أشخاص يدعى عبد الرمحان الفالين قد شارك الفقيه ابن العتاب مبدينة القلعة يف شركة إنتاج املطاحن 

وى الربزيل نازلة وقعت بني املشرتين والبائعني يف وكان أصحاب هذه احلرفة يصنعون املطاحن من احلجارة ففي فتا، 367والرحى
أسواق مدينة قلعة  بين محاد إذا اطلع املشرتي على املطحنة وإذا علم البائع برتتيبها )مصنوعة من احلجر احملفوظ بالرتاب (وإن  

 .368كانت مشقوقة ردها على كل حال
وكانت هذه احلرفة كذلك يف  369عة وتصدر إىل خارج املدينة،تصنع من املعادن كالنحاس واحلديد، تباع يف أسواق القلكما      

   .370جباية اليت احتوت على حرفيني خمتصني يف صناعة الرحى
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التني بلدة صغرية حسنة كثرية شجر التني، يعمل هبا من  : اشتهرت بإنتاج التني بلدة بالقرب من تلمسان تسمى بلدة/ الفواكه2
 .371وحيمل منها إىل كثري من األقطارالتني شرائح مثل الطوب وبذلك تسمى، 

بين وازلفن قرية كبرية هلا كروم وجنات ، و 372بها من الفوكه كل طريفة، ومن السفرجل الطيب ما يفوت الوصففمدينة تنس أما      
اخلضراء مدينة صغرية حصينة على هنر صغري عليه ، و 373ذوات سوان لزرع البصل واحلناء والكمون ومعظمها على هنر شلف

أما مدينة وهران فقد اشتهرت باحلرث والنسل واخلصب ، 374رات متصلة وكروم، وهبا من السفرجل كل بديع وهلا سوق ومحامعما
باحلرث والنسل واخلصب  فقد اشتهرتمدينة وهران أما ،  375من الزرع الغالب من احلنطة الكثرية واللحم السمني والسمن والفواكه

ة املزارع، وهلا هنر يسقي أكثر زروعها وحدائقها وجناهتا وعليه أرحاء، وألقاليهما حظ من ومدينة مليانة فهي كرمي ،376والفواكه...
سقي هنر شلف، وسوق ريغة هي قرية هلا أرض متسعة وحروث ممتدة وفواكه وبساتني، وهلا سوق حسنة وهبا كروم وزارع وعيون 

فواكهها اجلوز ومنها يتجهز به إىل ما جاورها من األقطار، مضطردة، ومدينة نقاوس مدينة صغرية كثرية الشجر والبساتني، وأكثر 
 .377وهبا سوق قائمة، وحصن بسكرة حصن منيع وبه سوق وعمارة وفيه من التمر كل غريبة وطريفة

واشتهرت مقرة بزراعة الكتان قال ، 378مزارع قطن وقمح وشعري: اشتهرت مدينة املسيلة بأهنا هلا والخشب /النباتات الصناعية3
بظاهرها معادن احلديد، فك اشتهرت بونة بالكتان ، وكذل379يسي: هبا مزارع وحبوب وأهلها يزرعون الكتان وهو عندهم كثرياإلدر 

وقد دكر األطباء ، 381كذلك يف متيجة هلا مزارع ومسارح وهي أكثر تلك النواحي كّتانا ومنها حيمل،  380ويزرع هبا كّتان كثري
دن عن ثياب القطن قال ماسرجويه: والثياب ختتلف قواها بقدر األصل اليت تصنع منه، القدامى أفضلية مناسبة ثياب الكتان للب

وثياب الكتان معتدلة يف احلر والربد والرطوبة واليبس، وهي أجدى أن تستعمل يف الدواء وخاصة للقروح فإهنا َتففها وتنشف البلة 
بس على البدن وأقلها لزوقا به وتعلقا، ولذلك هو أقلها احتماال، والعرق من اجلسد، وقال عيسى بن ماسه والرازي: الكتان أبرد املال

ومن أراد ضمار بدنه فليشعره يف الشتاء اجلديد الناعم، ويف الصيف الغسيل الناعم، وإن أراد استبقاه، فبالعكس، ألنه ليس يلصق 
 .382بدنه جدا فيحميه، وهو أفضل ملالبسة األبدان من ثياب القطن

بنوع من النباتات الطبية قال اإلدريسي: وهبذه املدينة عقارب كثرية سود تقتل يف احلال وأهل القلعة  كما اشتهرت القلعة 
يتحرزون منها ويتحصنون من ضررها ويشربون هلا نبات الفوليون احلراين ويزعمون أنه ينفع شرب درمهني منه لعام كامل فال يصيب 

ر وقد أخرب بذلك من يوثق به يف وقتنا هذا وحكى عن هذه احلشيشة أنه شارهبا شيء من أمل تلك العقارب وهذا عندهم مشهو 
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شرهبا وقد لسبته العقرب فسكن الوجع مسرعًا مث إنه لسبته العقارب يف سائر العام ثالث مرات فما وجد لذلك اللسب أملًا وهذا 
من جهة الشمال جبل يسمى مسيون وهو  ، وكذلك اشتهرت جباية بكثرة األعشاب الطبية يف جباهلا383النبات ببلد القلعة كثري

جبل سامي العلو صعب املرتقى ويف أكنافه مجل من النبات املنتفع به يف صناعة الطب مثل شجر احلضض والسقول وفند وريون 
، وكذلك األخشاب فبها دار 384والربباريس والقنطوريون الكبري والرزاوند والقسطون واإلفسنتني أيضًا وغري ذلك من احلشائش

اعة إلنشاء األساطيل واملراكب والسفن واحلرايب ألن اخلشب يف جباهلا وأوديتها كثري موجود وجيلب إليها من أقاليمها الزفت صن
 .385البالغ اجلودة والقطران وهبا معادن احلديد الطيب موجودة وممكنة

 : /المنتجات الحيوانية0
ها فواكه وخصبا وحنطتها رخيصة وحلومها طيبة،... وبالدها ومجيع ما االنتاج احليواين، فهي فمن أعمباشتهرت قلعة بين محاد     

، 386بنضاف إليها تصلح فيها السوائم خلصبها، وإذا كثرت فالحتها أغنت وإذا قلت كفت، وأهلها أبدا شباع وأحواهلم صاحلة
وحلوم ومزارع قطن وحبوب، وهذه  وكذلك املسيلة هلا مزارع ممتدة وألهلها سوائم خيل وأنعام، وهلا جنات وعيون وفواكه وبقول

املدينة عامرة بالتجار، وهي على هنر فيه ماء كثري منبسط على وجه األرض وليس بالعميق وهو عذب وفيه مسك صغري عليه طرق 
اد محر سنة مل ير يف معمور األرض مسك على صفته، وأهل املسيلة يفخرون به، ورمبا صيد منه الكثري فاحتمل منه إىل قلعة بين مح

، كما ووصفت تلمسان بأن حلومها مسينة، وباجلملة فهي حسنة لرخص أسعارها ونفاق أشغاهلا وربح 387وبينهما إثنا عشر ميال
، 389، وكذلك مدينة برشك هلا بادية يشتارون العسل من الشجر واألجباح لكثرة النحل بالبلد وأكثر أمواهلم املاشية388َتارهتا

، وكذلك املسيلة ألهلها سوائم خيل وأغنام وأبقار وجنات وعيون وفواكه وبقول وحلوم 390ريةوكذلك أهل وهران املواشى عندهم كث
العسل هبا كثري، بأن  اشتهرت، وكذلك قسنطينة 392طيبةاللحومها ب، أما قلعة بين محاد فقد اشتهرت 391ومزارع قطن وقمح وشعري

جزائر بين مزغنة:من العسل ما جيهز عنهم والسمن وذكر ابن حوقل أن ألهل ، 393وكذلك السمن يتجهز هبما إىل سائر البالد
 .394والتني ما جيهز وجيلب إىل القريوان وغريها

قد أرخ ابن مرزوق اخلطيب يف مناقبه املرزوقية للصنائع الضرورية باملعاش اليت كان يزاوهلا اجملتمع الزياين قاصرا على الفالحة و 
 .395سوارهاداخل املدينة وخارج أ -مدشر–يف البساتني واملداشر
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م 1127هـ/ 124أبو مدين شعيب بن احلسني األنصاريومن الفقهاء الذين مارسو هذه املهنة الفقيه املتصوف األندلسي  
أبو حممد بن سكات عبد اهلل بن ، وكذلك الفقيه 396 الذي عمل يف الرعي باألندلس ويف  صيد البحر مث احلياكة مث ترك احلرفة

وُأخذ عنه، كان يتصدق مبرتبه  توىل قضاء جباية وطالت مدته م[1249-1177هـ/741-172حجاج بن يوسف اجلزائري ]
تغالت أرض  كانت معيشته من مس بن يونس الغربيين الفقيه أبو النجم هالل، بينما 397ويأكل من فوائد عقار له ورثه ببلد اجلزائر

 .398رها يف الصدقاتكانت له، وكان يصرف أكث

ن الصيد بنوعيه الربي والبحري، فكانوا يتزودون بالطرائد ويتناولون البقول حرصا منهم بينما كان أغلب املتصوفة يتعيش م 
مما مدح يف القرآن الكرمي وسهل املصدر وطعام على أكل احلالل ابتعادا عن الشبهات، وهم يفضلون من اللحم أكل السمك ألنه 

تهرت سواحل جباية بالصيد لغناها بأنواع كثرية من حالل بني مباح بعيدا عن كل شبهة، وقد اششهي وال شبهة يف مصادره، 
أبو بينما كان الفقيه ، 400وهو اللحم املفضل عنده فيصيدهالزواوي ينزل البحر إذا اشتهاه حيي أبو زكرياء ، فكان الفقيه 399األمساك

بحر وحيمل آلة الصيد فريكب الرفقة طلبته، ميارس الصيد بتدلس ميلك زورقا و م[ 1277هـ/777الفضل قاسم بن حممد القرشي ]
 .401الزورق باحلوت حىت ميتلء

 /حرفة النسيج والحياكة والخياطةرابعا

 :هي اختاذ املنسوج للوقاية من احلر والربد بإحلام الغزل حىت يصري ثوبا واحدا/تعريفها

إىل نيب اهلل إدريس عليه  :هذه الصناعة قدمية يف اخلليقة، يتخذها أهل البدو وأهل احلضر على حد سواء، وينسبوهنااا/أقدميتها
 .402السالم

: يقوم أهل البادية بإحلام الغزل حىت يصريا ثوبا واحد وهو النسج واحلياكة، فيقتصر عليه أهل /النسيج والحياكة عند أهل البادية1
 .403االالبادية، أما اخلياطة فمختصة بالعمران احلضري ألن أهل البادية يستغنون عنها، وإمنا يستعملون األثواب اشتم

 :/ الخياطة عند أهل الحضر2
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و لك القطع باخلياطة احملكمة وصال أ:هي تفصيل املنسوجات باملقراض قطعا مناسبة لألعضاء البدنية، مث تلحم ت_تعريف الخياطة
 تثبيتا أو تفسخا على حسب نوع الصناعة

ا يقدرون منها ثوبا على البدن بشكله وأهل احلضر يفصلون املنسوج قطعقال ابن خلدون : _ طريقة أهل الحضر في الخياطة
وتعدد أعضائه واختالف نواحيها، مث يالئمون بني تلك القطع بالوصائل حىت تصريا ثوبا واحدا على البدن ويلبسوهنا، والصناعة 

 .404احملصلة هلذه املالءمة هي اخلياطة

أن أهل البدو يستغنون عنها وإمنا يشتملون :هذه الصناعة خمتصة بالعمران احلضري، ملا _اختصاص أهل الحضر بحرفة الخياطة
، ملا أن الدفء ضروري 405األثواب اشتماال، وإمنا تفصيل الثياب وتقديرها وإحلامها باخلياطة للباس من مذاهب احلضارة وفنوهنا

 406بالسودان أهنم عراةللبشر يف العمران املعتدل، وأما املنحرف إىل احلر فال حيتاج أهله إىل دفء... كما يبلغنا عن بعض األقاليم 
 وال يتخذون اللباس

، فيشرتك يف إنتاج املواد األولية لالزمة لصناعة النسيج اإلنتاج احليواين : ينسج الغزل من الصوف والكتان والقطنااا/المواد األولية
 مثل الصوف والوبر والشعر، والنبايت مثل القطن والكتان.

، واحلرير األكسية من الصوف لالشتمال، ومنها الثياب من القطن والكتانعلق باللباس كما يت : منهامنتجات النسيجيةاااا/أنواع ال
 ومنها ما يستخدم باملسكن وما يتعلق به كاخليم واألفرشة واالغطية والستائر والسجاد.

 ااااا/الصناعات النسيجية والخياطة بالمغرب األوسط:
كصناعة الصوف من نسجه واجللد يف فرزه ودبغه، فإهنم ملا   ن الصناعة فقال:ذكر ابن خلدون براعة أهل املغرب يف هذا النوع م   

اشتهرت بالد ، ف407استحضروا بلغوا فيها املبالغ لعموم البلوى هبا، وكون هذين أغلب السلع يف قطرهم ملا هم عليه من حال البدواة
واشتهرت ، ألقمشةل اصناعيا شهري  ا محاد مركز ينقلعة بوتعترب  ،408املغرب األوسط يف صناعة النسيج بسبب وفرة املادة اخلام

ا مبنتجاهتا الصوفية الرفيعة ويتخذ هبا لبابيد الطيلقان جيدة غاية وهبا األكسية القلعية الصفيقة النسج احلسنة املطرزة بالذهب ولصوفه
 اجلودة والرقة إال الوجدية الىت وتصنع هبا أكسية ليس هلا مثيل ىف، 409من النعومة والبصيص حبيث ينزل مع الذهب مبنزلة اإلبريسم

األمر الذي رمبا جعل ويبدو أن الناس أصبحوا  يتسابقون عليها  ،410دينارا 90تصنع بوجدة؛ يساوى كساء عيد من عمل القلعة 
ار دين 100عمائم شرب مذهبة يغلون ىف أمثاهنا، تساوى العمامة ال هبا مللوك صنهاجة  وكذلك جباية حيث كان كانسعرها يرتفع، 
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دينار وأزيد. وكانوا يعمموهنا بأتقن صنعة فتأتى تيجانا وكان ببالدهم صناع لذلك، يأخذ الصانع على تعميم عمامة منها  700وال 
كما ازدهرت صناعة ،  411دينارين وأزيد. وكانت هلم قوالب من عود ىف حوانيتهم، يسموهنا الرءوس، يعممون عليها تلك العمائم

كما وردت   412جا كبريا لتوفر املادة االولية وتوفر سوق استهالكية واسعة، وأنواع أخرى خمتلفة من األلبسةالربنوس ببجاية ولقيت روا
محوالت بكميات كبرية ألنواع خمتلفة من األقمشة على جباية، كانت تستعمل يف الصناعات النسيجية واأللبسة واخلمارات والسجاد 

، كما مارس هبا هذه املهنة 413احلموالت تصل خصوصا من مرسيليا ومريوقة والبعض اآلخر يصدر إىل مناطق أخرى، وكانت هذه
خمتلف أصناف الناس ومنهم الفهاء حيث اشتهر الفقيه أبو حممد عبد اهلل الشريف مبعرفته حبرفة اخلياطة اليت كانت توفر له قوته بكد 

 ديوان الوايل امتهن حرفة اخلياطة حيث تدهورت يده، كما أن الفقيه أبو زهر ربيع بن عمر عندما استقال من مهنة الكتابة يف
معيشته،وكذلك الفقيه حممد بن أمحد اإلريس ي الذي كان شيخ كتبة الديوان بقصر جباية فرتكها وامتهن حرفة اخلياطة مبدخول 

 .414حمدود

صوف خالص، ومنها  يعرف بالتلمساين مما يعمل بتلمسان، وهو نوعان: خمّتم وغري خمّتم، منهاتلمسان و كما اشتهر قماش 
، ومنها حتمل ثياب الصوف املفضلة على جنسها املصنوع يف سائر املغرب. وحتمل منها اجلم اخليل والسروج وما 415صوف وحرير

باإلضافة إىل نوع من أغطية الرأس واليت تعرف بشواشي اخلز، فقد تطرق إىل ذلك البيذق يف  كالمه عن وصول ابن  ،416يتبع ذلك
لقي الصبيان يف زي النساء بالضفائر واألضراس والزينة وشواشي اخلز، كما ذكر لنا يف حديثه عن إقامة ابن تومرت تومرت إىل جباية 

 .وهي من بعض املالبس اليت كانت موجودة يف تلك الفرتة  417 ببجاية كان ينهي الناس عن لباس الفتوحات للرجال
الضرورية باملعاش اليت كان يزاوهلا اجملتمع الزياين من حياكة الصوف  فقد أرخ ابن مرزوق اخلطيب يف مناقبه املرزوقية للصنائع

 418وما يتبعه من نسج الغزل وحتويله باخلياطة إىل ثياب وأكسية

وقد وجددت بتلمسان أسواق خمتلفة لتسويق املنتجات احمللية كسوق العطارين واحلدادين والدباغني والصباغني واأللبسة 
الفقيه أمحد بن زكري وهو غالم فقد نشأ يتيما، وتعلم احلياكة فاستؤجر بتلمسان زاولوا حرفة اخلياطة  ومن بني الذين، (419)والنسيج

،  فكان يف أول أمره حائًكا فدفع له شيخه ابن زاغو غزاًل ينسجه له، مث إنه حضر عند ابن زاغو 420للعمل بنصف دينار يف الشهر
ن احلاجب، وخرج يف اجلميع قوالن فأشكل معناه على الطلبة وعسر عليهم يطلب منه غزاًل يكمل به فوجده يدرس ويقرر قول اب
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كما أن الفقيه ،  421فهمه، فقال له ابن زكري: أنا فهمته مث قرره أحسن ما ينبغي فقال له الشيخ مثلك يشتغل بالعلم ال باحلياكة
ونزع عن الكتابة واشتغل مبالزمة العبادة ولزوم البجائي أبا الزهر كتب لبعض الوالة ببجاية واكتسب معه ماال...مث تاب إىل اهلل 

أبو بكر اخلدّب ، كما مارسها عند استقراره ببجاية الفقيه 422القراءة واستعمل حرفة اخلياطة للمعيشة فلم يكفه ما ينتحله من ذلك
أبو ف األندلسي والفقيه املتصو ، 423حيث كان حمرتفا بالتجارة واخلياطة م[1124هـ/ 120حممد بن أمحد بن طاهر األنصاري]

 424 م الذي عمل يف الرعي باألندلس ويف  صيد البحر مث احلياكة مث ترك احلرفة1127هـ/ 124مدين شعيب بن احلسني األنصاري

 /حرفة النجارةخامسا

 الصناعة وتطوعيه حسب االستعمال.ب:هي حتويل اخلشب ا/تعريفها

وح عليه السالم، والقائم على هذه الصناعة هو النجار وهو ضروري يف :هي صناعة قدمية، ينسب تعليمها إىل نيب اهلل ناا/أقدميتها
 425العمران

الُعُمد واألوتاد خليامهم، واحُلدوج لظعائنهم، والرماح  رأما أهل البدو فيتخذون من األشجا:/حرفة النجارة عند أهل البادية1
 والِقيس والسهام لسالحهم

شب الّسقف لبيوهتم واألغالق ألبواهبم، والكراسي جللوسهم، وإذا عظمت : يتخذون من اخل/حرفة النجارة عند أهل الحضر2
احلضارة وجاء الرتف وتأنق الناس فيما يتخذونه من كل صنف، من سقف أو باب أو كرسي أو ماعون، حدث التألق يف صناعة 

ناعة يف إنشاء املراكب البحرية ذلك واستجادته يغرائب من الصناعة كمالية ليست من الضروري يف شيء، كما حيتاج إىل هذه الص
 ذات األلواح والدُّسر

 :ااا/حرفة النجارة في المغرب األوسط

فقد استفادت املسلية من األشجار اليت حتف هبا، حيث وجدت بعض الغابات يف املناطق اجلبلية احمليطة بالسهل،   
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 .426فاستعملت خشبها يف البناء وصناعة بعض األثاث

، بسبب وفرة اخلشب يف ضواحيها، فاستغله 427باإلضافة إىل ورش لصناعة اخلشب اعات اخلشبيةاشتهرت جباية بالصنكما 
 .428يف صناعة ما حيتاجون إليه من األثاث وبناء الدور والقصور اسكاهن

 كما قال اإلدريسي: فبها دار صناعة إلنشاء األساطيل واملراكب والسفن واحلرايب ألن اخلشبهبا دارا لصناعة السفن   وكانت
يف جباهلا وأوديتها كثري موجود وجيلب إليها من أقاليمها الزفت البالغ اجلودة والقطران وهبا معادن احلديد الطيب موجودة 

تقع على ساحل البحر املتوسط سهل هلا مهمة االتصال باملوانئ القريبة والبعيدة عنها، كما أن سكاهنا قد ، وذلك لكوهنا 429وممكنة
مما أدى هبم االهتمام بصناعة السفن اليت تستعمل ألغراض شىت منها نقل السلع التجارية  عليها أو القيام اهتموا بالنشاط التجاري 

  431 وخالصة القول أن جباية جهزت مبصانع السفن وورش التصليح.  430باجلهاد البحري

حيىي بن عيد العزيز بن  سريه  122ففي سنة  ،عرفت سفنه بالشوايت عصر احلماديني ذمنقويا جباية أسطوال فقد امتلكت 
محاد صاحب جباية عسكرا ليحصروا املهدية ...وسري عسكرا كثريا واستعمل عليهم قائدا كبريا من فقهاء الصحابة يقال له مطرف 

 .432بن محدون  فساروا حىت نزلوا على املهدية وحصروها برا وحبرا ... فملكت شواتيه شاطئ البحر وقاربوا من السور

 الخزف والزجاج:و  ه/صناعة الفخار
وهي  ت مع اإلنسانجدو و أولية  من موادميكن تشكيله و ، منذ القدمي اليت عرفها اإلنسان احلرف الفخار من أهم صناعة   

ويسمى الفخار  حرقهاالفخارية مث  طبقة رقيقة من اخلامات املكونة للزجاج على سطح األواين، وتضاف إليه 433الرتاب واملاء والنار
 .434ألكل والشرب باإلضافة إىل حفظ املاء والسوائل وخزن احلبوبألواين الفخارية إلعداد الطعام وال اوتستعماملزجج، 

،كما مارسها سكان  القلعة 435رية اليت وجدت حبي األشياخااألواين الفخبإتقان مثل سيلة هذه احلرفة املسكان قد مارس و 
كان احلماديون يقومون بتعيني أماكن الطني، و   ،436ولية من طني ورمالاليت كان هبا معامل اخلزف والزجاج نتيجة لوفرة املادة األ

حيث تنقل منه كميات على شكل كتل إىل ورشات الصناعة، أين يتم حتويلها بتفتيت تلك الكتل وتنقيتها من احلجارة واجلذور 
على شكل كتل وهبذا تصبح الطينة وبعدها توضع يف أحواض مدة معينة، مث خيرجوهنا من هذه األحواض، وتوضع يف أماكن مستوية 
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وهذه العملية تدل على مهارة احلرفيني احلماديني حيث يظهر ذلك جليا يف   437صاحلة لالستعمال وتباع لصناعي األواين الفخارية،
سم وتنق  438والبالط والتحف الفنية اليت كانت موجودة هبا ديث يف القلعة يوضح  صناعة اخلزفاألجزاء اليت وجدت أثناء حفر ح

 هذه القطع إىل نوعني:

خزف معماري: فقد عثر رشيد بورويبة على القرميد واآلجر الذي ينقسم بدوره إىل نوعني آجر عادي وآخر استعمل لتزيني -
 439النوافذ واستعمل جلمع املياه.

ثر عليها القائد دي أواين خزفية: كما عثر كذلك رشيد بوريبة على جرة مبسجد قلعة بين محاد باإلضافة إىل أواين خمتلفة ع-
فقد وجد يف اخلرائب بعض أوعية البلسم وزجاجات العطور والصحاف وبعض القصاع املختلفة الدقيقة  440بلي واألستاذ قولفني،

تشهد بذلك  441الصنع ويؤكد ذلك جورج مارسيه يف حديثه عن القلعة بقوله: ويظهر أن صناعة الفخار يومئذ بلغت مبلغا عظيما،
 . 442ها جورج مارسيه وهي عبارة عن صحون كبرية مسطحة القعر وصحافا وجرارا مزخرفةالقطع اليت اكتشف

باإلضافة إىل بقايا درابزينات مصنوعة من اجلص ومرصعة بالزجاج امللون وبعض قطع من القوارير وعرى األباريق، وأعناق 
لى قطعة من وعاء مصبوغ يف صلب الرخام األبيض األواين والقعور املزركشة أحيانا باللون األزرق واألخضر واألمحر، وقد عثر ع

حيث سكنها   444وعثر على مثل تلك القطع يف جباية، ،443واألسود واستمرت هذه الصناعة بعدما فقدت املدينة جزء من أمهيتها
 445فخاريني وخزافني يصنعون أواين خمتلفة.

، ووجدت هذه احلرفة نتيجة لألرضيات 446والقلل الرقيقة جدا املصنوعة من الصلصال مثل اليت استخرجت يف جباية  
 448القلعة.و صناعة الزجاج يف جباية  توازدهر  447الصلصالية املوجودة خصوصا يف السهل جنوب جباية قرب مصب الصومام

وما اكتشف من آثار املدينتني قلعة بين محاد وجباية احتفظ به يف متحف اجلزائر واللون األصفر فقليل الظهور بينما مل يظهر  
واألواين اخلزفية استخدمت جلماهلا عوض األواين الفضية  449زرق إال يف القطع اليت يعود تارخيها إىل فرتات متأخرة نسبيا.األ

 .450والذهبية، وهي شبيهة مبا وجد يف املغرب األقصى واألندلس على عهد املوحدين
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 حرفة صناعة المعادن: /سادسا

فبونة بظاهرها معادن  ،بونة وجباية ملغرب األوسط على معدن احلديد خصوصاتوفرت بالد ا:ا/توفر المعادن في المغرب األوسط
تباع يف أسواق القلعة و من املعادن كالنحاس واحلديد، مواد تصنع ، و 452، وجباية هبا معادن احلديد الطيب موجودة وممكنة451احلديد

وقد ، 454رفيني خمتصني يف صناعة الرحىوكانت هذه احلرفة كذلك يف جباية اليت احتوت على ح 453وتصدر إىل خارج املدينة،
 (455)ووجددت بتلمسان أسواقا خاصة لبيع خمتلف املنتجات املعدنية منها سوق احلدادين والدباغني والصباغني واأللبسة والنسيج

 وتتمثل يف صناعة أشياء وأشكال خمتلفة باملعادن.  :اا/أنواع الصناعات المعدنية

ثر القائد دي بلي على حتف عددية يف القلعة مصنوعة من الربنز مثل طريان وجزء من قفل حيث ع: / األواني والتحف المنزلية1
باالضافة اىل   ،.456ورجل إناء، وشوكة ذات أسنان قصرية وصحيفتان ورأس مسمار وقطعة مزينة بزخارف هندسية ونباتية وكتابية

ة جباية صناعة أواين النحاس املوجهة ألصحاب اجلاه ، فعرفت مدين457صنع السالح وعتاد احلرب وأواين النحاس والذهب والفضة 
 458واألثرياء الستعماها يف َتميل املوائد، واجلدران وأواين الشراب 

تستخدم خمتلف املعدن وخاصة احلديد يف صناعة خمتلف أنواع األسلحة احلربية، الفردية واجلماعية، احملمولة :/صناعة األسلحة2
 والذروع والذبابات وغريها.واجملرورة باحليوانات، كالسيوف 

وهي كل ما ينقش من  مصنوع املعدنيات كالذهب والفضة والنحاس واألحجار : باإلضافة إىل صناعة احللي /صناعة الحلي3
فهي صياغة املعادن الثمينة واجلواهر تلبية لرغبة الرتف لدى األمراء وكبار   459 الكرمية كالياقوت واملرجان والعقيق مبختلف أنواعه

مارسها رشيق القريواين وعلمها البنه احلسن من بعده   -مسيلة-، وجند هذه الصناعة يف مدينة احملمدية  460ثرياء وبعض الناس األ
،  وقلعة بين محاد عرفت مثل هذه الصناعة وذلك من خالل ما عثر عليه يف القلعة وهي 461م220ه/970الذي ولد سنة 

 462جباية هبذه احلرفة على عهد الدولة احلمادية  معروضة يف متحفي قسنطينة وسطيف، كما اختصت

ففي متحف قسنطينة جند أقراط ومشابك أحدمها مزين برأس طريين وصحيفة من النحاس مثلث الشكل وقطعة سوار  
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 ودبابييس وعقد.

وسوار وأقراط  أما احللي املوجودة يف متحف سطيف عثر عليها أثناء احلفرية اليت متت جبامع القلعة وتتألف من ثالث خوامت 
  463وعقد وأبرزمي.

يجعلونه دنانري ذهبية، ف 464ويستخدم يف املغرب األوسط كما ذكر احلمريي يف صك النقوديستورد الذهب من السودان 
 .465ناعة احللي، وقد محله معهم الفاطميون عند رحليهم إىل مصرصوكذلك يف 

من أشهره انري الذهبية والدراهم الفضية والفلس النحاسي، استخدمت دار السكة يف املغرب األوسط لضرب الدن :/ضرب السكة0
م[، باملهدية، وكان شكله مستدير سنة سبع عشر  وثلث 294-202ه/922-227الدينار الذي ضربه عبيد اهلل املهدي]

، 467قطعة ذهبية، كما ضرب يزيد بن خملد الكدادي دنانري بامسه، عثر على زير منها بضواحي القريوان احتوى على مثامنائة 466مائة
، وأشهر ما وصل 468م، وضرب دنانري كثرية1147-1147ه/441ومنها دينار املعز بن باديس حيث أمر بتبديل السكة سنة 
، كما ضرب املوحدون عملتهم بدار السكة يف 469م1011ه/149من سكة احلمادين الدينار الذي ضربه حيي بن العزيز سنة 

 .470انية دنانري، وكذلك ابنه أيب يعقوب يوسف ضرب ستة دنانريجباية حيث أمر عبد املؤمن بن علي بصك مث
يجعلونه دنانري ذهبية، ف 471ويستخدم يف املغرب األوسط كما ذكر احلمريي يف صك النقوديستورد الذهب من السودان 

 .472ناعة احللي، وقد محله معهم الفاطميون عند رحليهم إىل مصرصوكذلك يف 
، 473م[214-294ه/994-922وسط درهم أيب القاسم حممد بن القائم بأمر اهلل]ومن الدراهم الفضية يف املغرب األ

، ودرهم 474والدرهم الفاطمي له نصف الدرهم أو القرياط، وربع الدرهم، ومثن الدرهم أو اخلروبة،واجلزء السادس عشر من الدرهم
 .475الرستميني بتيهرت، وأشار البكري إىل دراهم تنس ونكور وأرشكول

، كما كان الفلس النحاسي معروفا يف بالد املغرب حىت نسب إليها 476ونزي الذي ضربه الرستميون بتيهرتومن الفلس الرب 
 .478ذكره اليقويب وقال: قرب وهران 477مكان بالقرب من التنس يدعى قصر الفلوس

                                                           
 .902رشيد بورويبة: املرجع السابق، ص -463

 (711احلمريي: الروض املعطار يف خرب األقطار )ص -464 
 221اع االقتصادية، صجودت عبد الكرمي:االوض-465 
 227صاحل بن قربة:املسكوكات املغربية من الفتح اإلسالمي إىل سقوط دولة بين محاد، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، ص-466 
 179جودت عبد الكرمي:األوضاع االقتصادية، ص-467 
 (121البيان املغرب يف أخبار األندلس و املغرب )ص:  -468 
 (177/ 7لدون )جتاريخ ابن خ ابن خلدون:-469 
 142عمار عمورة: اجلزائر بوابة التاريخ، دار املعرفة اجلزائر، ص -470 
 (711احلمريي: الروض املعطار يف خرب األقطار )ص -471 
 221جودت عبد الكرمي:االوضاع االقتصادية، ص-472 
 227صاحل بن قربة:املسكوكات املغربية من الفتح اإلسالمي إىل سقوط دولة بين محاد، ص-473 
 114رشيد بورويبة:، ص-474 
 171جودت عبد الكرمي:االوضاع االقتصادية، ص -475 
 179جودت عبد الكرمي:االوضاع االقتصادية، ص-476 
 177جودت عبد الكرمي:االوضاع االقتصادية، ص -477 



 

 

 :/حرفة البناءسابعا

 ملدنهي معرفة العمل يف اختاذ البيوت واملنازل للسكن واملأوى لألبدان يف اا/تعريفها:

فاإلنسان البد أن يفكر فيما يدفع عنه االذى من احلر والربد، كاختاذ البيوت املكتنفة بالسقف واحليطان من سائر  اا/دوافعها: 
 جهاهتا

 :هي من أول حرف وصنائع العمران احلضري وأقدمهاااا/أقدميتها

 كثرية، : تتنوع طرق البناء وتتعدد استعمال مواده أنواع  اااا/مواد وطريقة البناء

نَجدة أو باآلجر، يقام هبا اجلدران ُملصقا بعضها إىل بعض بالطني والكلس الذي يعقد / الطريقة األولى1
ُ
: فمنها البناء باحلجارة امل

معها ويلتحم كأهنا جسم واحد، وقد تؤسس اجلدران باحلجارة ويلحم بينها بالكلس، ويعايل عليها باألصبغة واجِلّص، ويبالغ يف 
 .479جيد والتنميق، إظهارا للبسطة بالعناية يف شأن املأوىذلك بالتن

: ومنها البناء بالرتاب خاصة، تقام منه حيطان يتخذ هلا لوحان من اخلشب مقدران طوال وعرض،...ويوصل /الطريقة الثانية2
مث يوضع فيه الرتاب خملطا  بينهما بأذرع من اخلشب يربط عليها باحلبال واجلدر، ويسد ذلك اخلالء بينهما بلوحني آخرين صغريين،

بالكلس، ويركز باملراكز املعدة حىت تنعم ركزه وخيتلط أجزاؤه بالكلس، مث يزاد الرتاب ثانيا وثالثا...ميتلئ، ويسمى الطابية وصانعه 
 .480الطواب

حون عليه ويناسب : ختتلف أحوال البناء يف املدن، حسب كل مدينة وما يتعارفون ويصطلااااا/إختالف الناس في أشكال البنيان
مزاج هوائهم، واختالف أحواهلم يف الفقر والغى، وكذا حال أهل املدينة الواحدة، فمنهم من يتخذ القصور واملصانع العظيمة 
الساحة، املشتملة على عدة الدور والبيوت والغرف الكبرية، لكثرة ولده وحشمه وعياله وتابعه، ويهيء مع ذلك االشراب واملطامري 

أقواته واالسطبالت لربط داوبه، إذا كان من أهل اجلنود وكثرة التابع واحلاشية كاألمراء ومن يف معناهم، ومنهم من يبين الختزان 
 .481الدويرة والبيوت لنفسه وسكنه وولده، ال يبتغي من وراء ذلك، لقصور حاله عنه، واقتصاره على السكن الطبيعي للبشر

صانع أو املرافق العامة املواد األساسية يف بناء املنازل أو امل يعد الطوب أحد :األوسطفي المغرب  اااا/استخدام الطوب الطيني
وقد ظهرت هذه الصناعة يف بالد املغرب وبالتحديد يف مدينة املسيلة نتيجة لوفرة املادة اخلام وهي املاء والطني، حيث املختلفة، 

بأن والده كان يعمل الطوب بيده فيتصدق بثلث ما يرحبه وينفق الثلث  حدث عبد الرمحن ابين الوليد مروان بن أيب سنجمة املسيلي
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 (482) الثاين ويرد ثلث يف الطني والتنب وفيما يصلح به عمل الطني.
 -707وذلك من طرف السلطان أيب محو موسى األول القصور الزيانية بتلمسان:  ءإحضار الصناع من األندلس لبناااااا/

لبناء قصور امللك بتلمسان، فاستدعى  م1997 -1912هـ/ 712- 797أيب تاشفني  وابنه م1912 -1907هـ/ 712
-719هلا الصّناع والفعلة من األندلس حلضارهتا وبداوة دولتهم يومئذ بتلمسان، فبعث إليهما السلطان أبو الوليد 

تجادوا هلم القصور واملنازل م صاحب األندلس باملهرة واحلّذاق من أهل صناعة البناء باألندلس، فاس1921-1919هـ/721
 .483والبساتني مبا أعيا على الناس بعدهم أن يأتوا مبثله

هذه احلرفة عن طريق  تنظيف اجللود وتليينها مث دبغها من خالل غمر اجللد يف املاء ملدة مث وضعه يف النخالة قوم ت :الدباغة /ثامنا
 والسراجني )صانعي السروج (، وهذه املهن اجللدية مهمة وضرورية م صناعة اجللود الدباغني والقراقنيوتض 484ومادة امللح والشب

الرتباطها باملدينة اليت هلا صلة حباجيات سكان الريف واحلضر على السواء، والدباغة كانت من احلرف املزدهرة واملنتشرة يف مجيع 
بدليل أن أحد  485ذه الصناعة املسيلة وجباية املدن املغربية فحظيت اجللود املدبوغة بشهرة واسعة وكانت من أكثر املدن شهرة هب

لقيام حرفة الدباغة يف جوار ذلك الباب ويصنع من ذلك اجللد املدبوغ األفرشة واخليام  486أبواب جباية مسي بباب الدباغني 
اجللد كما ُيصنع من   487وأكياس وسروج فكان ابن رشيق املسيلي أشهر الشعراء يف بالط املعز بن باديس كان يصنع السروج 

وتلك االقراق هي عبارة 490، اليت هنى عن لبسها ابن تومرت 489حيث ُعرفوا باألقراق الزرارية 488األحذية اليت برع فيها أهل جباية 
 .491عن جلد على جلد وبينهما خرقة تغلظه،وقد تدخل الفقهاء بالنهي عن اخللط بني جلد العنز وجلد الضأن

ب يف مناقبه املرزوقية للصنائع الضرورية باملعاش كدباغة اجللد وخرزه بأطراف املدينة وما فقد أرخ ابن مرزوق اخلطيأما بتلمسان      
 492يرتبط به من صناعات جلدية متمثلة يف صناعة النعال والسباط والسروج باحملالت احلرفية باملدينة

يني بصناعتها يف قسنطينة وهو ويتعلق بدبغ اجللود صناعة السروج من خمتلف أنواع اجللد املذبوغ فاشتهر أحد األندلس 
م[ كان سراجا ببلد قسنطينة، كثري الزيارة 1941هـ/ 747أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف السراج األنصاري األندلسي]الفقيه 
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هل  مبالرة جلد ابن قنفذ ألمه ومن إخوانه، وحريصا على القيام حبوائجه، وكان إذا مسع بقدومه يأيت إىل منزل نزوله فيتفقد سرجه
 .493حيتاج إىل إصالح أو ال؟ وإذا احتاجت رقعها بيده

وذكر ابن خلدون تفوق أهل املغرب يف الصناعات اجللدية فقال:كصناعة الصوف من نسجه واجللد يف فرزه ودبغه، فإهنم ملا   
، وتوسعت هذه 494ل البدواةاستحضروا بلغوا فيها املبالغ لعموم البلوى هبا، وكون هذين أغلب السلع يف قطرهم ملا هم عليه من حا

الصناعة بتلمسان حىت خصصت هلا أسواق لبيع املنتجات اجللدية إىل جانب أسواقأخرى كأسواق العطارين واحلدادين والدباغني 
 (495)والصباغني واأللبسة والنسيج
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