




الثاين) (اجلزء اإلسالمي التمدن تاريخ

تأليف
زيدان ُجرجي



الثاني) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

زيدان ُجرجي

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

سالم إيهاب الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٥٢٧ ٤ الدويل: الرتقيم

.١٩٠٣ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠١٣ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع .٤٫٠ اإلصدار امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع

العامة. للملكية خاضعة األصيل



املحتويات

7 مقدمة
13 وحقيقته التمدن ظواهر
15 اإلسالمية الدولة ثروة
39 األول العبايس العرص يف العباسية الدولة ثروة
79 العباسية الثروة أسباب
111 االضمحالل عرص يف العباسية الدولة ثروة
127 الثاني العبايس العرص يف العباسية الثروة اضمحالل أسباب
179 وأهلها البالد أي العباسية اململكة ثروة





مقدمة

تأثري لصدوره وكان الكتاب، هذا من األول الجزء املايضصدر العام من اليوم هذا مثل يف
وكتبت الصحف فقرظته اللسان، هذا يف عهده وحداثة موضوعه ألهمية األقالم عالم يف
وسوريا مرص يف العلم رجال من الفضالء كتب إلينا ووردت االنتقادية، املقاالت فيه
يف املثابرة عىل واالستحثاث التنشيط بعبارات مشحونة والهند، وفارس وأمريكا وأوربا
عىل املساعدة املصادر لقلة ممكنًا الكتاب هذا تأليف يظن يكن لم َمن وفيهم السبيل، هذا

الجليل. العمل هذا عىل وإقداًما نشاًطا كله هذا فزادنا ذلك،
ونحن تأليفه عىل عزمنا أعلنَّا أننا الكتاب هذا تأليف أثناء يف لنا اتفق ما غريب ومن
درس يف رشعنا فلما الجزء، هذا مثل عىل يزيد ما مواده من عندنا يجتمع أن نتوقع ال
بعوامِل يتعلق مما التاريخية الفلسفية األبحاث من تحته ينطوي عما والتنقيب املوضوع
فاتسع بالبال، يخطر يكن لم ما التمدن ذلك أحوال من لنا انكشف اإلسالمي، التمدِن
وفيه األول الجزء فأصدرنا قدرناه، ما أضعاف أربعة يشغل املوضوع فرأينا للقلم املجال
اإلسالم ظهور ثم األخرية، نهضتهم إىل اإلسالم قبل العرب حال عن تمهيدية مقدمات
مقدمة يف وقلنا مالها، وبيت وجندها مصالحها وتواريخ اإلسالمية الدولة ونشأة وانتشاره

حجمه. مثل يف أخرى أجزاء ثالثة يف الكتاب بقية سننرش إننا الجزء ذلك
أو أربعة منه الباقي يكفي يعد ولم اتساًعا املجال زاد الثاني الجزء كتابة بدأنا فلما
مما أجزاء سبعة ربما أو ستة عىل كلها الكتاب أجزاء تزيد بحيث هذا، غري أجزاء خمسة

كتابته. من الفراغ بعد إال تحديده يمكن ال
أركان من عظيم ركن وهي اإلسالمية» اململكة «ثروة فموضوعه الجزء هذا أما
الحكومة ثروة أي اإلسالمية»؛ الدولة «ثروة إىل فيها البحث قسمنا وقد التمدن، ذلك
الدولة ثروة يف وبحثنا وأهلها، البالد ثروة أي اإلسالمية»؛ اململكة «ثروة وإىل ورجالها،



الثاني) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

فبني الراشدين فالخلفاء النبي أيام من الثروة تلك بتاريخ فابتدأنا فلسفيٍّا، تاريخيٍّا بحثًا
باختالف واختالفها الثروة هذه تقلب إىل دعت التي األسباب وبيَّنَّا فالعباسيني، أمية
الدولة ثروة إىل وصلنا حتى وقوانينها، ونظامها دولة كل بطبيعة ذلك وعالقة الدول، تلك
و«الثاني» العرصالزاهر، وهو «األول» عرصين: إىل فقسمناه العرصالعبايس، يف اإلسالمية
ففضلنا أوجها، وبلغت الثروة نضجت األول العبايس العرص ويف االضمحالل، عرص وهو
هذه قيام عىل ساعد وما العرص ذلك تاريخ يف بتمهيد وصدرناه تفصيًال فيه الكالم
بفذلكة أتينا فيه الرشوع وقبل العباسية، الدولة ثروة يف النظر إىل عمدنا ثم الدولة،
نسبة لبيان بخريطة شفعناها للهجرة، الثالث القرن يف اإلسالمية اململكة جغرافية يف
يف والدولة السفاح أيام من العباسيني ثروة ذكرنا ثم بعض، إىل بعضها اإلسالمية الواليات
ارتفاع عن مالية قوائم بثالث فأتينا واملأمون، الرشيد أيام يف أشدها بلغت حتى طفولتها
الحكومة مال بيت يف يبقى ما مقدار فكان بينها، وقابلنا وبعيده، املأمون أيام يف جبايتها
النظر إىل فعمدنا الدول، من لدولة تتفق لم بقية وهي السنة يف درهم مليون ٣٠٠ نحو
كثرة وأسباب ونفقاتها الجباية مصادر يف النظر إىل ذلك فأفىض الثروة، تلك أسباب يف

أربعة: الخراج كثرة فأسباب النفقة، وقلة الخراج

اإلسالمية. اململكة سعة (١)
البالد. وتعمري الزراعة يف الناس اشتغال (٢)

املرضوب. الخراج ثقل (٣)
املجموع. املال توريد يف العمال صدق (٤)

ثالثة: النفقة قلة وأسباب

املوظفني. قلة (١)
الحكومة. عىل الدين وجود عدم (٢)

األولني. الخلفاء اقتصاد (٣)

عرصاالضمحالل، يف أحوالها يف نظرنا العرصاألول يف العباسية الثروة من فرغنا وملا
يف وبحثنا العرص، ذلك يف الجباية مقدار ثم االضمحالل ذلك علة يف بفصل الكالم وقدمنا

8



مقدمة

قلة وأسباب النفقات، وكثرة الجباية قلة أسباب يف النظر إىل بنا ذلك فحدا تناقصها سبب
خمسة: الجباية

اململكة. ضيق (١)
املرضوب. الخراج تخفيض (٢)
بالجباية. العمال استئثار (٣)

العمل. عن بالفتن الناس انشغال (٤)
ِضياع. إىل البالد أكثر تحول (٥)

أيًضا: خمسة النفقات كثرة وأسباب

الخلفاء. نساء ثروة إليه بلغت فيما بحث وفيه ونسائهم، الخلفاء إرساف (١)
الدولة. يف النفقة أبواب كثرة (٢)

من الحكومة موظفي رواتب تاريخ عن تفصيل الباب هذا وتحت الرواتب، زيادة (٣)
أخرى. ورواتب فالجند، وحاشيتهم الخلفاء أهل ثم والقضاة، والوزراء والكتاب العمال

البيعة. عىل النفقة (٤)
الوزراء حال عن بحث ذلك من ويتفرع ألنفسهم، باألموال الدولة رجال استئثار (٥)
مال وبيت األموال من إليهم يجتمع وما فيهم، الرشوة داء وتفيش االضمحالل عرص يف
أموالهم وأخذ الوزراء مصادرة من ذلك إليه آل وما الفقر، يشكون والخلفاء فارغ الحكومة
القسم هذا وختمنا والحجاب، والكتاب العمال يف أيًضا البحث هذا مثل وبحثنا بالقوة،

للموضوع. إجمالية بخالصة

البالد ثروة أي اإلسالمية» اململكة «ثروة وهو الثاني القسم يف النظر إىل عمدنا ثم
بالثروة املدن اختصاص وعن العرص، ذلك يف البالد حالة عن إجماًال فتكلمنا وأهلها،
وسائر والنفوذ الوجاهة أهل من إليهم ينتمي ومن الحاكمة الفئة يف انحصارها وأسباب
والشام مرص يف اإلسالمية املدن أشهر بوصف الكالم وختمنا مدقع، فقر يف البالد أهل
إليه بلغت وما وغريها، وبغداد والفسطاط والكوفة كالبرصة واألندلس، واملغرب والعراق

التمدن. ذلك عهد يف والعمران الثروة من
ووعورة موضوعه أهمية الفضالء عرف الكتاب هذا من األول الجزء صدر وملا
الكتب عن فضًال واملجالت الجرائد يف وانتقاده تقريظه إىل األقالم أرباب فعمد مسلكه،
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الثاني) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

الكتاب من ملواضع انتقاًدا لبعضهم رأينا لكننا نشطنا، ما ذلك مجمل يف فرأينا الخاصة،
أن له وبينا عليه فرددنا املوضوع، هذا مصادر من هو يعلمه ما تطابق ال ألنها خطأ عدَّها
إىل أقوالنا من قول كل وأسندنا املصادر تلك من يده إليه وصلت ما قلة عىل ذلك يف التبعة
تعجل أخرى جرائد يف االنتقاد ذلك نحو وقرأنا صحته1 عىل املؤرخون أجمع وثيق مصدر
ننقل لم ألننا تعجله؛ يف والخطأ املواضع، بعض يف بالخطأ علينا الحكم إىل الكاتب فيها
الجزء مقدمة يف أسمائهم أكثر أوردنا وقد املؤرخني، من الثقات غري عن تاريخية حقيقة
خطر قد وكان االنتقاد، مؤونة أنفسهم لكفوا املصادر تلك عىل املنتقدون اطلع فلو األول،
ولكننا الحقائق، تلك عنها نقلنا التي باملآخذ صفحاته نذيِّل أن الجزء ذلك نكتب ونحن لنا
كتاب فيه وسندنا إال قوًال قلنا وال رأيًا نبِد لم ألننا الكتاب؛ بصفحات ضنٍّا ذلك عن أمسكنا
لو أننا عىل منها، جانبًا تستغرق الصفحات ذيل يف الكتب تلك إىل فاإلشارة كتب، عدة أو
طائل. بال والرد األخذ يف العناء مؤونة املنتقدين حرضات وكفينا أنفسنا لكفينا ذلك فعلنا

ذكر يف الكتاب حرضات رغبة واالنتقادات التقاريظ من قرأنا ما مجمل يف توسمنا وقد
ذلك، عىل يستحثوننا العلم عىل الغيورين الفضل أهل من جماعة إلينا وكتب املصادر،
قراء عرف الهند علماء من كبريًا عامًلا منهم نذكر وفارس الهند علماء من بضعة وبينهم
العلماء شمس صديقنا نعني علمه، آثار من بينهم نرش ما بعض من فضله العربية
الناس أوسع من فإنه الدكن، أباد حيدر يف والفنون العلوم ناظر النعماني شبيل الشيخ
عن يسفر كتابًا إلينا كتب األول الجزء عىل اطلع فلما وآدابه، اإلسالمي التاريخ عىل اطالًعا
الصفحات، ذيول يف املصادر ذكر إغفالنا انتقد ولكنه قدره، حق املوضوع هذا تقديره
يهمني الكتاب موضوع ألن الشوق؛ بغاية اإلسالمي التمدن تاريخ كتاب «استلمت قال:
هذا تأليفكم أن وظني اإلعجاب، غاية به أُعجب إال أحد عىل أعرضه ولم خاص، بنوع
اإلسالمية البالد يف القبول موقع يقع أنه شك وال (الهندستاني) األردو لساننا إىل يرتجم
تكتفون أنكم التأليف يف دأبكم أن وهو كتمانه، يسعني ال أمًرا عليكم أنتقد ولكنني كلها،
وموضوع، محل كل يف االستشهاد التزام غري من إجماًال أوله يف الكتاب مصادر بذكر
من مهمة أموًرا يذكرون أوربا مسترشقي من كثريين رأينا أننا منها كثرية، مفاسد وفيه
كل الفخر بنا ويذهب بذلك فنغرت العرب، إىل وينسبونها االخرتاعات أو العلمية املسائل
يشء هناك كان وما الجمل استنوقوا أنهم يظهر األمر وحققنا األصل راجعنا إذا ثم مذهب
فلو االستنباط، يف يغلطون ولكنهم الكذب، يتعمدون إنهم نقول ال تنقل، مأثرة وال يذكر

10



مقدمة

ومنها الحاجة، مست إذا املراجعة لنا يسهل لكان ومآخذها الرواية مصادر يذكرون كانوا
جيد يتميز بالخصوصال الكتب أسماء تذكر لم فما ومراتب، مدارج لها التواريخ كتب أن

ا.ه. أضعفها.» من أقواها وال رديئها، من الرواية

باملصادر صفحاته فنذيل األول رأينا إىل نعود أن رأينا الجزء هذا كتابة إىل عمدنا فلما
والصفحة. والجزء الكتاب تعيني مع عليها اعتمدنا التي

من العمل هذا يقتضيه ما يخفى وال باملكان، ضنٍّا الطاقة جهد ذلك يف واخترصنا
ما مقدار عىل كافية داللة تصفحها قبل الجزء هذا صفحات تقليب ويف واملراجعة، التدقيق
النسق. هذا عىل كتب املوضوع هذا يف كتاب أول ألنه وخصوًصا تأليفه، يف العناء من بذلناه
من وال للتسلية، العامة بها يلهو التي الكتب من اإلسالمي التمدن تاريخ وليس
أسباب يبني اجتماعي تاريخي موضوع هو وإنما ونحوها، كالروايات الفكاهية الكتب
األسباب تلك عالقة يف فلسفية أبحاث ذلك ويتخلل انحطاطها، وأسباب املدنية نشوء
الخاصة يقرؤها التي الكتب من فهو واملوعظة، العربة من عنها ينجم وما ببعض، بعضها
نرشناه بما املوضوع لهذا القراء أذهان أعددنا أن بعد إال تأليفه إىل نعمد ولم االطالع، أهل
للخاصة قراءته تلذ مما أعوام، عدة منذ اإلسالمية التاريخية الروايات من ظهرانيهم بني
األذهان تهيأت فلما الغرامية، الحكاية سياق يف التاريخية الحقائق من تحويه بما والعامة
وهو الكتاب هذا تأليف إىل عمدنا اإلسالمي، التاريخ مطالعة إىل شوًقا القراء عند وملسنا
تاريخ هو وإنما وفتوحها، حروبها برسد يقوم ال األمة تاريخ ألن الحقيقي؛ اإلسالم تاريخ
ومصريها، االجتماعي ونظامها وآدابها وعلومها ثروتها وتاريخ حكومتها وتنظيم نشوئها
يعتور قد ما عىل عذر املسلك هذا وعورة من بسطناه فيما ولنا تمدنها، تاريخ هو أو

وحده. هلل والكمال النقص، من مرشوعنا

هوامش

و٣٧٥٨. ٣٧٥٧ عدد املؤيد راجع (1)
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وحقيقته التمدن ظواهر

اإلدارية مصالحها وتاريخ اإلسالمية الدولة نشأة الكتاب هذا من األول الجزء يف صنا لخَّ
وحقيقة للناظرين بها يبدو ظواهر تمدن ولكل تمدنها، يف للنظر تمهيًدا واملالية والسياسية
والعلم واألبهة كالثروة التمدن ذلك ثمار من نراه ما فهي الظواهر أما للباحثني، منه تتجىل
ما فهي التمدن حقيقة وأما وآدابها، االجتماعية الهيئة ونظام والتجارة والصناعة واألدب
بني من سواهم أو بظله للمستظلني الشقاء أو السعادة من الرش، أو الخري من عنه ينتج
ونظام والتجارة، والصناعة واألدب والعلم الثروة اإلسالمي التمدن ظواهر ومن اإلنسان،
دون اإلسالمية اململكة ثروة يف الجزء هذا يف بحثنا وسنحرص وآدابها، االجتماعية الهيئة

سواها.
وأوجهها وأسبابها الثروة تلك مصادر يف النظر يقتيض اململكة ثروة يف والبحث
مفرقة الثروة كانت إذا ما دراسة مع عرص كل ثروة يف والنظر والعصور الدول باعتبار
بذلك يتصل ما ودراسة رجالها، يف أو الحكومة يف أو منهم فئة يف محصورة أو األهايل بني

وغريها. واألبنية املدن ثروة وصف من
فلو العبايس، العرص يف والثروة الغنى من أوجها بلغت اإلسالمية اململكة أن ومعلوم
بيت إىل يُحَمل كان ما مقدار إىل باإلشارة الكتفينا الثروة تلك وصف مجرد غرضنا كان
الثروة موارد وعددنا والبذخ الغنى من وأتباعهم الخلفاء عليه كان وما الجبايات، من املال
أسبابه إىل حادث كل نسند أن الكتاب هذا تأليف يف أخذنا منذ عوَّلنا ولكننا ومصادرها،
العام، باملجموع كله ذلك وعالقة أصولها إىل األسباب وتتبع الحقيقية العلل عن بالبحث

العصور. باختالف واختالفها األحوال اعتبار مع
عن العبارة هذه ألن اإلسالمية؛ الدولة غري هي التخصيص عند اإلسالمية واململكة
الكالم نقسم أن هذه والحالة فيحسن وأهلها، البالد فهي اململكة وأما ورجالها، الحكومة



الثاني) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

منهما كل يف ونتكلم اإلسالمية، اململكة وثروة اإلسالمية، الدولة ثروة إىل: املذكورة الثروة يف
ذكرها. املتقدم العصور باعتبار

بعرص فنبدأ العصور، باعتبار اإلسالمية الدولة ثروة يف الكالم سنجعل ذلك عىل وبناء
بعضها أبواب، عرصإىل كل ونقسم فالعباسيني، أمية، فبني الراشدين، فالخلفاء النبيملسو هيلع هللا ىلص،
الحكومة، رجال ثروة يف للبحث اآلخر والبعض املال، بيت أو الحكومة ثروة يف للبحث
الخراج وتاريخ قلتها، أو كثرتها وعلة الثروة تلك أسباب يف النظر من ذلك يستلزمه وما

ذلك. وغري النفقة وأبواب وغريهما والجزية
وهي: عصور أو أدوار خمسة يف مرت اإلسالمية الدولة ثروة إن نقول ذلك عىل وبناء

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي عرص (١)
الراشدين. الخلفاء عرص (٢)

أمية. بني عرص (٣)
العبايس. االزدهار عرص أو األول العباسيني عرص (٤)

االضمحالل. عرص أو الثاني العباسيني عرص (٥)

عرًضا يأتي ثروتها يف فالكالم وغريهما واألندلس مرص يف األخرى اإلسالمية الدول أما
العبايسالشهري. التمدن هو إنما اإلسالمي بالتمدن املراد ألن التمثيل؛ أو االستشهاد بطريق
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١–١١ه) سنة (من عرصالنبي (1)

نفقاتها بعد تختزنه ما أو خرجها عىل دخلها من يزيد ما الدولة بثروة املراد كان إذا
ألنهم حقيقية؛ ثروة عندها يكن لم النبي عرص يف اإلسالمية فالدولة ونحوها، األموال من
فرقوها غنيمة أصابوا إذا كانوا بل مال، بيت عندهم كان وال ماًال يختزنون يكونوا لم
استبقوه يشء منها ظل وإذا أهلها، يف تفرق كانت فإنها الصدقات وكذلك بينهم، فيما
واإلبل املاشية من الصدقات وأكثر بنفسه، ذلك يتوىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان إليه، الحاجة لحني

سواها. عن به تمتاز بها خاص بميسم يسمها فكان والخيل،
ماشية، أو خيل أو إبل من الزكاة بقايا عن عبارة النبي عرص يف الدولة ثروة فكانت
املدينة قرب بالبقيع فيها تُحبَس كانت خاصة بمراٍع الناس سائر أموال عن وتمتاز
النبي أيام يف األموال وبلغت به2 يسمها نفسه النبي كان وبميسم بالِحمى1 عنها يعربون
الصدقة مال من بها يلحق وما األموال هذه ومن وغريها3 وخيل إبل بني ٤٠٠٠٠ نحو

ونحوهم. الفقراء وإعالة الزكاة تحصيل وعىل غزواتهم عىل ينفقون كانوا النقد

الراشدين عرصالخلفاء (2)

عىل فيه جارية الحكومة كانت والتقوى، العدل عرص الذهبي، اإلسالم عرص هو هذا
اتخذه الذي العرص وهو الدنيا، ونبذ الدين عىل الحقيقية والغرية واالستقامة العدل سنن
إليها طلبوا الحق جادة عن دولهم من دولة حادت وكلما عليه، ينسجون منواًال املسلمون
طور إىل بعدهم انتقلت الحكومة ألن الراشدين؛ الخلفاء خطوات عىل والسري إليه الرجوع



الثاني) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

املطامع والعمال الخلفاء يف ونشأت السيايس، امللك إىل الدينية الخالفة من وانقلبت جديد
كانت. وسيلة بأية األموال حشد يف وأخذوا

املال بيت (1-2)

لألسباب مال بيت عندهم يكن ولم والجند، الحكومة رجال هم واملسلمون النبي تويف
عليهم يرد ما أكثر وكان الحاجات، لقضاء إال املال يتطلبون يكونوا ولم قدمناها، التي
بني قليلة النقود وكانت والغنيمة الصدقة أموال من ذلك ونحو وخيًال وحنطة ماشية منه
فأدهشتهم وفضة ذهبًا األموال عليهم وردت ومرص، وفارس الشام فتحوا فلما أيديهم،
وفري بمال البحرين من الخطاب بن عمر عىل قدم هريرة أبا إن يقال لها، وتنبهوا كثرتها
«أتدري وقال: عمر فاستكثره درهم» ألف «بخمسمائة قال: جئت؟» «بم عمر: له فقال
قد الناس «أيها وقال: املنرب عمر فصعد مرات.» خمس ألف مئة «نعم، قال: تقول؟» ما
من ذلك وكان ا.»4 عدٍّ لكم عددنا شئتم وإن كيًال لكم ِكلنا شئتم فإن كثري، مال جاءنا
السابقة باعتبار املسلمني من واحد لكل العطاء وفرض الديوان وضع إىل دعاه ما جملة
تركت لو املؤمنني، أمري «يا قائل: له فقال املال اختزان عن نهى ولكنه النبي، من والقرابة
كلمة «تلك له: وقال عمر فزجره حدث.» إذا لحادث عدة يكون شيئًا األموال بيوت يف
الذي للحادث أعد ال إني بعدي، ملن فتنة وهي رشها، هللا وقاني فيك عيل الشيطان ألقاها

بلغنا.»5 ما بها بلغنا التي عدتنا وهي ورسوله، هللا طاعة سوى يحدث
ومنع والقضاة للعمال الرواتب فرض الديوان ووضع عمر أيام يف األموال كثرت فلما
وأرزاق أرزاقهم ألن املزرعة؛6 أو والزراعة الضياع اقتناء املسلمني عىل وحرم املال ادخار
عىل جنًدا يبقوا أن بذلك أراد ومواليهم، عبيدهم إىل حتى املال بيت من لهم تدفع عيالهم
من أحد أسلم فإذا والقصف، الرتف يقعدهم وال الزرع انتظار يمنعهم ال الرحيل أهبة
من أصحابه إىل وداره األرض من يده يف كان ما صار األصليني البالد سكان الذمة أهل
ماله إليه ويسلمون خراجها من يؤدي كان ما عنها يؤدون وهم فيهم تفرق قريته، أهل

املسلمني.7 سائر مثل الديوان يف راتبًا له ويفرضون وحيوانه ورقيقه
وأرضهم الذمة أهل يُبقي أن القاعدة هذه من عمر إليه يرمي كان الذي والغرض
الدهور، مدى ملصالحهم ووقًفا الجهاد إتمام يف املسلمون إليه يحتاج الذي للمال مصدًرا
بضعة تميض وال سواهم، دون بنفعها يستقلون فإنهم الضياع املسلمون اشرتى إذا أما
األمة هذه آخر عىل محبوسة يبقيها أن يريد وعمر بهم8 خاصة أمالًكا تصري حتى أجيال
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وال تباع ال املرشكني، من بعد عليه يظهروا لم من جهاد عىل قوة املجاهدين املسلمني من
العزيز عبد بن عمر القاعدة هذه وأيد الجهاد9 فريضة إقامة من أنفسهم ألزموه ملا تورث

فقال: خطواته كل يف الخطاب ابن يقلد وكان األموي

من فإنها أرض من كان وما وماله، نفسه له يحرز إسالمه فإن أسلم ذمي أيما
منهم أسلم فمن يعطونها، جزية عىل صالحوا قوم وأيما املسلمني، عىل هللا يفء

لبقيتهم.10 وأرضه داره كانت

أو صناعة أو تجارة من األعمال سائر عن املسلمني ترفع ونحوه ذلك عىل فرتتب
نحوهما.

وعمالهم الخلفاء ثروة (2-2)

عنده يجدوا لم بكر أبو تويف فلما ثروة، يلتمسون يكونوا لم الراشدين أن تقدم مما علمت
عنده يجتمع ما كل يفرق كان ألنه غرارة؛11 من سقط واحًدا ديناًرا إال الدولة مال من
إسالمه، قبل املال من عنده كان ما كل أنفق هو بل نفسه، مصلحة إىل ينظر ال السواء عىل
النفقة، عىل ليستعني يتجر كان ألنه التجارة؛ من اكتسبه ما غري درهم ألف أربعون وذلك
بالتجارة يشتغل لئال وعياله؛ نفسه عىل لينفقه املسلمني مال من معينًا ماًال له فرضوا ثم
بدًال ثمنها ويدفع له كانت أرض تباع أن أوىص أجله دنا فلما مصالحهم، يف النظر عن

بهما. يكفن أن أوىص ثوبان عنده وكان املسلمني12 مال من أخذه مما
إنه باإلجمال ويقال تذكر، أن من أشهر والنزاهة الزهد يف الخطاب بن عمر وأخبار
والتقوى العدل عىل أسسها امللك، دعائم أمتن عىل أسسها وقد املسلمني، دولة مؤسس
لغرابته يوهم وقد واحد رجل يف اجتماعه يندر مما الحق نرصة يف واالستهالك والزهد
تلك عىل ترتبت التي النتائج تذكرنا إذا به التصديق علينا ويسهل املبالغة، قبيل من أنه
تنصب األموال جعلت التي الفتوح تلك منها يكفي التاريخ، يف بمثله يسمع لم مما املناقب
وال إليه يلتفت ال ذلك مع وعمر امليازيب، من املاء ينصب كما املدينة يف املال بيت نحو
راتبه فوق مال إىل احتاج إذا وكان األولني، الصحابة كسائر لنفسه فرضه ما إال منه يأخذ
بدنو وأحس طعن وملا بعد13 فيما عطائه من إياه يفيه حتى فاستقرضه املال بيت إىل جاء
فإن ولدي مال من فلرتد ألًفا ثمانني املسلمني مال بيت من استلفت «إني البنه: قال األجل

مشهور. واللباس الطعام يف وزهده الخطاب.»14 آل فمال مالهم يِف لم
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«تزوجت أقواله: ومن والعدل، الزهد يف مغاليًا كان فقد عيل، اإلمام يف ذلك نحو ويقال
يل وما بالنهار، ناضحنا عليه ونعلق بالليل عليه ننام كبش، جلد إال فراش يل وما بفاطمة
فيه فوجد أسهم، سبعة عىل فقسمه أصبهان من مال خالفته أيام يف وجاءه غريها.» خادم
أوًال، يُعَطى أيهم لينظر بينهم فأقرع األسباع أمراء ودعا أسهم سبعة عىل فقسمه رغيًفا
من بحبوبه يأتي وكان قصبة، عىل قصبة وال لبنة عىل لبنة وال آجرة عىل آجرة يبِن ولم
أربعة عندي كان «لو وقال: فباعه السوق إىل له سيًفا أخرج إنه وقيل جراب، يف املدينة

تحىص.15 ال ومناقبه أبعه.» لم أزرار ثمن دراهم

أهل من أكثرهم كان عمالهم أن والحق العدل تأييد عىل الراشدين الخلفاء ساعد وقد
أو تجارة من ماًال عماله أحد اكتسب إذا عمر فكان اإلسالم، يف االعتقاد وحسن التقوى
بسعد فعل كذلك غبنًا، ذلك يف يرى ال وهو عليه قاسمه املفروضله عطائه غري آخر سبيل
عامله هريرة وأبي مرص، عىل عامله العاص بن وعمرو الكوفة، عىل عامله وقاص أبي بن

وغريهم. البحرين16 عىل
يشء، كل من نفسه يمنع تقيٍّا زاهًدا خليفته رأى إذا العامل ألن ذلك؛ يف غرابة وال
الخليفة أن عىل لرأيه، مخالًفا ذلك كان ولو به يقتدي فإنه األمة مصلحة يف ويستهلك
عىل شديًدا كان فقد عمر، وخصوًصا وخلقه، رأيه عىل يكون من إال أعماله يويل ال نفسه
اسمه رجًال حمص عىل استعمل أنه ذكر تهمة، ألقل ويعزلهم سنة، كل يتفقدهم العمال
إليه قدم وقد إال عمر يشعر فلم إلينا» «أقدم إليه: كتب السنة انقضت فلما سعد، بن عمري
عمر رآه فلما ظهره، عىل وقصعته ومزوده وأدواته يده، يف عكازه حافيًا ماشيًا الرجل
تجهر أن هللا نهاك أما املؤمنني أمري «يا فقال: سوء؟» بالد البالد أم أأجبتنا عمري «يا قال:
من معك «وما فقال: بقرابها.» أجرها بالدنيا إليك جئت وقد الظن؟ سوء وعن بالسوء
طعامي.» به أحمل ومزود لقيته، إن عدوٍّا بها وأدفع عليها أتوكأ «عكازة قال: الدنيا؟»
أهل من والجزية اإلبل، أهل من اإلبل «أخذت قال: عمري؟» يا بعملك صنعت «ما فقال:
بقي لو املؤمنني أمري يا فوهللا السبيل، وأبناء واملساكني الفقراء بني قسمتها ثم الذمة،

عملك.»17 إىل «عد له: فقال به.» ألتيتك يشء منها عندي

يكن لم عمر إن قلنا تفسري، إىل يفتقر أمر يف للنظر هنيهة نقف أن من ذلك مع لنا بد وال
السواء عىل تفرق املال بيت إىل ترد التي األموال كانت فلو اختزانه، عن ونهى ماًال يختزن
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فرض ولكنه يختزن، ال أن عليه لهان بكر وأبي النبي أيام يف الغنائم تفرق كانت كما
عام. كل يتناولونها معينة أعطية

بالفتح، األعمال من إليهم انضم بما أيامه يف كثريًا زادت األموال أن أيًضا ونعلم
يفعله كان الذي فما الغنائم، من املال بيت يلحق عما فضًال والجزية الخراج تؤدي وكلها
أهل يف يفرقه كان أنه يظهر املذكورة؟ األعطية دفع بعد األموال تلك من يفيض بما عمر
منع إنما ألنه اختزانًا؛ ذلك يعد وال يفرقه، أن عىل بعضه يستبقي كان لعله أو الحاجة

للحرب. االختزان

لألموال املسلمني اقتناء (3-2)

وتتأيد الدول عليه تقام الذي األسايس املبدأ ينايف املال اختزان بعدم عمر رأي أن عىل
يكونوا لم األولني املسلمني ولكن امللك، رضوريات من األموال اختزان ألن السلطات؛ به
وزالت النبوة انقىضعرص ريثما إال مدتهم تطل لم ولذلك سياسيٍّا، ملًكا الخالفة يعدون

بالسلطة. واالستئثار األموال حشد إىل وتسابقوا فطرتهم إىل الناس فعاد دهشتها،
مثل شديًدا يكن لم ألنه ٣٣–٣٥ه)؛ (سنة عفان بن عثمان أيام يف ذلك بارشوا وقد
التي السلطة ألنفسهم يعيدوا أن وأرادوا به األمويون فاعتز أمويٍّا، ذلك مع وكان عمر
منهم، النبي ألن اإلسالم بعد إياها سلبوهم قد هاشم بنو وكان الجاهلية، يف لهم كانت
فوزه من يأًسا إال اإلسالم يعتنق لم من وفيهم أقربائه من رجاًال األعمال يويل عثمان فأخذ
بأكثر منها أهله يستخص فكان الغنائم وفاضت الفتوح أيامه يف وكثرت املسلمني، عىل
وعليهم حاربوها املسلمني فإن ٢٧ه سنة إفريقية بغنائم فعل كما الصحابة، سائر من
أعطى دينار ٢٥٠٠٠٠٠ منها غنائمهم فبلغت الرضاع) من عثمان (أخو سعد بن هللا عبد
املال، بيت حقوق من الخمس هذا وكان ابنته18 وزوجه الحكم بن مروان إىل ُخمسها
ألنفسهم، األموال حشد يف طمًعا فازدادوا أهله، من ألنهم العمال؛ محاسبة عثمان وأبطل
مطمًعا، وأبعدهم دهاءً أكثرهم وهو الشام عىل عامله سفيان أبي بن معاوية وخصوًصا
الضياع واتخاذ الزرع من املسلمني منع يف عمر قاعدة أبطلوا الذين مقدمة يف فكان

ونحوها.
جانب كان أصحابها، أيدي األرضيف وأقروا الشام فتحوا ملا املسلمني أن ذلك وكيفية
ظلت قتلوا أو البطارقة وفر الروم غلبت فلما الروم، جند قواد للبطارقة ملًكا منها كبري
كما يقبلونها العمال فكان املال، بيت عىل املسلمون فأوقفها لها مالك ال سائبة ضياعهم
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معاوية استقر فلما املال، بيت إىل دخلها ويضيفون يضمنها) (أي ضيعته الرجل يقبل
من ورأى يكفيه، راتبه يعد لم الحاشية واتخاذ البذخ يف بالروم واقتدى الشام والية عىل
من بمؤن يقوم ال عمله يف الرزق من عليه أجراه الذي أن إليه فكتب وميًال ضعًفا عثمان
كتابه يف ووصف ووفودهم، الروم رسل ومن أمرائهم ورسل األجناد وفود من عليه يقدم
يقطعه أن وسأله الخراج وال الذمة أهل قرى من هي وليست لها مالك ال وأن املزارع هذه
السنة20 يف دينار ألف مقداره راتبًا الشام يف عمله عىل ملعاوية جعل قد عمر وكان إياها،19
تلك يقطعه أن عثمان من طلب فلما األيام، تلك يف العمال رواتب إىل بالنظر كثري وهو
ذلك فجرأه بيته، أهل فقراء عىل حبًسا وجعلها عليها يده فوضع طلبه إىل أجابه الضياع

ذلك. يف للمسلمني واإلذن خالفته أيام يف وبيعها األرض اقتناء يف التمادي عىل
وفيهم والعقار الضياع فاقتنوا الصحابة، وسائر العمال من غريه بمعاوية واقتدى
أموالهم وزادت وغريهم، وسعد والزبري طلحة مثل املعروفني الصحابة كبار من جماعة
فوجدوا األموال، واختزن الكثرية الضياع اقتنى فإنه نفسه عثمان حتى فيهم الغنى وظهر
القرى بوادي ضياعه وقيمة درهم و١٠٠٠٠٠٠ دينار ١٥٠٠٠٠ موته بعد خازنه عند
إىل اندفع عثمان أن والظاهر وإبًال21 خيًال وخلَّف دينار، ١٠٠٠٠٠ وغريهما وحنني
ثم معاوية، وخصوًصا أهله وأغراه األموال، من عنده زاد بما املسلمني عىل الثروة تسهيل

شائًعا. مألوًفا العقار امتالك صار
األرض بعض وخلفاؤه هو أقطع عثمان أن املسلمني بني األمالك شيوع أسباب ومن
كما الضمان أو اإليجار مقابل يف املال لبيت شيئًا يدفعوا أن عىل مالكوه يتعني لم مما
كل فأخذ السجالت وضاعت الديوان حرق ٨٢ه سنة األشعث فتنة حصلت فلما تقدم،

يليهم.22 ما قوم
يساِو لم ألنه الشأن؛ هذا يف معاوية أعمال عن راضني يكونوا لم املسلمني أن عىل
الغفاري ذر أبي حكاية ويف التقوى، ورجال الفقهاء وخصوًصا عليه فنقموا فيه بينهم
«أن يرى وكان عمر، بقاعدة التمسك يف مغاليًا الرجل هذا كان فقد البيان؛ عن يغني ما
هللا سبيل يف ينفقه يشء أو وليلته يومه قوت من أكثر ملكه يف يكون أن له ينبغي ال املسلم
برش الفقراء، واسوا األغنياء، معرش «يا ويقول: الشام يف يقوم وكان لكريم»،23 يعده أو
جباُههم بها تكوى نار من بمكاٍو هللا سبيل يف ينفقونها وال والفضة الذهب يكنزون الذين
عىل وأوجبوه بقوله الفقراء ولع حتى ويكرره ذلك يقول زال وما وظهورهم.» وجنوبهم
شكايتهم؛ من أََمرَّ يشكو معاوية وكان منهم، يلقون ما معاوية إىل األغنياء فشكا األغنياء،
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يف الخرضاء قرص بنائه أثر عىل له قاله ومما املال، الختزانه مرة غري َوبََّخُه ذر أبا ألن
هللا مال من بنيته كنت «إن ذر: أبو فقال هذا؟» ترى «كيف معاوية: سأله وقد دمشق،
معاوية عىل ذلك فعظم املرسفني.»24 من فإنك مالك من بنيته كنت وإن الخائنني، من فأنت
يتهمه ثم بها يغريه أن أراد دينار بألف إليه فبعث محاكمته يوجب ما يف يوقعه أن فأراد
وجاءه ليًال، وصلته أنها مع حاًال فرقها ذر أبي إىل الدنانري وصلت فلما املال، باكتناز
أنه فأخربه يطلبه معاوية وأن خطأ إليه املال دفع أنه يزعم الصباح يف معاوية رسول
أفسدت «إنك عثمان: إىل فكتب بالفتنة اتهامه إىل سبيًال معاوية يََر فلم ساعته، يف أنفقه
املدينة جاء فلما وطاء.»25 بغري قتب عىل «احمله إليه: فكتب ذر.» بأبي نفسك عىل الشام
عن وخروجهم أمية بني جشع من يراه بما وجاهر سلطانه يرهب فلم عثمان حاكمه
املسلمون فنقم مات، حتى هناك وظل بالعنف الربذة إىل املدينة من عثمان فأخرجه الحق،

مقتله. إىل عليه نقموه ما جملة يف عثمان عىل بموته
رأى لنفسه، معاوية وأرادها الخالفة يف الفتنة وقامت ٣٥ه سنة عثمان قتل فلما
يف رغبته فازدادت باملال إليها فاحتال وسابقة، نسبًا منه بها أحق هم من دعاتها بني
من شئته ما إىل تتحول قوة املال فإن غرو وال األحزاب، إنشاء يف لبذله منه االستكثار
تدور الذي املحور اليوم حتى يزال وال العظمى، املرشوعات مرجع القدم منذ وهو القوى،
فتح من وما معاهدة أو محالفة أو سلم أو حرب من فما املتمدن، العالم سياسة عليه
باملال فاستخدم معاوية فعل وكذلك «املال»، إليه الداعي أو عليه واملحرك إال حصار أو
واقعة بعد إليه الخالفة أفضت حتى والسيف، بالدهاء نرصوه العرب دهاة من جماعة
والناس عنها، له الحسن وتنازل (٤٠ه) عيل مقتل بعد إال له تصُف لم ولكنها صفني
اإلمام حفيد ابن العابدين زين قال حتى املال ببذل فاز إنما معاوية أن يعلمون ذلك مع
ذلك، يف معاوية خطوات عىل أمية بنو وسار بذهبه.»26 معاوية يقاتله كان عليٍّا «إن عيل:
وغريهم، الخوارج وعىل هاشم بني من الخالفة دعاة عىل لهم نصري أكرب املال فجعلوا

سيأتي. كما كانت وسيلة بأي منه االستكثار إىل ذلك فجرهم
طويًال؛ يبَق لم تحريمها ولكن املسلمني، عىل محرمة كانت عرصالراشدين يف فالثروة
بقاء مع وتقواه مناقبه مثل يف يكون من أو الخطاب، بن عمر بقاء يقتيض بقاءه ألن
العرب يختلط يكد لم فلذلك العمران، نواميس يخالف مما البدوية الفطرة عىل العرب
رغبة ذلك إىل ميًال وزادهم األموال وحشد الرتف إىل نفوسهم تاقت حتى والفرس بالروم
وظل بعده، مثله املسلمون يَر ولم الراشدين عرص فانقىض منها، االستكثار يف أمية بني
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أن إليه طلبوا خليفة أو حاكم اعوج إذا متطاولة، قرونًا القوم أمثال مرضب وعمر بكر أبو
الحق، يف وشدته وحزمه بعدله التشبه يحاولون كانوا فقد عمر، وخصوًصا بهما، يقتدي
وانقلب فتهوروا ذلك، يف به االقتداء أرادوا ودهاءً ظلًما أمية بني عمال أشهر إن حتى
ضبط يف الخطاب بن بعمر يتشبه أن أراد أبيه ابن زياد إن يقال والعسف، الظلم إىل فيهم
الحجاج أراد ثم الحد، وتجاوز أرسف أنه إال السياسات وإقامة والرصامة والحزم األمور

ودمر.27 فأهلك بزياد يتشبه أن يوسف بن

٤١–١٣٢ه) سنة (من أمية عرصبني (3)

الدينية الخالفة من فيها تحولت السلطة بأن الراشدين دولة عن أمية بني دولة تمتاز
للعرب التعصب شديدة بحتة عربية بأنها العباسية الدولة عن وتمتاز السيايس، امللك إىل
من قاسوا األصليني البالد سكان من وغريهم الذمة أهل فإن ولذلك لسواهم، االحتقار كثرية
كانوا العرب فإن منهم أسلموا الذين حتى الصعاب، األمور عمالهم ومن أمية بني خلفاء
عليهم إحسان ذوي أنفسهم ويعدون «املوايل»، يسمونهم وكانوا العبيد معاملة يعاملونهم
بعض وكان هلل، تواضًعا ذلك حسبوا املسجد يف خلفهم صلوا وإذا الكفر، من أنقذوهم ألنهم
قوماه!» «وا قال: «قريش» قالوا: فإذا هذا؟» «من قال: مسلمة جنازة به مرت إذا العرب
شاء ما يأخذ هللا مال «هو قال: «موىل» قالوا: وإذا بلدتاه!» «وا قال: «عربي» قالوا: وإذا
وال واأللقاب، باألسماء إال يدعونهم وال الُكنَى من املوايل يحرمون وكانوا شاء.» ما ويدع
الحجاج أن للجاحظ املوايل كتاب ويف العلوج، يسمونهم وكانوا معهم28 الصف يف يمشون
فنقش يجتمعوا، ال حتى يفرقهم أن أراد األشعث ابن مع حاربوا الذين املوايل قبضعىل ملا
بني من رجل النقش ذلك توىل وقد إليها، وجهه التي البلدة اسم منهم واحد كل يد عىل

الشاعر: فقال عجل

ب��ال��ح��ك��م29 ع��اد ح��ت��ى ش��ي��خ��ك وف��ر راح��ت��ه ال��ع��ج��ل��ي ن��ق��ش م��ن وأن��ت

اإلسالمية اململكة يف االجتماعية الهيئة نظام عن الكالم يف ذلك تفصيل إىل وسنعود
يف العرب تعصب مقدار لبيان هنا ذلك إىل أرشنا وإنما الكتاب، هذا من آخر جزء يف

مسلمني. كانوا ولو العرب غري عىل أمية بني دولة
اعتربوا أنهم األمم سائر واحتقارهم للعرب أمية بني تعصب نتائج جملة من وكان
العاص بن سعيد قول ذلك عىل يدل لهم، حالًال رزًقا يملكون وما فتحوها التي البالد أهل
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تركناه.»30 شئنا وما منه أخذنا شئنا ما قريش، بستان إال السواد «ما العراق: عامل
فقال الجزية من عليهم ما مقدار عن سأله ملا «إخنا» لصاحب العاص بن عمرو وقول
عنكم.»31 خففنا عنا خف وإن عليكم كثرنا علينا كثر إن لنا، خزانة أنتم «إنما عمرو:
عىل جرأهم وقد الناس، أموال من شاءوا ما عىل لالستيالء ذريعة ونحوه ذلك فاتخذوا
بمال ضمنه اآلخر والبعض عماله لبعض طعمة األعمال بعض جعل إذ معاوية ذلك
من خلفه من وعىل عليه توالت ثم نرصته، يف لهم ترغيبًا الرأي بادئ يف ذلك فعل زهيد،
من االستكثار إىل فاضطروا وغريهم، والخوارج هاشم بني أحزاب مع الحروب أمية بني
العمال من فاستخدموا البالد، أهل من والجزية بالخراج إال جمعها إىل سبيل وال األموال
وطأة العمال أولئك وأشد الحرب، عن فضًال األموال جمع عىل باقتدارهم يثقون من
جماعة مقاومة إىل امللك عبد واحتاج العراق، عىل امللك عبد عامل يوسف بن الحجاج
يف عبيد أبي بن واملختار مكة، يف الزبري بن هللا عبد وفيهم الخالفة، عىل مناظريه من
األموال تحصيل يف العنف فاستخدموا وأمثاله الحجاج إىل ذلك فوكل وغريهما، العراق،

حق.32 وبغري بحق

العمال أجور (1-3)

ونحوه، التحصيل يف الذمة أهل من األرض أصحاب عىل يجورون أمية بني عمال وكان
فيؤخذ املساحة، عىل يومئذ الخراج وكان ال، أم يشء املحصول من لهم بقي يهمهم ال
ألصحاب يستبقى أن الخراج رشوط من وكان تزرع، لم أم زرعت معني مال األرض عىل
بن امللك عبد إىل كتب الحجاج أن يحكى ومما والحوائج، النوائب به يجربون ما األرض
أحرص املأخوذ درهمك عىل تكن «ال فأجابه: منهم البقية تلك أخذ يف يستأذنه مروان

شحوًما.»33 بها يعقدون لحوًما لهم وأبِق املرتوك، درهمك عىل منك
اإلسالم عىل بعضهم حمل األرض وأصحاب القرى أهل عىل الضغط أن والظاهر
فألزمهم منهم والجزية الخراج تحصيل ذلك يمنع فلم املوايل، من فأصبحوا به احتماء
األمصار وسكنوا القرى وغادروا ألهلهم مغارسهم عن تنازلوا أنهم مع الخراج الحجاج34
إىل كانوا املسلمني ألن بالخراج وطالبهم بردهم الحجاج فأمر الرضائب، تلك من فراًرا
القرى يف يقيمون األصليون البالد وأهل هم، بنوها التي املدن يف إال يقيمون ال الحني ذلك
يده يف كان ما وصار رأسه، عن الخراج رفع اإلسالم منهم اعتنق فمن والحرث، للزرع
وينزل تقدم، كما الخراج من يؤدي كان ما عنها يؤدون أصحابه، إىل وداره األرض من

والفسطاط. والبرصة كالكوفة األمصار إىل هو
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فإذا الضغط من النجاة به التمسوا ربما كبرية، جماعة الحجاج أيام يف ذلك ففعل
إليها فلريجع قرية يف أصل له كان من «أن األمصار: إىل الحجاج وكتب مالقيهم، هو
يبكون وهم الناس فخرج األشعث ابن أيام يف ذلك فعل والخراج»، الجزية منه لتؤخذ
االنضمام إىل فاضطروا يذهبون، أين إىل يدرون وال محمداه!» يا محمداه! «يا وينادون:

الحجاج.35 عىل لألشعث
بن يزيد أيًضا مثله فعله فقد عمالهم، من بالحجاج خاصة املعاملة تلك تكن ولم
خراسان37 يف الجراح فعل وكذلك إفريقية36 عىل امللك عبد بن يزيد عامل مسلم أبي
فظلوا عنهم، الجزية ترفع أن عىل أسلموا قد سمرقند أهل وكان النهر38 وراء فيما وغريه

دينهم. إىل فعادوا منهم يأخذونها
حالهم تمثيل يف فيكفي دينهم عىل ظلوا الذين الذمة أهل من وغريهم النصارى أما
تحصيل يف العذاب يسومونهم فكانوا منهم، أسلموا الذين معاملة من تقدم ما اعتبار
التلبس إىل بعضهم فعمد ذلك، من ينجيهم ال اإلسالم اعتناق أن هؤالء ورأى الجزية،
فوضعوا ذلك من غرضهم العمال فأدرك عليهم، جزية ال الرهبان ألن الرهبنة؛ بثوب
فأمر مرص عامل مروان بن العزيز عبد منهم ذلك فعل من وأول الرهبان، عىل الجزية
الرهبان، من أخذت جزية أول وهي ديناًرا39 راهب كل عىل وفرض الرهبان، بإحصاء

أمية. بني تاريخ يف كثرية الحوادث هذه وأمثال

عليه كان عما الخراج زادوا فإنهم املال، جمع سبيل يف اقرتفوه ما كل ذلك يكن ولم
وردان إىل فكتب قرياًطا، يزيد أن فأراد معاوية أيام من بذلك بدأوا الراشدين، أيام يف
إليه: فكتب قرياًطا»، القبط من امرئ كل عىل «زد أن: مرص أمري العاص بن عمرو موىل
ألن ذلك يف يطعه لم عمًرا ولعل عليهم؟»40 أزيد ال أن عهدهم ويف عليهم أزيد «كيف
شاءوا، ما الخراج يف زادوا عمرو بعد أمية بني خلفاء إىل انتقلت فلما له، طعمة مرص
امللك عبد بن هشام قبل من الخراج متويل الحبحاب بن هللا عبيد ذلك فعل من وأشهر
ذلك، عىل القبط يصرب فلم دينار كل يف قرياًطا القبط عىل زاد فإنه ١٠٥–١٢٥ه) (سنة
كبريًا، جمًعا منهم وقتلوا املسلمون فحاربهم فثاروا األعظم، السواد هم يزالون ال وكانوا
النصارى يف أوقع فإنه الخراج متويل التنوخي زيد بن أسامة يد عىل ذلك نحو وحدث
الخراج يف يرض ألنه ذلك يمنع أن فأراد أيامه يف الرهبنة إىل االلتجاء وكثر أموالهم، وأخذ
اسم فيها حديد من بحلقة الرهبان أيدي ووسم كافة والرهبان الديور فأحىص والجزية،
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نرصاني كل وألزم يده، قطع وسم بغري وجده من فكل وتاريخه، الدير واسم الراهب
النصارى من وجد من بأن العمال إىل وكتب عليه، ما أدى أنه عىل يدل يحمله بمنشور
من عدة عىل وقبض الديارات كبس ثم دنانري، عرشة منه يؤخذ أن منشور معه وليس
الرضب.41 تحت ماتوا حتى باقيهم ورضب بعضهم أعناق فرضب وسم، بغري الرهبان
إىل كتب ذلك امللك عبد بن هشام بلغ فلما الخليفة، برىض يكن لم ذلك أن عىل
العمل يطل ولم العهود، من أيديهم يف وما عوائدهم عىل النصارى يجري أن بمرص عامله
الخراج يف زاد فإنه صفوان بن حنظلة جملتهم ويف ظلمهم، إىل العمال فعاد األمر بهذا
وجده فمن وتتبعهم أسد صورة وسًما نرصاني كل عىل وجعل والبهائم، الناس وأحىص

يده.42 قطع وسم بغري
وغريهم واملوايل الذمة أهل عىل أمية بني عمال شدة من كثرية أمثلة ذلك عىل وقس

العرب. من

كانت بالعراق الجزيرة أهل أن والجزية الخراج زيادة من أمية بنو اقرتفه ما أمثلة ومن
عبد توىل فلما العام، يف خالٍّ وقسطني زيتًا، وقسطني قمًحا، وُمدَّين ديناًرا، جزيتهم
عماًال كلهم الناس وجعل الجماجم فأحىص عامله إىل فبعث ذلك، استقل مروان بن امللك
وأدمه طعامه يف نفقته ذلك من طرح ثم كلها سنته العامل يكسب ما وحسب بأيديهم،
لكل السنة يف ذلك بعد يحصل الذي فوجد كلها السنة يف األعياد أيام وطرح وكسوته،

واحدة.43 طبقة وجعلها جميًعا ذلك فألزمهم دنانري، أربعة واحد
املسلمني العرب شملت ولكنها واملوايل، الذمة أهل عىل قارصة رضائبهم تكن ولم
الرعية، وظلم السرية أساء اليمن توىل ملا يوسف بن الحجاج أخا محمًدا أن وذلك أنفسهم،
ويل فلما «الوظيفة»، سماه خراًجا اليمن أهل عىل ورضب حقها بغري الناس أرايض وأخذ
العرش.44 عىل واالقتصار الوظيفة تلك بإلغاء هناك عامله إىل كتب العزيز عبد بن عمر
مقدارها، يحزرون أي أهلها؛ عىل الثمار يخرصون فارس يف أمية بني عمال وكان
قيمتهم عىل قرًفا فيأخذونها به، يتبايعون الذي الناس سعر دون بسعر يقومونها ثم

قدروها.45 التي
الخراب، األرض عىل الرضائب رضب األموال من االستكثار يف أساليبهم من وكان
١٠٠٠٠٠٠٠ معاوية أيام يف بلغت النريوز عيد يف هدية األهايل عىل يفرضون وكانوا
للعامل يكيلون وكانوا عرًضا47 يكتب من وعىل يتزوج من عىل ماًال وفرضوا درهم46
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وحمولة املدى وأجور العمال، أرزاق الخراج أهل ويكلفون آخر، بكيل ولألكار بكيل
بالدراهم أحدهم أتى وإذا ومؤونتهم، الكيالني وأجور وقراطيس، صحف وثمن الطعام،

ورصفها.»48 رواجها «هذا ويقول: طائفة منها الجابي يقتطع خراجه يف ليؤديها

كانوا ما كثريًا بل دائًما، أنفسهم عند من األعمال هذه يأتون أمية بني عمال يكن ولم
يف شأنه ذلك وكان وردان، إىل معاوية كتبه مما رأيت قد كما خلفائهم بأمر يفعلونها
فعل وكذلك منها49 لالستكثار الطرق له يخرتعون وهم األموال جمع عىل عماله تحريض
بالحجاج هللا ومناه املال إىل الحاجة شديد كان ألنه امللك؛ عبد وخصوًصا بعده جاء من
املظالم هذه إبطال الخلفاء أراد لو أما اتخذها، إال املال استخراج يف وسيلة يرتك فلم
فال ذلك مثل يرتكبون كانوا الخطاب بن عمر أيام يف العمال ألن إبطالها؛ عليهم لهان

عنهم. عمر يسكت
فيها بني بقصيدة، قيس بن يزيد املختار أبو شكاهم أيامه يف األهواز عمال جار وملا
مقاسمتهم عىل عمر وحرض قصيدته، يف وسماهم والقرى الرساتيق أهل من أرباحهم

قال: أن إىل ربحوه، ما

ب��ال��ش��ط��ر م��ن��ك ق��اس��م��ت��ه��م إن س��ي��رض��ون إن��ه��م ف��داؤك أه��ل��ي ف��ق��اس��م��ه��م
ال��ده��ر ع��ج��ب أرى ول��ك��ن��ي أغ��ي��ب إن��ن��ي ل��ل��ش��ه��ادة ت��دع��ون��ي وال

يكتِف ولم نعًال، وترك نعًال أخذ حتى أموالهم شطر فقاسمهم إليهم عمر فبعث
«إني لعمر: أحدهم فقال هؤالء، فاعرتض إخوتهم، بعض قاسم ولكنه العمال بمقاسمة
تتَِّجر املال يعطيك وهو األبلة وعشور املال بيت عىل «أخوك له: فقال شيئًا.» لك أَِل لم

آالف.50 عرشة منه فأخذ به.»

فلم العمال، مشاطرة يف ذلك بعد معاوية اتخذها حجة عماله عمر مشاطرة وكانت
إىل تدرج ثم عمر.» سنها ُسنَّة «إنها يقول: وهو ورثته شاطر إال عامل له يموت يكن

ذلك.51 فعل من أول وهو الرعية، أموال استصفاء
أن رأيت فقد األعضاء، صلحت صلح فإذا الرأس، عىل النظام حفظ يف فالعمدة
بالسلطة العمال فأمدوا كانت، وسيلة بأي دولتهم لقيام املال طلبوا أمية بني خلفاء
الصغار العمال بهم واقتدى أيًضا، أنفسهم إىل األموال إحراز إىل هؤالء فعمد وأطعموهم
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إخراج إىل العمال فاضطر األرض أصحاب شكوى فزادت ونحوهما، والجابي كالكاتب
يف الضياع أصحاب الدهاقني ومنهم املوايل، إىل وتسليمها العرب من الجباية أعمال
إذا «كنت فأجابه: بعضهم فعاتبه ٦٤ه سنه الخراج عامل زياد ابن ذلك فعل العراق،
وإن صدورهم، أوغرت طالبته أو عشريته أغرمت فإذا الخراج، كرس العربي استعملت
باألمانة وأوىف بالجباية أبرص الدهاقني فوجدت مكانه، أعرف وأنا هللا مال تركت تركته

أحًدا.»52 يظلموا لئال عليهم أمناء جعلتكم أني مع منكم، باملطالبة وأوهن

الطرق يبني ما الخراج عمال بشأن للرشيد عرضوصيته يف يوسف القايضأبي كالم ويف
حاشية يف يكون قد أنه «بلغني قال: بها، األموال يجمعون الصغار أولئك كان التي
وال بأبراٍر ليسوا وسيلة إليه له من ومنهم حرمة له من منهم جماعة، الوايل أو العامل
ما يحفظون فليس الذمامات بذلك يقتيض أعماله يف ويوجههم بهم يستعني صالحني،
أو كان الخراج من يشء أخذ مذهبهم إنما يعاملونه، من ينصفون وال بحفظه يوكلون
والتعدي، والظلم بالعسف — بلغني فيما — كله ذلك يأخذون إنهم ثم الرعية، أموال من
الجرار عليهم ويعلقون الشديد، الرضب ويرضبونهم الشمس يف الخراج أهل ويقيمون

اإلسالم.»53 يف شنيع هللا عند عظيم وهذا الصالة، من يمنعهم بما ويقيدونهم
بن عمر الخالفة توىل حني تقدم ما نحو عىل وجباتهم وعمالهم أمية بني شأن وكان
أيام يف عليه كانت ما إىل األمور يرد أن فأراد منصًفا، تقيٍّا وكان ٩٩ه سنة العزيز عبد
وعينها املظالم تلك بإبطال العمال إىل أوامره فأصدر الخطاب، بن عمر ألمه وجده سميِّه
كثريًا وأخذوا الضياع اقتنوا قد أهله وكان املنابر عىل عيل لعن وأبطل مفصلة54 بأسمائها
فليأِت.» ظالمة له كانت من «أن وأعلن: للناس بابه ففتح حق، بغري الذمة أهل من منها
اختالس يشتكي من ومنهم وغريهم، واملوايل واليهود النصارى وفيهم املظلومون فأتاه
أو ابنه عىل الحكم كان ولو والعدل بالحق ينصفهم وكان ضيعته، اغتصاب وآخر ماله،
أهيل إن مزاحم: ملواله العزيز عبد بن عمر «وقال األثري: ابن قال عمه، أبناء أو أخوته
أربابه، عىل برده هممت قد وإني يعطونيه، أن هم وال آخذه أن يل يكن لم ما أقطعوني
أعمامه أموال وأخذ هللا55 إىل أكلهم وقال: دموعه فجرت بولدك؟ تصنع فكيف قال:
قام إنما وهو سلطانهم، عىل خافوا ذلك أهله رأى فلما «مظالم»،56 وسماها وأوالدهم
بنت فاطمة عمته إىل فمشوا ضياًعا، ذهب أيديهم من واألموال الضياع خرجت فإذا باملال
إىل عذابًا يبعثه ولم رحمة ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا بعث هللا «إن لها: فقال فأتته إليها وشكوه مروان

كافة.»57 الناس
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الذل من يقاسونه ما إليه وشكوا الفرصة اغتنموا وتقواه عدله املوايل رأى وملا
عبد بن عمر إىل أرسل قد خراسان عامل الحكمي هللا عبد بن الجراح وكان والضغط،
ساكت واملوىل العربيان فتكلم املوايل، من ورجًال العرب من رجلني وفًدا: الشام يف العزيز
«يا فقال: الكالم؟» من يمنعك «فما قال: «بىل» قال: الوفد؟» من أنت «ما عمر: له فقال
من أسلموا قد ومثلهم رزق، وال عطاء بال يغزون املوايل من ألًفا عرشون املؤمنني، أمري
حفيٍّا، أتيتكم فيقول: منربنا عىل يقوم جاف عصبي وأمرينا بالخراج، يؤخذون الذمة أهل
من سيف بعد وهو غريهم، من مائة من إيلَّ أحب قومي من لرجل وهللا عصبي، اليوم وأنا
إىل وكتب يوفد» أن بمثلك «أَْحِر عمر: فقال والعدوان.»58 بالظلم عمل قد الحجاج سيوف
إليه وتسارعوا اإلسالم يف الناس فرغب الجزية.» عنه فضع ِقبََلَك صىل من «انظر الجراح:
بالختان.» فامتحنهم الجزية من نفوًرا اإلسالم إىل سارعوا قد الناس «إن للجراح: فقيل

خاتنًا.»59 يبعثه ولم داعيًا محمًدا بعث هللا «إن فأجابه: بذلك عمر إىل الجراح فكتب
كتب قد حيان وكان رشيح، بن حيان مرص عىل عامله مع ذلك نحو عمر وفعل
عرشين ثابتة بن الحارث من سلفت حتى بالجزية أرض قد اإلسالم فإن بعد «أما إليه:
فعل.» بقضائها يأمر أن املؤمنني أمري رأى فإن الديوان، أهل عطاء بها أتممت دينار ألف
وقد ضعفك، عارف وأنا مرص جند وليتك وقد كتابك، بلغني فقد بعد «أما إليه: فكتب
رأيك، هللا قبَّح أسلم، عمن الجزيَة َفَضِع سوًطا، عرشين رأسك عىل برضبك رسويل أمرت
الناس يدخل أن من أشقى لعمر ولعمري جابيًا، يبعثه ولم هاديًا محمًدا بعث هللا فإن

يديه.»60 عىل اإلسالم يف كلهم

ورجالها الدولة فأصبحت منهم يوافقه لم من عزل فإنه اآلخرين، عماله ذلك عىل وقس
يف وما محال، والطفرة واحدة دفعة بالعنف األمور إصالح حاول ألنه ضده؛ كلها
يف خالفته وانتهت خالفته، عىل يصربوا فلم منه، ذلك كره من إال وعمالهم أمية بني
قالوا وإذا الراشدين، الخلفاء من املؤرخون ويعده ١٠١ه/٧٢٠م سنة غامضة ظروف

الخطاب.61 بن وعمر أرادوه «العمرين»
اإلنصاف إىل تدعو اإلسالم عليها قام التي األساسية القواعد أن تقدم مما فرتى
أتيح ولو شؤونها، يتولون الذين باختالف اختلف القواعد هذه تطبيق ولكن والرفق،
مظالم حت المَّ الخطاب ابن عهد يف عليه كانت ما إىل يعيدها أن العزيز عبد بن لعمر
مجاريها إىل األمور عادت مات وملا هدًرا، سعيه فذهب أوانه غري يف جاء ولكنه أمية، بني
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االستبداد يف العمال وبالغ قبله، عليه كانت مما أشد إىل فصارت الفعل رد ورافقها
إىل األرض أصحاب بعض اضطر حتى وزادوه، الخراج استخراج يف وشددوا والعسف
جباة من به تعزًزا العامل أو الخليفة أقارب بعض إىل أراضيهم يلجئوا أن أي اإللجاء؛

سيأتي. كما الخراج
انقطع فإنه امللك عبد بن يزيد وأولهم الرتف، يف انغماًسا زادوا فإنهم الخلفاء أما
وحديثهما وحبابة سالمة، بجاريتيه: الدولة مصالح عن واشتغل والخمر، اللهو إىل
يد عىل مرص يف الرضائب زيدت أيامه ويف بخيًال، وكان هشام أخوه وخلفه مشهور،62
اللهو يف أبيه مثل وكان امللك عبد بن يزيد بن الوليد بعده وجاء تقدم، كما الحبحاب
عىل عازًما وكان ١٢٦ه، سنة امللك عبد بن الوليد بن يزيد وولوا أهله فقتله والخمر
مبايعته،63 عند ألقاه خطاب من يؤخذ كما العزيز، عبد بن بعمر اقتداءً األمور إصالح
خلفه أيام ويف مالئمة، غري كانت األحوال ألن عمر؛ أصاب ما نحو الفشل من فأصابه

إليهم. الخالفة وصارت العباس بنو تغلب محمد بن مروان
ما إىل ينظرون ال وأصبحوا والخمر، واللهو الرتف يف انغمسوا قد أمية بنو وكان
جارية بإشارة عمًال العامل ولوا وربما عمالهم، انتقاء يف يبالون وال سلطانهم يؤيد
وكان الرحمن، عبد بن بالجنيد امللك عبد بن هشام فعل كما هدية عىل مكافأة أو
قالدة هشاًما فأهدى هشاًما فأعجبت جوهر من قالدة هشام امرأة أهدى قد الجنيد
أمية بني أيام يف الجارية ثمن وبلغ ١١١ه64 سنة خراسان عىل هشام فواله أخرى
واالستكثار األموال حشد إال لهم َهمَّ ال العمال وأصبح الذلفاء65 وهي درهم ١٠٠٠٠٠٠
يقرصوا أن مخافة األعمال بوالية يرضون العدل أهل يعد ولم واملوايل، الصنائع من
امللك عبد بن سليمان واله ملا املهلب بن ليزيد حدث كما الخلفاء، يطلبه الذي باملال
أهل رجاء اليوم وأنا الحجاج أخربها قد العراق «إن نفسه: يف يزيد فقال العراق،
أدخل كالحجاج، رصت عليه وعذبتهم بالخراج الناس وأخذت قدمتها ومتى العراق،
لم ومتى منها، هللا عافاهم قد التي السجون تلك عليهم وأعيد الحرب الناس عىل
غريه رأي ذلك عىل وقس مني.»66 يقبل لم الحجاج به جاء ما بمثل سليمان آِت
الجهة من الخلفاء وجعل املطامع، أهل إال الواليات يف يرغب فلم الرفق، يؤثرون ممن
العراق أمري هبرية بن عمر بن يزيد رزق فبلغ الفادحة، بالرواتب يطمعونهم األخرى
اختزان يف جهدهم يبذلون العمال وكان درهم67 ٦٠٠٠٠٠ أمية بني أيام أواخر يف
ثروتهم واتسعت أموالهم فكثرت لهم، ثابتة غري الوالية أن لعلمهم ألنفسهم األموال
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نحو أي درهم68 ١٣٠٠٠٠٠٠ هشام أيام يف العراق أمري القرسي خالد غلة فبلغت
من عنده ما عىل حاسبوه إال عمله من عامًال يعزلون ال الخلفاء فأصبح دينار، مليون
صاروا ثم الخطاب، بن بعمر اقتداء العمال يشاطرون معاوية أيام يف وكانوا املال،
بخالد فعلوا كما أموالهم، من معرفتهم إليه تصل ما كل ويستخرجون يحاكمونهم
هشام فبعث درهم، ٣٦٠٠٠٠٠٠ فرق أنه النبطي حيان كاتبه به وىش إذ القرسي
«استخراًجا» العمل هذا ويسمون عماله69 ومن منه املال هذا معظم أخرج من إليه
بني دولة عىل الخطر زاد تنافر والخلفاء العمال بني فوقع فيه الشدة يستخدمون وكانوا

أمية.
من لهم يجتمع كان ما مقدار أي أمية، بني أيام يف اإلسالمية الدولة ارتفاع أما
الفتن، يف أخبارهم من ضاع ما جملة يف تفصيله ضاع فقد وغريهما، والجزية الخراج
العباسيني، أيام يف اتساعها يعدل عظيًما اتساًعا أيامهم يف بلغت اإلسالمية اململكة أن عىل
خراجها كان فقد األطراف وأما ومرص، والشام والجزيرة العراق عىل كانت عمدتهم ولكن
الذكر؛ يستحق شيئًا يدفع يكن لم منها كثريًا أن عىل والجباة، والكتاب العمال بني يذهب

فيها. راسخة تكن لم األمويني قدم ألن

ذلك فصلنا وقد والعمال، السنني باختالف ومرص والشام العراق جباية واختلفت
نحو أيامهم يف العراق جباية متوسط أن وخالصته الكتاب، هذا من األول الجزء يف
وجباية درهم) ٤٨٠٠٠٠٠٠ (أو دينار ٤٠٠٠٠٠٠ مرص وجباية درهم ١٣٠٠٠٠٠٠٠
نحو البالد هذه ارتفاع فيكون درهم) ٢٠٠٠٠٠٠٠ (أو دينار ١٧٢٠٠٠٠ الشام

مقداره. نعرف ال مما األخرى البالد أموال إليه يضاف درهم ١٩٨٠٠٠٠٠٠
ال ولكنها بكثرة، أمية بني أيام يف تستخرج كانت األموال أن تقدم ما وخالصة
والحسني عليٍّا، حاربوا فقد شوكتهم، لتأييد الحروب يف ترصف كانت ألنها ثروة؛ تسمى
بما ناهيك وغريهم، الخوارج وحاربوا الزبري، بن هللا وعبد عبيد، أبي بن واملختار عيل، بن
فضًال واملوايل، العرب وبني واملرضية اليمنية العربية القبائل بني الفتن من يقوم كان

والقصف. واللهو البذخ يف واألمراء الخلفاء ينفقه كان عما
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العباسية الدولة (4)

وهو األول العرص عظيًما: اختالًفا اآلخر عن أحدهما يختلف عرصان، العباسية للدولة
أيام آخر إىل ١٣٢ه سنة الدولة هذه نشأة أول من يمتد الزاهر، بالعرص عنه يعربون ما
نحن الذي التمدن وأنشأت مجدها قمة العباسية الدولة بلغت وفيه ٢١٨ه، سنة املأمون
العصور، من عرص يف إليه بلغت ما أعظم اإلسالمية الدولة ثروة أدركت وفيه صدده، يف

الكتاب. هذا يف الكالم مدار وعليها
بخالفة يبتدئ — االضمحالل أو التقهقر بعرص عنه ويعربون — الثاني والعرص
التمدن تقهقر وفيه بغداد، من العباسية الدولة بانقضاء وينقيض ٢١٨ه سنة املعتصم

أيامها. وانقضت عراها انحلت حتى الدولة وضعفت الثروة وقلت اإلسالمي

٢١٨ه) إىل ١٣٢ سنة (من العرصالعبايساألول (1-4)

الدولة هذه قيام سبب

فيه الحكومة بانقالب الراشدين عرص عن يمتاز األموي العرص أن تقدم فيما رأيت
همهم كان إنما وعمالها خلفاءها وأن الدنيوية، السياسية إىل الدينية الخالفة من
سائر واحتقارهم للعرب أهله بتعصب العبايس العرص عن يمتاز وأنه املال، جمع
يف لهم؛ دانت التي البالد يف سلطانهم تحت كانت التي الشعوب وخصوًصا األمم،
والروم، والنبط، القبط، وفيهم: وغريها، وخراسان، وفارس، والعراق، والشام، مرص،
منهم أسلموا الذين حتى — وغريهم والسودان، والرتك، والفرس، والكلدان، والرسيان،
العنف من يتخذونه كانوا ما نفوًرا وزادها معاملتهم، من تنئ األمم تلك فأصبحت —
دعا من كل وينرصون حوزتهم من الخروج يودون وأصبحوا الخراج، تحصيل يف
ومنازلهم، أراضيهم خرسوا اإلسالم باعتناقهم فإنهم املوايل، وخصوًصا خلعهم70 إىل
إىل يخرجونهم أمية بنو فكان الدولة، لحماية الحرب إىل بالذهاب مطالبني وأصبحوا
ويستنرصون الفرص يغتنمون الدولة هذه خصوم وكان يفء، وال رزق بال مشاة القتال
٦٦ه؛ سنة عبيد أبي بن املختار ذلك فعل من وأول األرزاق لهم ويجعلون عليها املوايل
املختار «إن وقالوا: العرب عىل ذلك فعظم بالكوفة، الحسني قتلة من لالنتقام جاء إذ
أنا «إذا يومئذ: املختار لهم فقال فيئنا.» وأعطاهم الدواب عىل فحملهم بموالينا آذى قد
عىل وتعطونني الزبري، وابن أمية بني معي تقاتلون لكم فيئكم وجعلت مواليكم تركت
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أحدهم: فقال بينهم فيما فتفاوضوا اإليمان؟» من إليه أطمنئ وما وميثاقه هللا عهد الوفاء
وتختلفوا، تتفرقوا أن أخاف «ألني فقال: «ِلَم؟» له: فقالوا تخرجوا» لم أطعتموني «إن
هؤالء وكلمة ومواليكم عبيدكم معه ثم وفالن فالن مثل وفرسانكم شجعانكم الرجل ومع
وعداوة العرب بشجاعة مقاتلوكم فهم عدوكم، من عليكم حنًقا أشد ومواليكم واحدة،

العجم.»71
الخوارج كثر ولذلك أمية، بني خلع إىل يدعو قام من كل مع املوايل شأن ذلك وكان
هذا أن عىل القرشية72 فيها يشرتط ال الخالفة أن العرب نفوس يف وقام أيامهم يف
أكثرهم الدعاة فكان يومئذ أما أجيال، بعد إال املسلمني نفوس من يتمكن لم االعتقاد
من والعباسيون النبي، عم ابن عيل اإلمام نسل من العلويون وفيهم النبي، بيت أهل من
التي لألسباب أمية بني عىل نقمًة الناس أكثر من الخراسانيون وكان عمه، العباس نسل
معهم نهض نهضوا وملا الخراساني، مسلم أبو وقائدهم العباسيني بيد فأخذوا قدمناها،
أهل عن فضًال اإلسالمية، اململكة أنحاء كل يف العرب وغري العرب من أمية بني أعداء
عاصمتهم فجعلوا العباسيون، وانترص أمية بني عىل الدائرة فدارت املسلمني، غري البالد

أنصارهم. من بالقرب العراق يف
الجند فاتخذوا مثلها، يف الوقوع فتجنبوا أمية، بني سقوط علة العباسيون وعرف
املحافظة يف رغبة وُمَرض ربيعَة من أيًضا العربي الجند واستبقوا الفرس، من واألعوان

اإلسالم. عماد ألنها العربية العصبية عىل
إىل األمور بطبيعة انساقوا ألنهم العنرصين؛ بني التوفيق يستطيعون يكونوا ولم
واجبًا فرًضا ذلك جعلوا ونحوها، القالنس من بألبستهم والتزيي بالفرس االختالط
الطوال القالنس بلبس فأمرهم 73١٥٣ سنة املنصور بلبسها الناس أخذ من وأول عليهم،

دالمة: أبو فقال الطول، املفرطة

ال��ق��الن��س ف��ي ال��م��ص��ط��ف��ى اإلم��ام ف��زاد زي��ادة إم��ام م��ن ��ي نُ��رجِّ وك��ن��ا
ب��ال��ب��ران��س ج��ل��ل��ت ي��ه��ود دن��ان ك��أن��ه��ا ال��رج��ال ه��ام ع��ل��ى ن��راه��ا

أمهات الخلفاء فاتخذ األمور، مجاري من شيئًا يغري لم العرب غضب أن عىل
الفاريس، العنرص إىل فطري ميل وفيهم الخالفة، تولوا أوالًدا أولدوهن الفرس، من أوالد
منهم: الشورى ورجال الوزراء من اتخذوه بما الخلفاء بالد يف تغلبًا العنرص هذا وازداد
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وصدق بنصح العباسية الدولة خدمة يف جهدهم يبذلون الفرس وكان وغريهم، كالربامكة
بالدهم. صالح قيامها يف ألن نية؛

والبيعة العرب

النبي وقرب الكعبة، الحرمان: وفيها العرب، جزيرة عن غنى لهم يكن لم الخلفاء أن عىل
أنهم ذلك عىل وزد الخالفة، دعائم تقوم وعليه اإلسالمي، الدين احرتام احرتامهما ملسو هيلع هللا ىلصويف
املدينة فقهاء بيعة إىل حاجة يف وهم عيل، آلل التشيع من الحرمني أهل يخافون كانوا
الخلفاء من الورع أهل وكان البيعة، وتوكيد الخالفة تأييد يف األهمية من البيعة لهذه ملا
العرب، إىل النفوذ يرجع أن وخافوا الفرس عىل ذلك فشق دونهم74 أمًرا يقطعون ال
إىل سبيل وال العرب، بالد إغفال يف فسعوا الرياح، أدراج مساعيهم وتذهب منهم فينتقموا
إىل بعضهم فحبب اإلسالم، أركان من والحج املسلمني حج وهي فيها، والكعبة إغفالها
بناء فبنى للناس، ا حجٍّ وتكون العراق يف مقامها يقوم بما الكعبة يستبدل أن املنصور
العرب فاتخذ املدينة76 عن البحر يف املرية وقطع للكعبة75 تصغريًا الخرضاء القبة سماه
بيعة وخلعوا عيل، آل من هللا عبد بن ملحمد البيعة وأظهروا العباسيني، عىل حجة ذلك
األندلس يف أمية بنو وكان الشهري،77 اإلمام أنس بن مالك بذلك لهم أفتى وقد املنصور،
بن الرحمن عبد دخول عند قصرية78 مدة لهم دعوا أن بعد العباس بني دعوة قطعوا قد
لبعدها باألندلس الرحمن عبد واستقل الكتاب هذا من األول الجزء يف ذكرنا كما معاوية
قصارى وبذل املنصور، فخافه املدينة عىل هللا عبد بن محمد استوىل ثم الخالفة، دار عن

الشديد. العناء بعد إال ذلك يستطع ولم قتله، يف همه

املهدي ابنه توىل فلما لخلفائه، عربة الحرمني إهماله عواقب من املنصور قاساه ما فكان
من معه به جاء عظيًما ماًال هناك وفرق جديدة، كسوة الكعبة وكسا الحرمني، أهل أكرم
مرص، من دينار ٣٠٠٠٠٠ املدينة يف وهو وجاءه درهم، ٣٠٠٠٠٠٠٠ مقداره العراق
واتخذ املسجد ووسع ثوب، ١٥٠٠٠٠ وفرق كلها ففرقها اليمن من دينار و٢٠٠٠٠٠
وأمر األرض79 وأقطعهم بغداد إىل معه حملهم رجل ٥٠٠ عددهم األنصار من حرًسا
الحرمني أهل لصالت غلته وجعل األرض، من عليه ما وأحيا بواسط الصلة نهر بحفر
أثناء يف العباس بني يف سنة الصورة هذه عىل الحرمني إكرام وأصبح هناك80 والنفقات
األمني ابناه ومعه ١٨٦ه سنة حج الرشيد فإن ألوالدهم، البيعة طلب عند أو حجهم،
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ذلك نحو وفعل ولديه، وعن عنه أعطيات ثالث فيها أعطى املدينة وصل فلما واملأمون،
وآخر لألمني العهد بوالية كتابًا هناك وكتب دينار ١٠٥٠٠٠٠ فرقه ما وبلغ مكة أهل يف
نفقات جملة من الحرمني عىل النفقة وأصبحت الكعبة81 يف الكتابني ووضع للمأمون
لتثبيت رضوريٍّا؛ ذلك يرون والخلفاء الظهور، إىل العرب شأن وعاد الرضورية، الدولة

امللك. يف أقدامهم

ومشريوهم، وزراؤهم وهم الفرس، عن يستغنون ال األخرى الجهة من كانوا أنهم عىل
املأمون واستنرص واملأمون، األمني بني كان ما كان حتى العنرصين بني املنافسة فزادت
وأمه األمني، أخاه ينرصون العرب وقام فارسية أمه ألن أخواله؛82 وهم خراسان جند
فعاد امللك أزمة عىل فقبض املأمون جند فغلب العرب ينرصون وجنده هاشمية83 عربية
األمر وإخراج لسواه البيعة وأرادوا عليه ونقموا العرب عىل ذلك فشق الفرس، إىل النفوذ
رجل: له فقال الشام يف وهو مرة ذلك يف فعوتب ورذلهم، لهم كرًها فازداد يده84 من
عيلَّ، «أكثرت له: فقال خراسان.» لعرب نظرت كما الشام لعرب انظر املؤمنني، أمري «يا
واحد، درهم مايل بيت يف يبَق لم أنه أرى وأنا إال خيلها ظهور من قيًسا أنزلت ما وهللا
السفياني تنتظر فساداتها قضاعة وأما قط، أحبتني وال أحببتها ما فوهللا اليمن وأما

مرض.»85 من نبيه بعث مذ ربها عىل فساخطة ربيعة وأما أشياعه، من تكون حتى
يف هوانًا العرب ازداد والفراغنة األتراك واصطنع ٢١٨ه سنة املعتصم توىل وملا
توالها عربي آخر فإن مرص، يف حتى أعمالها عن أيديهم وتقارصت الدولة أهل عيون
العرب بالد عن يستغني أن املعتصم وأراد ٢٣٨ه86 سنة الضبي إسحق بن عنبسة
وجعل كعبة فيها فأنشأ جنده فيها وأقام بغداد بقرب سامرا بنى قد وكان جميًعا،
أن خشية الحج طلبوا ملا معه كانوا أمراء به غرر وعرفات، منى واتخذ طواًفا حولها
«العربي أقوالهم: ومن عندهم، األوصاف ألحقر مرادًفا «عربي» لفظ فأصبح يفارقوه87
إال العرب من أحد يفلح «ال وقولهم: رأسه.»88 وارضب كرسة له اطرح الكلب، بمنزلة
من الدولة رجال وسائر والوزراء األمراء وأصبح به.»89 هللا ينرصه نبي معه يكون أن
املال، وبذل باألجناد مناصبهم يؤيدون الخلفاء وصار وغريهم، والديلم والرتك الفرس

وأحزابهم. بالعرب العناية وقلت
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ويطعنون األعاجم، من وغريهم الفرس بكره يجاهرون األخرى الجهة من العرب وكان
كان الواثق بعده وتوىل املعتصم مات فلما ولذلك الخلفاء، من كان ولو إليهم يميل فيمن
أنشد الواثق وقيام املعتصم نعُي جاءه فلما الصمرية، يف املشهور الشاعر الخزاعي دعبل

البيتني: هذين

رق��دوا ال��ب��ال أه��ل إذا ع��زاء وال ج��ل��د وال ص��ب��ر ال ل��ل��ه ال��ح��م��د
أح��د ب��ه ي��ف��رح ل��م ق��ام وآخ��ر أح��د ل��ه ي��ح��زن ل��م م��ات خ��ل��ي��ف��ة

وكان عربية الراشدين عرص يف كانت اإلسالمية الجامعة أن تقدم ما وخالصة
الرسالة بصدق املتني اعتقادهم ذلك إىل يدفعهم األرض، يف اإلسالم نرش األول غرضهم
املال، بطلب االعتقاد ذلك عن استعاضوا أمية بنو توالها فلما ذلك، إىل يدعوهم هللا وأن
عرص ويف متينة، العربية الجامعة وظلت السياسية الزمنية السلطة إىل الغرض وتحول
استخدامهم أو اصطناعهم يف واحتاجوا باألعاجم، العربية العصبية استبدلوا العباسيني
والرتك الفرس من األعاجم أصبح ثم األمهات، بواسطة سلكهم يف هم وانخرطوا املال إىل
كما املال بواسطة بالنفوذ االستئثار إىل يتسابقون وغريهم والفراغنة والصفد والديلم

سرتى.
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العرصالعبايس يف العباسية الدولة ثروة
األول

العرص حتى اإلسالمية الدولة ألحوال العرض هذا بعد الكتاب هذا موضوع إىل وصلنا
كالمنا، مدار سيكون وعليه العرص هذا يف إال تنضج لم اإلسالمية الثروة ألن العبايس؛
بمقدار ال النفقات بعد دخلها من مالها بيت يف يبقى بما املالية الدولة ثروة وتقاس
العجز، تحت الدولة وتقع منه أكثر والنفقة كثريًا الدخل يكون قد إذ اإلطالق؛ عىل الدخل
نقف لم كنا وإن طائلة، األول العرص يف العباسية الدولة ثروة كانت ذلك اعتربنا فإذا
مما العام يف جبايتها مقدار نعلم فلم األولني الخمسة الخلفاء عهد يف ميزانيتها عىل
احرتقت إذ واملأمون، األمني بني الفتنة يف حساباتها لضياع الدولة» «بارتفاع عنه يعربون
مقدار نعلم ولكننا الجماجم2 عام أمية بني ديوان احرتق كما الدفاتر وضاعت الدواوين1

حكمهم. أثناء يف املال من يختزنونه كانوا مما أيامهم يف الثروة

الدولة أوائل يف الثروة (1)

–١٣٢ سنة (من سنوات أربع إال يحكم لم السفاح العباس أبو األول فالخليفة
يف يجدوا لم مات وملا ماًال، يجمع ولم الحروب يف قضاها ١٣٦ه/٧٤٩–٧٥٣م)
مطارف وثالثة طيالسة وأربعة رساويالت وخمسة أقمصة وأربعة جبات تسع إال بيته
حازًما رجًال وكان (١٣٦–١٥٨ه/٧٥٣–٧٧٤م) سنة ٢٢ حكم فإنه املنصور وأما خز3
الفتن، يخاف كان ولكنه بخل عن ال واختزانه، املال عىل الحرص شديد االحتياط كثري
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هذه وبتحويل دينار4 و١٤٠٠٠٠٠٠ درهم ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ماله بيت يف خلف مات فلما
— تقريبًا العرص ذلك يف قيمته وهي — درهًما ١٥ الدينار باعتبار دراهم إىل الدنانري
وأربعني خمسة نحو (والدرهم درهم ٨١٠٠٠٠٠٠٠ املنصور خلفه ما مجموع كان
األموال من املدينة هذه يف لك جمعت «قد قائًال: املهدي ابنه أوىص أجله دنا فلما مليًما)،
وعطاء والنفقات الجند ألرزاق كفاية عندك كان سنني عرش الخراج عليك كرس إن ما
عامًرا.»5 مالك بيت دام ما عزيًزا تزال ال فإنك بها فاحتفظ الثغور، ومصلحة الذرية
الحزم عىل تدل كلها سريته أن عىل للزمان، واحتياطه املنصور دهاء عىل ذلك ويدل
سالمتها سبيل يف حارب العباس، بني دولة مؤيد الحقيقة يف وهو والدهاء، والعظمة
الخوارج حرب يف أنفقها درهم ٦٣٠٠٠٠٠٠ منها طائلة أمواًال فيها أنفق كثرية حروبًا
كان عما فضًال كثرية، وهي األخرى الحروب يف أنفقه ما فاعترب ١٥٤ه، سنة بإفريقية
بناء عىل وأنفق درهم6 ١٠٠٠٠٠٠٠ واحد يوم يف منهم لجماعة بذل فإنه ألهله يبذله
الجسور، وبناء الري إصالح عىل ينفقه كان بما ناهيك درهم7 ٤٨٣٣٠٠٠ وحدها بغداد
بمليار املنصور أيام يف املال بيت إىل وصل ما تقدير عليك هان كله ذلك اعتربت فإذا
السنة لحق (٢٢) ُحْكِمِه ِسِني عىل ذلك قسمت فإذا األقل، عىل (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) درهم
واستخرج عزلهم إذا العمال من يأخذها كان التي األموال سوى درهم ٤٥٠٠٠٠٠٠
مال «بيت سماه مستقل مال بيت يف وتركه ماله أخذ عامًال عزل إذا كان ألنه أموالهم؛
يف املهدي ابنه أوىص األجل بدنو أحس وملا صاحبه، اسم مال كل عىل وكتب املظالم»
مت أنا فإذا شيئًا، مالك من تغرم وال الخلق به تريض شيئًا لك هيأت «قد قائًال: ذلك
أُخذ ما كل عليهم فاردد املظالم سميتها التي األموال هذه منهم أخذت الذين هؤالء فادُع
إىل يتبادر وقد توىل، ملا ذلك املهدي ففعل العامة.»8 وإىل إليهم بذلك ستُحمد فإنك منهم،
كثرية، وهي قهرهم بعد أمية بني أموال من أخذه بما املال استكثر املنصور أن الذهن

اللعنة».9 بيت أهل «مال يسمونها خاصة خزانة يف منفردة ظلت األموال تلك ولكن
عند املال بيت يف خلف فقد الرشيد، ثروة إىل بالنظر قليلة تعد قد املنصور وثروة
املنصور حكم مدة نحو حكمه ومدة ونيًفا10 درهم ٩٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٣ه) (سنة وفاته
هذا أن البال يف يخطر وقد مشهور، وكرمه فيه وأرسف بذله وما الرشيد أنفقه ما غري
الرشيد، أيام يف كله يجتمع ولم فالرشيد فالهادي فاملهدي املنصور أيام من تجمع املال
(من خالفته أثناء يف جباه ما وكل املنصور خلفه ما كل أنفق املهدي أن الواقع ولكن
السنة، وبعض سنة إال الهادي يحكم ولم السخاء، كثري كان ألنه ١٥٨–١٦٩)؛11 سنة
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وغريها، دراهم موقرة بغل أربعمائة مالك بن هللا عبد أعطى أنه سخائه فرط من ويروى
جمع إنما املال بيت يف الرشيد خلفه فما الذِّْكر، يستحق مال عنده يجتمع أن يعقل فال
من بينهما ملا املنصور تركه عما كثريًا يزد لم حكمه مدة باعتبار قدرناه وإذا أيامه، يف
قيمة12 للمال يعرف يكن لم إنه حتى كريًما الرشيد كان فقد السخاء؛ يف الشاسع البون
وما الرشيد أيام يف الربامكة أمر من كان بما ناهيك بالبخل13 متهًما املنصور وكان

معلوم. هو مما األموال من وبذلوه الضياع من امتلكوه
وتحاربا، الخالفة عىل واملأمون األمني ولداه تنازع ١٩٣ سنة الرشيد مات وملا
ودامت خراسان يف واملأمون أبيه14 بخزائن زبيدة أمه أتته وقد بغداد يف األمني وكان
ما مع املال بيت يف كان ما كل أثنائها يف األمني أنفق سنوات بضع بينهما الحرب
طلب يف األموال وبذل والخمر اللهو إىل خالفته أثناء يف انقطع ألنه خاصته؛ يف أنفقه
األموال وقسم بيته وأهل إخوته عن واحتجب األرزاق عليهم وأجرى إليه، وضمهم امللهني

والنساء.15 الخصيان من خواصه يف والجواهر
نفوذ وزاد للمأمون، واملغرب املرشق يف األمر استوثق ١٩٨ سنة األمني قتل فلما
اململكة يف السكينة واستتبت إليه، امللك أعادوا الذين هم ألنهم أيامه؛ يف الخراسانيني
جزء يف ذلك تفصيل عىل وسنأتي العربية، إىل العلوم نقل يف املأمون واشتغل العباسية

واألدب. بالعلم خاص الكتاب هذا من آخر

ومدة القلوب، واجتماع العمل إىل الناس الستكانة اتسعت فإنها املأمون أيام يف الثروة أما
ما مقدار عىل نقف لم ولكننا املنصور، جده وأبي الرشيد أبيه مدة نحو سنة ٢٢ حكمه
لقلة القبيل هذا من ضاع ما جملة يف ضاع ذلك خرب ولعل وفاته، عند املال بيت يف خلفه

األبحاث. بهذه األيام تلك مؤرخي عناية
ملوك عند املألوفة األمور من الراشدين الخلفاء بعد أصبح املال ادخار أن عىل
الشهري األندلس خليفة النارص الرحمن عبد إن قيل والعصور، املمالك كل يف املسلمني
دينار16 ٢٠٠٠٠٠٠٠ نحو ٣٤٠ه سنة إىل ماله بيت يف جمع (٣٠٠–٣٥٠ سنة (توىل
٧٦٥٠٠٠ واملستخلص السوق ومن دينار ٥٤٨٠٠٠٠ أيامه يف األندلس جباية وكانت
النارص وكان كثرية17 كانت فإنها الغنائم أخماس عدا ما ٦٢٤٥٠٠٠ فالجملة دينار
وقد الباقي18 ويدخر الدولة شئون عىل ثلثها وينفق فقط املال هذا ثلث جنده عىل ينفق
دينار، ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فجعله املال بيت يف النارص خلفه ما مقدار يف خلدون ابن بالغ
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تقديره عىل فكانت الوزن إىل حولها هو بل شك كالمه خامر وال جزاًفا ذلك يذكر ولم
ويدل الفيلسوف، هذا قلم إىل تطرق كيف ندري ال بعيد قول وهو قنطار19 ٥٠٠٠٠٠
يف اجتمع ما قدَّر الدولة تلك معارصي من وهو حوقل ابن أن املعقول عن بعده عىل
فلم وغريهم واملصادرين خدمه من أبيه موت بعد النارص بن املستنرص الحكم مال بيت
العرص20 ذلك يف الدول من لدولة يجتمع لم كثريًا ذلك وعد دينار ٤٠٠٠٠٠٠٠ عىل يزد
املال عىل يتقاتلون ووزراؤها وقوادها وخلفاؤها االضمحالل عرص يف يومئذ بغداد وكانت

بعًضا. بعضهم ويصادر
عام كل املال بيت يف الجباية صوايف من يجتمع كان الذي فاملال املأمون أيام يف أما
يف الجباية تلك مقدار عىل وقفنا وقد غريهم، وال املسلمني دول من دولة يف يجتمع لم
إلينا وصلت قائمة أو جريدة أقدم وهي الدولة»21 «جراب عن نقًال خلدون ابن مقدمة
رواها وأخرى جعفر بن قدامة نقلها أخرى جريدة تليها اإلسالمية، الدولة حسابات من
ونقابل منها كالٍّ وسنذكر للهجرة، الثالث القرن أواسط تتجاوز ال وكلها خرداذبه، ابن

الثروة. تلك مقدار لنا ليتبني بينها
اململكة جغرافية يف فذلكة عىل نأتي أن الجباية ذكر إىل التقدم قبل نرى ولكننا
عاصمة وإىل بعض، إىل بعضها اململكة تلك أعمال نسبة لتتضح املأمون أيام يف اإلسالمية

العباسية. اململكة

عرصاملأمون يف اإلسالم مملكة جغرافية (2)

حدودها (1-2)

وبحر الصني وبعض رشًقا السند نهر حوض ييل بما الهند أرض الرشق من يحدها
وآسيا األسود بالبحر اآلن الحدود تلك عن ويعرب الروم، مملكة الغرب ومن فارس،
آسيا يف والالن والخزر الرسير بالد الشمال ومن والبلغار، والروس الروم وبحر الصغرى

أوربا. يف البريينيه وجبال
بحر الجنوب ومن الروم، وبحر قزوين وبحر سيبرييا بالد األيام هذه خريطة ويف
من األول الجزء يف سكانها وعدد مساحتها بينا وقد النوبة بالد من مرص ييل وما فارس

الكتاب. هذا
بعض إىل بعضها ونسبتها مساحتها تختلف أعمال عدة إىل اململكة هذه وتقسم
جغرافيي عن نقًال املأمون عرص حوايل عليه كانت ما وسنبني واألزمنة، الدول باختالف
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إىل ُم تَُقسَّ فهي الفقيه، وابن حوقل وابن اإلصطخري وخصوًصا األيام تلك يف العرب
وهي: املرشق؛ يف وعرشون املغرب يف سبعة منها إقليًما، وعرشين سبعة

املرشق أقاليم املغرب أقاليم

قومس أرمينية العراق العرب ديار
خراسان مفازة أذربيجان (األهواز) خوزستان فارس بحر
سجستان الران بالد فارس املغرب ديار

النهر وراء ما الجبال كرمان مرص
خوارزم الديلم مكران الشام

طربستان طوران الروم بحر
جرجان السند الجزيرة

اإليجاز: من يمكن بما األقاليم هذه من كل وصف وإليك

العرب ديار (2-2)

البحر يف دجلة ماء مصب وهو — عبادان من فارس بحر بها يحيط العرب جزيرة وهي
وحرضموت مهرة سواحل عىل ينعطف ثم عمان، إىل ينتهي حتى البحرين عىل فيمتد —
أيلة إىل ينتهي حتى مدين إىل يمتد ثم جدة، إىل اليمن سواحل إىل ينتهي حتى وعدن
ببالد يحيط ما كل فارس ببحر يريدون فهم العقبة)، خليج عىل الحالية إيالت (وهي
القلزم ببحر أيلة إىل املندب باب من املمتد الجزء عن يعربون ولكنهم املياه، من العرب
منحٍن بخط وفلسطني الشام بالد برٍّا الشمايل الغرب من ويحدها األحمر، البحر وهو
وسلمية فأذرعات فالبلقاء فالرشاة امليت) البحر (أي املنتنة البحرية إىل أيلة من يمتد
إىل فواسط البطائح إىل فالكوفة والرحبة وقرقيسيا الرقة إىل الفرات إىل فالخنارصة

عبادان.
ومخاليفها، اليمامة واملدينة والطائف مكة وفيه الحجاز إىل العرب ديار وتقسم
الشام، وبادية الجزيرة، وبادية العراق، وبادية البحرين، بأرض املتصل الحجاز ونجد
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وعدن صنعاء وبالد وحرضموت ومهرة وعمان اليمن ونجد تهامة، عىل املشتملة واليمن
اليمن. مخاليف وسائر

فارس بحر (3-2)

إىل العراق يف دجلة ماء مصب من العرب ببالد املحيطة البحور كل عندهم به ويراد
والبحر عدن وخليج العرب وبحر فارس بخليج اليوم عنه نعرب ما فيه فيدخل أيلة22

املقام. هذا يف وصفه يهمنا وال العقبة وخليج األحمر

املغرب ديار (4-2)

يف ويدخل غربًا، مرص حدود وراء الشمالية أفريقيا سواحل كل اصطالحهم يف بها يراد
ذلك:

برقة. (١)
تونس. وهي إفريقية (٢)
الجزائر. يف تاهرت (٣)

مراكش. يف وزويلة والسوس طنجة (٤)

البادية بها تطيف خصبة األرض من مستٍو يف واقعة وسط، مدينة فهي برقة أما
عمل من وهي الغرب، طرابلس مدينة إفريقية وبني وبينها الرببر، من طوائف يسكنها
وهي القريوان ثم خصبة كبرية وهي تونس، ثم املهدية ويليها الصخر من مبنية إفريقية
تاهرت، عاصمتها فإن تاهرت وكذلك الرب، يف واقعة فيها مدينة وأكرب إفريقية عاصمة

الصحراء. يف بعيدة وهي سجلماسة أيًضا مدنها ومن
واألندلس فتحها، عند لها تابعة كانت ألنها املغرب بالد من جزءًا األندلس ويجعلون
جيان مدنها أشهر ومن معروفة، وحدودها قرطبة عاصمتها كبرية مملكة (إسبانيا)
وغافق وباجة وماردة وقورية وترجالة الحجارة ووادي والردة ورسقسطة وطليطلة
ذلك. وغري طارق وجبل ومالقة شنرتين سواحلها وعىل ورية، وإستجة وقرمونة ولبلة
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مرص (5-2)

إىل والنوبة البجة بها ويلحقون تقريبًا اليوم حدودها مثل األيام تلك يف مرص وحدود
فالعقبة. األحمر البحر حدود

الشام (6-2)

أقسام: سبعة إىل وتقسم العموم عىل سوريا بها ويراد

فلسطني. جند (١)
األردن. جند (٢)
حمص. جند (٣)
دمشق. جند (٤)
قنرسين. جند (٥)

العواصم. (٦)
الثغور. (٧)

الشمال ومن رفح، مرص جهة من يحده غربًا، الشام أجناد أول فلسطني فجند
ونابلس، وغوربيسان املنتنة والبحرية والرشاة وغزة لحم وبيت وأريحا يافا وفيه اللجون

املقدس. بيت الكرب يف ويليها الرملة فلسطني قصبة وكانت
طربية. مدينة قصبته األردن وجند

وهي اإلطالق عىل الشام مدن أعظم وهي دمشق، مدينة فقصبته دمشق جند وأما
معروفة.

وسلمية الطرطوس ويتبعها مشهورة، حمصوهي مدينة حمصفقصبته جند وأما
صغريتني. وكانتا وحماة وشيزر البادية بطرق

لوقوعها كبري شأن لها وكان اليوم، إىل مشهورة وهي حلب قصبته قنرسين وجند
ومعرة صغرية وهي قنرسين مدينة مدنها ومن والعواصم، الثغور إىل العراق طريق يف

النُّعمان.
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أنطاكية، وقصبتها إسكندرونة إىل حلب وراء الشام أعايل بها فرياد العواصم وأما
سور عليها وكان الروم، عهد عىل الشام عاصمة وكانت النزاهة، يف دمشق تيل وهي
الفرات ضفة عىل بالش العواصم مدن ومن يومني، للراكب دوره إن قيل للغاية ضخم

الربية. يف ومنبج
ومن الصغرى، آسيا يف طورس جبل حدود إىل العواصم وراء ما فهي الثغور أما
ومنها منصور وحصن الثغور، أكرب وهي وملطية الفرات عىل سميساط الشهرية مدنها
الثغور يدخلون وقد وطرسوس، وأذنة واملصيصة والهارونية وزبطرة ومرعش الحدث
عند (أي عندهم بالثغور واملراد العواصم، اسم جميًعا عليها ويطلقون العواصم يف
شامية ثغور عندهم كان ولذلك الروم، وبني بينهم الحدود عىل الواقعة املدن املسلمني)

الجزيرة. ييل مما الحدود أي جزرية وحدود الشام، ييل مما الحدود أي

الروم بحر (7-2)

اآلن. غرضنا يف له دخل ال مما الجزائر من فيه ما وصف به ويراد

الجزيرة (8-2)

منها: الشمايل القسم يسمى النهرين، بني بما تعرف واسعة بالد والفرات دجلة بني
عىل هيت أو واألنبار دجلة، عىل تكريت بينهما والفاصل العراق، والجنوبي: الجزيرة،
الشمال من يحدها املواضع، بعض يف الضفتني وراء البالد بعض الجزيرة ويلحق الفرات،
الفرات نهر عىل هيت الجنوب ومن ملطية، قرب الفرات إىل غربًا يليها وما ميافارقني
الجبال الرشق ومن الجزيرة بادية الجنوبي الغرب من ويحدها دجلة، عىل وتكريت

وأذربيجان.
دجلة عىل املوصل مدنها أشهر ومن العراق، بالد مثل ا جدٍّ خصبة بالد والجزيرة
نخل فيها بلد الجزيرة يف ليس ربيعة، بديار الربية وسط يف وسنجار الغرب جهة من
مدينة عني ورأس صغرية، وهي ودارا الجزيرة، يف بلد أنزه وكانت ونصيبني مثلها،
أيًضا، دجلة عىل عمر ابن وجزيرة دجلة، أعايل يف وآمد مرض، دار يف األرض مستوية
وهي حران أيًضا أواسطها ويف وهيت، والحديثة وقرقيسيا الرقة الفرات عىل مدنها ومن
ورسوج الرسيان، أيام والعلوم باملدارس مشهورة قديمة وهي والرها الصابئني، مدينة

األعناب. كثرية خصبة مدينة
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الرشقي الشمال يف ربيعة تقيم ومرض، ربيعَة من قبائل يسكنها مفاوُز الجزيرِة ويف
اإلسالم. قبل هناك كانوا وقد الغربي، الجنوب يف ومرض

حارضة، بادية فهم واملدن بالقرى متصلون أنهم عىل وإبل وغنم خيل أهل وهم
نصارى. أهلها أكثر وكان دجلة عىل الجزيرة حدود آخر وتكريت

العراق (9-2)

الشمال من دجلة عىل تكريت من طوله يجاوره، وما النهرين بني من الجنوبي القسم هو
حلوان إىل الغرب يف الكوفة قادسية من وعرضه الجنوب، يف فارس بحر عىل عبادان إىل
إىل رشقيٍّا جنوبًا ثم شهرزور إىل رشًقا نسري تكريت من بدأنا إذا ومحيطه الرشق، يف
ومنها البرصة إىل ينعطف ثم عبادان، إىل السوس فحدود والصيمرة فالسريان حلوان
عىل ثم الكوفة، إىل وبطائحها البرصة سواد عىل البادية يف والغرب الشمال نحو صعدا
السواد، والفرات دجلة بني ما ويسمى تكريت، إىل شماًال األنبار ومن األنبار إىل الفرات
ألن وخصوًصا اآلن حدوده عن تختلف وهي اإلسالمي، التمدن إبان يف العراق حدود هذه

آخر. مكان يف ذلك تفصيل إىل وسنعود تغريت، األنهر مجاري
مجدها، إبان يف اإلسالمية اململكة وعاصمة قصبته، وهي بغداد العراق مدن وأشهر
الخطاب، بن عمر أيام يف املسلمون بناها عربية، مدينة وهي والبرصُة املنصور، بناها

آخر. موضع يف تاريخها سيأتي بطائح وللبرصة
الفرات غربي والكوفة السواد، وسط يف الحجاج بناها أيًضا عربية مدينة وواسط
النهروان اسمه نهر عىل دجلة رشقي النهروان العراق مدن ومن العرب، بناء من وهي
والحرية الجبل، بقرب كبرية مدينة وكانت رشًقا، العراق حدود آخر يف وحلوان اآلن، جف

البرصة. قرب واألبلة الكوفة قرب

خوزستان (10-2)

فارس الرشق ومن الجبال، كور الشمال من يحدها فارس وبني بينها العراق رشقي هي
األهواز، مدينة عاصمتها فارس، خليج الجنوب ومن العراق، الغرب ومن وأصبهان،
جندي ثم األهواز، كورة أولها كور إىل وتقسم األهواز، لها فيقال خوزستان تنسب وإليها
املسماة املدينة كورة كل وقصبة مكرم، وعسكر ورسق ورامهرمز وتسرت والسوس سابور

باسمها.
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فارس بالد (11-2)

وبادية أصفهان شماًال ويحدها الرشق، يف وكرمان الغرب يف خوزستان بني واقعة وهي
أكربها كور خمس إىل فارس بالد وتقسم فارس، بحر والغرب الجنوب ومن خراسان،
أيًضا وفيها جور، وقصبتها ُخرة أردشري كورة ثم إصطخر، قصبتها إصطخر، كورة
دارابجرد كورة ثم اإلمارة، ودار دواوينها بها فارس بالد عاصمة وهي شرياز مدينة
وفيها فارس كور أصغر وهي سابور كورة ثم أرجان، مدينة قصبتها أرجان وكورة
حي مئة عىل يزيدون األكراد من قبائل فيها يقيم بقاع فارس بالد ومن كازرون، مدينة
فارس بالد يف القبائل تلك ويقدرون رموم، لها يقال بقاع يف والحرث باملرعى يتعيشون
العرب، مذاهب عىل واملصيف املشتى يف املراعي ينتجعون بيت ٥٠٠٠٠٠ بنحو وحدها
اعتربنا فإذا رجال، عرشة نحو والرعاة واألجراء األرباب من الواحد البيت يف يكون وقد
ما وباعتبار رجل، ٢٥٠٠٠٠٠ األكراد الرجال عدد كان خمسة بيت كل يف الرجال معدل

ماليني. عرشة عىل عددهم يزيد واألوالد النساء من يلحقهم

كرمان (12-2)

ويحدها الرشق، يف وسجستان ومكران الغرب يف فارس بني واقعة فارس من أكرب هي
وبم الشريجان مدنها وأشهر فارس، بحر الجنوب ومن خراسان مفازة الشمال من

وهرموز. وجريفت

مكران (13-2)

وبالد سجستان الشمال ويف السند، بالد وبعض طوران رشقيها وإىل كرمان رشقي هي
وراسك. ودرك وكيز التيز مدنها ومن كرمان من أكرب وهي فارس، بحر الجنوب ويف الهند

طوران (14-2)

وبحر والشمال الرشق يف السند وبالد الغرب يف مكران بني واقعة فارس من أصغر هي
وقصدار. وكيزكانان محايل بالدها وأشهر الجنوب، يف فارس

48



األول العبايس العرص يف العباسية الدولة ثروة

السند (15-2)

الهنود بلسان وهي املنصورة مدنها وأشهر الرشق يف اإلسالم مملكة حدود آخر والسند
عىل واقعة فإنها املنصورة أما وغريها، وامللتان البحر شاطئ عىل الديبل ومنها برهماناباذ
اإلصطخرى ويطلق مسلمون، وأهلها الجزيرة شبه يف بها يحيط مهران نهر من خليج

السند. اسم والسند وطوران مكران عىل

أرمينية (16-2)

ومن والران، أذربيجان الرشق من تحدها الجزيرة فوق اإلسالم مملكة أعايل يف هي
ومن (القوقاس)، القبق جبال الشمال ومن الصغرى)، آسيا (يف الروم بالد الغرب
مدنها ومن كثريون، بها والنصارى اإلمارة دار وفيها ديبل قصبتها الجزيرة الجنوب

فعلنا. وهكذا الجزيرة، من بعضهم ويعدها وميافارقني، وقاليقال وأرزن خالط

أذربيجان (17-2)

وبالد الخزر بحر الرشق ومن وأرمينية الجزيرة الغرب من يحدها الجزيرة رشقي يف
أردبيل، مدينة عاصمتها الجبال، كور الجنوب ومن الران بالد الشمال ومن الديلم
املراغة الكرب يف أردبيل وييل ميلني، يف ميالن طولها اإلمارة، ودار العسكر وفيها
سلماس مدنها ومن الرشاة، بحرية شاطئ عىل أرمية وتليها اإلمارة، دار قبًال وكانت

ومرندوشيز.

الران بالد (18-2)

الشمال ومن أرمينية، الغرب ومن الخزر بحر الرشق من يحدها أذربيجان، شمال هي
ومنها والباب، تفليس ثم برذعة مدينة مدنها أكرب أذربيجان، الجنوب ومن قبق جبل

وغريها. والشاوران بيلقان
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الجبال (19-2)

وماه الدينور، وهي الكوفة ماه أشهرها كور إىل تقسم وهي فارس جبال بالجبال يراد
الغرب ومن وفارس، خراسان مفازة الرشق من الجبال ويحد نهاوند، وتسمى البرصة
خوزستان الجنوب ومن وقزوين، والري والديلم أذربيجان الشمال ومن والجزيرة، العراق
وأصبهان وماسبذان والدينور همذان أعظمها مشهورة مدن عىل تشتمل وهي والعراق،
فرسخ همذان مساحة وحلوان، وشهرزور وقزوين والكرج واللور ونهاوند وقاشان وقم
وأصبهان ثلثيها، نحو الكوفة) (ماه والدينور حديد، من أبوابه سور لها وكان فرسخ يف
وحلوان طني، من بناؤها جبل عىل واقعة البرصة) (ماه ونهاوند ميالن، بينهما مدينتان
أعايل يف وقزوين العراق، من قريبة وشهرزور العراق، عىل املطل الجبل سفح يف مدينة
صغرية. مدينة وقاشان خصبة، وهي سور عليها مدينة وُقم الديلم، بالد ثغر وهي فارس

الديلم (20-2)

وبعض قزوين الجنوب من يحدها قزوين) (بحر الخزر بحر عىل مطلة جبال هي
وأهل أذربيجان، الغرب ومن قومس الرشق ومن الخزر بحر الشمال ومن أذربيجان،
وزنجان وأبهر الري توابعها ومن السهول، وسكان الجبال سكان صنفان: الديلم

والرويان. وقزوين والطالقان

طربستان (21-2)

الغرب ومن جرجان الرشق من يحدها أيًضا الخزر بحر عىل واقعة رشًقا الديلم تيل وهي
(أو ودماوند املياه كثرية بالد وهي وسارية الوالية مركز وهي آمل مدنها أكرب الديلم،

دنباوند).

جرجان (22-2)

ومن قومس الجنوب ومن تركستان الشمال من يحدها وشماليها، طربستان رشقي هي
آمل، من أكرب وهي جرجان مدينة مدنها أكرب الخزر، بحر الغرب ومن خراسان الرشق

البحر. شواطئ عىل ودهستان الجنوب يف أسرتاباد ثم
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قومس (23-2)

والرشق الجنوب من وأما الشمال، من يحدانها وهما وطربستان جرجان جنوبي هي
اَمَغان. الدَّ مدينة قصبتها الري بالد تحدها الغرب ومن خراسان، مفازة فحدودها

خراسان مفازة (24-2)

بالد الجنوب ومن قومس الشمال من يحدها املرشق بالد أواسط يف واقعة بادية هي
وهي والري، الجبال الغرب ومن وخراسان، سجستان الرشق ومن وسجستان، فارس
تابع اآلخر والبعض لخراسان تابع املفازة هذه وبعض سكانًا، العرب بادية من أقل

فيها. املاء لقلة بالخيل سلوكها ويصعب وعرة وهي وكرمان، فارس لعميل

سجستان (25-2)

الجنوب ومن السند، وبني بينها مفازة الرشق من يحدها مكران شمايل يف واقعة هي
وبست زرنج مدنها أكرب خراسان، مفازة الغرب ومن الهند، أرض الشمال ومن مكران،

وغريها. والطاق

خراسان (26-2)

ومن النهر، وراء ما الشمايل الرشق من يحدها وأوسعها املرشق بالد أخصب من هي
تركستان، يف الغز وبالد خوارزم الشمال ومن وسجستان، السند بالد الجنوبي الرشق
كور إىل خراسان وتقسم قومس، الغرب ومن وفارس، خراسان مفازة الجنوب ومن
ورسخس وأبيورد ونََسا وطوس قوهستان كور يليها وبلخ وهرات ومرو نيسابور أعظمها
وزم وطخارستان وجوزجان ومروروذ رستاق — وكنج وياذغيس وبوشنج واسفزار

وآمل.
شهر، أبو أيًضا وتسمى جميًعا مدنها أعظم وهي نيسابور مدينة خراسان عاصمة
وتعرف مرو ومدينة فرسخ، يف فرسخ سعتها طني، من أبنيتها سهلة أرض يف واقعة
خصبة وتربتها آهلة وبالدها كثرية خراسان ومدن البناء، قديمة وهي الشاهجان بمرو

عظيم. ارتفاع منها للمسلمني كان وقد
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النهر وراء ما (27-2)

ومن الهند، وبالد تركستان بالد الشمال من يحدها رشقيٍّا، شماًال اإلسالم بالد آخر هي
خوارزم، الغربي الشمال ومن جيحون، نهر بينهما يفصل خراسان الجنوبي الغرب
وأشهر خريًا، وأكثرها وأنزهها اإلسالم أقاليم أخصب من وهو طخارستان، الجنوب ومن
والشاش والسغد وفرغانة والساغانيان وبيكند ونخشاب وكش وسمرقند بخارى نواحيها

وخوجند. وأرشوسنة

خوارزم (28-2)

نهر ضفاف عىل تمتد الشكل مستطيلة فإنها النهر وراء ملا تابعة اإلصطخري ويعدها
الصفد وبالد خراسان الجنوب ومن خوارزم، بحر الشمال من يحدها الشمال، يف جيحون

خوارزم. مدينة قصبته والغرب، الرشق من املفاوز اإلقليم بهذا وتحدق
بعضها أقاليمها ونسبة املأمون عرص حوايل اإلسالمية اململكة جغرافية خالصة هذه
األقاليم هذه كل تشمل وهي العباسية، اململكة جباية من سنذكره ملا تمهيًدا بعض إىل
هذه بعض فإن باسمه، خراجه يؤدي بذاته قائًما منها إقليم كل يكن ولم األندلس، إال
ورد فربما األعرص، باختالف ذلك اختلف وقد اآلخر، البعض عمل يف داخًال كان األقاليم
تحت دخل مما أكثر أو إقليمني خراج املراد ويكون إقليم، خراج ذكر الجباية قائمة يف
واحد باسم يسمونها أقاليم عدة العامل يولون الخلفاء كان ما كثريًا إذ عامله؛ سيطرة

حرصها. يمكن ال ألسباب منها
لنا بد ال الدولة، ارتفاع واستخراج العباسية األعمال خراج إيراد يف الرشوع وقبل
الخراج. توريد إىل بالنظر اململكة عاصمة ببغداد األعمال أو األقاليم تلك عالقة بيان من

بالعاصمة العباسية األعمال عالقة (3)

باالحتالل أشبه الرأي بادئ يف كانت إنها األول الجزء يف األعمال والية عن كالمنا يف قلنا
تلك فتحوا الذين الجند قواد هم الراشدين عهد يف العمال وكان بالتملك، منها العسكري
واقتضاء الصالة وإقامة افتتحوها التي البالد يف األحكام سري مراقبة وواجباتهم األقاليم،
قبل عليه كانت ما عىل جارية املفتوحة البالد داخل يف الحكومة أعمال وظلت الخراج،
موظفني البالد يف الحكومة أعمال ويتولون الخراج جباية يبارشون الذين وكان الفتح،
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إليه تحتاج ما مجموعهما من أنفقوا والجزية الخراج اجتمع فإذا األصليني، أهلها من
معه الذين رواتب منه يدفع وهذا املسلم، الحاكم إىل الباقي ودفعوا نفقات، من ناحيتهم
الباقي ويرسل والسدود الجسور إقامة من الري إصالح يقتضيه وما والجند القواد من

الخالفة. عاصمة يف املال بيت إىل
أمية بني إىل األمر أفىض وملا الراشدين، زمن يف اإلسالمية األعمال شأن كان ذلك
لهم، طعمة األعمال بعض وجعل العمال نفوذ يف زاد األنصار اكتساب إىل معاوية واضطر
املفتوحة البالد من املسلمني تمكني إىل األحوال دعت ثم أعمالهم، يف استقالًال فازدادوا
جاء ومن امللك عبد أيام يف لسانهم إىل الدواوين وتحويل بأيديهم األحكام ة أِزمَّ واستالم
والدهاقني مرص، يف القبط األصليني: البالد أهل من ظلوا فإنهم الخراج جباة إال — بعده
النفقات وينفقون والجزية الخراج صوايف يقبضون العمال وظل — وفارس العراق يف
الجباية، بارتفاع عنه يعربون ما وهو دمشق، يف املال بيت إىل الباقي ويرسلون الالزمة

بالباقي.23 الخليفة طالبوا بالنفقات للقيام الجباية تكِف لم وإذا
تتبع املقام هذا يف ويهمنا الشكل، هذا نحو عىل األعمال ظلت العباس بنو توىل وملا
القبيل هذا من استقالًال زادوا العمال أن والظاهر فقط، الجباية حيث من العالقة تلك
تقبيله، أي الخراج؛ تضمني إىل أخريًا األمر آل حتى أمية، بني أيام يف عليه كانوا عما
يتوىل وهو بغداد، يف املال بيت إىل السنة يف يدفعه معني مال العامل عىل يَُوظََّف أن وهو
الخليفة يطالبه ال يشاء كما ينفقه ما وينفق الرضائب وسائر والجزية الخراج قبض
بن إبراهيم مع الرشيد فعل كذلك االستيالء، إمارة يف ذلك ويكون املرضوب، باملال إال
مرص من إليه يحمل الحكومة عىل عالة اإلقليم هذا وكان إفريقية، عىل عامله األغلب
أن وبذل املال هذا عن تنازل األغلب ابن تواله فلما له، معونة دينار ١٠٠٠٠٠ سنة كل
قائًما، قانونًا جعلها فإنه بربقة ذلك نحو الرشيد وفعل دينار24 ٤٠٠٠٠ سنة كل يحمل
املأمون فعل وكذلك دينار25 ألف وعرشين بأربعة األرض خراج فوزع له بموىل فوجه
و٢١٢ه ٢١١ه سنة يتبعه وما خراسان خراج عليه وظف فإنه طاهر، بن هللا عبد مع
وما واألهواز فارس من مروان بن الفضل َقِبله ما عليه وِقْس ذكره، سيأتي معينًا قدًرا
آل حتى وتكاثر ضمانًا املذكور التوظيف صار ثم السند26 من موىس بن عمران تقبله

بوالياتهم. األمراء استقالل إىل
ما به يراد إنما الفالني البلد بخراج عنه يعربون كانوا الذي املال أن القول وجملة
الجباية ونفقات فيه املقيم الجند أعطيات أداء بعد البلد ذلك خراج من املال بيت عىل يرد
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جبايات من يجتمع فما تقدم، كما التوظيف بطريق أو الكلف27 وسائر الري وإصالح
ينفق ال الدخل، صايف مجموع أي الدولة؛ جباية أو الدولة بارتفاع عنه يعربون األعمال
مما وأهله الخليفة يأخذه ما غري بغداد يف الدولة ورجال الدواوين موظفي عىل إال منه
أيام يف الجباية تلك مقدار عن كالمه مقدمة يف خلدون ابن رصح وقد تفصيله، سيأتي
نقلته النواحي جميع من املأمون أيام يف ببغداد املال بيت إىل يحمل «ما بقوله: املأمون
ارتفاع عن الكالم من يرد ما كل يعترب تقدم ما عىل فبالقياس الدولة.»28 جراب عن

الجباية. أموال صايف أنه الدولة

العرصاألول يف العباسية الدولة جباية (4)

ما باعتبار املأمون أيام يف العباسية الدولة جباية تفصيل إىل التمهيد هذا بعد فلنتقدم
يدوِّنون قلما القوم ألن اإلسالم؛ تاريخ يف نادر ذلك إىل والتوفق السنة، يف عمل كل من يرد

ذلك. إىل وما والثورات والفتح الحرب حوادث غري
وهي: عرًضا، عليها عثرنا فقد خرداذبة وابن وقدامة خلدون ابن قوائم أما

يف مقدمته يف خلدون ابن أوردها وقد كلها، أقدمها هي خلدون: ابن قائمة (١)
عن نقلها إنه وقال أصلها»، يف قوتها نسبة عىل كلها الدولة آثار «أن عن كالمه عرض
املأمون، أيام يف بغداد يف املال بيت عىل يرد كان الذي الخراج مقدار وفيها الدولة، جراب
بتوايل الخطأ من القائمة هذه إىل تطرق ملا القارئ التفات نوجه الزمن ذلك تحقيق وقبل
فرأينا والشام، مرص يف خلدون ابن مقدمة من املطبوعة النسخ تصفحنا وقد األعوام،
يف لتشابه النساخ من وقع نظنه القائمة، تلك يف الواردة البالد بعض أسماء يف خطأ
املذكورة؛ القائمة إيراد قبل وإصالحه ذلك إىل التنبيه من بد فال األلفاظ، بعض أشكال
األقاليم أو البالد أسماء يف لوقوعه املعنوي الخطأ إىل يجر إليه املشار اللفظي الخطأ ألن

إصالحها: وهاك منها، الخراج حمل التي

من إقليم وهو «كسكر»، وصوابها املقام، هذا يف لها معنى ال لفظة هي كنكر:29 (١)
السواد. أقاليم

وهي بالياء، «الرويان» صوابها بالباء فالروبان ونهاوند:30 والروبان طربستان (٢)
الجبال كور من البرصة ماه كورة قصبة ونهاوند محلها، يف ذكرناها وقد الديلم إقليم من
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آخر بلًدا بها املراد يكون أن فالغالب والرويان، طربستان من لبعدها ونظًرا تقدم، كما
طربستان. كور من وهي «دماوند»، نظنها هناك، من قريبًا

كورة التقاويم من غريها يف وال القوائم سائر يف نَر لم والبرصة:31 الكوفة بني ما (٣)
من كورة حسبها ولكنه األملاني، املؤرخ كريمر فون البارون ذلك الحظ وقد االسم، بهذا
باسم األخرى القوائم يف دخلت والبرصة، الكوفة بني الفرات وراء واقعة السواد كور
«ماها» وصوابها «مابني»، قراءتهم يف أخطأوا النُّساخ أن نرى ما عىل والصحيح آخر،32
كور من كورتان وهما والكوفة» البرصة «ماها املراد فيكون «ماه»، مثنى «ماهني»: أو
سقوط ذلك ويؤيد — تقدم كما — الدينور الثانية وقصبة نهاوند، األوىل قصبة الجبال،

بالكلية. خلدون ابن قائمة من الكورتني هاتني
فال «الدينار» وأما ذكرها، تقدم الجبال، كور من ماسبذان والدينار:33 ماسبذان (٤)
ماه قصبة «الدينور» تحريف أنها الذهن إىل يتبادر وقد اإلسالم، بالد يف لها مسمى
مبدلة الغالب عىل فهي القائمة، هذه يف مًعا املاهني اسم عىل وقفنا قد نكن لم لو الكوفة

العراق. يف كسكر بقرب كورة وهي «الريان» من

مثل ظاهر، صوابه األقاليم بعض يف الخراج مقدار تعيني يف نسخي غلط وهناك
ال أن والعادة دراهم، وثمانية درهم ألف ألف عرشون أنه دجلة كور خراج عن قوله
درهم)، ألف (وثمانمائة صوابها يكون أن فالغالب الدراهم34 آحاد الديوان يف يدونوا
ألف ألف ٢٥ والصواب درهم، ألف وعرشون خمسة إنها األهواز جباية عن قوله وكذلك
قومس خراج عن بوالق طبعة يف وكقوله األخريني، القائمتني يف ذلك نحو ألنها درهم؛
الفضة نقر «ومن الصواب: ونظن الفضة» نقر من ألف وخمسمائة مرتني ألف «ألف
العسل عن وكقوله الفضة، نقر من و١٠٠٠ درهم ١٥٠٠٠٠٠ خراجها فيكون ألف»،
رطل ٢٠٠٠٠ يكون أن الصواب إىل واألقرب رطل، ٢٠٠٠٠٠٠٠ إنه املوصل من الوارد
ما عىل والصواب ألخ»، ألف «ألف أنه هناك ورد فقد مرص، خراج القبيل هذا ومن فقط،
النسخ يف وقع إنما والخطأ العرص، ذلك يف جبايتها عىل بالقياس ألخ» ألف «ألفا نرى

خطٍّا. اللفظني لتشابه
ولكنه املأمون، أيام يف إنه فقال رصيًحا خلدون ابن عينه فقد القائمة هذه زمن أما
بغداد يف املال بيت وحساب ،١٩٦–٢١٨ سنة من سنة ٢٢ حكم واملأمون السنة، يعني لم
فالقائمة ٢٠٤ه.35 سنة بعد إال الحساب يدون لم ثم واملأمون األمني بني الفتنة يف احرتق
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وظفه عما فيها خراسان خراج الختالف ونظًرا و٢١٨ه، ٢٠٤ بني ما يف كتبت املذكورة
و٢١٠ه. ٢٠٤ بني كتبت أنها فاألرجح و٢١٢ه، ٢١١ سنة طاهر ابن عىل املأمون

خالصته: خلدون، ابن قائمة تاريخ عىل انتقاًدا املذكور كريمر فون للبارون ورأينا
الهادي أو املهدي بعرص تتصل بحيث السنني، من بعرشات املأمون عرص قبل كتبت أنها
وإفريقية السند خراج ذكر فيها ورد «أنه ذلك عىل أدلته ومن و١٧٠ه، ١٥٨ سنة بني أي
خرداذبة». ابن وال قدامة يذكرهما ولم بغداد، سلطة عن استقلتا قد املأمون أيام يف وكانتا
من ألنه وآدابه؛ وتمدنه اإلسالم تاريخ يف برأيه يستخف ال كريمر فون والبارون
حكمه يف واهًما نراه ولكننا للحقائق، تمحيًصا األملان أكثر ومن والبحث، التحقيق أهل

اآلتية: لألسباب القائمة هذه عىل
الخالفة عن استقاللها يستلزم يكن لم بغداد سلطة عن األقاليم استقالل أن أوًال:
الحكم وتوارثوا األغالبة، بها استقل إفريقية إن نعم، عنها، املال وقطع العباسية
كما معينًا ماًال تأديتهم يمنع ال هذا استقاللهم ولكن ١٨٤–٢٩٦ه، سنة من فيها
يخطبون كانوا فإنهم وغريهما، وخراسان مرص يف املستقلني األمراء معظم يفعل كان
الطاهرية الدولة شأن كان كذلك فقط، دينيٍّا له تابعون أنهم ويعتربون بغداد لخليفة
والبعض الهدية، باسم املال يقدم بعضهم وكان مرص،36 يف والطولونية خراسان، يف
تحمل تكن لم إفريقية أن ذلك عىل وزد غريهما، أو الضمان أو الخراج باسم اآلخر
وهو األغلب، بن إبراهيم توالها أن بعد أي ١٨١ه، سنة بعد إال املال بيت إىل ماًال
هذا مثل دفع عىل األغالبة يستمر أن يبعد فال دينار، ٤٠٠٠٠ نفسه عىل فرض الذي
كل مملكتهم من إفريقية يعدون ظلوا العباسيني الخلفاء ألن املأمون؛ أيام إىل املال
هؤالء تحت األغالبة أن باعتبار بغداد من عليها الوالة يعينون وكانوا األغالبة، أيام
ابن رواية صحة عىل أقرب شاهًدا هذا يف نرى بل السند، يف ذلك نحو ويقال الوالة،37
بن عمران اسمه عامًال ٢١٦ه سنة السند عىل استعمل نفسه املأمون فإن خلدون،
عىل ذلك ويدل نفقة39 كل بعد درهم مليون منها إليه يحمل أن عىل العتكي38 موىس
املراد يختلف إذ خلدون، ابن ذكره مما كثريًا أقل املذكور املال كان وإن عليها، سيادته
وابن قدامة قائمتي يف البلدين هذين ورود عدم أما األزمنة، باختالف السند بحدود
خلدون، ابن قائمة بعد منهما الخراج النقطاع إما عارًضا؛ سببه يكون فقد خرداذبة
سيتضح كما ذلك غري أو بعض يف األقاليم بعض دخول إىل راجعة أخرى ألسباب أو
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إىل أقرب األسباب هذه افرتاض فإن حال كل وعىل التاليتني، القائمتني مقابلة من
والتمحيص، التبرص كثري ثقة وهو الوهم، أو بالخطأ خلدون ابن اتهام من الصواب

املأمون. أيام يف املال بيت عىل وردت الجباية هذه إن رصيًحا قال وقد
والخرج، الدخل عن املأمون أيام من رسمية أوراق عىل استحوذ خلدون ابن أن ثانيًا:

ونحوه.40 الشأن هذا يف يكتبه ما تحقيق يف إليها يرجع كان
سنة بعد إال حساب فيه يدون لم أنه قدمنا وقد األمني، أيام يف احرتق الديوان أن ثالثًا:

ضاع. فقد ذلك قبل منها كان ما وأما ٢٠٤ه،
البارون يكون وأن خلدون، ابن جانب يف الحق يكون أن عندنا يرتجح ذلك عىل فبناء

عليم. علم ذي كل وفوق اعرتاضه، يف واهًما كريمر فون
«كتاب املسمى: كتابه يف البغدادي الكاتب جعفر بن قدامة دونها قدامة: قائمة (٢)
الهولندي املسترشق خويه دي بعناية اليدن يف طبعت نتف إال منه إلينا يصل ولم الخراج»
(من املكتفي أيام يف وأسلم نرصانيٍّا أبوه وكان ٣٣٧ه، سنة قدامة تويف وقد الشهري،
من كثرية كتبًا وألف العباسية، الدولة مناصب من كبريًا منصبًا وتوىل ٢٨٩–٢٩٥ه)
رسمية أوراق عن نقًال ٣١٦ه سنة نحو كتبه أنه ويظهر هذا، الخراج كتاب جملتها
جبايتها به يراد البالد جباية من فيه ورد ما أن الكتاب مطالعة من ويستدل به، اتصلت

٢٢٥ه. سنة نحو
كان أنه الفهرست صاحب وذكر خرداذبة، بن هللا عبد هو خرداذبة: ابن قائمة (٣)
واملمالك» «املسالك كتابه املنصب هذا يف وهو كتب أنه ويظهر الجبال، بالد يف الربيد يتوىل
٢٣٢ه، سنة كتبه خرداذبة ابن أن الكتاب هذا نارش خويه دي ويظن القائمة، هذه وفيه

٢٥٠ه. سنة حوايل يتجاوز ال بحيث بعد فيما الزيادات بعض إليه أضاف ثم

باعتبار فلنوردها ثروتها، إبان يف العباسية الدولة جباية وفيها الثالث، القوائم هذه
خرداذبة: ثم قدامة، ثم خلدون، ابن قائمة وأقدمها قدمها،
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خلدون) ابن عن —نقًال املأمون أيام (يف العباسية الدولة جباية (1-4)

والغالل األموال من الدراهم من األقاليم أسماء

الختم طني ومن حلة ٢٠٠ النجرانية الحلل ومن
رطًال. ٢٤٠

٢٧٨٠٠٠٠٠ السواد

١١٦٠٠٠٠٠ كسكر
٢٠٨٠٠٠٠٠ دجلة كور
٤٨٠٠٠٠٠ حلوان

رطل. ٣٠٠٠٠ وسكر ٢٥٠٠٠٠٠٠ األهواز
األسود الزيت ومن قارورة ٣٠٠٠٠ الورد ماء ومن

رطل. ٢٠٠٠٠
٢٧٠٠٠٠٠٠ فارس

التمر. من رطل و٢٠٠٠٠ ثوب ٥٠٠ يماني ومتاع ٤٢٠٠٠٠٠ كرمان
٤٠٠٠٠٠ مكران

الهندي. العود من رطًال و١٥٠ ١١٥٠٠٠٠٠ يليه وما السند
٢٠ الفانيد ومن ثوب ٣٠٠٠ املعينة الثياب ومن

رطًال.
٤٠٠٠٠٠٠ سجستان

برذون و٤٠٠٠ نقرة ٢٠٠٠ الفضة نقر ومن
و٣٠٠٠٠ متاع ثوب و٢٠٠٠٠ رقيق رأس و١٠٠٠

إهليلج. رطل

٢٨٠٠٠٠٠٠ خراسان

إبريسم. شقة و١٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠٠ جرجان
نقرة. ١٠٠٠ الفضة نقر ومن ١٥٠٠٠٠٠ قومس

كساء و٢٠٠ الطربي الفرش من قطعة و٦٠٠
جامة. و٢٠٠ منديل و٣٠٠ ثوب و٥٠٠

٦٣٠٠٠٠٠ والريان طربستان
ودماوند

عسل. رطل و٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠٠ الري
رطل و١٢٠٠٠ الرمانني رب من رطل و١٠٠٠

عسل.
١١٣٠٠٠٠٠ همدان

١٠٧٠٠٠٠٠ البرصة ماها
والكوفة

٤٠٠٠٠٠٠ والريان ماسبدان
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والغالل األموال من الدراهم من األقاليم أسماء

٦٧٠٠٠٠٠ شهرزور
األبيض. العسل من رطل و٢٠٠٠٠ ٢٤٠٠٠٠٠٠ يليها وما املوصل

٤٠٠٠٠٠٠ أذربيجان
وعرش عسل زق و١٢٠٠٠ الرقيق من رأس و١٠٠٠

كساء. و٢٠ بزات
٣٤٠٠٠٠٠٠ يليها وما الجزيرة

الفرات أعمال من
الرقم من رطًال و٥٣٠ املحقور القسط من و٢٠
املسايح من رطل و١٠٠٠٠ الويش» من «رضب
من «نوع الصونج من و١٠٠٠٠ السورماهي
مهًرا. و٣٠ بغل و٢٠٠ البحرية» األسماك

١٣٠٠٠٠٠٠ أرمينية

١٠٠٠٠٠٠ برقة
بساًطا. و١٢٠ ١٣٠٠٠٠٠٠ إفريقية

درهم ٣١٨٦٠٠٠٠٠ املجموع

بالدنانري: جبايتها وردت التالية والجهات

والغالل األموال من الدنانري من األقاليم أسماء

زيت حمل و١٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ قنرسين
٤٢٠٠٠٠ دمشق
٩٧٠٠٠ األردن
٣١٠٠٠٠ فلسطني

زيت رطل و٣٠٠٠٠٠ ٢٩٢٠٠٠٠ مرص
٣٧٠٠٠٠ اليمن

يذكر» «لم املتاع سوى ٣٠٠٠٠٠ الحجاز

درهم ٧٣٢٥٥٠٠٠ وتساوي دينار
يف تقديره وهو درهًما ١٥ الدينار باعتبار

العرص. ذلك

٤٨١٧٠٠٠ املجموع
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والغالل األموال من الدنانري من األقاليم أسماء

٧٢٢٥٥٠٠٠ بالدراهم املجموع فيكون
٣١٨٦٠٠٠٠٠ األقاليم جباية إليه يضاف

قبله املذكورة

درهم ٣٩٠٨٥٥٠٠٠ الجملة

بالدراهم، يقدرونه كانوا املرشق أقاليم خراج أن القائمة هذه يف النظر من وترى
القائمتني يف أيًضا ذلك نحو وسرتى وإفريقية) برقة (إال بالدنانري املغرب أقاليم وخراج
يف منها املرشق أقاليم يف أكثر كانت الفضة مناجم أن يظهر ما عىل والسبب األخريني،

الذهب. مناجم ذلك وبعكس املغرب،
ومجموع درهم، ٣١٨٦٠٠٠٠٠ وإفريقية) برقة (مع املرشق أقاليم جباية فمجموع
١٥ الدينار باعتبار دراهم إىل حولناها دينار، ٤٨١٧٠٠٠ املغرب أقاليم سائر خراج
جباية إىل وبإضافتها درهم، ٧٢٢٥٥٠٠٠ فبلغت العرص ذلك يف رصفه وهو درهًما،

درهم. ٣٩٠٨٥٥٠٠٠ كله املجموع بلغ املرشق أقاليم
غري والجيالن الكرج هما بلدين خلدون ابن قائمة من كريمر فون نقله ما يف ورأينا
املسترشق برجشتال همر فون نسخة يف وجدهما نظنه النسخ، من لدينا ما يف موجودين
مكان هنا وليس درهم، ٥٠٠٠٠٠٠ والثانية درهم، ٣٠٠٠٠٠ األوىل خراج النمسوي،

صحتها. عدم أو الرواية هذه صحة عن التحقيق
ما درهم، مليون ٤٠٠ نحو املأمون أيام يف العباسية اململكة جباية مجموع فيكون
كثريًا، شيئًا رأيته فيه النظر أعدت وإذا قيمته، حقيقة نعلم ال مما والغالت األموال عدا
مبلغها ويضاف النقد، من تساويه بما الغالت هذه تقدر أن الجباية تقدير يف والعادة
من األصل يف ومعظمها السواد غالت يف الدولة جراب صاحب فعل كما النقد، مبالغ إىل

خرداذبة. وابن قدامة بقائمتي السواد طساسيج تفصيل يف سرتى وكما الحنطة،
ما صوايف هي إنما بغداد يف املال بيت إىل ترد كانت التي الجباية أن تقدم وقد
ذلك ونحو الري وإصالح الجباية ونفقات الجند أموال دفع بعد األقاليم يف منها تحصل
ووزرائه للخليفة بغداد يف الدواوين نفقات إال املال هذا عىل يبَق ولم األقاليم، نفقات من
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مألوف هو عما لبعدها خلدون؛ ابن رواية يف القارئ يرتاب وقد بطانته، ورجال وكتابه
املال؛ هذا معشار صندوقها يف يبقى من فيهن وما األيام، هذه دول ميزانيات من عندنا

خلدون. ابن رواية وبني بينهما للمقابلة األخريني بالروايتني فنأتي ولذلك

جعفر) بن قدامة عن —نقًال املعتصم أيام (يف العباسية الدولة جباية (2-4)

منهما كل مقدار قدامة ذكر وقد والشعري، الحنطة من معظمها السواد جباية كانت
والغرب. الرشق يف نواحيه أي السواد، طساسيج باعتبار مفصًال

الدراهم بالكر الشعري مقدار بالكر الحنطة مقدار الناحية اسم

الغربي: الجانب يف السواد طساسيج
٤٠٠٠٠ ٦٤٠٠ ١١٨٠٠ عيىس ونهر األنبار
١٥٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٣٠٠٠ مسكن طسوج
٣٠٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠٠ قطربل طسوج
١٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٣٥٠٠ بادوريا طسوج
١٥٠٠٠٠ ١٧٠٠ ١٧٠٠ سري بهر
٢٥٠٠٠٠ ٣٣٠٠ ٣٣٠٠ الرومقان
٣٥٠٠٠٠ ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ كوثي
٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ درقيط نهر
١٥٠٠٠٠ ٦٠٠٠ ١٥٠٠ جوبر نهر
١٢٢٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٥٠٠ امللك ونهر باروسما
٢٥٠٠٠٠ ٧٢٠٠ ١٤٠٠ الثالثة الزوابي
٢٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠ ٣٠٠٠ وخطرانية بابل
٧٠٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ العليا الفلوجة
٢٨٠٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ السفىل الفلوجة
٤٥٠٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ النهرين طسوج
٤٥٠٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ التمر عني طسوج
١٥٠٠٠٠ ١٦٠٠ ١٥٠٠ والبداة الجبة طسوج
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الدراهم بالكر الشعري مقدار بالكر الحنطة مقدار الناحية اسم

٢٥٠٠٠٠ ٤٥٠٠ ١٥٠٠ وبرنسيما سوراو
١٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠ ٥٠٠ واألسفل األعىل الربس
٦٢٠٠٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠٠ بادقيل فرات
١٤٠٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ السيليحني طسوج
٢٠٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ وهرمزجرد روذستان
٣٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٢٠٠ تسرت
٢٠٤٨٠٠ ٢٠٠٠ ١٢٠٠ يقطني إيغار
٢٧٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ كسكر

الرشقي: الجانب يف السواد طساسيج
٣٠٠٠٠٠ ٢٢٠٠ ٢٥٠٠ بزرجسابور طسوج
١٢٠٠٠٠ ٤٨٠٠ ٤٨٠٠ الرذانني طسوج
١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠ بوق نهر طسوج
٣٣٠٠٠٠ ١٥٠٠ ١٦٠٠ بني ونهر كلواذي
٢٤٠٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ العتيقة واملدينة جازر
٢٤٦٠٠٠ ١٤٠٠ ١٠٠٠ روستقباد
١٥٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ ومهروذ سلسل
١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ وجللتا جلوال
٤٠٠٠٠ ١٣٠٠ ١٩٠٠ الذيبني
٦٠٠٠٠ ١٤٠٠ ١٨٠٠ الدسكرة
٣٥٠٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ البذنيجني
١٢٠٠٠٠ ٥١٠٠ ٣٠٠٠ الروذ برز طسوج
٣٥٠٠٠٠ ١٨٠٠ ١٧٠٠ األعىل النهروان
١٠٠٠٠٠ ٥٠٠ ١٠٠٠ األوسط النهروان
٣٣٠٠٠٠ ٥٠٠٠ ٤٧٠٠ وباكسايا بادرايا
٤٣٠٠٠٠ ٤٠٠٠ ٩٠٠ دجلة كور
٥٩٠٠٠ ٣١٢١ ١٠٠٠ الصلة نهر
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الدراهم بالكر الشعري مقدار بالكر الحنطة مقدار الناحية اسم

٥٣٠٠٠ ١٣٠٠٠ ١٧٠٠ األسفل النهروان

٨٨٢١٨٠٠ ١٣٥٦٢١ ١١٥٦٠٠ السواد خراج مجموع

شعري، كر و١٣٥٦٢١ حنطة، كر ١١٥٦٠٠ نواحيه باعتبار السواد جباية فمجموع
أورد أن بعد املذكور قدامة قاله عما يختلف املجموع هذا أن عىل درهم، و٨٨٢١٨٠٠
ارتفاع «ذلك املجموع: إيراد يف قال فقد — تقدم كما — بالتفصيل ناحية كل خراج
ومن كرٍّا، ٩٩٧٢١ الشعري ومن كر، ١٧٧٢٠٠ الحنطة من البرصة صدقات سوى السواد
عىل األعداد، بعض قراءة يف خطأ الفرق هذا يف السبب ولعل درهم41 ٨٠٩٥٨٠٠ الورق
إىل والشعري الحنطة نحول أن علينا بقي فيه، نحن فيما به يعتد ال كثرته عىل الفرق أن
والشعري الحنطة من املقرونني الكرين ثمن باعتبار فحولهما ذلك جعفر فعل وقد دراهَم،
١٠٠٣٦١٨٥٠ ذلك فبلغ بدينار، درهًما عرش خمسة رصف عىل والدينار ديناًرا، ستني
كله ذلك جمعت فإذا درهم، ٦٠٠٠٠٠٠ السنة يف ترتفع البرصة صدقات إن وقال درهًما

الصورة: هذه عىل درهًما ١١٤٤٥٧٦٥٠ بلغ

ورًقا املجموعة الدراهم ٨٠٩٥٨٠٠
بالدرهم والشعري الحنطة قيمة ١٠٠٣٦١٨٥٠

البرصة صدقات ٦٠٠٠٠٠٠

درهًما ١١٤٤٥٧٦٥٠

واملغرب، املرشق يف األقاليم سائر جبايات إيراد إىل فلنتقدم السواد، ارتفاع هو هذا
السواد: مع وهي
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درهم املرشق أقاليم

١١٤٤٥٧٦٥٠ السواد
٢٣٠٠٠٠٠٠ األهواز
٢٤٠٠٠٠٠٠ فارس
٦٠٠٠٠٠٠ كرمان
١٠٠٠٠٠٠ مكران
١٠٥٠٠٠٠٠ أصبهان
١٠٠٠٠٠٠ سجستان
٣٧٠٠٠٠٠٠ خراسان
٩٠٠٠٠٠ حلوان
٥٠٠٠٠٠٠ الكوفة ماه
٤٨٠٠٠٠٠ البرصة ماه
١٧٠٠٠٠٠ همدان
١٢٠٠٠٠٠ ماسبذان
١١٠٠٠٠٠ قذق مهرجان
٣١٠٠٠٠٠ اإليغارين
٣٠٠٠٠٠٠ وقاشان قم
٤٥٠٠٠٠٠ أذربيجان
٢٠٠٨٠٠٠٠ ودماوند الري
١٨٢٨٠٠٠ وأبهر وزنجان قزوين
١١٥٠٠٠٠ قومس
٤٠٠٠٠٠٠ جرجان
٤٢٨٠٧٠٠ طربستان
٩٠٠٠٠٠ والطريهان تكريت
٢٧٥٠٠٠٠ والصامغان شهرزور
٦٣٠٠٠٠٠ يليها وما املوصل
٣٢٠٠٠٠٠ وبذيدي قردي
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درهم املرشق أقاليم

٩٦٣٥٠٠٠ ربيعة ديار
٤٢٠٠٠٠٠ وميافاراقني أرزن
١٠٠٠٠٠ طرون
٢٠٠٠٠٠٠ آمد
٦٠٠٠٠٠٠ مرض ديار
٢٩٠٠٠٠٠ الفرات طريق أعمال

٣١١٥٨١٣٥٠ (املجموع)

دينار املغرب أقاليم

٣٦٠٠٠٠ والعواصم قنرسين
٢١٨٠٠٠ حمص جند
١١٠٠٠٠ دمشق جند
١٠٩٠٠٠ األردن جند
٢٩٥٠٠٠ فلسطني جند
٢٥٠٠٠٠٠ واإلسكندرية مرص
١٠٠٠٠٠ الحرمني
٦٠٠٠٠٠ اليمن
٥١٠٠٠٠ والبحرين اليمامة
٣٠٠٠٠٠ عمان

٥١٠٢٠٠٠ (املجموع)

درهم ٧٦٧١٠٠٠٠ تساوي درهًما ١٥ الدينار باعتبار دراهَم إىل وبتحويلها
كله ذلك مجموع يكون أعاله والجزيرة املرشق أقاليم جباية مجموع إىل وبإضافتها

قدامة.42 تقدير عىل الخراج ارتفاع وهو درهًما، ٣٨٨٢٩١٣٥٠
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ابن رواية عىل – للهجرة الثالث القرن أواسط (يف العباسية الدولة جباية (3-4)
خرداذبة)

الشون عدد ذلك عىل وزاد قدامة، فصلها كما السواد أعمال جباية خرداذبة ابن فصل
والفضة، والشعري الحنطة من جملته بذكر فنكتفي إيراده، بنا يطول يطول مما والبيادر
نقًدا، درهًما و٨٤٥٦٨٤٠ شعري، كر و٩١٨٥٠ حنطة، كر ٦٣٤٠٠ عن عبارة وذلك
١٥ والدينار ديناًرا، ستني املقرونني الكرين باعتبار دراهَم إىل والشعري الحنطة وبتحويل
املجموعة الدراهم إىل ذلك وبإضافة درهم، ٦٩٨٦٢٥٠٠ قيمتهما بلغت تقدم، كما درهًما

درهًما. ٧٨٣١٩٣٤٠ الجملة تصري نقًدا
باعتبار الطاهرية، الدولة يف األقاليم من بها يلحق وما خراسان جباية فصل ثم
للركوب، دابة و١٣ درهم، ٤٤٨٤٦٠٠٠ جملة ذلك ومقدار ٢١٢ه، سنة عليها وظف ما
درهم، ٦٠٠٠٠٠ قيمته ما الغزية السبي من رأس و٢٠٠٠ الغنم، من شاة و٢٠٠٠
قطعة ١٣٠٠ الحديد وصفائح املرور ومن ثوبًا، ١١٨٧ الكندجية الكرابيس ومن
وقومس، الري، جملتها يف عمًال خمسني من نحًوا تشمل يومئذ خراسان وكانت نصفني،
وراء ما وأعمال والطالقان، وطخارستان، ونيسابور، وسجستان، وكرمان، وجرجان،
عنها ويدفعون بها مستقلني الطاهريون وكان وغريهما، والصفد، بخارى، وفيها النهر،
التطويِل، خوَف ذلك إجمال عىل اقترصنا وقد املال)، من القدر هذا (أي الوظيفة هذه
املسالك كتاب يف فلرياجعها خراسان وأعمال السواد أعمال جباية تفصيل أراد ومن
الذي اإلجمال من األخرى األعمال عن قائمته إتمام إىل ولنتقدم خرداذبة، البن واملمالك

ذكرناه:

دراهم املرشق أقاليم

٧٨٣١٩٣٤٠ السواد
٤٤٨٤٦٠٠٠ وتوابعها خراسان
٢٧٥٠٠٠٠ والصامغان شهرزور
٣٥٠٠٠٠٠ قذق ومهرجان ماسبذان
٢٠٠٠٠٠٠ قم
٣٠٠٠٠٠٠٠ األهواز
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دراهم املرشق أقاليم

٣٣٠٠٠٠٠٠ فارس
١٢٠٠٠٠٠ قزوين
٣٨٠٠٠٠٠ الكوفة ماه
٧٠٠٠٠٠٠ أصبهان
٥٦٠٠٠٠٠ مرض ديار
٤٠٠٠٠٠٠ املوصل
٧٧٠٠٠٠٠ ربيعة ديار
٤٠٠٠٠٠٠ أرمينية

٢٢٧٧١٥٣٤٠ (املجموع)

دنانري املغرب أقاليم

٤٠٠٠٠٠ والعواصم قنرسين
٣٤٠٠٠٠ حمص جند
٤٠٠٠٠٠ دمشق جند
٣٥٠٠٠٠ األردن جند
٥٠٠٠٠٠ فلسطني جند
٢١٨٠٠٠٠ مرص
٦٠٠٠٠٠ اليمن

٤٧٧٠٠٠٠ (املجموع)
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مجموع إىل تضاف درهم، ٧١٥٥٠٠٠٠ تبلغ دراهَم إىل الدنانري هذه وبتحويل
الصورة: هذه عىل أعاله املغرب أقاليم جباية

درهم

املرشق أقاليم جباية ٢٢٧٧١٥٣٤٠
املغرب أقاليم جباية ٧١٥٥٠٠٠٠

الجملة ٢٩٩٢٦٥٣٤٠

العباسية الدولة جباية مجمل (4-4)

أخذ ثم املأمون، أيام يف معظمه عىل كان العباسية الدولة ارتفاع أن تقدم ما وخالصة
ألسباب للهجرة، الثالث القرن أواسط بعد إال النقص ذلك يظهر ولم بعده، التناقص يف
من تبني كما ا، جدٍّ عظيًما كان الدولة هذه ارتفاع فإن ذلك قبل وأما بيانها، سيأتي

لها: ملخًصا وهاَك ذكرناها، التي الثالث القوائم

درهم

بني املأمون أيام يف العباسية الدولة جباية
و٢١٠ه. ٢٠٤ سنة

٣٩٦١٥٥٠٠٠

أو املعتصم أيام يف العباسية الدولة جباية
.٢٢٥ سنة إىل بَُعيَْدُه

٣٨٨٢٩١٣٥٠

القرن أواسط يف العباسية الدولة جباية
الثالث.*

٢٩٩٢٦٥٣٤٠

الجملة ١٠٨٣٧١١٦٩٠

يف عليه وظف كما إقليم خراج مثًال خرداذبة ابن قائمة يف يرد قد إذ بالتقريب؛ األزمنة هذه عيَّنَّا أننا املتأمل عىل يخفى ال *
األغلبية. تعيينها يف اعتربنا وإنما وبالعكس، قدامة أو خلدون ابن قائمة عهد
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األول النصف يف حتى ظهر الجباية يف الفرق أن األرقام هذه مقابلة من فرتى
األموال من خلدون ابن قائمة من أغفلناه ما اعتربت إذا وخصوًصا الثالث، القرن من
العام يف املال بيت إىل الوارد فمعدل الخراج، جملة من وهي واملحصوالت واألمتعة
بمثله نسمع لم مما قدمنا، كما األعمال جباية صوايف وهي درهم، مليون ٣٦٠ نحو
عن العرض بطريق إجماال بعضهم أورده ما اعتربنا إذا إال حديثًا، وال قديًما الدول يف
إبان الدولة هذه جباية إن الرومانية الدولة مؤرخ ِجبن قال فقد والفرس، الروم دولتي
درهم ١٣٥٠٠٠٠٠٠ منها درهم، ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ نحو تساوي سعتها ومعظم سطوتها
برويز كرسى أيام يف الفرس مملكة جباية أن خرداذبة ابن وذكر (الصغرى)،43 آسيا من
األرقام هذه بصحة سلمنا فإذا درهم، مليون ٧٢٠ نحو أو مثقال، ٤٢٠٠٠٠٠٠٠ بلغت
الجباية هذه معظم تستغرق كانت ربما إذ عندهم؛ اإلنفاق طريقة عىل االطالع أعوزنا
جبايتها بني فالفرق الدولتني هاتني خال ما أما سرتى، كما العباسية الدولة بخالف
السلطان أيام يف سعتها معظم بلغت العثمانية فالدولة ا، جدٍّ عظيم الدولة هذه وجباية
عىل أيامه يف جبايتها ارتفاع يزد ولم للهجرة، العارش القرن أواسط يف القانوني سليمان
الدولة جباية من ذلك فأين مرصيٍّا، جنيًها ٢٨٤٣٧٥٠ نحو أو دوكات44 ٨٠٠٠٠٠٠
يف يبقى ما باعتبار األيام هذه دول ذلك عىل وِقْس أضعافه؟! عىل تزيد فإنها العباسية؛

سيأتي. كما صندوقها
األموال: فيها تنفق كانت التي الجهات يف الكالم إىل ولنتقدم

العباسية الدولة نفقات (5)

كانوا إذا ندري وال الشأن، بهذا يتعلق ا نصٍّ العربية يف القدماء املؤرخون كتبه فيما نَر لم
دونوا قلما املسلمني مؤرخي أن عىل الزمان، ثنيات يف كتبوه ما ضاع أو عمًدا ذلك فعلوا
اململكة وثروة الخرج أو الدخل كمقدار معناه، يف هو ما أو اإلسالمي التمدن حوادث
الحربية، الوقائع ذكر أثناء يف عرًضا جاء ما غري االجتماعية الهيئة نظام أو العلم، وحال
الكالم عرض يف الدولة جباية أورد فقد خلدون، ابن إال — الطرب مجالس وصف أو
الكالم عرض يف الخراج مقدار ذكرا فقد خرداذبة وابن قدامة وأما إبانها، يف بذخها عن
أحًدا ولكن (الجغرافية) التقاويم أصحاب بعض أيًضا الخراج ذكر وقد الربيد، طرق عن
العرص يف الخراج من املجموعة األموال فيها تنفق التي الشؤون عن شيئًا يذكر لم منهم

صدده. يف نحن الذي
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إليه املشار املال أن نرجح التمدن، ذلك أحوال من عرفناه ما عىل بالقياس أننا عىل
املناصب أرباب وسائر والقضاة والكتاب الجند رواتب دفع بعد املال، بيت يف يوضع كان
وتدفع بغداد من الحكومة تعينهم قد الذين واملوظفني بغداد، يف الحكومة دواوين يف
وما وغريهم، الربيد45 عمال مثل الخارج يف أعمالهم كانت ولو مالها بيت من رواتبهم
الخليفة.46 اجتهاد تحت املال بيت يف يوضع النفقات هذه بعد الجباية أموال من بقي

القطع يمكن ال فمما وغريهم الدواوين يف املقيدين الجند عىل ينفق كان ما مقدار أما
هذا يف رصيح يشء عىل نقف ولم الخلفاء، وأحوال العصور باختالف يختلف ألنه فيه؛

غريه. يف وال األول العبايس العرص يف الشأن
بن أحمد اشرتطه ما تشمل قائمة إىل كريمر فون البارون بهمة توفقنا أننا عىل
بيت ينفقه كان ما وفيه املال، بيت إىل ضمانه من يقدمه أن نفسه عىل الطائي محمد
فيه عني وقد ٢٧٩ه)47 (سنة العبايس املعتضد خالفة من األوىل السنني يف بغداد يف املال
وجملة املال، بيت من رواتبهم تدفع الذين املوظفني فئات من فئة لكل الالزم املال مقدار
تفرق دينار، آالف سبعة يوم كل باعتبار مياومة تدفع السنة، يف دينار ٢٥٠٠٠٠٠ ذلك

الصورة: هذه عىل وغريهم والخدم الدواوين وموظفي الجند يف

باملياومة) ٢٧٩ه سنة باهلل املعتضد أيام (يف العباسية الدولة نفقات

اليوم يف دينار

وفيهم البوابني من برسمهم ومن النوبة أصحاب أرزاق
بباب املصاف وأصحاب والبرصيني الجنابيني من البيضان

النارص. مماليك وأكثر والسودان وغريهم العامة

١٠٠٠

املتوكل) بن املوفق (هو النارص أعتقهم الذين الغلمان أرزاق
الخاصة. بالغلمان ويعرفون

١٠٠٠

املميزين. األحرار من الفرسان أرزاق ١٥٠٠
وقد قيادة، كل من منتخبون جنود وهم املختارين، أرزاق

والشجاعة. بالشهامة عرفوا
٦٠٠

النارص. أيام يف املثبتني أرزاق ٥٠٠
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اليوم يف دينار

الدار، بخدمة املرسومني من صنًفا عرش سبعة أرزاق
واملؤذنني، األخبار، وأصحاب والقراء، الخاصة، والرسائل
والبوقيني، األعالم، وأصحاب والفنجاميني، واملنجمني،

وغريهم. والطالبني، واملضحكني،

١١٠

وغريها. السالم، مدينة يف الرشطة برسم املرتزقة ٥٠
وغريهم. املماليك، أنزال أثمان ٣٠٠

الحرم، وإنزال واملخابز، والعامة، الخاصة املطابخ نفقات
السودان. ومخابز والحشم،

٣٣٣٠ ١
٣

خزائن ونفقات وآالته، والعامة، للخاصة الرشاب وظائف ثمن
السالح، وخزائن الوضوء، وحوائج والطيب، والخلع، الكسوة،

إلخ. … والفرش

١٠٠

واملخابز، والخزائن، القرص، يف بالقرب السقائني أرزاق
إلخ. … والخدم والحجر، والدور،

٤

واملماليك، الغلمان من مجراهم يجري ومن الخاصة أرزاق
القدماء. الحشم من إليهم أضيف ومن األحرار، األكابر دون

١٦٧

وخزائن العامة، رشاب يف املستخدمني من الحشم أرزاق
والعقادين، والخياطني، الصاغة، من والصناع الكسوة،

والنجادين، واملطرزين، والرفائني، والحدادين، واألساكفة،
والخراطني، والنجارين، واملشهرين، والعطارين، والوراقني،

إلخ. … وغريهم واإلسفاطيني،

١٠٠

الحرم. أرزاق ١٠٠
الخمسة. اإلصطبالت يف الكراع علوفة ثمن ٤٠٠

إلخ. … والخيل واإلبل، الكراع، ثمن من يرصف ما ٦٦٠ ٢
٣

املطبخيني. أرزاق ٣٠
والحمالني. الفرش، وخزان واملحلبيني، الفراشني، أرزاق ٣٠

يف يخدم ومن والرسوج، والجنائب، الركاب، أصحاب أرزاق
الربيد. دواب

مجراهم. يجري ومن امللهني، وأكابر الجلساء، أرزاق ٤٤
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اليوم يف دينار

إلخ. … وتالمذتهم املتطببني، من جماعة أرزاق ٢٣ ١
٣

والفهادين، البازياريني، من الصيد أصحاب أرزاق
وغريهم. والكالبزريني

٧٠

من وغريها والحراقات، والشذات، الطيارات، يف املالحني أرزاق
السفن.

١٦ ٢
٣

الرجال وأجرة واملشاعل للنفاطات، واملشاقة النفط ثمن
لخدمتها.

٤

خرقة يف الصبح صالة عند يوم كل تحرض التي الصدقة
سوداء.

١٥

املتوكل. أوالد جاري ٣٣ ١
٣

الواثق. أوالد جاري ١٦ ٢
٣

النارص. أوالد جاري ١٦ ٢
٣

يف والخطباء املراتب، وأصحاب هاشم، بني مشائخ أرزاق
املساجد.

٢٠

والطالبيني. العباسيني، من هاشم بني جمهور أرزاق ٣٣ ١
٣

دينار مئة خمس مع (الوزير) سليمان بن هللا عبيد جاري
العرض. برسم الشهر) (يف ابنه للقاسم

٣٣ ١
٣

والبوابني، والخزان، الدواوين، وأصحاب الكتاب، أكابر أرزاق
الصحف، وثمن الدواوين، يف من وسائر واألعوان، واملديرين،

وخلفائهم اإلعطاء دواوين ُكتَّاب سوى — والكاغد والقراطيس
املال، بيت وخزان وأعوانهم، وأصحابهم، التفرقة مجالس عىل
الساقطني، أموال من يوفرونه بما أرزاقهم يأخذون فإنهم

بدوابهم. املخلني وغرم

١٥٦ ٢
٣

يعقوب بن يوسف وخليفته القايض، إبراهيم بن إسحق جاري
الفقهاء. من نفر وعرشة وأوالدهما، عمر، أبي والد

١٦ ٢
٣

املحبسني. أقوات وثمن السجون، نفقات ٥٠
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اليوم يف دينار

وثمن واألئمة، والقوام، واملكربين، املسجدين، يف املؤذنني جاري
الستار وثمن واملاء، والبواري، والحرص، للمصابيح، الزيت
رمضان. شهر يف والعمارة والخزف، والجلباب للصيف،

٣ ١
٣

وأرزاق سفنهما، من يبدل ما وثمن الجرسين، نفقات
الجسارين.

١٩

وأرزاق غريه، يومئذ يكن ولم الصاعدي، البيمارستان نفقات
عىل املغلوبني يخدم ومن والكحالني، واملآنني املتطببني
الطعام وأثمان وغريهم، والجنازين، والبوابني، عقولهم،

واألرشبة. واألدوية

١٥

(الجملة) ٦٩٧٤

من الواحد اليوم يف العباسية الدولة نفقات وذلك دينار، آالف سبعة نحو فاملجموع
٢٥٠٠٠٠٠) ونصف مليونني نحو السنة يف ذلك ومجموع ٢٧٩ه)، (سنة املعتضد أيام
يجب اعتقادنا يف وهي — ذلك نحو واملعتصم املأمون أيام يف نفقاتها فرضنا فإذا دينار)،
كان عما الثالث القرن أواخر يف واملماليك الغلمان تكاثر إىل بالنظر ذلك من أقل تكون أن
دراهم إىل وحولناها واملعتضد، املأمون أيام يف واحدة النفقات فرضنا فإذا — أوائله يف
أسقطناها فإذا درهم، ٥٠٠٠٠٠٠٠ ذلك بلغ األكثر، عىل درهًما عرشين الدينار باعتبار
٣١٠٠٠٠٠٠٠ الباقي كان درهم، ٣٦٠٠٠٠٠٠٠ وهو ذكرناه الذي الجباية معدل من
كل العظيم املبلغ هذا مالها بيت يف يبقى التي فالدولة فقط، مليون ٣٠٠ قل أو درهم،
هذا نصف صندوقها يف يبقى الدول من بدولة نسمع لم ألننا الثروة؛ معظم يف تعد سنة

والفرس. الروم دولتي عن قدمناه ما إال عرشه، أو ربعه، أو املال،
خراج عن عبارة ألنها الجباية؛ مال من صغري جزء النفقات هذه أن ذلك عىل وزد
وكسكر، وواسط، وجوخي، ودجلة، الفرات، سقي وهي البالد، من الطائي ضمنه ما
وكلها خراسان، وطريق والرذانني ونهربني، وكلواذي، والذيبني، بوق، نهر وطساسيج
أن يف مشاحة فال قدمة، قائمة مراجعة من ذلك يتضح كما بعضه وهي العراق، من

أعمالها. بعض خراج من تستخرج كانت العباسية الدولة نفقات
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(١٩٠٣ (سنة األيام هذه بنقود الثروة هذه تقدير (6)

نقود إىل نحولها أن يجب الحديث، التمدن إىل بالنظر الثروة هذه مقدار لنا ينجيل ولكي
١٥ الثالث القرن من األول النصف يف رصفه كان الدينار أن تقدم وقد األيام، هذه
هذه بنقود الدينار ويقدرون دينار، ٢٠٠٠٠٠٠٠ بالدنانري الثروة هذه فمقدار درهًما،
ماليني عرشة يساوي السنة يف املال بيت يف الباقي مجموع فيكون جنيه، بنصف األيام

الجنيهات. من
يستخدم ما أو املحصوالت، من به تستبدل ما باختالف تختلف النقود قيمة إن ثم
يعد قرًشا بخمسني الحنطة إردب فيها يباع بالد يف جنيه ألف فصاحب الرجال، من به

قرش. بمائة اإلردب فيها يباع بالد يف ألفني صاحب بمنزلة
كان قرش آالف بضعة فصاحب العصور، باختالف الواحد البلد يف ذلك ويختلف
ا، جدٍّ رخيصة كانت الحياة حاجيات ألن األغنياء؛ من املايض القرن أوائل يف عندنا يعد
أخرى، وألسباب املعائش، طرق يف وتفننهم الناس، بتكاثر تتصاعد أثمانها أخذت ثم
واضًحا فرًقا الحظنا وقد واحد، شهر يف الناس أوساط ينفقه مما املبلغ هذا أصبح حتى
لعالقته وتراعيه له تتنبه أن بالحكومة يجدر بمرص، األخرية األعوام يف الذهب سعر يف
زادت املساكن، وأجور املآكل أثمان تصاعد إىل بالنظر أنه وذلك مستخدميها، برواتب
كان الذي فاملوظف ستة، أو أعوام خمسة منذ عليه كانت عما الربع نحو البيوت نفقات
١٣٠٠ أو ١٢٥٠ من أقل يكفيه ال أصبح مثًال الشهر يف قرش ألف عائلته عىل ينفق
الذهب، قيمة بنزول ذلك عن ويعرب واحًدا، يزال ال يتقاضاه كان الذي والراتب قرش،

السعر. غال كلما رواتبهم تزداد أن ينبغي املعينة الرواتب فأصحاب
يجب األيام، هذه نقود قيمة إىل بالنظر العباسية اململكة ثروة حقيقة عىل فللوقوف
وقد العرصين، يف العمال وأجور اليوم وأثمانها يومئذ املحصوالت أثمان بني نقابل أن
والكر ديناًرا، ثالثون قدامة48 أيام يف والشعري الحنطة من الكر ثمن أن تقدم فيما رأيت
فاألربعون جنيه، بنحو يقدر اليوم والشعري الحنطة من واإلردب إردبٍّا49 أربعون العراقي

األيام. تلك يف أمثاله ثالثة نحو أي ديناًرا ثمانني أو جنيًها بأربعني إردبٍّا
(الفاعل) والروزكاري فضة، قرياط املنصور أيام يف البناء األستاذ أجرة وكانت
منه ستني من جزء والحبة الدينار51 من عرشين من جزء العراق يف والقرياط حبتني،50
وأجرة قروش، ثالثة نحو أي الدرهم أرباع ثالثة األيام هذه بنقود األستاذ أجرة فكأن
أيام يف فالنقود ربعها، أو (١٩٠٣ (سنة اليوم أجرته ثلث نحو وذلك قرش، الفاعل
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مال بيت يف فالباقي األقل، عىل اليوم تساويه ما أضعاف ثالثة تساوي كانت العباسيني
بيت يف توضع وكانت األيام، هذه بنقود دينار مليون ثالثني يساوي السنة يف العباسيني
ترتاءى أو يريدها التي الجهات يف يستخدمها واجتهاده، الخليفة ترصف تحت املال
أعطى الفالني الخليفة إن لنا قيل إذا ذلك بعد نستغرب فهل للدولة، مصلحة فيها له
الصورة يبتاعون اليوم أغنياءنا نرى ونحن دينار، آالف عرشة أو درهم ألف مائة شاعًرا
أو جنيه مليون بنصف (األنتيكة) القديمة اآلثار من والقطعة جنيه، ألف بمائة القديمة

الفاحش. الغنى نتائج من ذلك وإنما مليون؟!
مليون عىل صندوقها يف الباقي يزيد ما (١٩٠٣ (سنة األيام هذه دول يف وليس
خذ العباسيني، أيام يف عليه كانت عما زادت عندها الدخل مصادر أن مع نادًرا، إال واحد
١٢٠٠٠٠٠٠٠ نحو بلغ ١٩٠٠ لعام دخلها فإن اآلن، الدول أعظم من وهي مثًال، إنجلرتا

منها: جنيه

جنيه

والشاي. والتبغ الروحية املرشوبات رضائب ٢٢٠٠٠٠٠٠
ونحوها. املرشوبات هذه بيع عىل الرخص قيمة ٣٢٠٠٠٠٠٠

اإليراد. رضيبة ١٨٥٠٠٠٠٠
الربيد. طوابع ١٣٠٠٠٠٠٠
التلغراف. من ٣٠٠٠٠٠٠

ونحوها. للعقود طوابع ٨٥٠٠٠٠٠

(املجموع) ٩٧٠٠٠٠٠٠

يكاد ال مصادر من الدولة هذه دخل أخماس أربعة نحو أن املجموع هذا من فرتى
العباسية. الدولة صدر يف أثر لها يكون

يندر ا جدٍّ قليل باق لها يبقى أو دخلها تساوي أن الحديثة الدول نفقات يف ويغلب
لحدوث كلها بالنفقات القيام عن صندوقها يعجز ما وكثريًا جنيه، مليون عىل يزيد أن
أثناء األخرية األعوام يف إلنجلرتا حدث كما ونحوها، كالحروب النفقة زيادة إىل يدعو ما
السبب هو فما مشهور، هو كما االستقراض إىل اضطرت حتى إفريقيا جنوبي يف حربها
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إذا إال ذلك لنا يتضح ال العباسية؟ الدولة وميزانية األيام هذه دول ميزانية بني الفرق يف
العباسية. الثروة أسباب ذكرنا

هوامش

.٢٣٦ قدامة (1)
.١٨٣ املاوردي (2)
ج٣. ٨٨ الطربي (3)

ج٢. ١٧٧ املسعودي (4)
ج٣. ٤٤٤ الطربي (5)
ج٦. ١٣ األثري ابن (6)

.٥٤ امللوك وسري ،١٢١ املقديس (7)
.٦ / ١٥٨ الطربي (8)
.٦ / ٤٠ األثري ابن (9)

ج٦. ٨٥ األثري وابن ج٣ ٧٦٤ الطربي (10)
ج٢. ١٧٧ املسعودي (11)
ج٢. ١٣٣ الطربي (12)

األثري وابن بعدها وما ٦ / ٣٠٩ تاريخ الطربي، عند وتقتريه بخله أخبار اقرأ (13)
ج٦. ١٢

ج٢. ٢٠ الفداء أبو (14)

ج٢. ٢٢ الفداء أبو (15)
.٧٧ حوقل ابن (16)

ج١. ١٧٩ الطيب نفح (17)
ج٢. ٣٠ خلكان ابن (18)

ج١. ١١٥ خلدون ابن (19)
.٧٧ حوقل ابن (20)

ج١. ١٥٠ خلدون ابن (21)
.٢٨ اإلصطخري (22)
ج١. ٧٧ املقريزي (23)
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ج٦. ٦٣ األثري ابن (24)
.١٣٣ البلدان) (كتاب اليعقوبي (25)

و٥٧. و٤٨ و٤٣ ٣٤ خرداذبة ابن (26)
ج١. ٩٧ املقريزي (27)

ج١. ١٥٠ خلدون ابن (28)
.١٥٠ صفحة بوالق طبعة من الثامن السطر يف (29)

املذكورة. الصفحة من ٢١ السطر يف (30)
الصفحة. تلك من ٢٦ السطر يف (31)

.Cult. gesch. des Orients 1.356 (32)
الصفحة. تلك من ٢٧ السطر يف (33)

ج٣. ١٤٦٨ الطربي (34)
.٢٣٦ قدامة (35)

ج١. ٣٢١ املقريزي (36)
ج٧. ٤٥ األثري ابن (37)
ج١. ٤٥ األثري ابن (38)
.٥٧ خرداذبة ابن (39)

ج١. ٣٢٩ خلدون ابن (40)
.٢٣٩ ليدن» «طبعة الخراج كتاب (41)

إليها تطرق لعله واإلجمال التفصيل بني قدامة قائمة قي اختالًفا رأينا وقد (42)
اإلمكان. بقدر فمحصناه النساخ من

.Gibbon’s Roman Empire 1.110 (43)
.Porter’s Conts, Hist. of Turkey. Ms (44)

.١٥٣ خرداذبة ابن (45)
.١٧٩ املاوردي (46)

.Einnahmebudget des Abbasiden Reiches (47)
.٢٣٩ قدامة (48)

املحيط. محيط (49)
ج٥. ٢٧٢ األثري ابن (50)

املحيط. محيط (51)
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النفقة وكانت كثريًا الدخل كان إذا إال يتأتى ال الثروة هذه مثل أن البديهية القضايا من
ونرى النفقة سبل وهي الخرج إسقاط من الباقي عن عبارة إليها املشار والثروة قليلة،

الثانية. وقلة األوىل كثرة أسباب ونبني بينهما، الفرق

الجباية مصادر (1)

الكربى بدر واقعة بعد الغنائم حدثت ثم الزكاة، عىل قارصة الهجرة أوائل يف الجباية كانت
ملسو هيلع هللا ىلص النبي وتويف ويهودها، العرب جزيرة نصارى من نفسه عىل صالح ملن الجزية ثم
ومرص والعراق الشام يف الفتوح كانت فلما والجزية، والغنائم الزكاة الجباية ومصادر
الراشدين دولة وانقضت التجارة، عىل واملكس األرض عىل والعشور الخراج وضعوا
من فرضوه ما مع أمية بني أيام يف ذلك عىل الحال زال وما الجباية، مصادر وهذه
يف وضعوه ومما تقدم، كما تحصيلها يف العنف من واستخدموه القانونية غري الرضائب
٧٢ه1 سنة أرمينيا واليته أثناء يف مروان بن محمد وضعها األسماك، رضائب أيامهم
يف املارة املراكب من تؤخذ التي العشور وهي السفن أعشار أيًضا وضعوا ونظنهم
الجباية مصادر زالت وما منها، املعادن الستخراج تحفر التي املناجم وأخماس البحار،

وهي: عرش أحد إىل ترجع عديدة العباسيني أيام يف أصبحت حتى وتتفرع تزداد

الزكاة. أو الصدقة (١)
الجزية. (٢)
الخراج. (٣)

(الفردة). املكوس (٤)
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واألسماك. املالحات (٥)
السفن. أعشار (٦)

املناجم). (أي املعادن أخماس (٧)
(الجمارك). املراصد (٨)
الرضب. دار غلة (٩)

املستغالت. (١٠)
وغريها. الصناعة رضائب (١١)

مجموع سموا إنهم حتى الخراج، عىل هي إنما الثروة زيادة يف العمدة أن عىل
أرادوا وكذا كذا مقداره فارس خراج قالوا فإذا الكل، عىل البعض بإطالق خراًجا الجباية
العرص يف كثرته وسبب الخراج يف أوًال فلنبحث وعليه الرضائب، كل من جبايتها مجموع

االختصار. وجه عىل األخرى بالرضائب نلم ثم األول، العبايس

الخراج كثرة أسباب (1-1)

العباسية الدولة يف ولكثرته محصوالتها، أو األرض عىل الرضائب من يوضع ما الخراج
وهي: أربعة، أهمها أسباب

العباسية اململكة سعة

مساحة بزيادة تتعاظم اململكة فجباية الخراج، عىل الجباية مقدار يف املعول كان ملا
االتساع عظيمة كانت األول العبايس العرص يف اإلسالمية واململكة تربتها، وخصب أرضها
مملكة إال منها) إسبانيا اعتربنا إذا (وخصوًصا القديم التمدن ممالك أوسع هي بل ا، جدٍّ

قاربتها. فربما اإلسكندر
قامت التي املمالك مساحات من يعرف إنما فتقديرها العباسية اململكة مساحة أما

وهي: اليوم، مقامها
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للهجرة) الثالث القرن (يف العباسية اململكة مساحة

باألميال مساحتها ١٩٠٣ سنة لها التابعة الدولة البالد أسماء

٦٢٨٠٠٠ العجم شاه كلها إيران
٢١٥٠٠٠ مستقلة أفغانستان
١٣٠٠٠٠ إنجلرتا بلوجستان
٤٨٠٠٠ إنجلرتا السند
٢٥٧٠٠٠ روسيا فقط روسيا تركستان
١٥٣٠٠ روسيا «تفليس» القوقاز بالد
٧٢٥٠٠ تركيا وكردستان أرمينية
١٠٠٢٠٥ تركيا الجزيرة العراق،
١٠٩٥٠٩ تركيا فلسطني سوريا،
٢٠٠٠٠٠ تركيا «منها» العرب جزيرة
٤٠٠٠٠٠ تركيا املرصي القطر
٣٠٠٠٠٠ السودان السودان وبعض النوبة
٣٩٨٠٠٠ تركيا الغرب طرابلس
١٨٤٥٠٠ فرنسا الغرب جزائر
٥١٠٠٠ فرنسا تونس
٢١٩٠٠٠ مستقلة مراكش

٣٣٢٨٠١٤ املجموع

أوربا مساحة نحو وذلك مربًعا، ميًال ٣٣٢٨٠١٤ اململكة هذه مساحة فمجموع
تلك عدد فاعترب مملكتهم، خراج عىل يزد لم املسلمون جباه لو أوربا ممالك فخراج كلها،
الخراج عىل جبايتها يف الدول تلك اعتماد كان فلو اليوم، األرض دول أعظم وفيها املمالك
تقدم. كما والجمارك الروحية املرشوبات رضائب عىل عمدتها وإنما أمرها، استقام ملا

العثمانية اململكة ألن ثروتها؛ لتعليل وحدها تكفي ال العباسية اململكة سعة أن عىل
بني مملكة سعة من يقرب ما القانوني سليمان السلطان أيام يف السعة من بلغت
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رأيت، كما مرصيٍّا جنيًها ٢٨٤٣٧٥٠ عىل تزد لم أيامه يف الجباية فإن ذلك ومع العباس،
وخصب الرضائب ونقل بالزراعة الناس اهتمام ذلك عىل العباسية الدولة ساعد وإنما

ذلك. وغري األرض

بالزراعة الناس اشتغال

أصحاب إىل يسيئون كانوا عمالهم إن األمويني عرص يف املال بيت عن كالمنا يف قلنا
الناس فتشاغل تحصيلها، يف والعسف العنف من يستعملونه بما الرعايا، من الخراج
وفارس العراق يف والحروب الفتن انتشاب إهماًال وزادها األرض، فأهملت الزرع عن
فيها، نكاية الزراعة وأبطلوا حكومتهم عىل الناس ونقم اإلسالمية، اململكة أنحاء وسائر
واملزارع، الضياع وفيها اإلهمال2 من خرابًا البالد معظم فأصبح بها، انتفاعهم ولقلة
وأمنوهم واملوايل، الذمة أهل معاملة وأحسنوا العدل، لواء ونرشوا العباسيون، توىل فلما

وغريه. بالزرع االشتغال إىل الناس عاد وأرواحهم، وأموالهم حقوقهم عىل
البالد، وتعمري األمن بتأييد كربى عناية العباس بني من األولني للخلفاء وكان
أموالهم، ويأخذ الظاملني العمال يتتبع كان فاملنصور واملوايل، الذميني من أهلها ورعاية
مال بيت سماه مفرد مال بيت يف أموالهم من يأخذه ما ويضع سواهم، بهم ويستبدل
بعًضا، بعضهم الناس يظلم لئال الغلة أسعار عن يسأل األطراف إىل يبعث وكان املظالم3
وعن املال بيت إىل يرد وعما الوالة، به يعمل أو القضاة به يقيض ما كل عن ويبحث
قىض مما يشء يف شك وإذا السبب، عن سأل تغريت األسعار رأى فإذا يحدث، ما كل
يف أصبحوا أمية بني أيام يف كاألرقاء املوايل كان أن وبعد ووبخه،4 سأله القايض به
برعايتهم بعًضا بعضهم الخلفاء يويص الخالفة، وحماة الدولة أهل هم العباسيني أيام
فأحسن مواليك، إىل «انظر قائًال: املهدي ابنه املنصور أوىص فقد خراسان، آل وخصوًصا
خراسان بأهل وأوصيك بك، نزلت إذا لشدتك مادتك فإنهم منهم، واستكثر وقربهم، إليهم
فعل وكذلك دولتك.5 يف ودماءهم أموالهم بذلوا الذين وشيعتك أنصارك فإنهم خريًا،
ومصلحة والنفقات، الخراج يف النظر يف نهاره يشغل املنصور وكان وغريه، املأمون
البنه وصاياه ومن وهدوئهم، اطمئنانهم إىل يؤدي مما معهم والتلطف الرعية معاش
تعمر وال بالطاعة، إال رعيته تصلح وال بالتقوى، إال السلطان يصلح ال بني «يا املذكور:

العدل.» بمثل البالد
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املهدي كان فقد كثرية، ورفقهم وتقواهم األولني العباسيني الخلفاء عدل وأدلة
أكثر العدل يف الرشيد وأخبار وأهله، وقضاته عماله من الناس فينصف للمظالم يجلس
أبا حبس قد كان أنه ذلك أمثلة من بكى، يديه بني الظلم ذكروا إذا وكان تحىص، أن من

الحائط: عىل كتب قد يوًما فرأوه يقول، بما يأتيه عينًا عليه وجعل العتاهية

ال��ظ��ل��وم ه��و ال��م��س��يء زال وم��ا ل��ؤم ال��ظ��ل��م إن وال��ل��ه أم��ا
ال��خ��ص��وم ت��ج��ت��م��ع ال��ل��ه وع��ن��د ن��م��ض��ي ال��دي��ن ي��وم دي��ان إل��ى

دينار. ألف وأعطاه واستحله وأحرضه فبكى الرشيد، بذلك فأخرب
ووضع وليمة أولم الرشيد أن وهو هذا، من أغرب حديث العتاهية أبي مع وله

فقال: النعيم، من فيه هم ما يصف أن العتاهية أبي إىل وطلب طعاًما،

ال��ق��ص��ور ش��اه��ق��ة ظ��ل ف��ي س��ال��ًم��ا ل��ك ب��دا م��ا ِع��ْش
ال��ب��ك��ور وف��ي ال��رواح ل��دى ـ��ت اش��ت��ه��ي��ـ ب��م��ا ع��ل��ي��ك ي��س��ع��ى
ال��ص��دور ح��ش��رج��ة ظ��ل ف��ي ت��ق��ع��ق��ع��ت ال��ن��ف��وس ف��إذا
غ��رور ف��ي إال ك��ن��ت م��ا م��وق��نً��ا ت��ع��ل��م ف��ه��ن��اك

فحزنته!» لترسه املؤمنني أمري إليك «بعث يحيى: بن الفضل فقال الرشيد، فبكى
يزيدنا.»6 أن فكره عمى يف رآنا «دعه، الرشيد: فقال

األمن يستتب ال فكيف كتاب، يستوعبه ال مما واملأمون الرشيد عن كثرية ذلك وأمثلة
يتقاطر ال وكيف حمايتهم؟! يف التجارة وتتسع الزراعة تخصب ال وملاذا هؤالء؟! ظل يف
وهو العدل ظل يف البالد تعمر ال وكيف خدمتهم؟! يف واالستهالك جوارهم إىل الناس
للسلطان عز يتم وال به؟! إال حياة وال ظله، يف إال عمران فال عباده، بني هللا نصبه ميزان
إال املال إىل سبيل وال باملال، إال للرجال ِقوام وال بالرجال، إال للملك عز ال إذ بالعدل، إال

امللك. أساس والعدل بالعدل7 إال العمارة إىل سبيل وال بالعمارة،
تعمري يف جهدهم يبذلون كانوا الخلفاء أن العباسية اململكة عمران عىل ساعد ومما
فضًال ويعمرها8 يصلحها من إىل بتسليمها واملزارع، الضياع من خرابًا األمويون تركه ما
الري. يسهل مما وغريها السدود وإنشاء األنهر شق يف العناية من يبذلونه كانوا عما
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السواد

بقاع أخصب من فإنه العراق)، (أو السواد وخصوًصا غلتها، وكثرت البالد بذلك فعمرت
وذلك درهم، ١٢٠٠٠٠٠٠٠ خراجه رأيت جبايته من ذكرناه ما راجعت وإذا األرض،
قباذ جباه فقد الفرس، أيام من الجباية كثري والسواد كلها، اململكة خراج ثلث نحو
وجباه درهم10 ٢٨٧٠٠٠٠٠٠ قباذ بن كرسى وجباه درهم9 ١٥٠٠٠٠٠٠٠ فريوز بن
ملوائد الوضائع من ٣٠٠٠٠٠٠ سوى درهم، ١٢٠٠٠٠٠٠٠ الفرس ملوك من غريهما
بالري يعتنون كانوا ولكنهم عسف، وال ظلم غري عىل ذلك يجبون كانوا األكارسة11
كثري — يخفى ال كما — الفرات ووادي والجسور، السدود ويبنون الرتع فيحفرون
كل مثله يفيض وهو مائه، وغزارة تربته، لخصب وجوه جملة من النيل بوادي الشبه
والنيل الشتاء، يف ويفيضان الجنوب إىل الشمال من يجريان ودجلة الفرات ولكن سنة
إىل فيضان كل بعد السواد ويحتاج الصيف، يف ويفيض الشمال إىل الجنوب من يجري

املاء. بطغيان ونحوها الجسور من تخرَّب ما إصالح
اليوم مجراه مثل يجري كان أنه أي اليوم، مجراه عرب قديًما يجري دجلة ماء وكان
هناك ومن ماذرايا، إىل فجابول فجرجرايا فالعاقول فالدير املدائن إىل جنوبًا بغداد من
البطائح يف يصب حتى فواسط، الصلح فم إىل عموديٍّا سريًا يسري حتى غربًا ينعطف
قرب فارس خليج إىل ومنها البرصة، بقرب العوراء دجلة إىل ومنها بالفرات يلتقي حيث
عليه هو ما عىل رشقيٍّا جنوبًا ينعطف ثم رشًقا، ماذرايا من ذلك بعد يجري ثم عبادان،
يف يصب وكالهما رشقيها، واآلخر الكوفة، بجانب أحدهما فرعني: الفرات وكان اليوم،

البطائح.

البطائح

والكوفة، البرصة بني العراق أسفل يف املاء يغمرها كان أرض أو مستنقعات والبطائح
ماؤه غلب حتى أمره فأغفل كسكر، بقرب كبريًا بثًقا قباذ أيام يف انبثق دجلة أن وسببها
العادل أنورشوان ويل فلما منه، وتقرب تليه كانت التي العامرة األرض من كثريًا وأغرق
القديم) املجرى جانبي عىل الجسور أقام (أي باملسنيات فزحم املاء بذلك أمر الشهري
الفرات زاد أيامه ويف برويز، ابنه خلفه ثم العمارة، إىل األرض تلك بعض عاد حتى
فجهد كبار، بثوق وانبثقت مثلُها يَُر لم للهجرة) السادسة السنة (يف عظيمة زيادة ودجلة
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فظلت املاء، رد عىل يقدر فلم واحد يوم يف سكًرا أربعني رضب حتى يسكرها أن برويز
البثوق فكانت بالحرب، الفرس وشغل العراق لفتح املسلمون جاء حتى ذلك عىل الحال
البطيحة واتسعت ماؤها فعظم سدها، عن الدهاقني ويعجز أحد إليها يلتفت وال تنفجر
دراج بن هللا عبد فإن كبريًا؛ املستنقعة األرض هذه خراج كان فقد ذلك ومع وعظمت12
ُعنُوا قلما لكنهم سفيان،13 أبي بن معاوية خالفة يف درهم ٥٠٠٠٠٠٠٠ منها استغل
عن بالحروب اشتغل يوسف بن الحجاج توىل فلما املغمورة، باألرض واالنتفاع بإصالحها
بن الوليد الخليفة إىل فكتب البطائح، وكربت أخرى بثوق انبثقت أيامه ويف الري، إصالح
فقال الوليد، فاستكثرها درهم، ٣٠٠٠٠٠٠ سدها عىل للنفقة قدر وأنه بخربها امللك عبد
األرض خراج تعطيني أن عىل مايل من سدها عىل أنفق «أنا امللك: عبد بن مسلمة أخوه له
بذلك الوليد فريض ثقاتك.» أيدي عىل املال إنفاق بعد املاء فيها يبقى التي املنخفضة
األكرة وتألف السيبني سماهما نهرين فحفر كثرية، وطساسيج أرض للوليد فحصلت
ثم البطائح من أيًضا للوليد واستخرج األرض، تلك وعمر واملزارعني األرض) عمال (أي

أمية.14 بني أواخر إىل ذلك عىل الناس جرى ثم كثريًا، ماًال بعده لهشام
إحياء همهم جعلوا ملكهم، مقر السواد واتخذوا العباسيني إىل الخالفة أفضت وملا
بني ما وأصبح السواد، يف الرتع تشابكت حتى الجسور، وإنشاء األنهر باحتفار أرضه
ذلك عىل وقس الفرات،15 من أنهار إليه تخرتق مميز، غري مشتبًكا سواًدا والفرات دجلة
الرتياح العباسيني أيام يف إال والرخاء الخصب هذا إىل يَِرصْ لم وهو العراق، أنحاء سائر

لذلك. األرض قابلية مع البالد، تعمري يف الخلفاء ورغبة العمل، إىل الناس

خراسان

باإلضافة خصبة أرًضا كانت فقد خراسان، كربى زيادة الخراج بها زاد التي البالد ومن
٤٠٠٠٠٠٠٠ نحو خراسان وخراج العباسية الدولة نرصة يف أهلها ورغبة سعتها، إىل
ولذلك كلها اململكة جباية نصف نحو املجموع بلغ العراق خراج إىل أضيف إذا درهم،
وكان الحجاز، ويف البلدين هذين يف مبذولة دولتهم إبان يف العباس بني عناية كانت
الثقة مصدر فهو الحجاز وأما والرجال، فللمال خراسان وأما فللمال، العراق أما يقال:
املقديس قال فيه، ريب ال مما الوقت ذلك يف خراسان وعمران البيعة، وتثبيت الخالفة يف
وبخراسان بغداد، مدن «فهذه عمرانها: يف أطنب وقد العراق، مدائن عن كالمه عرض يف
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يعدون العباسيون الخلفاء كان ما وكثريًا املدن.»16 هذه أكثر من أجل كثرية قرى
كلها.17 اململكة خراسان

ابن قال ا، جدٍّ الخصب كثرية وهي النهر، وراء ما بالد خراسان والية يف ويدخل
ألنك بخارى؛ بلد ظاهر من أحسن بلد بظاهر اإلسالم يف أسمع ولم أََر «ولم حوقل:
خرضتُها تتصل مغارَس عىل إال النواحي جميع من برصك يقع لم قندهار علوت إذا
ذلك بني ما القصور تلوح أخرض، بساط عىل زرقاء قبة السماء وكأن السماء، بلون
باالستواء مقومة ضياع أرايض من ونوًرا بياًضا العلوية كالكواكب أو اللمطية كالرتاس
وغوطة األبلة ونهر سمرقند صفد األرض: متنزهات من إليه «واملشار قال: املرآة.» كوجه

الزاهر. العرص ذلك يف اإلسالمية املدن سائر بعمران ناهيك دمشق.»18

مرص

دعائم توطد العدالة فإن العباسية، الدولة ظل يف البالد عمران من تقدم فيما غرابة وال
أهلها، ويرفه البالد، فتعمر للعمل، تفرغوا وحقوقهم أرواحهم عىل الناس أمن وإذا األمن،
الفتح عند سكانها عدد كان فقد جبايتها، وتاريخ بمرص ذلك اعترب خراجها، ويكثر
أهل ويستبعد العرب، مؤرخو عليه أجمع ما عىل نفس ٢٠٠٠٠٠٠٠ نحو اإلسالمي

هذا. إمكان زماننا
تقدير (بك) كلوت الدكتور ذكر فقد املايض، القرن أوائل أهل استغرابًا منهم وأكثر
ألن االحتمال؛ «بعيد بأنه عليه وعقب مليونًا، عرشون أنه النيل وادي لسكان العرب
اليوم رأينا وقد القدر»،19 هذا ثلث عىل سكانها عدد يزيد أن تحتمل ال األرض طبيعة

الزيادة. يف آخذًا يزال وال نصفه، عىل زاد أنه
(سنة كتابه عهد عىل كان القطر هذا إحصاء ألن ذلك؛ أعظم فإنه (بك) كلوت أما
سكان بزيادة إعجابه أظهر اإلحصاء هذا ذكر ملا أنه عىل فقط، نفس ٣٠٠٠٠٠٠ (١٨٤٠

املماليك. أيام يف عليه كانوا عما عيل محمد عهد يف النيل وادي
٢٠٠٠٠٠٠ عىل مرص سكان عدد يزيد يكن فلم قبله املماليك األمراء أيام يف أما
بالنظر املليون وبعض فدان مليون عىل تزيد كانت فيها املزروعة األرض نظن وال نسمة،
العرص يف األحوال استقرت فلما املماليك، األمراء استبداد من املرصيون يقاسيه كان ما إىل
٥٥٠٠٠٠٠ اآلن بلغت حتى املزروعة األرض مساحة واتسعت السكان تزايد الحديث
إن وبالطبع الزيادة، يف آخذون وهم ماليني عرشة نحو وسكانها (١٩٠٣ (سنة فدان
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العدل ظل يف إال يكونان ال وهما السكان، وكثرة العمران بزيادة يزداد الجباية مقدار
عىل تمشت أنها فرتى والعصور الدول إىل بالنظر مرص جباية يف ذلك اعترب الصحيح،

تماًما: القاعدة هذه
جباها فقد اإلسالم، يف إليه بلغت ما أعىل الراشدين زمن يف مرص جباية كانت
للزراعة األرض ومساحة دينار ١٢٠٠٠٠٠٠ الخطاب بن عمر زمن يف العاص بن عمرو
١٤٠٠٠٠٠٠ عثمان أيام يف سعد بن هللا عبد وجباها فدان، ٣٠٠٠٠٠٠٠ تقديرهم عىل
من كان ما وكان أمية بني أيام كانت فلما تحصيلها،20 يف العنف استعمل ولكنه دينار،
أيام يف إال دينار ٣٠٠٠٠٠٠ عىل أيامهم يف تزد ولم الجباية، انحطت وعنفهم العمال ظلم
يف الجهد بذل ألنه دينار؛ ٤٠٠٠٠٠٠ فبلغت امللك عبد بن هشام عهد عىل الحبحاب ابن
لبعد كثريًا الجباية تزد لم العباسية الدولة كانت فلما الخراج، وزاد وتعديلها تحصيلها
أخذت وملا أمية، بني أيام يف عليه كانت ما نحو عىل فظلت يومئذ الخالفة دار من مرص
ِسِني بعض يف أصبح حتى مرص يف الجباية انحطاط زاد التقهقر يف العباسية الدولة
استقىص ٢٥٧ه سنة طولون ابن توالها فلما دينار، ٨٠٠٠٠٠ للهجرة الثالث القرن
كل القمح وكان األسعار، رخاء مع دينار ٤٠٠٠٠٠٠ أيامه يف جبايتها فبلغت عمارتها
مرصيف ودخلت اإلخشيدية والدولة طولون بني دولة انقضت فلما بدينار21 أرادب عرشة
يستطع لم لكنه دينار22 ٧٠٠٠٠٠٠ القائد جوهر جباها ٣٦٣ه سنة الفاطميني حوزة
تناوب ملا تبًعا وارتقت فانحطت الجباية عادت ثم األفدنة، عىل الخراج بزيادة إال ذلك

رشحه. يطول مما الدول من عليها
— عرش الثامن القرن أواخر يف املماليك األمراء أيام عىل بانحطاطها عهدنا وآخر
وإليك تحصيلها، يف والتشديد الرضائب كثرة مع ا جدٍّ قليلة جبايتها كانت إذ — تقدم كما

١٢١٣ه/١٧٩٨م: سنة املرصية الحكومة ميزانية

نصف أو ميدة

الوارد
واألوقاف القرى عىل املريي مال ٨٠٤٦٠٠٦٨

اإليراد عىل املريي مال ١٠٨٧٠٧٧٣
واملأكوالت الصنائع عىل املريي مال ٢٢٨١١٨٠٥
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نصف أو ميدة

الرؤوس عىل املريي مال ٢٥٠٩٠٨١

الوارد مجموع ١١٦٦٥١٧٢٧

الخارج
املوظفني كبار نفقات ٢٩٣٩٢٤٧

الجند نفقات ٢٩٧٧٢٦٥٧
مختلفة نفقات ٢٦٥٣٥٨٥

ووقفيات والتعليم العلماء نفقات ٨٤٣٨٩٩٤
ونحوها والجوامع الدين رجال نفقات ١٣٨٩٢١٣٩

الحج نفقات ٤٢٠٧١٦٥٤

أعاله الوارد مجموع من يستخرج الخارج مجموع ٩٩٨٦٨٢٧٦

الباقي ١٦٧٧٣٤٥١

سنة، كل األستانة إىل يحملونها وكانوا الخزنة، يسمونه كانوا إليه املشار والباقي
انتهت ثم تخفيضها، اآلخر والبعض إسقاطها، بعضهم حاول مرص، حكام تمرد وملا
هذه عىل العادة فوق نفقات مقابل يف نصًفا ٩٢٨٣٤٥١ منها يقتطعوا أن إىل أخريًا

الصورة:

نصف أو ميدة

القاهرة قالع ترميم ٣٠٠٠٠٠٠
القطر سائر قالع ترميم ١٥٠٠٠٠٠

وخالفه سكر أثمان ٢٠٠٠٠٠٠
البلد شيخ بها يأمر أخرى نفقات ٢٧٨٣٤٥١

الجملة ٩٢٨٣٤٥١
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ميدة.23 ٧٥٠٠٠٠٠ الباقي كان املذكورة الخزانة من املال هذا أسقط فإذا
بلغ املماليك عرص يف اإليراد مجموع أن املقام هذا يف يهمنا ما وخالصة
سنتيمات أربعة تساوي كانت األيام تلك يف وامليدة ميدًة، أو نصًفا، ١١٦٦٥١٧٢٧
مرص فجباية القرش، من ألف من و٣٧٥ قروش ٤ تساوي نصًفا ٢٨ كل أو 24 تقريبًا

قرًشا. ١٨١٥٦٢٥٠ نحو بالقروش قيمتها يومئذ
االختالف ذلك وقياس اليوم، قيمتها عن تختلف كانت األيام تلك نقود قيمة أن غري
إردب وثمن أنصاف سبعة الضاني اللحم من الرطل ثمن كان فقد املأكوالت؛ أسعار
النصف أو امليدة رأينا األيام هذه يف بأثمانها ذلك قسنا فإذا نصًفا25 ٢٤٠ القمح
نحو تساوي املماليك عرص يف مرص جباية فتكون تقريبًا، املرصي القرش نصف يقابل
أخذت الخديوية العائلة تولتها فلما جنيه، ٥٨٠٠٠٠ أو مرصي قرش ٥٨٠٠٠٠٠٠
أكثر أي جنيه، ١١٨٥٠٠٠٠ (١٩٠٧) املايض العام يف بلغت حتى الزيادة يف جبايتها
عىل والفصول واحد، والنيل واحدة، والرتبة املماليك، أيام يف جبايتها من مرة عرشين من

حالها.

املرضوب الخراج ثقل

البالد، باختالف نوعه يختلف العباسية اململكة يف األرض عىل املرضوب الخراج كان
العام، يف معينًا ماًال األرض من املعلومة املساحة عىل يرضبوا أن أي باملساحة، فبعضها
الخراج يكون أن أي باملقاسمة، اآلخر والبعض تزرع، لم أم األرض تلك زرعت سواء
وكلٌّ بخراجه، يطالب ال يزرع لم فما واستغاللها، زرعها بعد األرض حاصل من جزءًا
العراق) (أو السواد كان وملا بيانها، سيأتي وفئات درجات واملقاسمة املساحة خراج من

به. بدأنا الخراج إىل بالنظر العباسية اململكة أقاليم أهم

السواد

األرض من قطعة وهو «الجريب»، باعتبار باملساحة يُجبَى املسلمون فتحه ملا السواد كان
كان جريبًا مساحته كانت ما فكل مربع، ذراع ٣٦٠٠ أي ستني يف ذراًعا ستون مساحتها
عرش والقفيز ودرهًما26 عينًا) األرض من قفيز محصول (أي قفيًزا عليه يأخذون الفرس
كانوا أنهم أي غلته، ويريدون القفيز يقولون وهم مربًعا، بلديٍّا ذراًعا ٣٦٠ (أي الجريب
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نقًدا درهًما ذلك عىل وزيادة الجريب عرش القفيز ألن عينًا؛ كله املحصول عرش يأخذون
دراهم27 ثالثة قيمته ويقدرون أرطال، بثمانية وزنًا القفيز عن ويعربون الجريب) عن
سلمى: أبي بن زهري قول ذلك ومن الجاهلية، يف معروفة بالقفيز الخراج رضيبة وكانت

ودره��م ق��ف��ي��ز م��ن ب��ال��ع��راق ُق��ًرى أله��ل��ه��ا تُ��ِغ��لُّ ال م��ا ل��ك��م تُ��ِغ��لُّ

أربعة عليه يؤخذ درهًما، بثالثني الجريب كان دراهم بثالثة القفيز اعتربنا فإذا
تبقى األجربة من كثريًا أن لوال ا، جدٍّ خفيف خراج وهو املئة، يف وثلث ١٣ نحو أي دراهم

عنها. الخراج أصحابها ويدفع زرع بال
أمر يجبونه، الفرس كان بما وعلم الخطاب، بن عمر عهد عىل السواد ُفِتح فلما
عىل الخراج أبقى أنه ذلك: وخالصة الغرس، نوع باعتبار وعدلوه فمسحوه بمساحته
وجعل دراهم، أربعة أو ودرهم قفيز الجريب عىل أي الفرس، أيام يف كان كما الحنطة
ستة القصب ومن دراهم، ثمانية النخيل ومن دراهم، عرشة الكرم من الجريب عىل
درهًما ١٢ الناس من الرأس وعىل درهمني، الشعري وعىل دراهم، خمسة والرطبة دراهم،
السواد يجبون العمال وكان والصبياَن28 النساءَ ذلك من وأخرج درهًما، ٤٨ أو ٢٤ أو
الراشدين أيام يف السواد وظل جريب، ٣٠٠٠٠٠٠٠ أنه باعتبار درهم ١٢٠٠٠٠٠٠ لُعَمَر
بالحروب املسلمون واشتغل عثمان، مقتل بعد الفتنة كانت فلما مزروًعا، وأكثره عامًرا
أهل اشتغل وغريهما، والحجاج معاوية أيام يف األموال واستصفاء أمية، بني أيام إىل
وال عمر، أيام يف جبايته نحو جباه الحجاج فإن ذلك ومع تقدم، كما الزرع عن السواد
عن بالخراج يُطاَلب كان األرض صاحب ألن ذلك؛ يف والشدة العسف استخدم أنه بد
ذلك فيرتاكم عام، بعد عاًما دينًا الخراج عليه ظل عليها ما يؤدِّ لم فإذا يزرعها، لم أرض
ذلك عىل وجرى أهلها، وهجرها البالد فخربت ضنًكا، يزدادون وهم األرض أصحاب عىل
ناهيك سيأتي، كما اإللجاء إىل األرض أصحاب اضطر حتى بعده العراق عمال معظم
واحتقارهم للعرب، لتعصبهم أمية بني كره من وغريهم السواد أهل نفوس يف كان بما

مسلمني. كانوا ولو العرب لغري
بنوع السواد، إىل عنايتهم وجهوا ١٣٢ه، سنة العباسيني إىل الخالفة أفضت فلما
يكون يكاد هو فإذا السواد يف نظر فإنه املنصور، منهم ذلك فعل من وأول خاص،
تلك عىل باملساحة عليه الخراج استبقاء الظلم من أن فرأى قدمناها، التي لألسباب خرابًا
يؤخذ أن أي العراق) غالت أكثر (وهما مقاسمة والشعري الحنطة خراج فجعل الصورة،
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من اليسري وأبقى يشء، منها يؤخذ ال تزرع لم فإذا زرعت، إذا غلتها من األرض خراج
من املال بيت حصة جعل كم ندري وال باملساحة،29 الخراج من والشجر والنخل الحبوب
وحدده ذلك عني (١٥٦–١٦٩ سنة (من املهدي ابنه أن نعلم ولكننا املذكورة، املقاسمة
األرض يف وبالثلث تعب، بدون أي سيًحا تُسَقى التي األرض يف بالنصف املقاسمة فجعل
والكرم النخل خراج وأبقى بالدواليب، تُسَقى التي األرض يف وبالربع بالدوايل تُسَقى التي
عىل بعضه وفضل املزروعة) املساحة أساس عىل يحسب تركه (أي املساحة عىل والشجر
يسار،30 بن معاوية وزيره بذلك عليه أشار والعرض، األسواق من قربه باعتبار بعض
خراج وهو سيًحا، يسقى أكثره ألن تقريبًا؛ غلته نصف عن عبارة العراق خراج فكان

ورحمة. فرًجا يومئذ عدوه الناس ولكن ثقيل،
العراق خراج فصار العرش، الخراج ذلك عىل زاد الرشيد أو الهادي أن ويظهر
الرشيد فأسقط ١٩٢ه سنة إىل شأنها ذلك وظل أعشارها، ستة أي وعرشها غلته نصف
إىل خراًجا غلتهم نصف يدفعون السواد أهل زال وما فقط31 النصف وأبقى العرش
الخراج، مقدار من املائة يف عرشين أسقط فكأنه خمسني32 املأمون فجعلها ٢٠٤ه سنة
فأقام ٢١٠ه سنة جاءها فإنه كالري، السواد غري األخرى البالد بعض خراج وخفض
أن إليه طلبوا ذلك (قم) أهل وبلغ انرصف فلما عنها، الخراج بتخفيف وأمر مدة، فيها
مقداره وكان الخراج أداء عن وامتنعوا فتمردوا فأبى، بالري فعل كما خراجهم يحط
لهم.33 تأديبًا درهم ٧٠٠٠٠٠٠ العام ذلك يف وجباه املأمون فحاربهم درهم ٢٠٠٠٠٠٠
الراشدين أيام يف عليه كان ما إىل بالنظر ثقيًال كان السواد خراج أن تقدم مما فرتى
الفدان إىل الجريب ونسبة دراهم أربعة الجريب عىل يأخذون كانوا ألنهم املساحة؛ عىل
كان دراهم ٤ الجريب عىل كان فإذا وثلث، ١٠٠ : ٣٣٣ نسبة أو ١٢٦٠ : ٤٢٠٠ كنسبة
كان وربما كثري، فهو بوًرا يبقى ما إىل بالنظر زهيد خراج وهو وثلث، ١٣ الفدان عىل
أيام يف املساحة بني الخراج ارتفاع يف الفرق أن ذلك عىل يدلك واحًدا، الحالني يف املعدل
١٩٠٣م) (سنة األيام هذه إىل بالنظر أما به، يعتد ال كثرتها إبان يف واملقاسمة الراشدين
يف ليس إذ إليها؛ بالنسبة ثقيلة تعترب املأمون أيام يف حتى زالت ما السواد رضائب فإن
العرش منه يؤخذ كبري جانب وفيها غلتها، خمس عىل خراجها يزيد أرض اآلن العراق
مسحوا ألنهم املقاسمة؛ عىل مؤسس ولكنه املساحة عىل الخراج ظاهر لبنان ويف فقط،
غلتها التي فاألرض املغروسات، باختالف غلتها من يحصل ما باعتبار وقسموها األرض
سموها قرًشا ٣٦٠ قيمته تساوي ما أو قمح مد بذار أو توت ورق حمل أو زيتون كيل

فقط. املائة يف ٦ الخراج فيكون قرش، ربع إال قرًشا ٢١ السهم عىل وفرضوا سهًما،
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مرص

من قطعة وهو الفدان باعتبار املساحة عىل خراجها وكان مُرص، الخصِب يف العراَق وييل
وستة ار النَّجَّ بذراع أذرع خمسة والقصبة قصبة، ٤٠٠ عندهم مساحتها كانت األرض

اش.34 الَقمَّ بذراع ذراع وثلثَا أذرع
املرت من ٣٫٥٥ والقصبة قصبة، ٣٣٣ ١

٢ الفدان اليوم املرصية الحكومة تعريف ويف
أو تزيد وقد مربع، مرت ٤٢٠٠ نحو الفدان يكون مربعة أمتار إىل وبتحويله املربع،

قليًال.35 تنقص
الرضائب، وزيادة العسف من أمية بني عهد يف املرصيون يقاسيه كان ما تقدم وقد
من أمية بني عماُل أهَلها يسوم كان ملا خراب وأكثرها مرص العباسية الدولة فدخلت
عبد بن هشام أيام يف الحبحاب بن هللا عبيد منهم ذلك فعل من وأشهر الخراج، زيادة
كربى، ثورة إىل ذلك فآل تقدم، كما دينار كل يف قرياًطا القبط عىل زاد فإنه امللك،
بعثوا العباسيون توىل فلما العمال، ضغط بسبب مرص يف تتواىل كانت الثورات أن عىل
كانوا كما سريهم، ومالحظة أعمالهم، رعاية يستطيعون يكونوا لم ولكنهم العمال، إليها
حتى العمال فكان خالفتهم، مركز عن النيل وادي لبعد العراق؛ عمال سري يالحظون
بن موىس فعل كما تحصيله، يف ويشددون الخراج، يضاعفون العباسية الدولة صدر يف
ضاعف فإنه املهدي، أيام يف صعب بن وموىس املنصور، أيام أواخر يف ١٥٦ه سنة عيل
الخراج زاد املهدي ألن الخليفة؛ بإيعاز ذلك كان وربما استخراجه36 يف وشدد الخراج

رأيت. كما العراق أهل عىل
مرص عىل املرضوب الخراج كان فقد اإلسالمية الثروة إبان يف أي املأمون أيام يف أما
الفرق اعتربنا إذا اآلن، منها يؤخذ ما إىل بالنظر كثري وذلك فدان،37 كل عن دينارين
(وهي الخراجية مرص أطيان عىل املرضوب الخراج ألن واليوم؛ األيام تلك بني السعر يف
املساحة عىل كان وإن وهو خصبها، باختالف اليوم مقداره يختلف األكرب) الجانب
باختالف خراُجها يختلف نواٍح إىل املرصي القطر قسموا ألنهم املقاسمة؛ فأساسه

خصِبها.
الفدادين هذه وأمثال قرًشا،38 ١٨٠ عىل فيها الفدان خراج يزيد ال النواحي وأخصب
أو قرًشا، عرشون خراجه ما وفيها قرش، مائة حوايل فخراجه األكثر وأما ا، جدٍّ قليل
عىل يزيد ال الخراج رأينا خراجها، إىل بالنظر األرض غلة اعتربنا وإذا قروش، عرشة
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يضمن مثًال قرش مائة خراجه تقدير الذي الفدان ألن التقريب؛ بوجه الغلة خمس
ستة. أو جنيهات بخمسة

ال الفدان خراج معدل رأينا الفدادين، كل عىل مرص خراج معدل استخرجنا وإذا
مقدار بلغ زراعي فدان ٥٥٠٠٠٠٠ نحو املرصي القطر يف ألن قرًشا؛ ٨٥ عىل يزيد
٨٥ نحو الواحد الفدان فيلحق جنيًها39 ٤٦٥٢٥٧٠ (١٩٠٢) املاضية للسنة خراجها
األيام، تلك قرش ثلث يساوي اليوم القرش أن املكان هذا غري يف تقدم وقد قرًشا،
ثالثة أو األيام هذه يف دنانري ستة يساويان املأمون أيام يف الفدان خراج فالديناران
(سنة األيام هذه يف أضعافه ثالثة عىل يزيد املأمون أيام يف مرص خراج فيكون جنيهات،

.(١٩٠٣
الرابع القرن أواسط يف بلغ حتى املأمون، بعد زاد مرص يف الخراج أن يظهر ولكن
ونصًفا، دنانري ثالثة الفاطميني الخلفاء باسم وفتحها جوهر القائد جاءها ملا للهجرة

كثري. يشء وذلك دنانري40 سبعة هو فجعلها
ولكن خراج، مرص عىل «ليس أنه: للمقديس التقاسيم أحسن كتاب يف رأينا وقد
ُرِشَمت وجمع ودرس حصد فإذا ويزرعها، السلطان من فيأخذها األرض إىل الفالح يعمد
األرض كرى يأخذان) (أي فيقطعان السلطان وأمني الخازن يخرج ثم وتُِركت، بالعرام
أي تقبلها الحكومة كانت التي باألرض ا خاصٍّ كان ذلك ولكن للفالح»، بقي ما ويعطيان
الذين الروم من العمال أو القواد لبعض األصل يف تكون وقد مالك، لها وليس تضمنها
ويأخذ الحاكم فيضمنها تقدم، كما املال لبيت حالًال فبقيت هربوا، أو الحرب يف قتلوا

نقًدا. أو عينًا ضمانتها

أخرى بالد

كان مثًال فارس فبالد باملقاسمة، والبعضاآلخر باملساحة، يجبى كان بعضها بالد وهناك
املقاطعات وهي القوانني، (٣) املساحة، (٢) املقاسمة، (١) أصناف: ثالثة عىل خراجها
باختالف فيها األخرجة وتختلف املساحة، عىل فارس بالد أكثر أن عىل اإلقطاعات)، (أي
والجريب درهًما ١٩٠ شعريًا أو حنطة الجريب خراج فإن شرياز41 يف فأثقلها البالد
ومن دوانق، وأربعة درهًما ٢٥٦ القطن ومن درهم، ونصف ٢٣٧ واملباطخ األرطاب من
تسع وهو امللك، بذراع ذراًعا سبعون أي كبري عندهم الجريب ولكن درهًما، ١٤٢٥ الكرم
يزال ال ذلك مع فالخراج العراق أجربة من جريبان الجريب أن فرضنا فإذا قبضات42
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أيام يف مقداره عىل نقف ولم الرابع، القرن أواسط يف البالد تلك خراج وهو ا، جدٍّ ثقيًال
املأمون.

عباس أيام يف الفدان خراج بلغ فقد األغالبة، أيام يف املغرب خراج القبيل هذا ومن
أصحاب من اقتضاؤه يطول املال هذا مثل نظن وال ديناًرا43 ١٨ األغلب بن إبراهيم بن

واألحوال. األعوام باختالف يختلف هو وإنما األرض،
يكن لم ذلك ومع ثقيًال، األول العبايس العرص يف كان الخراج أن القول وجملة
من املاليني يجمع أن العامل استطاع وربما ثقله، الناس شكا وقلما اقتضاؤه، يعرس
املعتصم أخوه وكان بدمشق مر ملا للمأمون اتفق كما أيام، بضعة يف بسهولة الدراهم
املؤمنني أمري «يا فقال: املعتصم إىل ذلك فشكا املأمون مع املال قل وقد عليها، له عامًال
من (٣٠٠٠٠٠٠٠) درهم ألف ألف بثالثني فجاءه جمعة.» بعد وافاك وقد باملال كأنك

واقف.44 وهو معظمه ففرق له يتواله ما خراج

الجباية مصادر سائر (2)

األول العبايس العرص يف الجباية مصادر من بقي ما إىل اإلشارة من بأًسا نرى ال أننا عىل
منها: — املوضوع لتتمة

وافرة، مبالغ املال بيت إىل منها يرد كان بال، ذات رضيبة هي السفن: أعشار (١)
العبايس، العرص يف منها يجبى كان ما مقدار عىل وقفنا وال تفصيلها عىل نعثر لم
الدنيا أقطار وسائر العراق بني األيام، تلك يف التجارة اتساع من نعلمه مما يؤخذ ولكن
واحًدا تاجًرا ذكروا وقد ثمينة، وأحمالها كثرية كانت السفن أن والصني، الهند حتى
تسافر مراكب له العباس، بن حسن اسمه للهجرة السادس القرن يف البرصة تجار من
يف دينار ١٠٠٠٠٠ رضائبها من يتحصل ما مقدار بلغ والصني، الهند بالد أقىص إىل
يكون ما وفيها اإلسالم، ثغور من وغريها البرصة يف غريه عليه وقس ذلك فاعترب العام45
الرابع القرن يف عدن يف املراكب أعشار ضمان كان فقد السفن، أعشار من دخله أكثر
جباية أن والظاهر دينار47 ١١٤٠٠٠ السادس القرن يف وضمانها دينار،46 ٢٠٠٠٠٠
جريدة يف نرى ألننا ذلك؛ بعد إليه صارت مما أقل العبايس العرص يف كانت األعشار تلك
بلغت البرصة يف املراكب رضائب أن ٣٠٦ه سنة املقتدر للخليفة كتبها التي عيىس بن عيل
قرنني. بعد تجارها أحد من يتحصل كان ذلك أضعاف أن تقدم وقد ديناًرا، ٢٢٥٧٥
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فاملعادن وباطنة، ظاهرة، رضبني: عندهم املعادن كانت املعادن: أخماس (٢)
والنفط، والقار وامللح الكحل كمعادن بارًزا، فيها املستودع جوهرها كان ما الظاهرة
قبيل (ومن إليه ورد من يأخذه سواء فيه والناس كاملاء ألنها إقطاعها؛ يجوز ال فهذه
كان ما فهي األرض باطن يف التي املعادن وأما واآلجام)، والكأل املراعي أرايض ذلك
مما الخمس ولها يستخرجها، ملن تقطعها الحكومة كانت فهذه فيها، مستكنٍّا جوهرها
ومنها عديدة، فيها املناجم كانت فقد العباسية اململكة لسعة ونظًرا منها،48 يخرج
ومن منها أمثلًة وهاَك وغريها، والزبرجد والفريوز والزئبق والنحاس والفضة الذهب

وجودها: أماكن
والنوشادر الختم وطني والرخام والفريوز والفضة الذهب معادن خراسان يف كانت
الغزارة يف معدن يكاثره ال والزئبق والفضة الذهب معادن النهر وراء ما ويف والزئبق49
والصفر والنفط والكربيت واألنُك والحديد الفضة املعادن: عامة فارس بالد ويف والكثرة50
فيها كان دمندان اسمها مدينة كرمان ويف الكحل51 معدن أصبهان وبغربي والزئبق،
القبيل هذا ومن والصفر52 والنوشادر والنحاس والحديد والفضة الذهب معادن أكثر
منجم من يوسقون كانوا كثري يشء وهو الشمالية، إفريقيا بسواحل املرجان مغاوص
معادن سوريا ويف رطًال53 عرشون قارب كل ويف أكثر، أو قاربًا خمسني منه واحد
ومعدن آخر، مكان يف الحمر وجبال حلب يف الجيدة واملغرة بريوت، بجوار كانت الحديد،
بالصعيد، الشب معادن مرص ويف األغوار54 يف الكربيت ومعدن فلسطني، يف الرخام
إىل منه ويحمل والبهنسا، وأسيوط أخميم ساحل إىل مناجمه من تحرضه العربان وكانت
أربعة بسعر قنطار ١٢٠٠٠ نحو الروم تجار منه يبيعون وكانوا النيل، أيام اإلسكندرية
يستخرج كان غريه ويف للنيل الغربي الرب يف النطرون وكذلك ستة، إىل قنطار لكل دنانري
١٥٥٠٠ قيمته تبلغ ضمانًا األحوال بعض يف يضمن وكان قنطار، ١٠٠٠٠ سنة كل منه

دينار.55
ليس «واملعدن حوقل: ابن قال املشهور، الذهب معدن أسوان يحاذي مما النوبة ويف
ال مبسوطة أرض واملعدن عيذاب، إىل وينتهي البجة أرض يف ولكنه مرص، أرض من
ييل مما الغرب بالد ويف العالقي.»56 تجارهم ومجمع وررضاض رمال وهي فيها جبل
يف وكان السودان،57 بالد إىل ذلك وراء ما يف وكذلك والفضة، الذهب معادن سجلماسة
ويف العمارة،58 عن منقطعة برية يف الزبرجد معدن (كذا) النيل جنوبي مرص صعيد
واملروة ينبع وبني العقيق مناجم صنعاء ويف اللؤلؤ، مغاوص فارس بخليج البحرين

العنرب.59 اليمن) (يف ومخا عدن شواطئ وعىل الذهب، معادن
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أخماسها من يجبى كان ملا تمثيًال املعادن من العباسية اململكة يف كان مما أمثلة هذه
معني، بمال تضمينًا يضمنونها أو إقطاًعا املعادن هذه يقطعون وكانوا املال، بيت إىل
ضمانتها بلغت نيسابور يف الفريوز معادن أن ذلك أمثلة من كثريًا، املال ذلك يكون وقد

درهًما.60 ٧٥٨٧٢٠ للهجرة الرابع القرن أواسط يف
بدخول تناقصت ثم كثرية، اإلسالم صدر يف الجزية كانت والزكاة: الجزية (٣)
وسيأتي أهميتُها، قلَّْت ثم اإلسالم، أول يف كبري شأن لها كان والزكاة اإلسالم، يف الناس

ذلك. بيان
يأخذون وكانوا األيام، هذه يف والعوائد الجمارك تقابالن وهما املكوسواملراصد: (٤)
املحصوالت أو األنسجة من نوعها يكن مهما الرب، أو البحر يف واردة تجارة كل من رضيبة
ما مقدار نعلم وال كثري، مال ذلك من لهم يحصل وكان غريه، أو الرقيق أو املصنوعات أو
اختلفت وربما واملكان، الزمان باختالف تختلف كانت أنها يظهر ولكن منه، يجمع كان
حرصه، يمكن ال مما البالد باختالف الواحد الزمن ويف الزمان، باختالف الواحد البلد يف
الرابع القرن أواسط يف مرص يف بنفسه املقديس الدين شمس شاهده بما نأتي وإنما
فثقيلة الرضائب «وأما قال: ودمياط، تنيس يف تؤخذ كانت التي الرضائب من للهجرة
أن القبطي يمكن فال الشطوية الثياب وأما النيل، ساحل وعىل ودمياط تنيس بخاصة
سمارسة يد عىل إال تباع أن وال السلطان، بخاتم عليها يختم ما بعد إال منها شيئًا ينسج
يطويها، من إىل تحمل ثم جريدته، يف يباع ما يثبت السلطان وصاحب عليها، عقدت قد
واحد وكل يحزمها، من وإىل السفط، يف يشدها من إىل ثم بالقرش يشدها من إىل ثم
عىل يكتب واحد وكل يشء، يؤخذ امليناء) (أي الفرضة باب عىل ثم يأخذه، رسم له منهم
ومثل دينار الزيت زق عىل بتنيس ويؤخذ إقالعها، عند املراكب تفتش ثم عالمته، السفط
رضائبيٍّا تنيس بساحل رأيت ثقال، رضائب بالفسطاط النيل شط عىل ثم وأشباهه، هذا
سواحل عىل عدة ومثله دينار، ألف يوم كل يف (يجمع) املوضع هذا قبالة قبل جالًسا
وبالفرما الغرب، مراكب عىل أيًضا وباإلسكندرية اإلسكندرية، وساحل الصعيد يف البحر

درهم.»61 حمل كل من بالقلزم ويؤخذ الشام، مراكب عىل
ولوازم الري نواحي إىل أذربيجان من يخرج مما يتحصل كان أنه حوقل: ابن وذكر
السنة.62 يف درهم ١٠٠٠٠٠٠ واألغنام واألبقار التجارات وأسباب والدواب، الرقيق عىل
كانت وال العباسية، الدولة أوائل يف رواج لها يكن لم وأمثالها الرضائب هذه أن عىل

االضمحالل. عرص يف تعاظم دخلها ولكن الذكر، تستحق غلتها
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أسواٍق من املال لبيت يجبى ما باملستغالت يراد الرضب: دار وغلة املستغالت (٥)
السلطان) يملكها (أي للسلطان تربتها أرض يف الناس ابتناها طواحنَي، أو منازَل أو
الرضب ودور واألرحاء األسواق غالت مبلغ خرداذبة ابن وذكر أجرة63 عنها فيؤدي
سامرا ومستغالت غالت وبلغت السنة،64 يف درهم ١٥٠٠٠٠٠ بغداد السالم مدينة يف

السنة.65 يف درهم ١٠٠٠٠٠٠٠ وأسواقها

ولكن كثريًا، شيئًا الرضائب هذه من تجبي كانت زهوها إبان يف العباسية فالدولة
تقدم. كما الخراج عىل كانت العمدة

املجموع املال إرسال يف العمال صدق (1-2)

بالخراج يستأثرون كانوا ما كثريًا أنهم أمية بني عمال جور من ذكرناه مما رأيت قد
طعمة معاوية جعلها إذ بمرص العاص بن عمرو فعل كما الخلفاء بإذن إما ألنفسهم،
أيام يف حصل كما الحروب يف املال إىل الحاجة بحجة أو عيل، عىل نرصته مقابل يف له
أن أو وطاعته)،66 سكوته (أي لقعوده التماًسا متمرد لعامل اسرتضاء أو الحجاج،
يف العراق عىل واليته يف امللك عبد بن مسلمة فعل كما سبب لغري بالخراج العامل يعيص
ناهيك عصيانه، خاف ولعله بالخراج؛ يطالبه أن استحيى «يزيَد» فإن يزيد67 أخيه أيام
املال، بيت حق من وهي والغنائم الفيء أموال من خلفائهم عن العمال يكتمه كان بما
٩٨ه، سنة جرجان فتحه بعد املهلب بن يزيد فعل كما فيها ويطمعون يذكرونها وقد
لكنه للخليفة عنها كتب درهم، ٦٠٠٠٠٠٠ املال لبيت منه بقي كثريًا ماًال أصاب فإنه
من املال يستخرجوا أن إىل األحوال بعض يف الخلفاء دعا ونحوه ذلك لنفسه،68 استبقاها

تقدم. كما بالقوة عمالهم
ثم األقربني، أهلهم من الدولة أوائل يف عمالهم معظم كان فقد العباس، بنو أما
من الخلفاء وكان دولتهم، قيام يف رغبة الناس أكثر وهم الفرس، أنصارهم استعملوا
ماليني ثالثة املأمون أيام يف بلغت حتى رواتبهم زيادة يف يقرصون ال األخرى الجهة
يدرك ولم املرشق، عىل سهل بن الفضل املرتب) وهي العني (بكرس ِعمالة وهي درهم69
٦٠٠٠٠٠ عىل يزد لم عمالهم اقتضاه راتب أكرب ألن أمية؛ بني عمال من أحد مثلها

العراق.70 عىل هبرية بن عمر بن يزيد عمالة وهي درهم،
العمال وإجماع أعمالهم، نظام حفظ عىل دولتهم أوائل يف العباس بني ساعد ومما
الدولة، تلك عقد واسطة كانوا فإنهم الربامكة، وخصوًصا وزرائهم، رأي سداُد والئهم عىل
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العباس بني استيالء يعدون كانوا ألنهم اإلجمال؛ عىل الفرس كان وكذلك تمدنها، وزهرة
إياهم. واحتقارهم أمية بني من للتخلص أعوام منذ يتوقعونها كانوا هللا من رحمة عليهم
والفتن، الحروب كقلة املأمون؛ أيام يف الدولة جباية لكثرة أخرى أسباب وهناك
الزراعة عن الناس الشتغال لألعمال، مفسدة للخراج، مضيعة لألموال، مذهبة فإنها

الجند. يف األموال وإنفاق والتجارة

النفقة قلة أسباب (3)

بني أيام عىل بالقياس العباسية الدولة يف الخراج كثرة أسباب عن الكالم من فرغنا
إىل فلنأِت العباسية، الثروة أسباب من األول القسم وهي (١٩٠٣ (سنة األيام وهذه أمية،

ثالثة: أسبابها وأهم النفقة، قلة وهو الثاني القسم

املوظفني قلة (1-3)

إنهم باإلجمال: ويقال تنظيمها، نمط باختالف الحكومة مصالح يف املوظفني عدد يختلف
املطلق الحكم الستغناء املقيدة؛ الحكومات يف منهم االستبدادية الحكومات يف عدًدا أقل
ومقدار القضائية، املحاكم يف ذلك اعترب فيه، النظر ملراجعة وضبطه يشء كل تدوين عن
القانونية، األحكام عهد يف وبينهم العرفية، األحكام عهد يف موظفيها عدد بني الفرق
مقابلة الفرق هذا لبيان ويكفي متشابه، فيها والسبب الحكومة مصالح سائر عليه وقس

اليوم. بعددهم الحايل نظامها قبل املرصية الحكومة موظفي عدد
ال عرش) الثامن القرن أواخر (يف إليها الفرنسيني دخول قبل مرص حكومة كانت

سليمان. السلطان وابنه الفاتح سليم السلطان عليه رتبها ما نحو عىل تزال
بيًكا ٢٤ يليه األستانة من املرسل الوايل وهو (الباشا) رئيسها أن ذلك وخالصة

وهم: القطر؛ يف الكربى املصالح يتولون ١٢ منهم خانه) (طلبه

رسه. وكاتم (الباشا) نائب وهو الكخيا: (١)
عندنا. املالية ناظر ويقابل الخراج يف ينظم وهو الدفرتدار: (٢)

مرص. خراج من يخصها ما األستانة إىل يحمل وهو الخزنة: أمري (٣)
الحجاز. إىل الحج قيادة يتوىل وهو الحج: أمري (٤)

واإلسكندرية. ودمياط السويس ثغور لقيادة قباطني ثالثة (٥)
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والرشقية. والغربية واملنوفية والبحرية جرجا ألقاليم مديرين خمسة (٦)

مثل وأعمالهم والفيوم، والجيزة واملنصورة القليوبية ألقاليم كشاف أربعة وهناك
األخرى. األقاليم مديري البكوات أعمال

واملحتسب. الرضبخانة وأمري القايض األخرى املصالح ومن
وهي: وجاقات تسمى فرق ست عن عبارة الجند وكان

السلطاني. الحرس نخبة من مؤلف وهو املتفرقة: وجاق (١)
سليم السلطان جيش ضابطان صف من األصل يف مؤلف وهو الجاويشية: وجاق (٢)

الخراج. جباية إليهم فعهد
الهجانة. وجاق (٣)

البنادق. ناقلو وهم التفقجية: وجاق (٤)
العثمانية، للدولة الخاضعة القبائل نخبة من أخالط وهم االنكشارية: وجاق (٥)

بهم. البالد محافظة إلناطة باملستحفظني أيًضا يعرفون وكانوا
العزب. وجاق (٦)

عىل «وجاقيل» واحدهم «وجاقلية» لهم يقال أفراد من مؤلًَّفا الوجاقات هذه من كل وكان
والخزندار والدفرتدار اختيار والباش الكخيا يصحبه باآلغا، يلقب ضابط، منها وجاق كل
شورى مجلس يتألف الوجاقات سائر من الضباط هؤالء اجتماع ومن والروزنامجي،71

بمصادقتهم. إال أمًرا يقيض فال الباشا
عىل يزيد فيه املوظفني عدد ترى وال املركزي، املرصية الحكومة نظام خالصة هذه
إىل بلغ ربما وغريهم والنوَّاب الكتَّاب من يلحقه ما اعتربنا فإذا الجيش)، عدا (ما خمسني
النظار ومجلس الحكومة نظارات األيام هذه يف يقابل وهو ،٤٠٠ أو ٣٠٠ قل أو ٢٠٠
ألفني عىل موظفيها عدد يربو مما املصالح، وسائر والبوليس الصحة ومصلحة واملعية

يأتي: كما
يتولون الذين وهم العمال، األوىل: الفئة فئتان: اآلن املرصية الحكومة يف املوظفون
والفئة اب، والحسَّ والكتاب األقالم، ورؤساء النظار، ومنهم شؤونها، وإدارة أعمالها
طبقة من املوظفني عدد وإليك ونحوهم، والبوابون، الفراشون، ومنهم الخدمة، الثانية:

واألقالم.72 واملصالح النظارات باعتبار مرتبة فقط العمال
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العمال طبقة من ١٩٠٢ لسنة املرصية الحكومة موظفي عدد

عدد

وتوابعها املعية ١١٢١
النظار مجلس ١٨
الشورى مجلس ٢٦
الخارجية نظارة ٢٤
املالية نظارة ٤١٩
املعارف نظارة ٤٢٤
الداخلية نظارة ١٨٦
الحقانية نظارة ٢٧٦٠
األشغال نظارة ٦٢٩
الحربية نظارة ٣٣٠٦

وماليتها األقاليم إدارة مصالح ١٧١٥
البوليس مصلحة ٦٦٤٤
الصحة مصلحة ٥٢٦
السجون مصلحة ١٠٥
الرقيق منع مصلحة ١٥
الدفرتخانة مصلحة ٣٦
الجمارك مصلحة ٥١٠
السواحل خفر ٢١٨

(الجمارك) الدخوليات ١٤٠
األسماك مصايد ٤

الرسالة ١٣
الحديدية السكة ١٩٣٨
التلغرافات ٣٢٧

اإلسكندرية ميناء ٢٩
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عدد

البوستة ٥٥٠
الفنارات ١٠٣
الليمانات ٦

للمصاغات التمغة ١٥
للمعارف تابعة مكاتب ٣٠١
الخديوية الكتبخانة ١١

األنتكخانة ٤
األهلية املطبعة ١٤

واملشرتكة الحرة املريي أمالك ٩٠
البلدي القومسيون ٢٢٧

(الجملة) ٢٢٤٥٤

املصالح منهم أخرجنا فإذا ،٢٢٤٥٤ العمال من املرصية الحكومة موظفي فجملة
وهي: الحكومة شؤون إدارة يف لها دخل ال إذ اإليراد ذات

عدد

الحديدية السكك ١٩٣٨
التلغرافات ٣٢٧

اإلسكندرية ميناء ٢٩
البوستة مصلحة ٥٥٠

الفنارات ١٠٣
الليمانات ٦
التمغة قلم ١٥

(الجملة) ٢٩٦٨
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من وبإخراجه ،٤٦٨٣ املجموع كان ،١٧١٥ موظفيها وعدد األقاليم إدارة ومصالح
ومصالحها نظاراتها يف املرصية الحكومة موظفي عدد وهو ١٧٧٧١ يبقى األصيل العدد
املماليك، أيام يف عليه كان ما وبني العدد هذا بني العظيم الفرق فاعترب الجيش، عدا ما

العباسية. الدولة يف الحكومة موظفي عدد عليه وقس
معظم ترى فإنك العباسية، الدولة نفقات قائمة مراجعة من يتضح ذلك أن عىل
والحشم، والغلمان، الخاص، والحرس البالِط، وَخَدَمِة الجند، من هناك الرواتب أصحاب
جزء إال الحقيقيني الحكومة عمال من وليس ونحوهم، الصيد، وأصحاب والفراشني،
… والبوابني والخزان، الدواوين، وأصحاب الكتاب»، «بأكابر عنهم املعرب وهم صغري
ونفقات والفرسان، القايض، إبراهيم بن وإسحق (الوزير)، سليمان بن هللا وعبد إلخ،
تزيد الحقيقية مصالحها عىل الحكومة نفقات نظن وال ذلك، ونحو والعلوفة، السجون،
عىل اآلن املرصية الحكومة نفقات أن مع دينار) ١٢٥٠٠٠٠ (أي املال ذلك نصف عىل
مرص وما جنيه، ٣٢٥٠٠٠٠ عىل تزيد فقط النظام وحفظ والتحصيالت اإلدارة مصالح
املوظفني كثرة فمن الزيادة هذه سبب وأما صغري، جزء إال العباسية اململكة إىل بالنظر

تقدم. كما والتحرير الضبط من الحديث النظام اقتضاه ملا
عددهم قلة ليس املوظفني حيث من العباسية الدولة نفقات قلة يف السبب أن عىل
يوفرونه مال من العمال بعض أرزاق تسديد أعني بال، ذا آخر سببًا هناك ولكنَّ فقط،
والخزان الدواوين وأصحاب الكتاب أكابر أرزاق أن رأيت فقد الوارد؛ باب يف يدخل وال
هم بل الدواوين موظفي كل ليسوا هؤالء أن غري اليوم، يف دينار وثلثا ١٥٦ إلخ …
عىل وخلفائهم اإلعطاء دواوين ُكتَّاب «سوى هناك: قوله من ذلك ويتضح فقط، الكرباء
مما أرزاقهم يأخذون فإنهم املال، بيت وخزان وأعوانهم، وأصحابهم التفرقة، مجالس
اختصار عىل أيًضا ذلك ويدل بدوابهم.» املخلني وغرم الساقطني، أموال من يوفرون
عن فضًال حسابه ضبط أراد إذا الباعة أصغر األيام هذه يف يرتكبه ال مما الحسابات
الوارد، أبواب يف تدون أن يجب كان املخلني وغرم الساقطني أموال فإن الحكومة، دوائر
القيود لهذه يكون ال أن نستبعد أننا وعىل النفقات، باب يف املوظفني أولئك رواتب وتدون
أو االختصار يف حبٍّا القائمة هذه من أسقطت وأنها العباسية، الحكومة دفاتر يف محل

أخرى. ألسباب
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الحكومة عىل الدين وجود عدم (2-3)

وهي إال دولة من وما الديون، يف األوربية الحكومات انغماس الحديث، التمدن أدران من
عبء فهو عام، كل دخلها من بعضه تسديد أو فوائده، تأدية من لها بد ال بمال مدينة
عندها الدخل أبواب كثرة مع دخلها، من يفضل ما قلة يف كبري وسبب ماليتها عىل ثقيل
كانت أو العباسية، الدولة يف معروفة تكن لم التي املختلفة الرضائب من فرضته مما
يجتمع جنيه ١٢٠٠٠٠٠٠٠ إنجلرتا دخل أن تقدم فقد ا، جدٍّ خفيفة صورة عىل معروفة
تستغرقها الدولة نفقات وأن العهد، حديثة أكثرها رضائب من أخماسها أربعة نحو
الدولة هذه عىل ما فائدة وفاء يف يذهب تقريبًا الدخل هذا ربع أن ذلك أسباب فمن كلها،
٣٠٠٠٠٠٠٠ حوايل عام كل اإلنجليزية الحكومة خزينة يف لبقي ذلك ولوال الديون، من
فإن الديون، يف غارقة وحدها إنجلرتا وليست كلها، العباسية الدولة ثروة نحو أي جنيه
يف العالم دول أشهر بديون بيانًا وهاك ديونها، تفاوتت وإن مثلها، أوربا دول معظم
اآلتي الجدول يف رتبناها وقد املليون، كسور عن النظر بقطع عرش، التاسع القرن آخر

األكثرية: باعتبار

(Statesman’s year book) العالم دول أشهر ديون

جنيه

فرنسا ١٢٥٠٠٠٠٠٠٠
إنجلرتا ٧٠٠٠٠٠٠٠٠
روسيا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠

املتحدة الواليات ٢٠٠٠٠٠٠٠٠
العثمانية الدولة ١٢٨٠٠٠٠٠٠

النمسا ١٢٠٠٠٠٠٠٠
مرص ١٠٣٠٠٠٠٠٠
أملانيا ١٠٠٠٠٠٠٠٠
هولندا ٩٣٠٠٠٠٠٠
الصني ٥٤٠٠٠٠٠٠
اليابان ٤٨٠٠٠٠٠٠
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جنيه

إيطاليا ٢٢٠٠٠٠٠٠
إسبانيا ١٢٠٠٠٠٠٠

(الجملة) ٣٠٣٠٠٠٠٠٠٠

النفقة من إليه احتاجت بما األجيال، بتوايل الدول تلك عىل الديون هذه تراكمت وقد
يف العباسية الدولة تكن لم مما ذلك نحو أو الكربى، املرشوعات إنشاء يف أو الحروب، يف
تقدم. كما الجباية فضالت من تدخره مما تنفق زهوها أيام يف كانت ولكنها عنه، غنى
مالها بيت يف يبق ولم االضمحالل، طور يف النفقة أسباب وكثرت الجباية قلت فلما
كبار من وخصوًصا الثروة، أهل من األموال استخراج إىل عمدت الحروب يف تنفقه ما
وسموا ونحوه، باالختالس مالها من أثروا الذين والكتاب والعمال، كالوزراء، موظفيها

سيأتي. كما مصادرة ذلك
يف التجار بعض من املال تستسلف األحيان بعض يف كانت العباسية الدولة أن عىل
الناس أقدر وهم اليهود، مع ذلك يفعلون كانوا ما وأكثر أجلها، يحل لم أوراق مقابل
نحو القروض تلك عىل يأخذونه كانوا الذي الربا مقدار وبلغ يخفى، ال كما املرأباة عىل
إذا الهجري الرابع القرن أوائل يف املقتدر وزير عيىس بن عيل كان فقد املائة، يف ٢٠
ولم األطراف، من وردت سفاتج عىل التجار من استسلف وجه له وليس املال، إىل احتاج

بعد. تحل
فإذا الشهر، يف دينار كل عىل ونصًفا دانًقا الربا من عليها يدفعه ما مقدار وكان
يتعامل كان من وأشهر درهم، ٢٥٠٠ الشهر يف رباها بلغ دينار آالف عرشة استدان
تجار من وهو فنحاس، بن بيوسف يعرف كان رجل بغداد يف اليهود صيارف من معهم
سنة،73 عرشة ست مدة مقامهما قام من أو عمران بن هرون اسمه وآخر أيًضا، األهواز

األيام. هذه يف الشائع األهيل الدين قبيل من يعد ال ذلك أن غري
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وتدبريهم األولني الخلفاء اقتصاد (3-3)

األولني األمراء من يتلوهم ومن الدول مؤسيس أن السيايس التاريخ يف املقررة األمور من
دعائمها، تثبيت أو الدول إنشاء لهم يَتَأَتَّ لم ذلك ولوال والتدبري، االقتصاد فيهم يغلب
فإذا باالدخار، النمو إىل تدعو والصبوة الدولة، بصبوة ذلك عن التاريخ فالسفة ويعرب
الكهولة إىل املرء يتقهقر كما عقبيها، عىل ناكصة عادت نموُّها وتَمَّ شبابَها الدولُة بلغت
صبية املنصور فتناولها طفلًة، السفاح حوزة يف نشأت العباسية فالدولة فالشيخوخة،
الكهولة إىل تقهقرت ثم واملأمون، الرشيد أيام يف شبابها أدركت حتى وأنماها فغذاها

ذلك. بعد أتوا الذين الخلفاء أيام يف فالهرم فالشيخوخة
كان ولو الثياب74 بعض سوى يخلف ولم سنوات، أربع ملك وقد السفاح تويف
وغريها. الجبايات عن فضًال أمية بني غنائم من له وقع ما لكثرة كثريًا؛ ماًال لجمع طماًعا
٨١٠٠٠٠٠٠ نحو أثنائها يف ادَّخر سنة وعرشين بضًعا فتوالها املنصور وخَلَفه
يضع ال كان ولكنه بخيًال يكن ولم بالبخل، متهًما حرصه لفرط وكان تقدم، كما درهم
وفضل دولته، تأييد يف منفعة بذله يف رأى إذا إال املال يبذل يكن لم موضعه، غري يف الكرم
يف الخطاب بن عمر فضل مثل والعدل والشدة بالحزم العباسية الدولة تأييد يف املنصور
املهدي ابنه به أوىص ما نظره وحسن وتدبريه اقتصاده دالئل من يكفيك اإلسالم، تأييد
سنني عرش الخراج عليك كرس إن ما األموال من لك جمعت «قد قوله: ذلك من وفاته، عند
أمرك، يف النساء تدخل أن وإياك البعوث، ومصلحة والذرية والنفقات الجند ألرزاق كفاك
السبَل ِن وأَمِّ األطراف، واضبط الثغور، واشحن الرعية، ألموال والتبذير واألثرة وإياك
النوائب فإن واخزنها، األموال وأعد عنهم، املكاره وادفع عليهم، املرافق وأدخل العامة،
وإياك استطعت ما والجند والرجال الكراع وأعد الزمان، شيم من وهي مأمونة، غري
ملعرفة الليل يف رجاًال وأعد وتضيع، األمور عليك فتتدارك الغد إىل اليوم عمل وتأخري
بنفسك، األمور وبارش الليل، يف يكون ما ملعرفة النهار يف ورجاًال النهار، يف يكون ما
نفسك وخذ وكتَّابك، بعمالك الظن وأسئ الظن، حسن واستعمل تكسل، وال تضجر، وال

بالتيقظ.»75

العبث، أو اللعب، أو اللهو يشبه يشء وال لهو داره يف يَُر ولم خالفته، مدة املنصور قىض
يبحث أن رأسه عىل واقًفا وكان الرتكي حماًدا فأمر جلبة فسمع مجلسه يف كان مرة، إال
وهو الجواري وحوله جلس وقد املنصور خدم من خادًما فرأى فمىض ذلك، سبب عن
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هو يشء «وأي فقال: املنصور وأخرب حماد فعاد يضحكن، وهن بالطنبور، لهن يرضب
بخراسان»، «رأيته فقال: الطنبور؟!» ما أنت يدريك «وما فقال: له فوصفه الطنبور؟»
فرضب بالخادم فأمر منه، خوًفا تفرقن رأينه فلما الجواري إىل ومىش املنصور فقام

فباعه. الخادم وأخرج الطنبوُر، َ تكرسَّ حتى بالطنبور رأسه

وإذا قميصه، ويرقع هروية جبة يرتدي كان باللباس، نفسه عىل بخيًال املنصور وكان
ويعطي يعطيه، فال درهًما أحدهم سأله فربما الزًما، الجود رأى إذا إال بخل أحٌد استجداه
فقريًا وكان الخالفة بعد لقيه القدماء معارفه أحد أن ذلك أمثلة من سؤال، بال ألًفا اآلخر
أيرس «أنت له: فقال لهن.» وخادم واملرأة بنات «ثالث قال: عيالك؟» «ما املنصور: فسأله
سأل نهيك بن عيىس تويف وملا شيئًا، يعطه ولم بيتك!» يف يدرن مغازل أربعة العرب،
عىل امرأته أنفقته دينار ألف «خلف الخادم: فقال املال من خلَّفه عما خادمه املنصور
من لكل أمر ثم املنصور فأطرق «ستٍّا»، قال: البنات؟» من خلَّف «كم فقال: مأتمه.»
واحد يوم يف بيته أهل يف املنصور وفرق تزويجهن، يف وسعى دينار ألف بثالثني البنات

درهم.76 ١٠٠٠٠٠٠٠
جملتها ومن وجوه؛ عدة من بأبيه شبيًها وكان املهدي، ابنه خلفه املنصور تويف وملا
وتقررت الحكومة، إدارة وتنظمت الدواوين ترتبت أيامه ويف األمور، دقائق يف النظر
ورًعا، تقيٍّا وكان بنفسه، للمظالم يجلس وكان يسار77 بن معاوية وزيره يد عىل القواعد
قصريًا، زمنًا الهادي بعده وتوىل االقتصاد، من أبوه عليه كان ما مثل يف يكن لم ولكنه
األرزاق اتسعت وقد برمك، آل من الوزراء إىل أفىض قد اململكة تدبري وكان الرشيد ثم
يحرضونهم وكانوا كرًما الخلفاء فزادوا وسخاء، كرم أهل الربامكة وكان األموال، وكثرت
فقام يوًما يسايره وكان الرشيد مع الربمكي يحيى فعل كما صغرهم، منذ ذلك عىل
درهم.» خمسمائة «يُعَطى الرشيد: فقال دابتي.» عطبت املؤمنني أمري «يا فقال: رجل
أمرت وقتما بيشء إيلَّ أومأت أبتاه «يا ليحيى: الرشيد قال الرجل نزل فلما يحيى، فغمزه
خمسة مثلك يذكر إنما لسانه، عىل املقدار هذا يجري ال «مثلك فقال: هو؟» فما بالدراهم
«تقول: فقال: أقول؟» كيف هذا مثل سئلت «فإذا قال: ألف.» آالف وعرشة ألف، آالف

نظرائه.»78 فعل به ويفعل دابة له يُشرتَى
أرادوه، مما أبعد إىل صار حتى ذلك فنشطه فطرته، من للجود مياًال الرشيد وكان
من وهما واإلرساف، البذخ يف ذلك بعد الخلفاء وأوغل حده،79 عند إيقافه إىل واضطروا

سيجيء. ما عىل دولتهم سقوط أسباب
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النفقة، وقلة الدخل كثرة األول عرصها يف العباسية الثروة أسباب أن القول وجملة
الدخل: كثرة وأسباب

اململكة. سعة (١)
خواطرهم. الطمئنان والتجارة بالزراعة الناس اشتغال (٢)

األرض. عىل املرضوب الخراج ثقل (٣)
بغداد. إىل املجموع املال إرسالهم يف العمال صدق (٤)

النفقة: قلة وأسباب

املوظفني. قلة (١)
يِْن. الدَّ وجود عدم (٢)

األولني. الخلفاء اقتصاد (٣)

هوامش

ج٤. ١٩٦ األثري ابن (1)
.١٥٧ الفخري (2)

ج٦. ١٣ األثري ابن (3)
ج٣. ٤٣٥ الطربي (4)
ج٦. ٨ األثري ابن (5)
ج٦. ٨٨ األثري ابن (6)

ج١. ٢٤٠ خلدون ابن (7)
.١٥٧ الفخري (8)

.١٤ خرداذبة ابن (9)
.١٦٥ املاوردي (10)
.٢٠٥ الفقيه ابن (11)

.٢٤٠ قدامة (12)
.١٧١ املاوردي (13)
.٢٤١ قدامة (14)
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.٨٣ اإلصطخري (15)
.١٢٢ املقديس (16)

ج٢. ٥٥٥ اليعقوبي (17)
.٣٤٥ حوقل ابن (18)

.Aperҫu gén. sur I’Egypte 1–165 (19)
.٨٨ حوقل ابن (20)

ج١. ٩٩ املقريزي (21)
.١٠٨ حوقل ابن (22)

.Descrip. d’Egypte Xll (23)
ج٢٠. ١٥٥ التوفيقية الخطط (24)
ج٢٠. ١٥٥ التوفيقية الخطط (25)

.١٦٥ املاوردي (26)

.١٤١ املاوردي (27)
.٢٠ يوسف ألبي الخراج كتاب (28)

و١٦٨. ٧٧ املاوردي (29)
.٢٦١ والبالذري ٦٤ والفخري ١٦٨ املاوردي (30)

ج٦. ٤٨ األثري وابن ج٣ ٦٠٧ الطربي (31)
ج٣. ١٠٣٩ والطربي ج٦ ١٤٧ األثري وابن ١٩٨ الفخري (32)

ج٣. ١٠٩٣ الطربي (33)
ج١. ١٠٣ املقريزي (34)

.١٦١ العقارية القوانني (35)
ج١. ٣٠٨ املقريزي (36)
ج١. ٩٩ املقريزي (37)

بعدها. وما ١٦٤ العقارية القوانني (38)
.١٢ صفحة ١٩٠٢ لسنه مرص ميزانية (39)

.١٠٨ حوقل ابن (40)
.١٥٧ اإلصطخري (41)

.٤٥١ املقديس (42)

108



العباسية الثروة أسباب

ج٦. ١٣٥ األثري ابن (43)
ذلك مقدار أن والفخري الفداء وأبي األثري ابن ويف — ج٣ ١١٤٣ الطربي (44)

النساخ. من خطأ وهذا «٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠» درهم ألف ألف ألف ثالثون املال
الذيل». «يف حوقل ابن (45)

.٢٠ حوقل ابن (46)
الذيل». «يف حوقل ابن (47)

.١٨٧ املاوردي (48)
.٢٢٦ املقديس (49)

.٣٣٧ حوقل ابن (50)
و٢٠٢. ١١٥ اإلصطخري (51)

.٢٠٦ الفقيه ابن (52)
.٥١ حوقل ابن (53)
.١٨٤ املقديس (54)

ج١. ١٠٩ املقريزي (55)
.١٠٧ حوقل ابن (56)
.٢٣١ املقديس (57)
اإلصطخري. (58)
.١٠١ املقديس (59)
.٣٤١ املقديس (60)
.٢١٣ املقديس (61)

.٣٥٣ حوقل ابن (62)

.٢١٧ حوقل ابن (63)
.١٢٥ خرداذبة ابن (64)

.٣٨ البلدان) (كتاب اليعقوبي (65)
ج٢. ١٤٣ األثري ابن (66)
ج٥. ٤٧ األثري ابن (67)

ج٢. و١٣٥٠ ١٣٣٤ الطربي (68)
ج٣. ٨٤١ الطربي (69)
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ج٢. ٢٨١ خلكان ابن (70)
ثالثة). (طبعة ج٢ ١١ الحديث مرص تاريخ زيدان: جرجي (71)

.١٩٠٢ لسنة املرصية الحكومة ميزانية (72)
.Einnahmebudget des Abbasiden Reiches 63 (73)

ج٥. ٢١٩ األثري ابن (74)
ج٦. ٨ األثري ابن (75)
ج٦. ١٣ األثري ابن (76)

.١٦٣ الفخري (77)
.٧٨ امللوك سري (78)

ج٣. ١٣٣٢ الطربي (79)
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يفعرصاالضمحالل العباسية الدولة ثروة

االضمحالل ذلك أسباب يف تمهيد (1)

العباسية فالدولة الشيخوخة: إىل الطفولة من الحياة بأدوار شبيهة أدوار دولة لكل
يف بعدهما أخذت ثم الزاهر، العبايس العرص وهو واملأمون الرشيد أيام يف شبابها بلغت
أيام يف شبابها الشام يف األموية الدولة بلغت كما فالشيخوخة، الكهولة نحو االنحدار
الخليفة أيام يف شبابها بلغت باألندلس األموية والدولة الوليد، وابنه مروان بن امللك عبد
السلطان أيام يف الدور ذلك بلغت العثمانية والدولة املستنرص، الحكم وابنه النارص

أطوار: خمسة إىل الدولة أيام خلدون ابن قسم وقد ذلك، عىل وِقْس سليمان،

الظفر. (١)
االستبداد. (٢)
الفراغ. (٣)

والقنوع. املساملة (٤)
والتبذير.1 اإلرساف (٥)

بالتأويل، إال ا تامٍّ انطباًقا الدول جميع أحوال عىل ينطبق ال ربما إجمايل تقسيم وهو
الكالم إىل التقدم قبل بنا ويحسن واضح، رصيح فإنه العمر باعتبار تقسيمها وأما
يتعلق مما االضمحالل ذلك أسباب نذكَر أن االضمحالل عرص يف العباسية الثروة عن

فنقول: الكتاب هذا بموضوع



الثاني) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

والفرس العرب (1-1)

خراسان، أهل وخصوًصا الفرس بنرصه قامت إنما العباسية الدولة أن تقدم مما علمت
للعرب، تعصبهم من كان ِلَما أمية؛ بني من ألنفسهم انتقاًما إال ينرصوها لم وهؤالء
للفرس عرفوا فالعباسيون مسلمني، كانوا ولو لهم الخاضعة األمم سائر واحتقارهم
والعمال الوزراء منهم واتخذوا الدولة، مصالح يف واستخدموهم فقربوهم ذلك يف فضلهم
املراقب املحاذر نظر الدولة إىل ينظرون وصاروا العرب شأن فضعف وغريهم، والكتَّاب
أيام يف العباسيني عند املنازل أرفع الفرس وبلغ نفوذهم، إرجاع يف لهم حيلة وال
الربامكة جود من كان ما رغم إسقاطهم يف وسعوا عليهم العرب حقد فزاد الربامكة،
ينجوا لم أنهم عىل مركزهم، عن دفاًعا السخاء يف يبالغون كانوا ولعلهم أخالقهم، وكرم
نكبهم حتى امللك يف بالطمع واتهموهم بهم فوشوا للعرب ينترصون ممن الحساد من
إىل ينتسب ولكنه عربيٍّا يكن لم وهو الربيع بن الفضل وشاتهم أشهر ومن الرشيد،

عفان.2 بن عثمان بموىل نسبه التصال العرب
مات ثم وسلطانهم، شوكتهم إىل سريجعون أنهم العرب ظن الربامكة نكب فلما
زبيدة أمة ألن األبوين؛ عربي واألمني الخالفة، عىل واملأمون األمني ابناه واختلف الرشيد
املأمون وأما (الحربية)، العرب جند وفيهم بنارصه بغداد أهل فأخذ املنصور، حفيدة
نرصوا كما الخراسانيون فنرصه وشيعته3 أخواله بني خراسان يف وكان فارسية، فأمه
إىل وعادوا الفرس إىل النفوذ فعاد املأمون، وفوز األمني بمقتل الخالف وانتهى أجداده،
فاريس وهو سهل، بن الحسن توىل ملا وخصوًصا هؤالء، عىل ذلك فعظم العرب، امتهان
باملجويس نرىض «ال وقالوا: إسالمه يف فطعنوا اإلسالم، يف العهد حديث األصل مجويس
إىل املأمون وجاء قهًرا4 السكينة إىل عادوا ولكنهم الحكومة، عىل وتمردوا املجويس.» ابن
بأن القول إىل ذلك فجره والفلسفة بالعلم هو واشتغل ولنرصائه، له األمر واستتب بغداد

رده. يستطيعوا لم ولكنهم له كرًها العرب فازداد مخلوق، القرآن

األتراك (2-1)

تركية أمة وكانت باهلل، املعتصم أخيه إىل الخالفة أفضت ٢١٨ه سنة املأمون مات فلما
يأتمن ال أصبح قد وكان لألتراك، محبٍّا فشب تركستان5 يف الصفد بالد من األصل
ولم الخلفاء، عىل جرأتهم مظاهر أول وهي األمني، أخاه قتلوا أن بعد نفسه عىل الفرَس
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إياه سامهم ما بعد ضعفهم من يعلمه ملا العرب؛ جند يف ثقة األخرى الجهة من له يكن
بمحاربتهم، أجله دنو عند أوصاه املأمون أخاه أن ذلك عىل وِزْد اإلذالل، من العباسيون
الفتوح وكانت والعرب، الفرس غري من ينرصه من عىل االعتماد عن غنًى له يََر فلم
الخلفاء بالط إىل الهدايا يبعثون هناك العمال وكان النهر، وراء ما أدركت قد اإلسالمية
فاقتنى بهم، أمه نسب التصال اقتناؤهم عليه فهان والفراغنة، األتراك صبيان جملتها ويف
حتى وتكاثروا الهدية، سبيل عىل أتاه اآلخر والبعض باملال بعضهم اشرتى ألوًفا منهم
ترصفهم، سوء من البغداديون وضجر بغداد بهم فضاقت ألًفا6 عرش ثمانية عددهم بلغ
وال الجنود، منهم وجنَّد األرزاق لهم وأطلق فيها،7 وأنزلهم سامرا مدينة لهم فابتنى
الروم من أعدائه ضد حروبه يف والفوز سلطانه، تأييد يف له عونًا كانوا أنهم ريب
من كان بما العباسية الدولة تقهقر إىل سبيًال األخرى الجهة من كانوا ولكنهم والرتك،
وخلفاؤها مالها وبيت الدولة أصبحت حتى بالنفوذ، واستئثارهم األموال، يف مطامعهم

رحمتهم. تحت
مع وكان والعلم، الحكمة أهل من وجلسائه بطانته وكل حكيًما، عامًلا املأمون وكان
يوًما املأمون «ماشيت أكثم: بن يحيى قال وَدعته، ته برقَّ املثُل يُرضُب الجانب رقيق ذلك
فلما الشمس، من يسرته الذي الجانب من فكنت املهدي، بنت مؤنسة بستان يف األيام من
فقال: الشمس من يسرته الذي الجانب إىل أدور أن أردت الرجوع وأراد آخره إىل انتهى
قدرت لو املؤمنني أمري «يا فقلت: سرتتني.» كما أسرتك حتى بحالك كن ولكن تفعل، «ال
ومىش الصحبة.» كرم من هذا «ليس فقال: الشمس؟!» فكيف لفعلت، النار حر أقيك أن

سرتته.»8 كما الشمس من يل ساتًرا
أن فامتنع فعطش املأمون عند نائًما «كنت أيًضا: برمك بن خالد بن يحيى وقال
أطراف عىل يميش قام وقد فرأيته نومي، عيل فينغص نائم وأنا يسقيه، بغالم يصيح
ثلثمائة من نحو الكيزان فيه الذي املكان وبني وبينه املاء، موضع أتى حتى أصابعه
الفراش من قرب حتى أصابعه أطراف يميشعىل رجع ثم فرشب كوًزا منها فأخذ خطوة،

فراشه.» إىل صار حتى ينبهني لئال خائف خطوات فخطا عليه أنا الذي
واستخفوا فيه خدمه طمع حتى دولته ورجال حاشيته مالطفة يف املأمون وبالغ
يجبْه فلم غالم! يا بالخادم: فنادى يوًما، املأمون عند «كنت طاهر: بن هللا عبد قال به،
للغالم ينبغي «ما يقول: وهو تركي غالم فدخل غالم! يا وصاح: ثانيًا نادى ثم أحٌد،
غالم؟!» يا كم إىل غالم! يا غالم يا تصيح عندك من خرجنا كلما يرشب؟! وال يأكل أن
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يا وقال: إيلَّ نظر ثم عنقه! برضب يأمرني أن شككت فما طويًال رأسه املأمون فنكس
حسنت أخالقه ساءت وإذا خدمه، أخالق ساءت أخالقه حسنت إذا الرجل إن هللا، عبد

خدمنا.»9 أخالق لتتحسن أخالقنا نيسء أن نستطيع ال وإنا خدمه، أخالق

وسعة والفضل واألدب العلم مع والحلم، والدَّعة اللطف من املأمون مناقب كانت تلك
شديد غضوبًا وكان ضعيفة10 قراءة يقرأ العلم من عاريًا وكان املعتصم فخلفه الصدر،
قوة ذلك عىل وساعده بالصوالجة12 واللعب الخيل ركوب إىل الهمة منرصف النقمة11
بعيًدا فرًقا الدولة رجال فرأى خطوات13 بها ويميش رطل ألف يحمل كان فقد بدنه
ذلك مع وكان وفراغنته، أتراكه يف رغبة هو فازداد له يخلصوا فلم أخيه، وبني بينه
تأييده يف والشدة العنف فاستخدم القرآن، بخلق القول قبيل من املأمون أخيه رأي عىل
إىل يجب فلم القرآن يف رأيه عن وسأله الشهري اإلمام حنبل بن أحمد أحرض لقد حتى
مقيًدا14 وحبس جلده وقطع عقله غاب حتى عظيًما جلًدا بجلده فأمر بخلقه، القول
معتمده كان وإنما بذلك، يكرتث ال وهو العرب وخصوًصا منه املسلمني عامة نفور فزاد
من جاءوا ألنهم اإلسالمي؛ التمدن ويف اإلسالم يف العهد حديثو وهم األتراك جنده عىل
ففسدت التمدن، ذلك طريق يف عثرة حجر وكانوا الجاهلية، عهد يف تزال ال كانت بالد

الحني. ذلك من التقهقر يف الدولة وابتدأت األحوال واضطربت النيات

املال (3-1)

العرب، شأن ورفع ونرشه اإلسالم تأييد الراشدين الخلفاء عهد يف املسلمني غاية وكانت
وقلت جمعه سبيل يف وسيلة كل فبذلوا املال، إىل احتاجوا الخالفة األمويون طلب فلما
احتقارهم عليه وزادوا للعرب تعصبهم عىل ظلوا ولكنهم الدين، قواعد تأييد يف الرغبة
أمر أهملوا العباسيون توىل فلما واملال»، «العرب أنظارهم مطمح فكان األمم، سائر
االشتغال إىل زهوهم أيام يف وانرصفوا اإلطالق، عىل اإلسالم بنرصة واستبدلوه العرب،
وكانوا بالفرس ذلك عىل واستعانوا التمدن، عوامل من وغريها والتجارة والفلسفة بالعلم
تأييد أن عن فضًال للتمدن فطري استعداد وفيهم اإلسالمي، الفتح قبل املدنية يف عريقني
الخدمة فاخلصوا فيها، الخالفة مركز ألن بالدهم؛ عىل بالعمران يعود العباسية الدولة
الخلفاء خزائن يف األموال ففاضت ينابيعها، وتدفقت الثروة ونضجت البالد فعمرت
يف املجد قمة بلغوا حتى والرتف، والرغد الرخاء يف وانغمسوا فأرسفوا دولتهم ورجال
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كما — األتراك املماليك من واستكثر املعتصم أيام كانت فلما واملأمون، الرشيد أيام
األموال اختزان يف الدولة رجال غاية انحرصت الدولة، مصالح يف واستخدمهم — تقدم
كان وإنما أهلهم، أهلها وال بالدهم ليست ألنها البالد؛ خراب إىل ذلك آل ولو ألنفسهم
فيهم فطمع شكيمتهم رد عن الخلفاء وضعف بالدهم15 إىل وحملها األموال حشد همهم
الدولة ثروة فتحولت باألموال االستئثار إىل يتسابقون وصاروا واستبدوا، والوزراء العمال
فاضطر ونحوهم، والقواد والكتَّاب والعمال الوزراء إىل املال وبيت الخليفة من العباسية
واألموال األموال، يتطلبون والجند الجند، إىل سلطانهم واستبقاء شؤونهم إلصالح الخلفاء
بالقوة، أموالهم أخذ أي هؤالء؛ مصادرة إىل الخلفاء فعمد والكتاب، والعمال الوزراء عند

باملال. إال عمًال يعملون ال وهم رجال إىل تحتاج واملصادرة
بيعتهم تثبيت يف الخلفاء معول وعليه الدولة، كيان لحفظ القوة محور املال فأصبح
العصبية حت وامَّ قصورهم، داخل يف حتى حياتهم، عن والدفاع أعدائهم ومحاربة
أثناء يف مصعبًا أباه يخالف أن الزبري بن مصعب بن عيىس عىل قضت التي القرشية
وكان قريش، من حياءً للقتل نفسه ويسلم ٧١ه سنة مروان بن امللك عبد محاربته
محمد فجاءه الخالفة، يف هللا عبد أخيه حق عن يدافع وهو البقاء من يئس قد مصعب
لحفظ التسليم عىل عيىس ابنه حرض ولكنه فأبى سلم إذا األمان له فبذل مروان بن
له فقال عنك.» بنفيس ورغبت خذلتك أني قريش نساء تتحدث «ال الغالم: فأجابه حياته
ودعني العراق أهل صنع بما فأخربه مكة يف عمك إىل معك ومن أنت «اذهب مصعب:
فإنهم بالبرصة الحْق أبِت يا ولكن أبًدا، قريًشا عنك أخرب «ال الغالم: فقال مقتول.» فإني
ثم فررت.» أني قريش تتحدث «ال مصعب: فقال املؤمنني.» بأمري الحْق أو الطاعة، عىل

جميًعا.16 قتلوا حتى وقاتلوا فتقدم أحتسبك.» إني «تقدم البنه: قال
العباسية الدولة كانت فلما واليرس، العرس من الدولة حال تتبع الدولة ثروة إن ثم
يف أخذت ثم فيها، معظمها عىل الثروة كانت واملأمون الرشيد عهد عىل عمرانها إبان يف
الثالث القوائم مجاميع مقابلة من جليٍّا ذلك ويتضح املعتصم، أيام من بغتة التقهقر

وهي: أكثرها وأقدمها ذكُرها املتقدم

درهم. ٣٩٦١٥٥٠٠٠ ارتفاعها ٢١٠ه إىل ٢٠٤ سنة من خلدون ابن قائمة (١)
درهًما. ٣٨٨٢٩١٣٥٠ ارتفاعها ٢٢٥ه حوايل سنة من قدامة قائمة (٢)

درهًما. ٢٩٩٢٥٦٣٤٠ ارتفاعها ٢٥٠ه حوايل سنة من خرداذبة ابن قائمة (٣)
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عدا ما درهم، مليون ٤٠٠ نحو الثالث القرن أول يف كان الدولة ارتفاع أن فرتى
ثم غالت، بدون مليون ٣٨٨ املذكور القرن من األول الربع يف صار ثم والغالت، األموال
أواخر إىل النقص يف التدريج هذا فاعترب مليون، ٣٠٠ من أقل القرن ذلك أواسط يف صار
التي املصادر لقلة العصور؛ كل يف رصيًحا ذلك إثبات نستطيع ال أننا عىل الدولة، أيام
أو املضبوطة، امليزانيات تدوين يف الحكومة عناية لعدم إما الشأن، هذا يف إلينا بلغت

وغريها. األهلية الفتن أثناء يف لضياعها

عرصاالضمحالل يف الجباية مقدار (2)

رأيناه األعوام، توايل عىل الجباية بقايا من املال ببيت يجتمع كان فيما نظرنا وإذا
لهم توفق إذا كانوا أنهم عىل األولني، الخلفاء عهد عىل فيه يبقى كان بما يقاس ال
أن املأثورة أمثالهم ومن فيضيعه، يرسف من َخَلَفه شيئًا فيجمع يقتصد حكيم خليفة
،(١٩٣–١٩٨ (سنة األمني أنفقه والرشيد والهادي واملهدي واملنصور السفاح جمعه ما
جمعه وما ،(٢٣٢–٢٤٧ (سنة املتوكل أنفقه والواثق واملعتصم املأمون جمعه وما
(سنة املقتدر أنفقه واملكتفي واملعتضد واملعتمد واملهتدي واملعتز واملستعني املنترص

٢٩٥–٣٢٠ه).
اضطر إذ املقتدر، أيام يف إال له تفصيل إىل نتوفق فلم العام يف الجباية مقدار أما
بما تقريًرا يرفع أن العجز من املال بيت لحق مما نفسه لتربئة عيىس بن عيل وزيره
حتى ضائعة التقرير هذا نسخة وكانت ٣٠٦ه، لعام والخرج الدخل مقدار من كان
لسنة العباسية17 الدولة جباية سماه كتاب يف ونرشها كريمر، فون البارون أظهرها
يف عاناه وما النسخة، تلك عىل عثوره كيفية فيها ذكر أملانية؛ بمقدمة وصدَّره ،٣٠٦
مما القائمة تلك عىل مالحظاته وأبدى مألوف، غري عربي بخط مكتوبة ألنها قراءتها؛

هو. قرأها كما بذكرها فنكتفي رشحه يطول
أقسام: أربعة عن عبارة املذكورة والقائمة

وملحقاته. السواد جباية يف األول:
السواد. رشقي الواقعة البالد أي املرشق، جباية يف والثاني:
السواد. غربي الواقعة البالد أي املغرب، جباية والثالث:

واملوقوفة. الخاصة األموال جباية والرابع:
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٣٠٦ه لسنة العباسية الدولة جباية (1-2)

كريمر. فون قرأها كما املقتدر وزير عيىس بن عيل قائمة وهي

السواد جباية

املذكورة. والبالد املعمورة واألعمال السواد عن بيان) (أي حرف

دينار

بالبرصة الغرب) (أي املغرب أرايض وصدقات وطساسيجه السواد أموال
وكلواذي باذوريا معها ويجري إليها ينسب ما وسائر بها واملراكب

درهًما. ١٦٦٢٨٣ ونهربني

١٥٤٧٧٣٤

تفصيلها:
وسد. وقطربل األنبار ١٩٨٣١٣

العتيقة. واملدينة وجازر يقطني وإيغار والرومقان بهرسري ٧٥٥٧٦
درقيط. ونهر كوني ٢٥٠٠٠

كشتاسب. ونهر األعىل الزاب ٩٥٢٦
واألرحاء. العليا الفلوجة ١٦٧٣٦

التمر. وعني والنهرين السفىل الفلوجة ١٣٥٨٥
األعىل. وباروسما وخطرنية وبابل وسورا األعىل السيب ١٤٠٢٥٩
واملالكيات. واألساسان جوبر ونهر ومورجا امللك نهر ٣٨٣٥٠

األسفل. باروسما ٤٦٣٣٦
والخزن. الكوفة طساسجة ١١٠١٥٤
َرأَى. َمْن ِبُرسَّ العمارات ٥٠٢١٩
األسفل. والدير بوق نهر ٢٠٥٩٠

جسابور. بزر ٣٤٣٠٠
الراذابان. ٢٠٠٣٥
روستقباد. ١٣٦٦٦

وسمنطاي. األعىل النهروان ٤٦٤٨٠
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دينار

األوسط. النهروان ٤٠٣٢٧
األسفل. النهروان ٦٠٥٣٢
واملنازل. الصلح ١٥٩٠٨٩
وباكسايا. بادرايا ٤٢٤٩٩

الراتبة. النفقات بعد والعباسية واملستحدثة الخاصة مع واسط ٣١٠٧٢٠
دجلة. وكور البرصة ١٢١٠٩٥
بالبرصة. املراكب ٢٢٥٧٥

مفردات. إىل ينسب مما األنهار فصول عن يؤدى وما الضمانات أموال ٤٢٧٥٠
بهيت. العبارة ٨٠٢٥٠

والكوفة. والبرصة وواسط َرأَى َمْن وُرسَّ السالم بمدينة الغنم أسواق ١٦٩٧٥
السالم. بمدينة الجوايل ١٦٠٠٠

واملقاطعات. والشجر االرتفاقات مال عن الحرضة إىل يؤدى ما ١٣٨٧٤

(املجموع)* ١٨٤٦١٨١

يف األعداد قراءة يف خطأ سببه لعل القائمة أول يف املذكور واملجمل املجموع هذا بني كبريًا فرًقا ترى *
األول. املجمل عىل وسنعتمد األصل،

املرشق جباية

وغريه. املسبع هللا عبد بن إبراهيم عىل ضمانًا األهواز كور ١٢٦٠٩٢٢
أصحاب أيدي يف ما مع الخادم مؤنس يسوغه ما مع فارس أموال

فقط. (هبة) نفًال ورد مما األطراف
١٦٣٤٥٢٠

بسرياف. املراكب مال مع النواحي بهذه األمراء ضياع ٢٥٨٠٤٠
وما املفازة وقرى والورح العهد مال سوى األمراء ضياع مع كرمان

(الصريفة). والجهبذة الخزن مال عن الخادم مؤنس يسوغه
٣٦٤٣٨٠
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الحرضة. إىل املحمول (هدايا) اللطف سوى عمان مقاطعة ٨٠٠٠٠

باألمانة واالرتفاع العقد عىل باملرشق العامة والضياع الخراج ارتفاع
والضمانة.

١٥٧٠٥٢٥

استخرجه مما فيه ما مع والدماوند بالري واألخماس واألعشار الخراج
عيل. بن وأحمد داودان ابن

٤٦٥٠٧٨

بها الضياع ١٢٢٦٤٤

وأبهر: وزنجان قزوين
الخراج ١١٥٧١٠
الضياع ٥٨٢٩

قم:
الخراج ١٩٧٢٢٩
الضياع ٨٠٢٢٩

أصفهان:
وضياع اإليغار من يغل وما األكراد خراج مع املجددة العقد عىل الخراج

السلطان.
٤١٠١٧٨

بها الضياع ١٨٩٣٣٤

واإليغارين: البرصة ماه
الخراج ١٨٥٦٣٦
الضياع ٢٦٧٥٢٠

همدان:
الخراج ١٥٠٤٨٠
الضياع ٥٥٧٨٩

ماسبذان:
الخراج ٥٧٧٤٦
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الضياع ١٦٧٥٠

به. الرضب ودار ساوة ١٧٦٢٥

والطعم. واملستحدثة الرأسية الضياع سوى بالخراج الكوفة ماه ١٠٥٦٧٨
بها الضياع ٨٩٥٠٠

والضياع. الخراج عن حلوان ٣٠٠١٥

السعر. سبيل عليها فورق التي املعارفة عىل وأرمينية أذربيجان ٢٢٥١٩٣

(املجموع) ٦٤٣٩٦٦٣

املغرب جباية

(أي وضعها التي االحتسابات بعد وأجناده باملغرب العامة والخراج الضياع حرف
وثمن مقاطعات وسوى العادات يف جاٍر هو كما االرتفاع أصول من العمال خصمها)
املذكورة واألعمال سنة كل يف أدائه عىل قربس) (جزيرة أهل فورق ما مع الغنائم أجناس

املسماة. واألموال
تفصيله: ،٤٧٤٦٤٩٢ وأجناده باملغرب يتعلق ما يكون

القديمة االحتسابات بعد واإلسكندرية مرص ٢٩٠٧٧٣
الغنائم وأثمان الواردة والتجارة املرافق ومال املاذرائيني مصادرة وسوى ١٠٨٠٠٠٠

االحتسابات بعد فلسطني جند
مال ٨٠٧٥٠

االحتسابات بعد األردن جند ٢٣٠٦٤٧
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مال ٤٠٤٦٠

١٠٢٠٦٢

االحتسابات بعد دمشق جند ١١٣٠٥٧
مال ٢٠٠٤٦٠

االحتسابات بعد حمص جند ١١٥١١٤
مال ١٣٣٠٩٧

االحتسابات بعد والعواصم قنرسين جند ١٣٣٠٩٧
مال ٣٥٢٥٧٠

ورعبان دلوك ١٥٧٦٥
الحسني بن أحمد عليه) صالح ما (أي صلح سوى الشامية الثغور

الكاتب
٥٢٩٨٥

وضع الذي بعد (أي املوضوع بعد وكيسوم منصور وحصن شمشاط
أسقط) أي منه

٥٣٩٧

مال ٦٥٣٣٢

االحتسابات بعد وملطية سميساط ١٤٥٠١
مال

االحتسابات بعد وكاسة إقطاع يف جمع ما سوى آمد ٥٤٧٨
مال ٨٢٤٢٢

االحتسابات بعد وميافارقني أرزان ٥٦٧٥٠
مال ٨٢٤٢٢

مرض ديار ٢٥٧٢٢٥

االحتسابات بعد ربيعة ديار ٢٢٧٩٧
مال ٣٠٤٠٩٣

االحتسابات بعد الجبلية والرساتيق وبهذرا ومردين املوصل ١٧٧٥٠
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مال ٤٩٢٤٣٠

الفرات طريق ٩٦٥٨٤

(املجموع)* ٤٦٥٩٣٤١

ذاك. عىل وسنعتمد أعاله، يف املذكور واملجموع املجموع هذا بني فرًقا ترى *

الخاصة األموال جباية

ذلك. وغري املوقوفة واألموال الخاصة وأموال املسماة األعمال أموال يكون

الخاصة حال أسوة واسط ضمان يف جرى الذي بعد املستحدثة الضياع ٢٨٩٠٣٦
العامة أموال إىل أضيف فإنه واسط بنواحي منها كان ما الخاصة أموال

ونفقاتها حمولها يف ودخل بها وخلط
٥١٦٤٤٧

السواحل) عىل األمالك أي الشواطئ (أمالك العرب ١٨٥٤١١
(املستنقعات) األهوار ١١٦١٦٠

املرشق ٧٢٦٢٦
املغرب ١٠٤٠٠٠

السكر ضياع سوى وأعمالها هيت ١٨٧٧٨
العرب ٨٢٤٠

املغرب ٥٨٤٥٠
األهوار ٥٢٦٢
املرشق ٦٢٢٠٠

واسط بنواحي هو ما سوى العباسية الضياع مال ١٤٤٧٦٠
العرب ١٤٧٣٢
األهوار ١٤٢٤٦
املرشق ٣٠٦٧٢
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املغرب ٧٥١١٦

بواسط منها كان ما سوى للمساجد املوقوف مال ٤٥٧٠
املرشق ٢٢٨٦٩
املغرب ١٢٧٦٠

الفراتية الضياع مال ٦١٧١٢٦
العرب ١٧٠٢٢٦
األهوار ١٢٩٧٢٤
فارس ٩٧٣٣٦
املرشق ٩٥٢٧٨
املغرب ١١٤٢٢٥

وثالثمائة ثالث سنة يف املفردة الضياع مال ١٠٠٣١٨
وسوى األموال أصول مع العمال يجمعه ما سوى والجهبذة الخزن مال
ضمان يف منها دخل ما وسوى بفارس منها الخادم مؤنس سوغه ما

واسط

٧٦٩٨٠

(املجموع) ١٧٦٨٠١٥

الخالصة

السواد جباية ١٥٤٧٧٣٤
املرشق جباية ٦٤٣٩٦٦٣
املغرب جباية ٤٧٤٦٤٩٢

الخاصة األموال جباية ١٧٦٨٠١٥

دنانري ١٤٥٠١٩٠٤
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العرصالعبايساألول يف عليه كانت ما إىل الجباية هذه نسبة (2-2)

إىل تحولت وإذا الدنانري، من مليون ونصف مليونًا ١٤ من أكثر الجباية هذه فمجموع
ما غري الجباية هذه يف الحال أن غري األول، العبايس العرص جباية نحو بلغت دراهَم
وكانت للدولة، الالزمة بالنفقات يَِف لم املجموع هذا ألن العرص؛ ذلك يف عليه كانت
السري» «عنوان يف جاء ما ذلك أدلة ومن بيانها، سيأتي ألسباب تضاعفت قد النفقات
غري خاص بنوع املذكور املؤلف ذكرها وقد عيىس، بن عيل عهد عىل الدولة نفقات عن

وهي: االعتيادية النفقات

دينار

وطريقهما الحرمني نفقات ٣١٥٤٢٦٥
الثغور نفقات ٤٩١٤٥٦

املمالك يف القضاة رواتب ٥٦٥٦٩
البالد جميع يف واملظالم الحسبة والة رواتب ٣٤٤٣٩

الربيد أصحاب رواتب ٧٩٤٠٢

٩٧٧٢٩٢٥

من وغريه الجند بزيادة ناهيك املعتضد، قائمة يف ذكر لها يكن لم األبواب هذه وكل
ديناًرا.18 ٢٠٨٩٨٩٤ املذكور عيل أيام يف الدخل عىل الخرج زاد بحيث النفقة، أسباب

الخلفاء باختالف يختلف مما وبعده، املقتدر قبل املال بيت أحوال ذلك عىل وِقْس
بتقهقر املأمون بعد تقهقرت الثروة إن باإلجمال يقال ولكن األحوال، وسائر والوزراء
الخرج عىل الدخل من يفيض ما — قدمنا كما — والثروة بانحطاطها، وانحطت الدولة
ترك فاملعتصم صغريٍة، وبمبالَغ قليلة أحوال يف إال بقية املال بيت يف يبقى كان قلما ولذلك
٥٠٠٠٠٠ املال بيت يف خلَّف ٢٥١ه) (سنة واملستعني درهم19 ٨٠٠٠٠٠٠ ماله بيت يف
بتوايل اجتمعت أنها والظاهر دينار، ١٥٠٠٠٠٠٠ خلَّف ٢٩٥ه) (سنة واملكتفي دينار،20
املصادرة أموال من أيامه يف جمعه ما وأنفق كلها، أنفقها املقتدر توىل فلما الخلفاء،
دينار22 و٧٠٠٠٠٠٠٠ بنيف وتبذيًرا ضياًعا أنفقه ما قدروا حتى الخراج،21 عن فضًال
ضياعه يبيع أن للخالفة والغلمان الجند السرتضاء ذلك مع واضطر الدولة، نفقات عدا ما
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باع أنه ٣٦١ه سنة هلل املطيع أيام يف املال بيت فقر من وبلغ الذهب،23 وآنية وفرشه
ببغداد،24 الفتنة أثناء يف للجند منه ُطِلبت درهم ٢٠٠٠٠٠ ليدفع داره وأنقاض ثيابه
األمور قيادة وخرجت ٣٢٢ه سنة باهلل الرايض أيام يف تغريت قد الخلفاء أحوال وكانت

والسكة.25 الخطبة غري لهم يبَق ولم أيديهم، من
عيىس بن عيل جريدة يف جاء مما كثريًا توضح أسباب العباسية الثروة والضمحالل

املألوفة. غري الرضائب بعض أسماء من

هوامش

ج١. ١٤٧ خلدون ابن (1)
ج١. ٤١٢ َخلَِّكان ابن (2)
ج٦. ٩٢ األثري ابن (3)
ج٦. ١٢٩ األثري ابن (4)
ج٦. ٢١٥ األثري ابن (5)

.١٥٧ القرماني (6)
.٣٢ البلدان) (كتاب اليعقوبي (7)

ج١. ٢٠٩ الفريد العقد (8)
ج١. ٩٦ املستطرف (9)
.١٥٥ القرماني (10)

ج٢. ٢٧ الفداء أبو (11)
ج٢. ٢١٦ األثري ابن (12)

.٢٠٩ الفخري (13)
ج٦. ١٨١ األثري ابن (14)
ج٦. ٢٠٩ األثري ابن (15)
ج٤. ١٥٩ األثري ابن (16)

.Ennahmebudget des Abbasiden Reiches (17)
Einnahmebudget des Abbasiden كتاب يف كريمر نقله السري عنوان (18)

.Reiches
.٢٠٩ الفخري (19)
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ج٣. ١٥٤٥ الطربي (20)
ج٨. ٤ األثري ابن (21)
ج٨. ٩٠ األثري ابن (22)

.١٤٤ الطربي تاريخ صلة (23)
ج٨. ٢٤٤ األثري ابن (24)

ج٨. ١٤٢ األثري وابن ٢٥٢ الفخري (25)
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يف العباسية الثروة أسباباضمحالل
العرصالعبايسالثاين

تلك أسباب إن كثرتها وعلة األول العبايس العرص يف العباسية الثروة عن بحثنا يف قلنا
تفصيًال. ذلك وفصلنا النفقة، وقلة الجباية، كثرة الثروة

هذين من ولكل النفقة، وكثرة الجباية، قلة تكون أن يجب الثروة قلة فأسباب
تفصيَلها: هاك أسباب، منها ولكل فروع البابني

الجباية قلة أسباب (1)

العباسية اململكة ضيق (1-1)

الواليات بعض أخذت ثم واملأمون، الرشيد أيام يف سعتها أكرب العباسية اململكة بلغت
إفريقية، العباسية الواليات من استقل ما وأول رشحها، يطول ألسباب عنها تنفصل
أيام يف مرص ثم املأمون، أيام يف خراسان ثم تقدم، كما الرشيد أيام يف باالستقالل بدأت
يمِض ولم وغريها، النهر وراء وما فارس ثم للهجرة، الثالث القرن أواسط يف املعتمد
قسًما، عرش بضعة إىل الواسعة اململكة تلك انقسمت حتى الرابع القرن من األول الربع
الخليفة تعد كانت الدول هذه معظم أن عىل املسلمني، دول من دولة حوزة يف منها كل
باسم اآلخر والبعض الضمان، باسم بعضها أمواًال، إليه وتؤدي الديني رئيسها العبايس
كل مرة إال عليه ما يؤدي ال أكثرهم وكان ذلك، غري أو الهدية باسم واآلخر املصالحة،

الجباية. مقدار يقلل الصورة هذه عىل اململكة تَشتَُّت أنَّ وطبيعي أعوام، بضعة
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املرضوب تخفيضالخراج (2-1)

يف وخصوًصا الرضائب، ثقل زهوها أيام يف العباسية الثروة زيادة أسباب من ذكرنا
ثقل العاقل الخليفة هذا فأدرك املأمون، أيام إىل النصف عىل مقاسمة كانت إذ العراق؛
عن التخفيف إىل فعمد متوفرة، واألموال ماله، بيت يف فائضة الثروة ورأى الخراج، هذا
عظيم، إسقاط وهو املائة يف عرشين أنقصه أنه أي خمسني1 العراق خراج فجعل الناس
١١٤٤٥٧٦٥٠ قدامة قائمة يف كان إذ حاًال؛ العراق جباية ارتفاع يف ذلك فرق ظهر وقد
يظهر ما عىل قدره األول ألن درهًما؛ ٧٨٣١٩٣٤٠ خرداذبة ابن قائمة يف فصار درهًما

الخمسني. باعتبار والثاني النصف، باعتبار
الواثق فأبطل الخلفاء، من بعده جاء من الرضائب تخفيض يف باملأمون واقتدى
املال بيت إىل منها يرد كان بال ذات رضيبة أنها رأيت وقد السفن2 أعشار ٢٣٢ه سنة
اقتضائه ميقات بتأخري الخراج بأهل فأرفق املتوكل، خلفه بالواثق واقتدى كثري، يشء
النوروز، يف الخراج بجباية يبدأون كانوا اإلسالم قبل الفرس أن ذلك وسبب شهرين،
وعرشين مائة كل يف يكبسون وكانوا (يونيو)، حزيران من الخامس يف عندهم يقع وهو
أسقطوا سنة ١٢٠ مضت فإذا حزيران، من الخامس إىل النوروز يرجع بحيث شهًرا سنة
أو النوروز يعيدون وال (مايو) أيار من الخامس حزيران من الخامس فيجعلون شهًرا
املسلمون فتح فلما حزيران، من الخامس يأتي حتى أي شهر بعد إال بالخراج يطالبون
تمت حتى اإلسالم قبل عليه كان ما عىل الخراج جباية يف الحساب ظل وفارس العراق
الفرس فأراد العراق، عىل القرسي هللا عبد بن خالد والية يف ذلك وكان والعرشون، املائة
نهى الذي النيسء من «هذا وقال: خالد فنهاهم عادتهم جاري عىل شهًرا يسقطوا أن
فظل الكبس، إبطال عىل فوافقه ذلك يف امللك عبد بن هشام الخليفة واستشار عنه.» هللا
وظل الغالت، فيه تنضج الذي الحقيقي الحساب عن شهًرا متقدًما الجاري الحساب
يحيى إىل طلبوا الرشيد خالفة كانت وملا لهم، يتم فلم الكبس إىل العود يحاولون الفرس
ل فتقوَّ طلبتهم، يجيب أن يحيى فأراد ذلك، بشأن الخليفة لدى يتوسط أن خالد بن
األعوام بتوايل يتعاظم الفرق ذلك زال وما عزمه، عن فعدل الزرادشتية إىل ميله يف أعداؤه
مر املتوكل أن واتفق أخرض، والزرع (أبريل) نيسان يف يقع املتوكل أيام يف صار حتى
والزرع الخراج تطلب الدواوين أرى يل «ما له: لرفيق فقال أخَرض، الزرع فرأى ببستان
هو فإذا تأخر، كان ما السنة تلك إىل يضاف أن فأمر السبب، عليه فقص ينضج؟» لم
٢٤٣ه سنة بذلك أمره فأصدر الالزم، الوقت يف النوروز يصري حتى أيام وبضعة شهران
ذلك: يف البحرتي فقال الخمس نحو السنة تلك خراج من عنهم رفع ألنه الناس؛3 ففرح
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أردش��ي��ر س��ن��ه ك��ان ال��ذي ـ��د ال��ع��ه��ـ إل��ى ع��اد ال��ن��وروز ي��وم إن

الخالفة، أحوال واضطربت قليل، بعد قتل ألنه تماًما ينفذ لم املتوكل أمر ولكن
بتأخري ٢٨١ه سنة آخر أمره فأصدر ذلك يف روجع باهلل املعتضد أيام كانت إذا حتى
ربيع ١٣ يف يكون أن فأمر ،٢٨٢ سنة املحرم أوائل وافق قد وكان يوًما، ستني النوروز
سنني أربع كل يف ذلك بعد يُكبَس وأن (يونيو) حزيران ١١ موافًقا وجعلوه منها، أول

بهم.5 ورفًقا للناس ترفيًها ذلك فعل — واحد4 يوم الفرس سني من
املساحة، عىل الزرع من بقي عما الكسور بإسقاط أمر قد (٢٥٥ه) املهتدي وكان
الخراج اسم عىل بعضه أبقى تقدم كما مقاسمة العراق خراج جعل ملا املنصور أن وذلك
توىل فلما به، تطالب والحكومة عام كل يشء أصحابه عىل ينكرس وكان باملساحة، القديم
١٢٠٠٠٠٠٠ نحو ذلك ومقدار أمثالها، عن النظر وغض الكسور بإسقاط أمر املهتدي

السنة.6 يف درهم
الرشيد عرص يف عليه كانت عما ضعفت الخراِج موارَد أن ذلك مجمل من فنرى

الجباية. تقليل عىل مساعًدا ذلك وكان واملأمون،

والزكاة الجزية

األعوام، بتوايل اإلسالم يف الناس بدخول النقص، من الجزية أصاب ما القبيل هذا ومن
١٣٠٠٠٠ للهجرة الثالث القرن أواسط يف السالم بمدينة منها يجبى ما مقدار انحطَّ حتى
ما ضعفي نحو أي دينار؛ ١٦٠٠٠ جبوها أنهم عيىس بن عيل قائمة يف رأيت وقد درهم7
درهًما ٢٤ وهي قيمتها أوسط عىل تقديرها اعتربنا فإذا ذلك ومع خرداذبة، ابن ذكره
ال واألوالد النساء من يلحقهم ما وبإضافة ٩٠٠٠ نحو الرجال عدد كان الشخص، عىل
واليهود، النصارى من بغداد مدينة يف الذمة أهل من نفس ٤٠٠٠٠ عىل عددهم يزيد

املدن. سائر ذلك عىل فقس املليون، عىل يزيدون وسكانها مجدها إبان يف وهي
تتالىش، كادت حتى األعوام، بتوايل تناقصت فقد الزكاة، يف أيًضا ذلك نحو ويقال
السلطان أعادها مرصحتى يف أبطلت قد وكانت التذمر،8 إىل تدعو بها املطالبة وأصبحت
توىل إذا حتى بها، يطالب الذي عىل وشنعوا منها، املسلمون وتذمر األيوبي، الدين صالح

مرص.9 من الزكاة أبطل ٦٧٨ه سنة قالُون املنصور
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بالجباية العمال استئثار (3-1)

تحسنت وكيف بالخراج، واستئثارهم أمية، بني عرص يف العمال استبداد رأيت قد
شأن ضعف فلما طويًال، يدم لم التحسَن ذلك أن غري العباسيني، عرص يف أحوالهم
االستئثار أو بالحكم االستقالل طلب من أنظارهم إليه تطمح ما إىل العمال عاد الخلفاء
مما أقل يكون وأن مضمون مال عىل معهم الرتايض إىل الخلفاء واضطر بالجباية،
سنة السند عىل داود بن بشري املأمون قاطع كما املقاطعة، أو الضمان وهو يجبَى،
الحقيقي جبايتها ارتفاع أن مع العام10 يف درهم ١٠٠٠٠٠٠ له يدفع أن عىل ٢٠٥ه
دينار، ٣٦٠٠٠٠ سنة الرايضكل أيام عىل األهواز الربيدي وضمن درهم11 ١١٥٠٠٠٠٠
ومع املبلغ، هذا أضعاف أربعة عىل يزيد الحقيقي وخراجها أقساًطا12 يدفعها أن عىل
يف عليهم الخليفة ألحَّ فإذا به، تعهدوا مما قليًال إال يدفعون يكونوا لم فالضامنون ذلك
ونرصتهم جنده الخليفة فيستنجد التام، االستقالل إىل ذريعة الحاجة اتخذوا املطالبة

واستبد. ملك املال من تمكن ومن املال، إىل تحتاج

العمل عن والظلم بالفتن الناس اشتغال (4-1)

انشغل العمال، وبني بينهم أو الجند، طوائف بني الحروب وانتشبت الفتن، نشأت ملا
لضياع الزراعة وتعطلت األسعار، وغلت العمال، وتوقف وزراعتهم، تجارتهم عن الناس
منهم تحصيلها يف الناس فظلموا األموال، إىل والقواد العمال واحتاج الجبايُة، فقلَِّت األمن،
السعي، عن الناس ويقعد األيدي يغل فإنه كالظلم، للعمران هادم من وما الخراب، فزاد
ذلك ووبال صناعته، عن والصانع تجارته، عن والتاجر زراعته، عن الزارع به فينشغل
بال مالكه يد من املال أخذ الظلم أن واملشهور بالرعية، إال لها قوام ال إذ الدولة عىل عائد
عمله، يف غصبه أو أحد، ملك أخذ من كل فإن كثريًا، ذلك من أعم ولكنه سبب، وال عوض
األموال فجباة ظلمه، فقد الرشع يفرضه لم ا حقٍّ عليه فرض أو حق، بغري طالبه أو
الناس لحقوق واملانعون ظلمة، لها واملنتهبون ظلمة، عليها واملعتدون ظلمة، حقها بغري

محالة. ال الخراب أقبل الظلم ساد فإذا … ظلمة العموم عىل األمالك وغصاب ظلمة،
الدولة أوائل يف املصلحون الخلفاء احتفره ما أكثر أن جسامة، البالء زاد ومما
املحاربني ألن بالحروب؛ انسد االستغالل األرضوتسهيل لري واألنهار الرتع من العباسية
فضًال فيها13 املرور من األعداء سفن ليمنعوا األنهار سد إىل يضطرون كانوا ما كثريًا

الزرع. وضياع الري فساد من العمال إهمال إليه يدعو عما
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ِضياع إىل البالد أكثر تحويل (5-1)

يف ويغلب العزبة، أو باألبعادية املرصيون عنه يعرب ما أو امَلزارع، عندهم ياع بالضِّ يراد
كتابهم، أو وزرائهم أو عمالهم أو أقاربهم أو الخلفاء من الدولة ألهل تكون أن الضياع
نهى الخطاب بن عمر أن الجزء هذا يف رأيت وقد النفوذ، أهل من بهم يلوذُ َمْن أو
الرحيل أهبة عىل بقائهم من أرادها لحكمة الضياع؛ واقتناء الزرع اتخاذ عن املسلمني
غري املال، بيت يف املال اختزان عن نهى كما القصف، أو الرتف يقعدهم ال االقتضاء، عند
الخالفة من اإلسالمية الدولة انتقلت ريثما إال بهما العمل يطل لم القاعدتني هاتني أن
املصانع واتخذوا األموال الصحابة فاختزن أمية، بني أيام يف العضوض امللك إىل الدينية

هناك. بيَّنَّاه كما والضياع املبنية) الدور (أي
ذلك عىل أقدمهم وكان التابعني، وتابعي التابعني من بعدهم جاء من بهم واقتدى
يقبضها أهلهم بعض كان حتى والضياع املصانع من أكثروا فقد أمية؛ بني من الخلفاء
سائر واحتقارهم للعرب أمية بني لتعصب ينصفهم؛ من وليس أصحابها من اغتصابًا
أرادوا وما أخذوه، أخذه أرادوا فما لهم، حالًال ملًكا األرض من فتحوه ما واعتبارهم األمم
بن بعمر االقتداء عىل فعمل العزيز عبد بن عمر إىل الخالفة أفضت حتى تركوه14 تركه
النصارى من أهلها إىل املغتصبة الضياع باسرتجاع العدل، مع واإلحسان بالرفق الخطاب
كانت مما أشدَّ إىل بعده األحوال وعادت به فعجلوا أهله ذلك فساء املجوس، أو اليهود أو

تقدم. كما عليه
ففروا أمية، بني يف السيف أعملوا ١٣٢ه سنة العباس بني إىل الخالفة أفضت فلما
لرشوط مخالًفا امتالكها يعدوا ولم العباسيون، عليها فاستوىل وضياعهم أموالهم وتركوا
أوامر من ليس إذ امللك؛ حقوق من ا حقٍّ أو الدولة لحياطة الزًما ذلك العتبارهم الخالفة
االستكثار إىل بفطرته ميال واإلنسان رصيًحا، ذلك من يمنعهم ما نواهيه أو الدين
أوائل يف العباسيون فالخلفاء سبيًال، ذلك إىل وجد إذا القوة واختزان الدنيا حطام من
أيام يف حالهم بني الفرق لهم ليبينوا وتأمينهم؛ الناس إنصاف يف الجهد بذلوا دولتهم
دخلوا الذين بعض ولكن ماًال، وال ضيعة يغتصبون يكونوا فلم أيامهم، ويف أمية بني
الناس، ضياع إىل أيديهم يمدون كانوا الكرباء أو األمراء من إليهم انتموا أو خدمتهم يف
أن عىل إليهم15 ضياعهم ويردون تظلموا إذا الضياع أصحاب ينصفون الخلفاء وكان
والوزراء العمال فاستكثر الناس، أموال يف الدولة أهل مطامع من يقلل كان قلما ذلك
الطاقة جهد يمنعونهم والخلفاء حق، بال أو بحق واألبنية الضياع اقتناء من وغريهم
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كما موتهم، بعد أموالهم قبضوا أو صادروهم بالحسنى منعهم من يتمكنوا لم فإذا
٥٠٠٠٠٠٠٠ مبلغها وكان البرصة، عىل عامله سليمان بن محمد بأموال الرشيد فعل
وأمثال اليوم16 يف درهم ١٠٠٠٠٠ غلته وكانت واملستغالت، والدور الضياع سوى درهم
عىل تقبض التي فالضياع تفصيلها، سيأتي التي باملصادرات ناهيك كثرية القبض هذا
من أنفسهم الخلفاء استكثار إىل ذلك فآل الدولة، أو الخليفة إىل تصري الصورة هذه

الضياع.
يف طبيعي وهذا وأهله، الخليفة لحاشية الضياع اقتناء يكون ما أكثر أن عىل
عليه تؤثر ضعيًفا أو الخلق كريم الحاكم كان إذا وخصوًصا االستبدادية، الحكومات
صاروا حتى الدولة رجال عند الضياع كثرت ولذلك حاشيته، ورجال أهله وساطة
ذلك، غري أو نكتة أو خطاب أو قصيدة عىل كجائزة الناس عىل بها يُنِعمون أو يتهادونها
بن الحسن فعله ما القبيل هذا ومن العطايا، هذه أمثال من كثري الربامكة أخبار ويف
يف ضيعة كل اسم جعل رقاع يف ضياعه كتب فإنه املأمون، إىل بوران ابنتُه ْت ُزفَّ ملا سهل

فيها.17 املسماة الضيعة أخذ رقعة له وقع فمن القواد عىل ونثرها رقعة
ما كثرة — العباسية الدولة صدر يف حتى — عندهم الضياع اقتناء أبواب من وكان
خاصته أو أهله بعض إىل يعهد الخليفة فكان أمية، بني عهد من املهملة األرض من كان
بعض بعمارة أمره إذ صالح؛ بابنه املنصور فعل كما له تصري ثم وغرسها تعمريها يف

له. فهي مواتًا أرًضا أحيا ومن األهواز18 يف العاطلة املزارع

اإللجاء

ضياعهم األهايل إلجاء الدولة ورجال الخلفاء أهل عند الضياع كثرة أسباب ومن
فكان الخراج، جباة من بهم تعزًزا العمال أو الخلفاء أقارب بعض إىل ومغارسهم
ضياعه أو ضيعته يكتب أن فيستأذنه الكرباء أولئك بعض إىل يلتجئ األرض صاحب
يكتفون قد هم بل خراجها اقتضاء يف الظلم أو العنف عىل الجباة يجرؤ فال باسمه،
مزارًعا نفسه الضيعة صاحب ويجعل الكبري، لذلك مراعاة ربعه أو الخراج بنصف منهم
إليه19 للُمْلَجأ ملًكا األعوام بتوايل الضيعة تلك فتصبح الحكومة، دفاتر يف ذلك ويدون له
يف العصور كل يف يحدث اإللجاء هذا ومثل غلتها، يف رشيًكا األصيل صاحبها ويصبح

واستبدادهم. الحكام سطوة أهلها يخاف التي البالد
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أهل فألجأ عمالهم، ظلم من كان ملا أمية بني أيام يف اإلسالم يف اإللجاء بدأ وقد
املذكور مسلمة إىل ضياعهم الوليد أخيه وخالفة امللك عبد بن مسلمة والية يف السواد
الدولة قامت حتى أعقابه يف وبقيت له الضياع تلك صارت ثم الخراج، جباة من به تعزًزا
بني أموال من عليه استولوا ما جملة يف عليها العباسيون الخلفاء فاستوىل العباسية،
من صارت ثم عباس، بن هللا عبد بن عيل بن لداود الضياع هذه وأُقِطعت وضياعهم، أمية
ملا محمد بن مروان مع أذربيجان يف املراغة أهل بعض فعل وكذلك السلطانية20 الضياع
ضياعهم.21 من قبض ما جملة يف فقبضت إليه الضيعة تلك ألجأوا فإنهم أرمينية توىل
القاسم إىل ضياعهم زنجان أهل فألجأ باالستمرار العباس بني أيام إىل اإللجاء وامتد
له كتبوا (أي األرشية له فكتبوا عنهم، الصعاليك ملكروه ودفًعا إليه تقربًا الرشيد بن
السلطانية،22 الضياع من األرض تلك صارت ثم له مزارعني وصاروا له) ببيعها صكوًكا
من الكرباء إىل أربابها ألجأها ضياع فيها كانت فقد فارس، يف أيًضا ذلك نحو وحدث
وهي أجياًال وبقيت الربع عنهم فخفف بأسمائهم تجري وظلت بالعراق السلطان حاشية

لهم. مزارعني أهلها وأصبح ويتوارثونها23 يتبايعونها هؤالء بأسماء أهلها أيدي يف
ورجال وأقاربهم الخلفاء حوزة يف أصبح حتى العبايس االزدهاِر عُرص ينقِض ولم
خاص ديوان إنشاء إىل الحكومة واضطرت الضياع، من عدده يحىص ال ما دولتهم
مقدار رأيت وقد الخراج، ديوان غري وهو الضياع»، «ديوان سموه وعشورها بخراجها
املرشق بالد يف وكلها ٣٠٦ه سنة جريدة يف عيىس بن عيل دوَّنه فيما الضياع خراج
وترى وغريها، وماسندان وهمذان وأصبهان وقم وزنجان وقزوين ودماوند الري يف
يف الضياع فخراج األخرى، األرض خراج عىل يزيد املماليك بعض يف الضياع خراج
١٨٥٦٣٦ هناك األرض سائر وخراج ديناًرا، ٢٦٧٥٢٠ مثًال واإليغارين البرصة ماه
األخرى األرض معاملة مثل تحصيله وطرق الخراج مقدار يف الضياع عوملت ولو ديناًرا،
غريه، إىل بالنظر ا جدٍّ خفيًفا كان الضياع تلك خراج ألن ذلك؛ أضعاف خراجها لزاد
ذلك وعالقة السياسة أحوال مقتىض عىل أعواًما به يطالب وال يرتك كان ما وكثريًا
يطالب من ويأتي السياسة تتغري حتى أعوام عدة الخراج تراكم وربما والخلفاء، بالعمال

به.24
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السلطانية الضياع

الثروة وأرباب الدولة رجال ضياع وهي العامة الضياع قسمني: باإلجمال الضياع وكانت
أنواعها؛ عىل تدل بأسماء سميت أقسام وهذه السلطانية والضياع وغريهم، األهلني من

وهي:

رأيت وقد أحد، فيه يشاركه ال نفسه الخليفة يملكه ما وهي الخاصة: الضياع (١)
ألنه واسط نواحي يف منها كان ما غري — عيىس بن عيل جريدة يف الضياع هذه خراج

ديناًرا. ٥١٦٤٤٧ — العامة أموال إىل أضيف
عددهم بلغ وقد الخليفة، أهل العباس لبني الغالب يف وهي العباسية: الضياع (٢)
ديناًرا ١٤٤٧٦٠ ٣٠٦ه سنة الضياع تلك خراج وبلغ نفس25 ٣٣٠٠٠ املأمون أيام يف

واسط. يف منها هو ما سوى
ديناًرا. ٢٨٩٠٣٦ السنة تلك يف خراجها رأيت قد املستحدثة: الضياع (٣)

لذلك وخراجها الفرات، ضفاف عىل واقعة ألنها بذلك وسميت الفراتية: الضياع (٤)
ديناًرا. ٦١٧١٢٦ العام

وأصبهان26 واألهواز وواسط والبرصة والكوفة بغداد سواد من الضياع هذه وكانت
وعمال. وكتاب دواوين ولها العام27 يف معينة بأموال أحيانًا يضمنونها

وعمالهم الخلفاء ألن األرض؛ أخصب أنها مع الخراج قليلة إجمالها عىل فالضياع
فقد ذلك ومع لهم، يرتكونها وقد منهم28 املطلوبة األموال من كثري عن يغضون كانوا
وغريها واسط يف منها هو ما غري ونصف مليون عىل يزيد السلطانية الضياع خراج رأيت
يف املطلقة الدولة يف طبيعي ذلك أن والظاهر وسعتها، الضياع تلك كثرة عىل يدل مما
السلطان أيام يف بلغت العثمانية الدولة جباية أن الكتاب هذا يف ذكرنا فقد العصور؛ تلك

وحدها.29 السلطانية الضياع من ٥٠٠٠٠٠٠ منها دوكة ٨٠٠٠٠٠٠ سليمان

اإليغار

«استيفاء» األصل يف ومعناه «إيغار»، اسمه الخراج استهالك من رضب عندهم وكان
الخراج من اإلعفاء بمعنى استخدموها ثم استوفاه.» أي؛ الخراج العامل «أوغر فيقولون:
األرض.» الرجل امللك «أوغر قالوا: ولذلك واحدة مرة األرض صاحب يدفعه معني بمال
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العمال من فراًرا األكرب السلطان إىل الخراج يؤدي أن هو أو خراج، غري من له جعلها
استطاعوا إذا ضياعهم يستوغرون الضياع أصحاب فكان إيغاًرا30 الخراج ضمان ويسمى
وأصلها يقطني»، «إيغار العباسية الدولة يف املشهورة اإليغارات ومن سبيًال، ذلك إىل
السلطان إىل ذلك صار ثم الطساسيج عدة من ضياع له أوغرت يقطني اسمه رجًال أن

يقطني.31 إيغار إىل فنسب

النفقات كثرة أسباب (2)

ونسائهم الخلفاء إرساف (1-2)

بذلها، يف امللوك يَْسُخَو أن الدول يف األموال كثرت إذا العمران يف الطبيعية األمور من
الترصف مطلق والخليفة العباسية، الدولة يف األخص وعىل املطلقة، الدول يف وخصوًصا
أو باملال األحزاب اسرتضاء غري فتنتهم يقعد ال كثريون الخالفة ودعاة املال32 بيت يف
رأيناها وقد األموال، توفرت إذا مناًال وأقرب عاقبة أسلم واألول بالحرب، شوكتهم كرس
يف األموال يبذالن رأيناهما إذا غرو فال واملأمون، الرشيد عرص يف خصوًصا متوفرة
صنوف إىل ذلك تجاوزوا لكنهم الفتن، أهل أفواه سد أو الدولة، عن األذى استكفاف
والديباج الخز من الفرش واتخذوا الجواري فاقتنوا والرتف، التبذير ورضوب البذخ
وأنشأوا الندماء واقتنوا واملدن والقصور املتنزهات وابتنوا الفضة33 واملسامري والحرير
وقد والرياش، واللباس الطعام يف والتأنق الرتف رضوب سائر وارتكبوا الغناء، مجالس
اإلسالمي34 الفتح قبيل الفرس بذخ من وفارس العراق عهد لقرب ذلك عليهم سهل

األموال. يف وخاصتهم وأمهاتهم نسائهم أيدي وأطلقوا

الخلفاء نساء ثروة

يرشك أال املهدي ابنه أوىص املنصور يُتََوىفَّ أن وقبل واحدة،35 امرأة إال السفاح يتزوج لم
يف والنهي األمر صاحبة هي كانت الرشيد أم الخيزران فإن ذلك ومع أمره36 يف النساء
نفوذها فأفىض أمرها37 تحت برمك بن خالد بن يحيى وزيره وكان وأيامه، الهادي أيام
نحو وذلك درهم؛38 ١٦٠٠٠٠٠٠٠ العام يف غلتها بلغت حتى لنفسها األموال حشد إىل
عىل تزيد ال اليوم العالم متمويل أعظم وغلة العهد، لذلك العباسية اململكة خراج نصف
١٠٥٠٠٠٠٠ نحو الشهري األمريكي الغني روكفلر إيراد أن ذكروا فقد املال، هذا ثلثي
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اليوم، أضعافها ثالثة تساوي كانت النقود قيمة أن املكان هذا غري يف بينا وقد دينار،
الخيزران. غلة ثلثي نحو روكفلر غلة فتكون جنيه، نصف والدينار

ابنها يف آنست فلما االستئثار، يف ابة رغَّ الوطأة شديدة ذلك مع الخيزران وكانت
وأقطع بأموالها الرشيد توسع ماتت وملا قتله!39 من إليه دست إلرادتها معارضة الهادي

ضياعها.40 الناس
إبان يف األموال اقتنائها يف غرابة فال والرأي، العلم أهل من كانت الخيزران أن عىل
عرصاالضمحالل يف الكثريَة األمواَل الخلفاءِ أمهاِت اقتناءِ يف الغرابة إنما العباسية، الثروة
ونحوها الدهاليز يف مخبآت من لها وجدوا املعتز أم «قبيحة» فإن فارغ، املال وبيت
عىل بذكره نأتي مما والجواهر التحف من قيمته تقدر وماًال نقًدا دينار ٢٠٠٠٠٠٠ نحو
ونحو كبري لؤلؤ مكوك ونصف الثمني الزمرد من مكوك مقدار ذلك من املثال: سبيل
ابنها عرضت قد ذلك مع وكانت دينار، ٢٠٠٠٠٠٠ قيمته قدروا مما أحمر ياقوت كيلجة

دينار.41 ٥٠٠٠٠ أجل من للقتل

العام يف دينار42 ١٠٠٠٠٠٠٠ غلتها كانت فقد الواثق بن محمد أم شأن ذلك من وأغرب
٦٠٠٠٠٠ املقتدر والده تربة من وأخرجوا الخيزران، غلة نحو وهي جواريها يف تنفقها
وقس ماله43 بيت وفراغ الخليفة ضيق مع أحد بها يعلم ولم هناك، مخبأة كانت دينار
يتمتعَن ُكنَّ فقد اإلسالم؛ بالد من وغريه العراق يف اآلخرين الخلفاء أمهات ذلك عىل
من لهن يتاح بما الجند، ورجال القواد مع بالتواطؤ األموال عىل ويستولني بالنفوذ
والدته يد أطلق فإنه (٢٤٩ه) العبايس املستعني فعل كما الدولة أمور يف األيدي إطالق
التي األموال فكانت أرادوا، ما فعل وأباحهم األموال بيوت يف الخادم وشاهك أتامش ويد

الثالثة.44 هؤالء إىل معظمها يصري اآلفاق من ترد
تستغرب وهل والقواد، والخدم النساء إىل الغنى تحول إذا هذه والحالة عجب فال
١٣٠٠٠٠٠٠٠ صنعه عىل أنفقت بساط املستعني أم رياش بني كان أنه علمت إذا ذلك بعد
الذهب من وأجسامها والطيور الحيوانات أشكال عىل نقوش فيه درهم)، (ربما دينار
فباعه درٍّا الفالني الشاعر فم حشت فالنة إن لك قيل إذا أو الجواهر،45 من وعيونها

الخلفاء؟!47 نساء من وغريها الندى قطر بهدايا سمعت إذا أو دينار،46 ألف بعرشين
كن اللواتي القهرمانات من وغريهم العباسيني الخلفاء بالط يف كان بما ناهيك
فكان عنه،48 ينوب من أو الوزير مع باالتفاق عليها والنفقة الخلفاء دور شؤون يتولني
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موىس أم تفعل كانت كما الدولة، أعمال ويف الخلفاء قصور يف عظيم نفوذ النساء لهؤالء
القهرمانات ألولئك يكن ولم للهجرة49 الرابع القرن أوائل يف املقتدر أيام يف القهرمانة

وغريهم. والخدم الجواري من الخلفاء قصور يف ما لوال لإلنفاق سبيل

والغلمان الجواري

كرسه داره يف الطنبور بوجود علم ملا أنه املنصور مناقب من ذكرناه فيما رأيت وقد
مرسًحا الخلفاء دور أصبحت حتى سنة أربعون موته عىل يمِض لم لكن حامله، عىل
إىل عودية إىل جنكية بني ما جارية ثلثمائة الرشيد قرص يف كان إنه قالوا واللهو، للغناء
قرصه يف كان عمن فضًال سنطريية إىل راقصة إىل مغنية إىل زامرة إىل قانونية إىل دفية
املدني51 مريم أبي وابن الدمشقي50 الخليع الحسن أبي كالشيخ واملضحكني الندماء من
دينار ألف مئة إىل دينار52 آالف عرشة أو دينار ألف وثمنها إال جارية من وما وغريهما،
فقد كثري؛ يشء وهي والحيل كاأللبسة األخرى النفقات من اقتناؤهن يقتضيه ما غري

ذلك. عىل وقس دينار53 ألف بمئة خاتًما الرشيد اشرتى
بلغ فقد واأللوف؛ باملئات يعدون مما والغلمان املماليك من يقتنونه كانوا بما ناهيك
األبنية من ذلك يقتضيه ما غري والسودان54 الروم من خيصٍّ ١١٠٠٠ املقتدر خدم عدد
وبنى درهم55 ١٣٠٠٠٠٠٠ عليها أنفق بغداد يف داًرا املعز بنى فقد والرياش؛ والقصور
خمس دجلة يف واصطنع درهم56 ٢٠٠٠٠٠٠٠ عليها أنفق الخيزرانية يف قصوًرا األمني
العقاب بصورة والثالثة الفيل بصورة والثانية األسد صورة عىل إحداها (سفن) حراقات
يقول وفيها عظيًما ماًال عليها أنفق الفرس بصورة والخامسة الحية بصورة والرابعة

نواس: أبو

ال��م��ح��راب ل��ص��اح��ب ت��س��خ��ر ل��م م��ط��اي��ا ل��ألم��ي��ن ال��ل��ه س��خ��ر
غ��اب ل��ي��ث راك��بً��ا ال��م��اء ف��ي س��ار ب��رٍّا س��رن رك��اب��ه م��ا ف��إذا
ال��س��ح��اب م��رَّ ت��م��رُّ ل��ي��ث رة ص��و ع��ل��ى رأوك إذ ال��ن��اس ع��ج��ب
ال��ع��ق��اب ف��وق أب��ص��روك ل��و ك��ي��ف ع��ل��ي��ه س��رت رأوك إذ س��ب��ح��وا
ال��ع��ب��اب ب��ع��د ال��ع��ب��اب ت��ش��ق ـ��ن وج��ن��اح��ي��ـ وم��ن��س��ر زور ذات
وذه��اب ب��ج��ي��ئ��ة اس��ت��ع��ج��ل��وه��ا م��ا إذا ال��س��م��اء ف��ي ال��ط��ي��ر ت��س��ب��ق
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يف دكان عىل له يفرش أن يوًما أمر األمني أن بذخهم عىل مثاًال إيراده يحسن ومما
والفضة الذهب آنية من وهيئ مثله وفرش ونمارق ذرعي بساط عليها ففرش الخلد،
إليه فيصعدن صانعة جارية مائة له تهيئ أن جواريه قيِّمة وأمر عظيم، أمر والجواهر
بذخ تفصيل عىل وسنأتي ففعلت، واحد57 بصوت يغنني العيدان بأيديهن عًرشا عًرشا

الكتاب. هذا من االجتماعية بالهيئة املتعلق الجزء يف إرسافهم وطرق الخلفاء

السخاء

فرًضا يوميٍّا ينفق ما ومنه وسخاءً، كرًما يبذلونه فيما أكثره كان اإلرساف أن عىل
زكاته58 بعد درهم بألف يوم كل ماله صلب من يتصدق الرشيد كان فقد واجبًا،
السنة يف ذلك مقدار فاعترب درهم59 ٦٠٠٠ يوم كل خاصته عىل ينفق املأمون وكان
من يهبونه كانوا ما بجانب يذكر الذي باليشء هذا وليس درهم، ٢٠٠٠٠٠٠ عىل فيزيد
بيته60 أهل عىل درهم ١٠٠٠٠٠٠٠ واحد يوم يف املنصور فرَّق فقد ونحوها؛ الجوائز
هذا يف رأيت وقد أشخاص،61 ثالثة عىل درهم ١٥٠٠٠٠٠ واحد يوم يف املأمون وفرَّق
بمبلغ للمأمون الرشيد وأوىص الركاب، يف ورجله درهم ٢٤٠٠٠٠٠٠ فرق أنه الكتاب
١٠٠٠٠٠٠٠٠ مجموعه بما خالفته أثناء يف املعتصم وتصدق درهم، ١٠٠٠٠٠٠٠٠
عن فضًال دينار،63 ٧٠٠٠٠٠٠٠ األرزاق خال ما ضياًعا املقتدر أنفقه ما وبلغ درهم62
درهم، ألف مائة الشاعر جائزة بلغت وربما وغريهم، الشعراء من للوافدين جوائزهم
الشاعر سالم عن خلكان ابن وروى أكثر، أو القيمة هذه بنحو كثرية جوائَز وذكروا
مائة إال قيمتها يأخذ ال أنه وحلف املهدي فيها مدح قصيدة نظم أنه بالخارس املعروف
عىل تدل لكنها ظاهرة مبالغة ذلك ويف إياها، فأعطاه (١٠٠٠٠٠٠٠٠) درهم ألف ألف

األموال.65 عن فضًال الضياع الشعراء يهبون كانوا ما وكثريًا السخاء64 ذلك مبلغ

حقيقة؟ ذلك يفعلون كانوا هل

من يعلمونه ما عىل بالقياس الخرافات قبيل من الزمان هذا أهل يحسبه وأمثاله فهذا
الثروة مقدار من لهم تبني ما بعد ذلك يقولون نظنهم ال أننا عىل االقتصادية، القواعد
مقامهم يقوم من أو الخلفاء، ترصف تحت األموال من يبقى كان ما ومقدار العباسية،
إجماله؛ عىل التاريخ يف شك وهو الثروة تلك حقيقة يف شككنا إذا إال والكتاب، كالوزراء
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كما القبيل هذا من بيناه ما عىل متفقون ومواطنهم عصورهم اختالف عىل املؤرخني ألن
رأيت.

األجزاء يف سنفصله ما عىل األيام تلك يف االجتماعية الهيئة نظام اعتربنا إذا إننا ثم
كانوا ما تصديق علينا هان نفسه الخليفة مركز يف ونحوهم الشعراء تأثري من التالية
جنيه ٥٠٠٠٠ يبذل من اليوم أغنيائنا بني نعرف أننا عىل الكربى، الِهبَاِت من ينالونه
وقرأنا ترض، وال تنفع ال القديمة اآلثار من قطعة أو صورة ثمن جنيه و١٠٠٠٠٠
لبعض هدية ليقدمها جنيه بمليون صوًرا اشرتى الشهري األمريكي مورجان أن باألمس

املتاحف.
املروية الوقائع بعض سياق من أيًضا تقدم ما صحة عىل نستدل أننا ذلك عىل وِزْد
عىل «قدمت قال: عهد، ويل وهو املهدي عىل قدومه عن املؤمل حديث مثل القبيل، هذا من
إليه فكتب بها، امتدحته ألبيات درهم ألف بعرشين يل فأمر عهد ويل وهو الري يف املهدي
أن بعد الشاعر تعطي أن لك ينبغي كان «إنما له: ويقول ويلومه يعذله (أبوه) املنصور
إليه يستقدمني املنصور وبعث — قال أن إىل — درهم.» آالف أربعة سنة ببابك يقيم
هللا أصلح «نعم فقلت: «… فخدعته غرٍّا غالًما أتيت «هيه! فقال: عليه ودخلت جئت حتى
قلت ما «أنشدني املنصور: فقال فانخدع.» خدعته كريًما غرٍّا غالًما أتيت املؤمنني، أمري

ومطلعها: القصيدة) ذكر (ثم فأنشدته فيه.»

ال��م��ن��ي��ر ال��ق��م��ر ص��ورة م��ش��اب��ه ف��ي��ه أن إال ال��م��ه��دي ه��و

«أين وقال: درهم.» ألف عرشين يساوي ال هذا ولكن أحسنت، لقد «وهللا فقال:
منه وخذ درهم آالف أربعة فأعطه معه انزل ربيع «يا قال: ذا.» هو «ها قلت: املال؟»
من فرتى الباقي.»66 وأخذ درهم، آالف أربعة يل ووزن ثقيل فحط الربيع فخرج الباقي.»

الدراهم. بآالف الشعراء يقدرون كانوا أنهم الحكاية هذه

الخاصة؟ أموالهم من يرسفون الخلفاء كان هل

من يؤدونه كانوا هل ونحوها، الجوائز من يهبونه الخلفاء كان فيما النظر علينا بقي
موضوع وهو املسلمني؟ مال ببيت عنه املعرب الحكومة مال بيت من أم الخاصة أموالهم
يدفعون كانوا أنهم يرجح عنه املؤرخني سكوت أن عىل رصيًحا، قوًال فيه نجد لم مبهم
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فيه يرى فيما ينفقه املال بيت ويل هو اإلمام ألن عليهم؛ فيه جناح وال املال، بيت من ذلك
للدولة. فائدة العالم هبة أو الشاعر إجازة يف يرى وقد اجتهاده، حسب املسلمني مصلحة
بعض سياق من ويظهر الهادي، أيام يف الخاصة مال لبيت ذكًرا رأينا أننا عىل
أن يريدون إنما بمال غريه أو لشاعر أمروا إذا كانوا أنهم للخلفاء وقعت التي الحوادث
اإلرساف ذلك من يتذمرون كانوا ما كثريًا الوزراء وأن املسلمني، مال بيت من له يدفع
عيىس أن وذلك الهادي، مع دأب بن لعيىس وقع كما الرصف، يف الخليفة أمر ينفذون وال
الهادي عند حظي قد وكان ألفاًظا، وأعذبهم أدبًا الحجاز أهل أكثر من كان املذكور
أصبح فلما واحدة، دفعة يف دينار ألف بثالثني مرة له فأمر قبله، ألحد تكن لم حظوة
إىل فانطلق إيل ليس «هذا الحاجب: فقال قبضها يف الحاجب إىل قهرمانه أرسل دأب ابن
الهادي فبينما «اتركها» فقال: فأخربه دأب ابن إىل فعاد الديوان.» وإىل التوقيع صاحب
وقف فلما فاستدعاه، واحد غالم إال معه وليس دأب ابن رأى ببغداد له مسترشف يف
فقال: الجديد.» إىل فيه يحتاج شتاء وهذا غسيًال ثوبك «أرى الهادي: له قال يديه بني
وصل «ما فقال: شأنك؟» صالح فيه ما إليك رصفنا وقد «وكيف فقال: قصري.» «باعي
دينار.» ألف بثالثني الساعة «عجل فقال: الخاصة مال بيت صاحب الهادي فدعا إيلَّ.»
يدفع أن أراد الخليفة أن الحكاية هذه سياق من فيظهر يديه،67 بني وحملت فأحرضت

الخاص. ماله بيت من بدفعه أمر له يدفعوا لم فلما العام، املال بيت من املال إليه
جارية ثمن يدفع أن الرشيد أمره إذ خاقان، بن ليحيى اتفق ما القبيل هذا ومن
أن يحيى فأراد الرشيد فغضب دفعه، عن واعتذر املال يحيى فاستكثر دينار، ١٠٠٠٠٠
فجعل فيه، للدولة مصلحة ال فيما اإلرساف هذا من املال بيت يتحمله ما مقدار له يبني
الرشيد به يمر الذي الرواق يف فوضعها درهم ١٥٠٠٠٠٠ نحو فبلغت دراهم املال ذلك
أدرك الجارية ثمن أنه أخربوه وملا استكثره، املال ذلك الرشيد رأى فلما الوضوء، أراد إذا
نفسه، يف ذلك فحفظ يديه غل ومحاولة عليه الجرأة من ذلك يف بما شعر ولكنه إرسافه

الربامكة.68 نكبة عىل حمله ما جملة من كان إنه ويقال
الوزير مطل فلما جارية ثمن يف الزيات ابن وزيره مع باهلل للواثق ذلك نحو واتفق

ففعل.69 ضعفني يدفع أن أمره بالدفع
بغداد إىل به استدعاه كتاب عىل جوابًا الرشيد إىل الثوري سفيان أبي كتاب ويف
بيت من ويجيز يهب كان الرشيد أن عىل ويدل ملعاوية، الغفاري ذر أبي كالم يشبه ما
قدموا الناس أن وأخربه الكوفة، يف إليه بعثه بكتاب دعاه الرشيد أن وذلك املسلمني، مال
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سفيان أبو فأجابه إلخ، … السنية املواهب من وأعطاهم األموال بيوت فتح وأنه إليه،
رصمت أني أعلمك إليك كتبت فإني بعد؛ «أما قوله: ذلك جملة ويف اللهجة شديد بكتاب
أنك كتابك يف نفسك عىل بإقرارك عليك شاهًدا جعلتني قد وأنك ودك، وقطعت حبلك
بما ترَض ولم حكمه، بغري وأنفذته حقه غري يف فأنفقته املسلمني، مال بيت عىل هجمت
عليك شهدت قد فإني أنا فأما نفسك، عىل تشهدني إيل كتبت حتى عني ناءٍ وأنت فعلته
والعدل، الحكم هللا يدي بني غًدا الشهادة وسنؤدي كتابك، حرضوا الذين وإخواني أنا
قلوبُهم املؤلفة بفعلك ريض هل رضاهم، بغري املسلمني مال بيت عىل هجمت هارون يا
بذلك ريض أم السبيل؟ وابن هللا سبيل يف واملجاهدون هللا، أرض يف عليها والعاملون
ريض أم واألرامل؟ األيتام بفعلك ريض أم العاملني)؟ (يعني العلم وأهل القرآن حملة

رعيتك؟»70 من خلق بذلك
من ويرسفون ويبذخون ويجيزون يهبون كانوا الخلفاء أن عىل يدل وأمثاله فهذا

املال. بيت

الدولة يف النفقة أبواب تكاثر (2-2)

كان منذ إدارتها يف اإلسالمية الدولة تدرجت كيف الكتاب هذا من األول الجزء يف بيَّنَّا
ستة، الراشدين أيام يف الحكومة موظفو أصبح حتى والقايضوالقائد األمري النبيملسو هيلع هللا ىلصهو
العباس، فبني أمية بني أيام يف اململكة واتساع الحضارة بتزايد تزايدهم من كان وما
الرتف إىل دولتهم ورجال الخلفاء وميل الثروة بتكاثر عندهم تتكاثر اإلدارات تلك وكانت
منها أكثر املأمون أيام ويف املنصور، أيام يف منها أكثر الرشيد أيام يف فأصبحت والرخاء،
يف قرأت فقد الخلفاء، من بعدهم جاء من أيام يف تكاثرها ذلك عىل وقس الرشيد، أيام يف
وأصحاب واملماليك الغلمان من الخليفة بالط يف املرتزقني أصناف من املعتضد جريدة
وقس العباسية، الدولة صدر يف ذكر له يكن لم ما الركاب، وأصحاب والجلساء املطابخ
الحرص، تحت يقع ال مما والندماء، واملغنني األطباء من الخاصة الخدم أصناف عليهم

الدولة. حضارة يف الرتف اقتضاه قد وكله
فصارت املال، بيت غري من األمر أول ترصف كانت النفقات بعض أن ذلك عىل وزد
وإن بشأنها، رصيح نص يرد لم إذ معرفتها، إىل سبيل ال كثرية ألسباب منه ترصف
النفقات جريدة بني الفرق من نراه ما مثل كثرية، نصوص من ضمنًا عليها نستدل كنا
هذه يف تجد فإنك ٣٠٦ه لعام عيىس بن عيل جريدة وبني ٢٧٩ه سنة املعتضد أيام يف
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ووالة املماليك، يف القضاة ورواتب الحرمني، نفقات مثل تلك، يف لها ذكر ال نفقاٍت
يف واردة غري األبواب هذه فإن الثغور، ونفقات البالد جميع يف الربيد وأصحاب الحسبة،
ضعف فلما ذلك، إىل أرشنا كما أعمالهم خراج من بها يقومون كانوا العمال ألن تلك؛

مالها. بيت من دفعها إىل الدولة اضطرت العمال وتمرد الخلفاء
يشء منه يرد فال مصالحها يف ينفق كان الثغور ارتفاع أن األول الجزء يف تقدم وقد
الغنائم من الطائلة األموال عىل منها يحصلون كانوا ما كثريًا أنهم عىل املال، بيت إىل
وبطلت الغزوات، فقلت االضمحالل أيام يف أما العباسية71 الدولة صدر يف ونحوها
الدولة صدر يف عليه كانت عما وزادت الثغور، تلك نفقات املال بيت وتحمل الغنائم،
وهو دينار، ١٠٠٠٠٠ قبله وكانت دينار، ٥٠٠٠٠٠ نحو املقتدر أيام يف بلغت حتى
وغريه. الجند نفقات من حدث بما ناهيك مصالحها،72 يف ينفق الذي ارتفاعها مقدار

الرضائب زيادة (3-2)

القديمة اإلدارات ولكن قبل، من تكن لم إدارات نشوء عىل النفقات زيادة تقترص ولم
وسعت الدولة ثروة كثرت إذا أنه وطبيعي الدولة، أوائل يف عليه كانت عما نفقاتها زادت
مؤسسة الدولة تلك كانت فإذا األرزاق من لهم يجري وما رواتبهم وزادت رجالها عىل
بيت فيقرص هي، كما الرواتب وتبقى ثروتها تنحط أن تلبث ال ضعيف أساس عىل
تحصيلها، يف العنف واستخدام الفادحة الرضائب فرض إىل فيضطروا تأديتها يف املال

فقًرا. البالد وتزداد العمل عن الناس همة فتضعف
الغنائم، من أيديهم يف يقع مما يرتزقون بكر وأبي ملسو هيلع هللا ىلص النبي أيام يف املسلمون كان
ووضع الخطاب بن عمر توىل حتى الغنائم، تلك مقدار باختالف منهم كل حصة فتختلف
من وقرابتهم أنسابهم باعتبار وميزهم السنة يف معينًا راتبًا مسلم لكل وجعل الديوان
أحدهم يكون فقد األعمال؛ من يؤدونه ما باعتبار وليس اإلسالم يف سابقتهم أو النبي،
من ا بدٍّ يََروا لم وتميزت الدولة إدارات تفرعت فلما السواء، عىل قاضيًا أو عامًال أو كاتبًا
والحاجب والكاتب والعامل الجندي من لكل فجعلوا املناصب، باعتبار الرواتب تعيني
كما راتبًا لها جعلوا العباسية الدولة يف الوزارة حدثت وملا معينًا، راتبًا وغريهم والقايض

املستحدثة. املناصب من لسواها جعلوا
يف فلننظر والعصور، الدول باختالف املناصب هذه من كل راتب مقدار واختلف

فيه. نحن ما إىل بالنظر رواتبها باعتبار املناصب تلك أشهر تاريخ
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العمال رواتب

العمال باختالف اختلف ثم الشهر73 يف درهم ٦٠٠ عمر أيام يف العامل راتب كان
بني إىل األمر أفىض وملا السنة74 يف دينار ألف الشام عىل ملعاوية عمر جعل فقد واألعمال،
بنرصتهم العمال أطماع من األحوال تقتضيه ما عىل فوىض األعمال والية أصبحت أمية
الوالية جعلوا فربما ذلك، غري أو العلويني أو الخوارج لحرب النفقة يف لهم التوسيع أو
ذلك أنَّ عىل بها، قام خدمة عىل مكافأة ينالها بل شيئًا، العامل عنها يدفع ال طعمة كلها
يزيد راتب بلغ وقد خراسان، أو مرص، أو العراقني، كعامل الكبار؛ بالعمال ا خاصٍّ كان
خالد غلة وبلغت السنة،75 يف درهم ٦٠٠٠٠٠ أيامهم يف العراق أمري هبرية بن عمر بن

عليه. يقاس فال الراتب قبيل من األخري هذا وليس درهم،76 ١٣٠٠٠٠٠٠ القرسي
يف الحجاج يفعل كان كما أعمالهم، يف يفرقونهم عمال العمال هؤالء تحت وكان
عىل تزيد ال محددة رواتبهم كانت الصغار فالعمال بمرص، العاص بن وعمرو العراق،
املأمون، أيام إىل العباسية الدولة صدر يف ذلك نحو عىل وظلت الشهر،77 يف درهم ٣٠٠
تكاثر من كان ما أثر عىل الرواتب من زاده ما جملة يف سهل بن الفضل وزيره فزادها
الراتب ذلك مقدار أما خراسان، أهل من نرصائه إرضاء يف الخليفة رغبة مع الثروة
له يعقد أو صغرية والية عىل يقترص قد العمل ألن األعمال؛ باختالف يختلف كان فإنه
عامله عن الخليفة رىض وباعتبار وأهميته، اتساعه بقدر العمالة فتقدر واليات عدة عىل
التبت إىل همذان جبل من املرشق عىل سهل بن للفضل املأمون عقد فقد ذلك، ونحو
ما كل ذلك يف ويدخل عرًضا، وجرجان (قزوين) الديلم بحر إىل فارس بحر ومن طوًال
له وعقد السنة، يف درهم ٣٠٠٠٠٠٠ قدرها عمالة له وجعل الهند إىل رشًقا العراق وراء
ونقش والقلم، السيف الرياستني:78 ذا وسماه علًما وأعطاه شعبتني ذي سنان عىل لواءً
«رياسة اآلخر الجانب ومن الحرب»، «رياسة الواحد الجانب من بالفضة سيفه عىل
فال األمني، أخيه مع خالفه يف إياه نرصته من كان ملا له ذلك املأمون فعل التدبري»،79
تحت عامًال عرش بضعة ومنهم الصغرى، األعمال يتولون كانوا الذين العمال به يقاس
ويظهر الواليات، باختالف أيًضا تختلف هؤالء وعمالة املرشق، يف سهل بن الفضل راية
رواتبهم من حوقل ابن ذكره ما عىل قياًسا درهم و١٠٠٠ ٣٠٠ بني ترتاوح كانت أنها

نوح.80 بن منصور أيام يف
رواتبهم كانت فقد الخليفة، مع رأًسا عالقتها كانت التي الكربى الواليات عمال وأما
املاذراني عيل بن الحسني عمالة وكانت سهل، بن الفضل راتب من رأيت كما ا جدٍّ كبرية
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درهم، ٦٠٠٠٠ أو الشهر81 يف دينار ٣٠٠٠ للهجرة الرابع القرن أوائل يف مرص عىل
ذلك. عىل وقس درهم، ٧٢٠٠٠٠ السنة يف ذلك ومقدار

ا؛ جدٍّ فاحشة رأيناها (١٩٠٣ (سنة األيام هذه إىل بالنظر الرواتب هذه اعتربنا فإذا
عثمانية لرية ٢٥٠ راتبها األوىل الدرجة درجات: ثالث العثمانية الدولة يف الواليات ألن
يف امللك (نائب الهند عىل إنجلرتا عامل وراتب ،١٥٠ والثالثة ،٢٠٠ والثانية الشهر، يف
رواتب أعظم وهو السنة يف جنيه ٢١٨٧٥ نحو أي الشهر82 يف روبية ٢٠٨٣٣ الهند)
كان بما ناهيك ذكره، املتقدم املاذراني راتب من أقل فإنه ذلك ومع العهد، هذا يف العمال

ونحوه. االتِّجار من العباسية الدولة عمال يكتسبه

الُكتَّاب رواتب

يف مقدارها يزيد ال الصغار، العمال رواتب مثل املأمون أيام إىل الكتاب رواتب وكانت
تلك مقدار عىل نقف ولم تقدم كما سهل بن الفضل فزادها درهم، ٣٠٠ عىل الشهر
عليه يستولون كانوا عما فضًال كثرية، تكون أن يجب غريها إىل بالقياس ولكن الزيادة،

اليومية. األخرجة من
الدولة عهد عىل مرص كتاب من كاتب عليه يستويل كان ما املقريزي عدد وقد
والعطريات والفاكهة واألثمار والحلويات والتوابل البقوالت من الواحد، اليوم يف الفاطمية
وأهله، أوالده عىل كله ذلك من يجري كان وما واألفرشة األلبسة ومن األطعمة، وسائر
فاكتفينا الكتاب، هذا قطع من صفحات ثالث أو صفحتني نحو تعداده فاستغرق

هناك.83 فلرياجعه التفصيل أراد ومن التطويل، من تفاديًا إليه باإلشارة

الوزراء رواتب

نقف ولم الربامكة، وزرائها من اشتهر من وأول العباسية، الدولة محدثات من الوزارة
املال بيت يف أيديهم إطالق عن فضًال كبرية، كانت أنها والظاهر رواتبهم، مقادير عىل
املعتضد أيام يف النفقات قائمة يف رأينا قد أننا عىل لهم، يرتاءى كما ويصلون يقطعون
النقود تقدير اعتربنا فإذا الشهر، يف دينار ألف أو اليوم يف دينار ٣٣ ١

٣ الوزير راتب أن
من وما جنيه، ١٥٠٠ عىل الراتب هذا زاد األيام هذه يف والذهب الفضة قيمة إىل بالنظر
لرية ٣٠٠ العثمانية الدولة يف الوزير راتب فإن اليوم، املقدار هذا إىل راتبه يبلغ وزير
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٢٥٠ راتبه املرصي والوزير لرية، ألف راتبه فإن األعظم الصدر إال الشهر، يف عثمانية
العام.84 يف جنيه ٢٠٠٠ إنجلرتا وزراء أكرب وراتب الشهر، يف جنيًها

الوزير راتب كان والدول، العصور باختالف تختلف كانت الوزراء رواتب أن عىل
بن يحيى راتب وكان الهدايا85 غري السنة يف دينار ٨٠٠٠٠ األندليس النارص أيام عىل
السنة86 يف دينار ١٠٠٠٠٠ للهجرة السادس القرن أواسط يف املقتفي وزير هبرية
وخدمهم وإخوتهم ألوالدهم رواتب — إليها املشار رواتبهم عن فضًال — للوزراء وكان
الدولة يف الوزير راتب كان فقد مرص، يف وخاصة كثرية، ووظائف وأرزاق، وأتباعهم،
ثم دينار، ٢٠٠ إىل ٣٠٠ من أخ أو ولد من يليه وملن الشهر، يف دينار ٥٠٠٠ الفاطمية
ما وغري اإلقطاعات87 عدا ما دينار، ٣٠٠ إىل ٥٠٠ من عدتهم مقتىض عىل حواشيهم
عمار ابن للوزير كان فقد الحياة، حاجيات وسائر املأكوالت من أهله وعىل عليه يجري
والتوابل اللحم من حرمه وأهل لنفسه الجرايات من بمرص الفاطمي باهلل العزيز أيام
بدينار، شمع أرطال وعرشة بدينار، سلة الفاكهة ومن الشهر، يف دينار ٥٠٠ قيمته ما

البالد.89 مغل عرش السلجوقية الدولة يف الوزير راتب وكان بلح88 حمل ونصف

القضاة رواتب

ثم الحنطة،90 من ومؤونته الشهر، يف درهم مائة الراشدين أيام يف القايض راتب كان
ألف ٨٨ه سنة مرص قايض راتب فصار الرواتب سائر مثل أمية بني أيام يف ارتقى
بني إىل الخالفة أفضت فلما الراشدين، أيام يف أضعافه عرشة نحو أي السنة91 يف دينار
ثم الشهر، يف ديناًرا ٣٠ املنصور أيام يف قايضمرص راتب فصار الرواتب أنزلت العباس
الشهر، يف درهم ٤٠٠ ٢١٣ه) (سنة املأمون أيام يف بلغ حتى خلفه من عهد يف تصاعد

السنة.92 يف دينار ألف إىل طولون ابن أيام يف عاد ثم ديناًرا، ٢٧٠ أي
يف رأينا ولكننا العباسية، الدولة أوائل يف القايض راتب عىل نطلع فلم بغداد يف وأما
— الشهر يف دينار ٥٠٠ أو اليوم يف دينار وثلثَا ١٦ القايض راتب أن املعتضد جريدة
بالنظر كبري راتب فإنه ذلك ومع — القايض وخليفة الفقهاء من عرشة أجور فيه بما
لرية ٥٠٠ عىل يزيد ال األستانة يف اإلسالم شيخ راتب فإن األيام، هذه قضاة رواتب إىل

واليوم. األيام تلك بني النقود قيمة يف الفرق اعتبار مع الشهر، يف عثمانية
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وأهلهم الخلفاء رواتب

يفرضوها أن فباألوىل والكتاب، الوزراء ألهل الرواتب يفرضون كانوا الخلفاء أن رأيت قد
رصيًحا قوًال نجد لم لكننا املال، بيت عىل بيده القابض هو والخليفة وأوالدهم، ألنفسهم
كانوا ما وأكثر األموال، أو الضياع من ألهلهم الخلفاء به يأمر كان ما غري الشأن هذا يف
يشرتون فكانوا امللك، عىل مناظرتهم من أهلهم خافوا إذا الدولة أول يف ذلك يفعلون
اشرتى إذ موىس، بن عيىس مع املنصور فعل كما أهلهم به يرضون بمال مبايعتهم
عليهم للتوسعة أو وألوالده93 له درهم ١١٠٠٠٠٠٠ بمبلغ املهدي البنه البيعة منه
إليهم تدفع درهم بمليون منهم واحد لكل أمر فإنه أعمامه مع فعل كما واستنصارهم
وملا عام، كل يف إليهم تدفع كانت أنها ويظهر ذلك،94 فعل من أول وهو املال بيت من
بقوا أنهم والظاهر السنة95 يف درهم ٦٠٠٠ واحد كل بيته ألهل فرض املهدي ابنه تويف
ووالة الخلفاء أبناء وخصوًصا الطائلة، الهبات من ينالونه كانوا عما فضًال ذلك نحو عىل
نصف إليه يحمل وأن دينار، بمليون الرشيد البنه ٢٧٠ه سنة أمر الهادي فإن عهدهم،

العهد. والية من خلعه عىل عزمه من كان ما أثر عىل الخراج96
من كان ما عىل بالقياس املأمون وكذلك أهله، رواتب يف زاد الرشيد أن والظاهر
أيامه يف بلغوا حتى عددهم زاد قد العائلة أعضاء وكان خالفته، يف الرواتب زيادة
لهما ما جميع واملؤيد املعتز من ابتاع ٢٤٨ه سنة املستعني تويف وملا نفس، ٣٣٠٠٠
ما وللمؤيد دينار، ٢٠٠٠٠ السنة يف منه يتحصل ما للمعتز وترك بذلك، عليهما وأشهد

وحبسهما.97 دينار ٥٠٠٠ منه يتحصل
أيدي كفت للهجرة، الرابع القرن أوائل يف األمراء أمري رائق ابن أيام كانت فلما
تويف الذي باهلل الرايض يده كفت من وأول الدولة، رجال إىل وصار املال، بيت عن الخلفاء
الراتب إىل حاجة يف الخلفاء وصار األموال يف الدولة ورجال القواد واستبد ٣٣٩ه سنة

زهيًدا.98 راتبًا لهم فقرروا املال بيت عن سيطرتهم ذهبت ما بعد
من يصيبهم كان ما غري معينة، رواتب ذلك قبل لهم تكن لم الخلفاء أن ويظهر
عياله ويصلح يصلحه ملا درهم ٦٠٠٠ له فرضوا فقد بكر أبا إال الرشع، بحسب الغنائم
الدولة معز استوىل فلما رائق، ابن أيام إىل الخلفاء لرواتب ذكًرا نََر لم ثم باملعروف99
لنفقاته، يوم كل درهم ٥٠٠٠ املستكفي للخليفة فرض ٣٣٤ه سنة بغداد عىل الديلمي
حينه. يف ذكره يأتي مما الخلفاء فقر من كان ما كان ثم إليه،100 يدفعها كان قلما ولكنه
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الدول يف والغالب اآلن، األمم معظم عند جارية عادة وأهلهم للملوك األعطية وفرض
إنجلرتا يف املالكة العائلة رواتب وهاك مميزاتها، يف معينة الرواتب تلك تكون أن املتمدنة

:١٩٠٢ لعام

١٩٠٢ لعام إنجلرتا يف املالكة العائلة رواتب

إنجليزي جنيه

امللك راتب ١١٠٠٠٠
القرص خدم راتب ١٢٥٨٠٠

القرص نفقات ١٩٣٠٠٠
وتربعات أخرى نفقات ٤١٢٠٠

امللك) مخصصات (جملة ٤٧٠٠٠٠
العائلة أعضاء سائر رواتب ١٦٠٠٠٠

٦٣٠٠٠٠

:١٩٠٢ لعام الخديوية العائلة رواتب وهذه

مرصي جنيه

الخديو مخصصات ١٠٠٠٠٠
الخديوية العائلة مرتبات ٩٧٩٢٧
الخديو كابينة نفقات ٥٧٤٣٤

٢٥٥٣٦١

يف لرية ٩٠٠٠٠٠ أو عثمانية، لرية ٧٥٠٠٠ الشهر يف مقداره راتب تركيا ولسلطان
.(١٩٠٢ (عام واملخصصات النفقات عدا ما السنة
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الخليفة حاشية رواتب

الدولة بأعمال وليس الخليفة، بشخص أعمالُهم املتعلقة املوظفني الخليفة بحاشية ونريد
لهم يكون وقد الخاصة، مال بيت من ورواتبهم الخاص، والحرس والحجاب كاألطباء
بن جربيل مخصصات من ذلك عىل نستدل كبرية، وكانت العامة، مال بيت من رواتب
العامة، مال بيت من بعضها يؤخذ كان نقدية رواتب ومنها الرشيد، طبيب بختيشوع
وجدوه كما السنة يف املذكور جربيل راتب وإليك الخاصة، مال بيت من اآلخر والبعض

كاتبه:101 بخط مدونًا

السنة يف الرشيد طبيب بختيشوع بن جربيل مرتبات

درهم

العامة مال بيت من
نقدي راتب ١٢٠٠٠٠

النزل ٦٠٠٠٠
(املجموع) ١٨٠٠٠٠

الخاصة مال بيت من
نقدي راتب ٥٠٠٠٠
قيمتها ثياب ٥٠٠٠٠

النصارى صوم عيد عىل هدية ٥٠٠٠٠
املبلغ) هذا قيمتها (ثيابًا الشعانني يوم عىل هدية ١٠٠٠٠

نقًدا الفطر عيد عىل هدية ٥٠٠٠٠
املبلغ) ذلك قيمتها (ثيابًا الفطر عيد عىل هدية ١٠٠٠٠

٥٠٠٠٠ دفعة كل السنة يف دفعتني الرشيد لفصد ١٠٠٠٠٠
٥٠٠٠٠ دفعة كل السنة يف دفعتني الدواء لرشب ١٠٠٠٠٠

(املجموع) ٤٢٠٠٠٠

وأطيابًا وثيابًا نقًدا الرشيد أصحاب من
جعفر بن عيىس من درهم ٥٠٠٠٠
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درهم

جعفر أم زبيدة من درهم ٥٠٠٠٠
العباسية من درهم ٥٠٠٠٠

عثمان بن إبراهيم من درهم ٣٠٠٠٠
الربيع بن الفضل من درهم ٥٠٠٠٠
محمد أم فاطمة من درهم ٧٠٠٠٠

ودواب وطيب كسوة ١٠٠٠٠٠
(املجموع) ٤٠٠٠٠٠

الربامكة من
خالد بن يحيى من ٦٠٠٠٠٠

الوزير يحيى بن جعفر من ١٢٠٠٠٠٠
يحيى بن الفضل من ٦٠٠٠٠٠

(املجموع) ٢٤٠٠٠٠٠

ضياعه من غلته ٨٠٠٠٠٠
مقاطعته فضل من ٧٠٠٠٠٠

(الجملة) ٤٩٠٠٠٠٠

خدمته مدة يف ذلك جمع فإذا العام، يف درهم ٤٩٠٠٠٠٠ فقط رواتبه فجملة
درهم ١١٢٧٠٠٠٠٠ العباسية الدولة مال من قبضه ما مقدار كان سنة ٢٣ وهي كلها
وهو األخرية، السنني العرش يف نكبتهم بعد الربامكة مرتبات من عنه قطع ما منها يخرج
املال بيت من اكتسبه ما جملة وهو درهم، ٨٨٧٠٠٠٠٠ فالباقي درهم؛ ٢٤٠٠٠٠٠٠

فهو: أنفقه ما وأما الجسام، الصالت غري

درهم

السنة يف درهم ١٢٠٠٠٠٠ بمعدل سنة ٢٣ يف وبيته نفسه عىل نفقاته جملة ٢٧٦٠٠٠٠٠
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درهم

وغريها ورقيق ودواب ومتنزهات وبساتني دور ثمن ٧٠٠٠٠٠٠٠
ذلك ونحو وصناعات وأجر آالت ثمن ٨٠٠٠٠٠٠

لخاصته ابتاعها ضياع ثمن يف صار ما ١٢٠٠٠٠٠
للذخائر أعده وما جواهر ثمن ٥٠٠٠٠٠

واملعروف والصالت الرب يف أنفقه ما ٣٠٠٠٠٠٠
أنكروه) (أي وجحدوه الودائع أصحاب عليه كابره ما ٣٠٠٠٠٠٠

درهم و٩٠٦٠٠٠٠٠ دينار ٩٠٠٠٠٠ األصل يف واملجموع ١٢٨٦٠٠٠٠٠

صاحب غلة كانت فقد األيام، تلك يف النسبة هذه عىل الحاشيِة سائِر رواتَب َوِقْس
وغلة درهم، ٥٠٠٠٠٠ رشطته صاحب وغلة السنة، يف درهم ٣٠٠٠٠٠ الرشيد حرس

السنة.102 يف درهم ١٠٠٠٠٠٠ حاجبه

الجند رواتب

فرضه ما وذكرنا جنًدا، كلهم املسلمون كان كيف األول الجزء من الجند باب يف بيَّنا
بني أوائل يف رواتبهم تضاعفت وكيف والسابقة، النََّسب باعتبار الرواتب من عمر لهم
يف صارت حتى نقصت ثم العباس، بني أوائل يف زادت ثم أواخرها، يف نقصت ثم أمية
الغنائم من حصته عن فضًال (النفر) الرَّاِجِل للجنديِّ السنة يف درهًما ٢٤٠ املأمون أيام
الدولة صدر يف الجند عن يحسبونها كانوا الغنائم من الحصة تلك أن ويظهر غزا، إذا
فردها غزوا إذا عليهم يردها أن ١٩٨ه سنة األمني محمد من طلبوا حتى العباسية،

دنانري.103 ستة الرجل فأصاب
باألعطيات، فيه جنَده ُب يرغِّ منهما كل كان واملأمون األمني بني الفتنة قامت وملا
املأمون زاد ١٩٥ سنة ماهان بن عيىس بن عيل جيش عىل الحسني بن طاهر جند فاز فلما
يف درهًما ٩٦٠) الشهر يف درهًما ثمانني الواحد راتب جعل حتى طاهر جند أعطيات
إىل عادت الفتنة انتهت فلما السفاح، أيام يف عليه كانت ما إىل أعادها أنه أي السنة)104

درهًما. ٢٤٠
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وبابك األفشني

والفراغنة األتراك اقتنائه من كان ما وكان ٢١٨ه سنة املعتصم إىل الخالفة أفضت فلما
يف القوة مرجع أصبح قدمناها، التي لألسباب الخلفاء وضعف وتجنيدهم، واملغاربة
أرمينيا يف الخرمي بابك أمر استفحال النفوذ ذلك فاتحة وكانت الجند، إىل يشء كل
الحلول أساسه جديد دين إىل الناس يدعو املأمون أيام يف ظهر قد بابك وكان وأذربيجان،
جعل املعتصم توىل فلما مرة، غري هزمهم جنوًدا املأمون إليه فبعث األرواح105 تقمص أي
اسمه منهم رجل بقيادة أتراكه إليه فبعث ملكه عىل خطًرا أصبح ألنه بابك؛ قمع همه
وآخر املال، ومعه الكبري بغا اسمه بآخر أردفه ثم ٢٢٠ه سنة كاووس بن حيدر األفشني
وبعد الجند، لنفقات درهم ٣٠٠٠٠٠٠٠ ومعه إيتاخ إليه أنفذ ثم الخياط جعفر اسمه

املال. فيها بذل بحيلة بابك عىل وقبض األفشني فاز سنتني حروب
الستقباله املعتصم أهل وسائر املعتصم بن الواثق فخرج سامرَّا إىل ببابك وجاء
نهبًا البالد يف أمعن قد كان ألنه يده؛ عىل بابك من نجوا أنهم يصدقون ال وهم باحتفال،
واملعتصم، املأمون قواد معظم عىل وغلب نفس ٢٥٥٥٠٠ سنة عرشين يف فقتل وقتًال،
الناس واسترشفه فأركبوه الفيل، عىل يركبوه أن املعتصم أمر عليه األفشني قبض فلما
أن نفسه بابك سياف فأمر دار يف املعتصم عىل أدخلوه ثم الجثة، عظيم بابك وكان
رأسه وأنفذ بطنه وشق ففعل بذبحه فأمره بابك فسقط فقطعها، ورجليه يديه يقطع
عىل املعتصم فيه أمن مشهوًدا يوًما اليوم ذلك وكان سامرا، يف بدنه وصلب خراسان إىل
بالعطايا األفشني مواصلة عن ينفك ال وكان ورجاله، لألفشني الفضل ذلك وعرف ملكه
ويدفع وفرًسا خلعة يوم كل إليه يرسل فكان رجوعه، يوم إىل خروجه يوم من والخلع
فيه يركب يوم كل عن واملعاون) واألنزال األرزاق (سوى بابك بإزاء إقامته أثناء يف إليه
تقدم األفشني عاد وملا درهم، آالف خمسة فيه يركب ال يوم كل وعن درهم آالف عرشة
عرشة درهم: مليون بعرشين ووصله بالجوهر مرصعني وسامني وألبسه بنفسه املعتصم
الشعراء عليه وأدخل السند عىل له وعقد عسكره، يف يفرقها وعرشة لنفسه منها ماليني

يمدحونه.106
املعتصم به يواصله كان ما مع املال، يف طمًعا إال بابك محاربة يف يثبت لم فاألفشني
يرسلها األفشني وكان رجوعه، عند إليه دفعه ما ثم الحرب، أثناء يف واألموال الخلع من
بعث هدية أو غنيمة من مال إليه اجتمع إذا فكان الحرب، دار يف وهو حتى بالده إىل كلها
بخراسان املال حملة فيجتاز رسية، بطريقة النهر وراء فيما أرشوسنة بلدة إىل رأًسا به
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عىل يطلعه أن يأمره املعتصم بشأنهم، املعتصم إىل فيكتب طاهر ابن عاملها بهم فيعلم
يف أصحابه أواسط يف جعله كثريًا ماًال مرة األفشني فأنفذ القبيل، هذا من يراه ما كل
قالوا: املال؟» هذا لكم أين «من فقال: املال فوجد ففتشهم طاهر ابن فبعث الهمايني
الوحشة فوقعت لصوص، هم وإنما ذلك يفعل ال األفشني أن وأظهر فأخذه «لألفشني»
أنه محاكمته من تبني وقد حبسه، إىل األمر آل حتى واألفشني طاهر ابن بني يومئذ من

املجوسية.107 عىل يزال ال وأنه املال يف طمًعا إال اإلسالم يعتنق لم

وحملها األموال كسب ملجرد يحاربون كانوا إنما فإنهم املعتصم، جند سائر ذلك وقسعىل
لم الخلفاء أن عىل — جندها؟ هذا دولة تستقيم فكيف — الرشق أقىص يف بالدهم إىل
لهم يبذلون فكانوا باملال، إال ذلك إىل سبيل وال استنصارهم، من ا بدٍّ يجدون يكونوا
املعتصم يفعله كان بما اقتداءً ونحوها الهدايا من إياه يهبونهم ما غري الكبرية الرواتب
فأزوجهم الجواري لهم واشرتى اإلقطاعات، فيها وأقطعهم سامرا، لهم بنى ألنه معهم؛
فيتزوج الولد لهم ينشأ أن إىل املولدين، من أحًدا يصاهروا أو يتزوجوا أن ومنعهم منهن،
الدواوين، يف أسماءهن وأثبت قائمة، أرزاًقا األتراك للجواري وأجرى بعض، إىل بعضهم

يفارقها.108 أن وال امرأته يطلق أن عىل منهم أحد يقدر يكن فلما
املؤونة من إليه يحتاجون قد وما الرجال، أرزاق مع النفقات هذه اعتربت فإذا
أن «وذكر ٢٥٢ه: سنة حوادث يف الطربي قال ا، جدٍّ عظيًما املجموع كان واألخرجة
إليه يحتاجون ما مبلغ فكان السنة، هذه يف قدرت والشاكرية واملغاربة األتراك أرزاق
املراد أن ونظن لسنتني.»109 كلها اململكة خراج وذلك دينار، ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ السنة يف
يف دنانري الخراج من القدر هذا يجتمع أن يستبعد إذ دينار)؛ (ال درهم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠
ذلك يف قيمته وهي — درهًما عرشين الدينار باعتبار دراهم إىل حولناها لو ألننا سنتني؛
إبان يف خراجها رأينا وقد درهم، ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ السنة يف اململكة خراج لكان — الحني
سنة يف الجند عىل درهم مليون ٢٠٠ فإنفاق درهم، ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ عىل يزيد ال ثروتها
شيئًا يعد ال ولكنه األيام، تلك يف النقود قيمة اعتربنا إذا وخصوًصا ا، جدٍّ عظيم أمر واحدة
اقتىضاالحتياط الحديث التمدن ألن ١٩٠٣)؛ (سنة األيام هذه يف الجند نفقات إىل بالنظر
أضفنا إذا وخصوًصا فاحشة كثرة الجند نفقات كثرت حتى املعدات، وإعداد والتجنيد
٤٠٠٠٠٠٠٠ نحو وبحًرا برٍّا جنديتها عىل تنفق مثًال فإنجلرتا األساطيل، نفقات إليها
النقود قيمة اعتبار مع وهو روسيا، وكذلك املبلغ، هذا نحو تنفق وفرنسا السنة، يف جنيه
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ولكننا تقريبًا، العباسيون ينفقه كان ما ضعفي يعادل يزال ال األيام تلك إىل بالنسبة
عندهم. الجند إنفاق طرق من كان ما إىل بالنظر أنفقوه ما أعظمنا

منازلهم يف الناس أموال اغتصاب من العبايس الجند يرتكبه كان بما ناهيك
الناس عنَّفوا ربما بل لهم، ذنبًا ذلك يعدون ال والخلفاء يحدث، سبب ألقل وحوانيتهم

الجند. يعرفه ال مكان إىل وأمتعتهم سلعهم ينقلوا لم ألنهم
أنفسهم عىل يرشطونه كانوا بما فيهم، الجند مطامع ينشطون كانوا الخلفاء أن عىل
القتال احتدم إذا فكانوا الحرب، ساحة يف حتى الفالني األمر لهم فعلوا هم إذا املال من
ومن دنانري، عرشة فله بأسري جاء «من جنده: يف صاح ضعًفا األمري أو الخليفة وخاف

٣٢٠ه.110 سنة املقتدر فعل كما دنانري.» خمسة فله برأس جاء
تبني فقد العام، يف معينًا قدًرا يتقاضونه كانوا ما أي العبايس، الجند رواتب أما
الجند أرزاق أن — الكتاب هذا يف مر ما عىل — املعتضد أيام يف الدولة نفقات قائمة من
درهم، ٣٠٠٠٠٠٠٠ أو دينار ١٥٠٠٠٠٠ عىل تزيد ال ونحوهم واملماليك الفرسان من
ال مما رواتبهم وتزايدت فرقهم، وتعددت األعوام بتوايل األتراك الجنود أمر استفحل ثم
هذا يف املؤرخني سكوت عن فضًال واألحوال األزمان باختالف يختلف ألنه حرصه؛ يمكن

عرًضا. يتناولونه قد ما إال الشأن
املقتدر الخليفة لدار املالزمني الحرس) (أي املصافية الرجالة فرقة عدد بلغ فقد
لكل دنانري ستة أي الشهر، يف دينار ١٢٠٠٠ رواتبهم بلغت رجل، ٢٠٠٠٠ ٣١٧ه سنة
وذلك دينار، ٥٠٠٠٠٠ شهر كل يف رواتبهم فارس ١٢٠٠٠ الفرسان عدد وكان واحد،
درهًما و١٤٤٠ للفارس، السنة يف درهم ١٢٠٠٠ نحو أو واحد، لكل ديناًرا ٤٢ نحو
إذا بالقتل الخليفة ويهددون الزيادات ويطلبون يثورون ما كثريًا ذلك مع وكانوا للراجل،
يولون وصاروا الخالفة، عىل أيديهم ووضعوا الخلفاء، منازل يف وتداخلوا يجبهم111 لم
إال الديوان أو للخليفة منها يرتكون ال بينهم فيما اقتسموها األموال أتت وإذا شاءوا، من

٢٤٩ه.112 سنة باهلل املستعني أيام يف وشاهك أتامش فعل كما القليل،
باألموال يستأثرون أيًضا كانوا بهم ويستبدون الخلفاء يف يطمعون القواد كان وكما
وهددوهم، باألموال وطالبوهم قوادهم عىل مراًرا هؤالء ثار لقد حتى الجند أفراد دون
فإن ٢٥٣ه؛ سنة وصيف بالقائد فعلوا كما قتلوهم، وتلبيًة إصغاءً منهم يروا لم وإذا
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بغا إليهم فخرج أشهر ألربعة أرزاقهم وطلبوا شغبوا واألرشوسنية والفراغنة األتراك
مال!» عندنا ليس الرتاب، «خذوا لهم: وقال بالجفاء وصيف فكلمهم وسيما ووصيف
قوادهم إليه صار مما وشكوا للخلفاء، تظلموا ما وكثريًا وقتلوه113 بعضهم عليه فوثب
امَلَعاون من كربائهم إىل صار وما والخراج، بالضياع أجحفت قد التي اإلقطاعات من
الذين والدخالء النساء أرزاق يف ينفق كان ما إىل باإلضافة القديمة الرسوم يف والزيادات
الجند يقود أن وعرضوا منهم التخلص طلبوا حتى الخراج114 أموال أكثر استغرقوا قد

الخليفة. أخو

اآلن الجند رواتب

إىل الراشدين أيام من عصوره اختالف عىل اإلسالمي الجند رواتب اعتربنا إذا أننا عىل
تزيد رأيناها (١٩٠٣ (سنة األيام هذه جنود برواتب وقسناها العباسية، الدولة أواخر
و٥٠٠ ٣٠٠ بني تراوح الراشدين أيام يف الجندي راتب أن رأيت فقد فادحة، زيادة عليها
يف صار حتى العباسيني أيام يف وتقلب درهم، ألف أمية بني أيام صار ثم السنة، يف درهم
أفراد رواتب تلك السنة، يف للفارس درهم و١٢٠٠٠ للراجل، درهًما ١٤٤٠ املقتدر أيام
وللفارس شلن للراجل اإلنجليزية الدولة يف النفر راتب أن مع عندهم (األنفار) الجند
قرًشا ١٩٩٠ (حوايل درهًما ٤٥٥ نحو السنة يف ذلك ومقدار اليوم، يف بنسات و٩ شلن
كل يف تختلف عندهم الجند رواتب أن عىل للفارس، مرصيٍّا جنيًها و٣٥ للراجل مرصيٍّا)
رواتب إىل بالنظر عظيمة األحوال كل يف ولكنها الفرق، باختالف والفرسان املشاة من
إذا وخصوًصا صغرية فإنها العباسية الدولة إىل بالنظر وأما األخرى، الدول يف الجند

الحالتني. يف النقود قيمة اعتربنا
نعلم ال كنا وإن رواتبهم، وكرب الضباط كثرة اليوم الجند نفقات كثرة أسباب ومن
الضباط أكرب من اإلنجليز الجند رواتَب وهاك القواد، وهم األيام تلك ضباط رواتب مقدار

واملرصي: العثماني الجندين رواتب ثم اليوم115 يف (العسكري) النفر إىل
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(١٩٠٣ (سنة والبنس والشلن بالجنيه اليوم يف اإلنجليز الجند رواتب

الفرسان املشاة
جنيه شلن بنس جنيه شلن بنس

(املشري) الجنرال ٨ ٨
الفريق ٥ ١٠ ٥ ١٠
اللواء ٣ ٣
أمرياالي ١ ١ ٦ ١٨
قائمقام ١ ١ ٦ ١٨
بكبايش ١٥ ١٣ ٧
يوزبايش ١٣ ١١ ٧
أول مالزم ٧ ٦ ٦ ٦
ثاٍن مالزم ٦ ٨ ٥ ٣
النفر ١ ٩ ١

الشهر يف املرصي الجند رواتب
(١٩٠٣ (سنة

الشهر يف العثماني الجند رواتب
(١٩٠٣ (سنة

مرصي قرش عثماني قرش

يوجد) (ال املشري املشري ٢٥٠٠٠
الفريق ٧٥٠٠ الفريق ١٠٠٠٠
اللواء ٦٥٠٠ اللواء ٦٠٠٠

أمرياالي ٤٧٠٠ أمرياالي ٢٠٠٠
قائمقام ٣٠٠٠ قائمقام ١٨٠٠
بكبايش ٢٥٠٠ بكبايش ١٢٠٠

اليوم) الصاغ (هو الغايس صاغقو ١٥٠٠ قوالغايس ٧٠٠
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الشهر يف املرصي الجند رواتب
(١٩٠٣ (سنة

الشهر يف العثماني الجند رواتب
(١٩٠٣ (سنة

مرصي قرش عثماني قرش

يوزبايش ٩٠٠ يوزبايش ٥٠٠
أول مالزم ٦٠٠ أول مالزم ٢٥٠
ثاٍن مالزم ٥٠٠ ثاٍن مالزم ٢٠٠

نفر ٣٠ نفر ٢٠

أخرى رواتب

الخلفاءُ يخاف ممن الناس بعض اسرتضاء تقتيض العصور تلك يف امللك سياسة كانت
الخالفة يطلبون دعاة من تخلو تكن لم اململكة ألن أحزابَهم؛ أو ألسنتَهم أو أقالَمهم
فرصًة يرتقبون اد ُحسَّ من يخلو ال وامللك غريهم، أو الخوارج أو العلويني من ألنفسهم
يف للصحافة مما أكثر العام الرأي عىل تأثري يومئذ والحماسة للخطابة وكان لالنتقام،
أو إليهم باإلحسان املقاومني رشور مالفاة يؤثرون كانوا العقالء فالخلفاء األيام، هذه
ملوك يفعل كما الجارية، بالرواتب أو الوقتية بالجوائز ألسنتهم فيقطعون بهم، الرفق
مقابل يف الصحف أرباب إىل السنوية الرواتب يدفع بعضهم فإن بالصحافة، األيام هذه
األحزاب، كلمة جمع أو الهمم إنهاض يف مساعدتهم يبتاع اآلخر والبعض عنه، سكوتهم
فال اليوم، الصحافة شأن مثل األيام تلك يف شأنهم كان ونحوهم والخطباء فالشعراء

السرتضائهم. األموال الخلفاء بذل إذا غرابة
بأذنه التقريع يسمع فكان سفيان، أبي بن معاوية اإلسالم يف ذلك فعل من وأول
لسانه116 بقطع الشاعر إجازة عن يعربون كانوا ولذلك بالعطاء، إال عليه يجازي وال
وفرضوا خطواته عىل بعده الخلفاء وسار وغريهم، والوجهاء بالشعراء ذلك يفعل وكان
ملن األموال يهبون وصاروا ونحوهم، والطالبيني هاشم بني من األحزاب لرؤساء األعطية
للوفود والعطايا الجوائز من يهبونه الخلفاء كان ما وأكثر سلطانهم، عىل يخافونهم

الغرض. ذلك لنحو يُْعَطى كان إنما والشعراء
امللك، يف مناظريهم عىل نرصتهم يرجون ألناس أحيانًا الرواتب يفرضون وكانوا
من جاءه ملا املغربي آل من الحسني بن بعيل ٣٨١ه سنة الفاطمي باهلل العزيز فعل كما
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يفرضونها وقد الدولة117 شيوخ من وسماه السنة يف دينار ٦٠٠٠ له جعل فإنه بغداد،
للهجرة، الرابع القرن أوائل يف بمرص اإلخشيد فعل كما العوز، أهل من الناس لطبقات
من أحد فيهم (ليس الناس وأجناس النعم أبناء من واملستورين للضعفاء فرض فإنه
كافور أيام يف مقدارها بلغ رواتب باألعمال) املترصفني من وال الحاشية من وال الجيش
الدولة يف الرواتب هذه مثل يكون أن من بد فال السنة،118 يف دينار ٥٠٠٠٠٠ اإلخشيدي

العباسية.
الدولة؛ نفقات يف رواتبهم تندرج ممن ونحوهم، واألعوان الحاشية برواتب ناهيك
وغريهم، والوزراء والعمال األمراء حوايش القبيل هذا ومن كبرية، كانت أنها رأيت فقد

تزيد. أو آالف119 بضعة بعضهم عند عددهم يبلغ وقد

الشهور أيام عدد

تلك بثقل تشعر تكن ولم ثروتها، إبان يف الرواتب زيادة يف العباسية الدولة رشعت
ولم تتناقص الجباية رأت أن لبثت ما ثم املال، بيت عىل الواردة األموال لوفرة الزيادة
الخدِم واقتناءَ والبذَخ اإلرساَف أصحابُها تعوََّد أن بعد الرواتب إنقاص إمكانها يف يعد
فعمد غضبهم، من خوًفا إقالتهم كذلك اإلمكان يف يعد ولم بخلفائهم، اقتداءً واملماليِك
الرواتب جعلوا أنهم وذلك املال، من كثريًا شيئًا بها اقتصدوا حسنة حيلة إىل الوزراء
فبدًال مثًال، الشهر يف دينار ألف الراتب مقدار وكان بعضها تخفيض أرادوا فإذا مياومة،
فيجعلونها الشهر ذلك أيام ويزيدون كان ما عىل يبقونه دينار ٨٠٠ يجعلوه أن من
عدد يختلف خاص شهر تقريبًا املوظفني من فئة لكل فأصبح خمسني، أو يوًما أربعني

اآلخرين. أشهر أيام عن أيامه
الرواتب أصحاب من كل شهر يختلف الجزء هذا يف املنشورة املعتضد نفقات فقائمة
يوًما، أربعني شهورهم أيام كانت النارص أعتقهم الذين فالغلمان غريه، شهر عن فيها
جعلها املعتضد توىل ملا ثم يوًما، خمسني فجعلها منهم كانت مطالبة يف األدب فأساءوا
تسعني فجعلها يوًما خمسني شهورهم كانت واملميزون األحرار والفرسان يوًما، ستني
سبعون املختارين وأشهر يوًما، ١٢٠ بعضهم شهور جعل ثم التسعينية، إىل ونسبوا
السالم بمدينة الرشطة برسم املرتزقة وكذلك يوًما، ١٢٠ املثبتني الفرسان وأشهر يوًما،
دينار ألف راتبه فالذي وغريها، القائمة هذه يف املوظفني سائر عليهم وقس والسقايني
املال بيت يعجز كان ما وكثريًا الربع، إىل تنزل كأنه يوًما ١٢٠ شهره جعل إذا الشهر يف
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أو الخليفة، يخلعوا أن فإما الجند، يثور حتى شهر بعد شهًرا تأديتها عن ويقرص عنها
املال. صاحب بالخالفة ويفوز يقتلوه،

البيعة عىل النفقة (4-2)

إىل بيعتهم تأييد يف يحتاجون كانوا العباسية الدولة أوائل يف الخلفاء أن تقدم فيما رأيت
ويفرقون األعطية، لهم ويبذلون األموال إليهم يحملون وكانوا الحرمني، أهل اسرتضاء
أمر أهمل األتراك جند وقوي املعتصم، بعد العرب شأن ضعف فلما الهدايا، فيهم
املال، مع يحاربون إنما األتراك ألن املال؛ إىل باألحرى أو إليهم القوة وصارت الحرمني،
الخلفاء أن عىل إليهم، املال يدفع من إىل أو رضاهم، إىل راجعة الخلفاء مبايعة وصارت
ما ويسمون بيعة، كل عند بالهدايا ويكرمونهم الجند يسرتضون الدولة أوائل من كانوا
٢٤ رزق الجند يف فرق األمني توىل فلما البيعة»، «حق السبيل هذه يف إليهم يدفعونه
رصف الرضا لعيل يبايع أن املأمون أراد وملا واحًدا، شهًرا يحكم لم ذلك ولوال شهًرا120
لو ولعله يقبلوا فلم الغلة121 أدركت إذا الباقي لهم يرصف أن عىل شهر راتب للجند
عمل والية البيعة مقابل يف يعطون أمية بنو وكان شاء، ملن لبايعوا باملال لهم عجل
سنة خازم بن هللا عبد مع مروان بن امللك عبد فعل كما سنني، عدة طعمة يجعلونها
املذكور خازم ابن إىل فبعث منه، ويخاف مكة يف الزبري ابن يحارب امللك عبد وكان ٧٢ه

سنني.122 سبع خراسان ويطعمه بيعته إىل يدعوه
صاحب أو املال صاحب ينالها تجارة البيعة فأصبحت املعتصم، أيام بعد وأما
كلما ألنهم املال؛ يف طمًعا الخلفاء بخلع يرسون الجند وكان واحد، واملعنى الجند
قدر عىل أقل أو أكثر أو سنة أو أشهر ستة ورزق البيعة بحق طالبوه خليفة توىل
تاريخ يف فرتاجع يحىص، وال يعد ال ما املطالبات هذه أمثال من وهناك مطامعهم123
وأصبح األحكام، واختلت اململكة، سياسة عن بذلك الخلفاء فانشغل العباسيني، الخلفاء
أو للجند، فوىض البالد وصارت ضياعهم، واستبقاء أرواحهم حفظ إىل منرصًفا همهم
بوجه األعمال وأهملت والتجارة، الزراعة عن الناس وانشغل استخدامهم، يستطيع ملن

اإلجمال.

ما املال بيت يف يكن ولم املال، أعوزهم إذا كانوا الجند قواد أن شقاءً البالد أهل وزاد
فرق بني الحروب أثناء يف ذلك يحدث كان ما وكثريًا األهايل، من استخرجوه يكفي،
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بغداد يف الناس أموال الديلم جند نهب فقد الخلفاء، أحد تولية عىل تنازعهم يف الجند
هلل، املطيع الخليفة بشأن ٣٣٤ه سنة الدولة ومعز الدولة نارص بني الخصام أثناء يف
الخليفة عني وملا دينار124 ١٠٠٠٠٠٠٠ فقط املعروفني أموال من نهبوه ما مقدار وكان
كثرية زيادة الجند أعطيات هذا زاد السنة، تلك يف لألمراء أمريًا زاد» «شري املستكفي
األموال فقسط يعطيهم، ما املال بيت يف يجد لم لكنه بيعة، كل عند عادتهم جاري عىل
وأخذوا بغداد، يف اللصوص فظهرت الناس، وظلم وغريهم، والتجار والكتاب العمال عىل

فوىض.125 البالد وأصبحت التجار ففر نهبًا، األموال
تقاعد كما العمل، عن املدن أهل فتقاعد البالد، عىل اإلحن تتابع إىل وأمثاله ذلك فآل
وخصوًصا العراق، مدن عىل أعواًما الجوع وتواىل األسعار، وغلت الزرع، عن القرى أهل
الفرصة، سنوح عند النهب إال لهم عمل ال عديدًة، طوائَف اللصوصوصاروا فكثر بغداد،
به يستأجرون ما الخلفاء يجد ولم والشطار، العيارون ومنهم الفتن، أثناء يف وخصوًصا
ولو املال، دفع عن يمسكون كانوا ما كثريًا أنهم عىل الثورات، إخماد أو الفتن لدفع جنًدا
أمسك فإنه ٣٢٠ه سنة للمقتدر حدث كما لسواهم، النفوذ يرون ألنهم خزائنهم؛ يف كان
الخادم، مؤنس بمساعي قتله إىل األمر آل حتى والدته، وعند عنده وهي األموال دفع عن
حتى فيهم126 وطمعهم الخلفاء عىل األطراف أصحاب لجرأة سببًا مؤنس فعله ما فكان
جهة من الروم جند سطا إذ ٣٦١ سنة للمطيع حدث كما ومصادرتهم نهبهم عىل تجرأوا
الخليفة يستنجدون بغداد إىل أهلها ففر وأحرقوا وسبوا نصيبني، بلغوا حتى الجزيرة
هناك) يومئذ األمر (صاحب بختيار فطلب وخافوا الناس فشغب املدينة، وأهل وجنده
الغزاة «إن املطيع: فقال الروم، ملحاربة الغزاة عىل للنفقة املال يدفع أن الخليفة إىل
وتجبى يدي، يف الدنيا كانت إذا تلزمني املسلمني مصالح من غريها وعىل عليها والنفقة
وليس يده، يف البالد َمن يلزم وإنما يشء، يلزمني فال هذه حايل كانت إذا وأما األموال، إيلَّ
بيع إىل فاضطر االحتجاج ذلك ينفعه فلم فعلت.» أعتزل أن شئتم فإذا الخطبة إال يل
صودر، الخليفة أن الخرب فشاع درهم، ٤٠٠٠٠٠ لدفع ذلك وغري داره وأنقاض ثيابه
حال أشبه وما مصالحه،127 يف بختيار أنفقه وإنما الغزاة يف ينفق لم املذكور املال أن عىل
االنكشارية جندهم مع عثمان آل سالطني بحال األتراك جندهم مع العباسيني الخلفاء
السلطان ينكبهم لم لو حالهم يصري كان كيف ندري وال وبعيده، عرش الثامن القرن يف

.١٨٢٦ سنة الثاني محمود
مصالحها بنفقات للقيام للمال مصدر هذه والحالة العباسية، الدولة يف يبق فلم
بد ال الجند ولكن البالد، فخربت العمل عن الناس أقعدت الفتن ألن جندها؛ واستبقاء
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شغب املطيع خالفة يف بغداد عىل بويه بن الدولة معز استوىل فلما السلطة، لحفظ منه
طريق من ذلك أعجزه وملا أرزاقهم، إيصال لهم فضمن املكروه وأسمعوه عليه الجند
شيئًا، ذلك يغنه فلم وجوهها غري من أموالهم وأخذ الناس ضبط إىل اضطر الحالل،
إليهم فسلم ويستغلوها، ليزرعوها ورجاله قواده إىل والضياع القرى يسلم أن فارتأى
العمال، أيدي وزالت الدواوين أكثر لذلك فبطل األمالك أصحاب وضياع الخالفة ضياع
فزادت العامرة بالقرى القواد فاستأثر قدمناها، التي لألسباب خربت قد البالد وكانت
خرابًا فزادت الخربة القرى األتباع وأخذ والنفوذ، الجاه بسبب دخلها وتوفر عمارتها
وبطل فهلكت طرقها، وتسوية القرى بمشارب االهتمام وأهملوا غريها، وطلبوا فردوها
عىل تعذر فقد وبالجملة بالظلم، العاجل تحصيل يف املقطعني غلمان وأخذ منها، كثري
إعطاء من أكثر قد وكان والحوادث، للنوائب ذخرية جمع الطريقة بهذه الدولة معز
عما واملنافرة الوحشة فزادت الديلم فحسدهم اإلقطاع، يف لهم والزيادة األتراك غلمانه

بينهما.128 عليه كانت

ألنفسهم باألموال الدولة رجال استئثار (5-2)

مبارشة عن وتقاعد والقصف، الرتف يف امللك وانغمس ثروتها، قمة إىل الدولة بلغت إذا
بينه يتوسطون أو عنه، ينوبون الذين أو به، املحيطني إىل النفوذ تحول بنفسه، األحكام
يف والنهي األمر وأصبح والقائد، والحاجب، والكاتب، والعامل، كالوزير، الناس، وبني
ويبذخون فيرسفون استطاعوا، ما منها يجمعون ألنفسهم باألموال فيستأثرون أيديهم،
عىل ليس التي املطلقة الدولة يف إال ذلك يكون وال وأطوارهم، أحوالهم تقتضيه ما عىل
يف اب الحجَّ أو الكتاب أو الوزراء من امللك عن ينوب فمن محاسب، وال مراقب أعمالها
العباسية؛ الدولة مثل يف وخصوًصا النفوذ، من ذلك مثل له يكون والتقاعد الرتف عرص
ولذلك بعلمائها، إال تمدنهم يَْزُه ولم بها، إال دولتهم تقم لم أمة من وكتابها وزراءها ألن
اعترب تمدنها، إبان يف حتى القاطع، والسيف النافذة، الكلمة الحالة هذه يف للوزراء كان
حتى ألنفسهم، األموال إحرازهم من كان وما الرشيد، أيام يف الربامكة نفوذ من كان ما
تتطلبه كانت عما يديه غلوا فلما عليه129 يقدر فال املال من اليسري إىل يحتاج الرشيد كان
وزيره قبله املهدي نكب كما مشهور، هو ما عىل نكبهم واالستبداد130 الرتف من نفسه
وانشغل الدواوين، إليه وفوض األمور، إليه وسلم استوزره قد وكان داود، بن يعقوب
فهجوا العرب، وخصوًصا الناس، عىل ذلك فعظم األغاني، وسماع باللهو عنه املهدي

برد: بن بشار قول ذلك ومن يعقوب،
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داود ب��ن ي��ع��ق��وب ال��خ��ل��ي��ف��ة إن ن��وم��ك��م ط��ال ه��ب��وا أم��ي��ة ب��ن��ي
وال��ع��ود131 ال��ن��اي ب��ي��ن ال��ل��ه خ��الف��ة ف��ال��ت��م��س��وا ق��وم ي��ا خ��الف��ت��ك��م ض��اع��ت

سجنه يف وظل وسجنه عليه وقبض فاستدعاه، بذلك املهدي إىل الناس بعض ووىش
طواًال. أعواًما

مملكته بتدبري إليه عهد عندما القايض أكثم بن يحيى مع للمأمون اتفق وكما
منه، تعجبه لم ألشياء عنه راضيًا يكن لم ولكنه للربامكة132 الرشيد إكرام نحو وأكرمه
إليه تلقى وزيًرا تتخذن «ال قائًال: املعتصم أخاه أوىص املأمون وفاة دنت فلما ولذلك
وكان سريته.»133 وخبث الناس معاملة يف أكثم بن يحيى به نكبني ما علمت فقد شيئًا؛
بالجبن يصفونهم وكانوا الفرس، من الغالب يف ألنهم خصوًصا الوزراء يكرهون العرب

وزيًرا: يصف أعرابي قال الرشوة، وقبول والبخل

م��ك��ور ب��ال��رج��ال ال��ه��داي��ا ي��ح��ب ض��م��ي��ره ع��ل��ي��ه م��ا ن��س��ك وم��ظ��ه��ر
ل��وزي��ر134 إن��ه ع��ن��ه ت��خ��ب��ر وش��ي��م��ة وب��خ��ًال ج��ب��نً��ا ب��ه أخ��ال

املسلمني مال ببيت ضنٍّا الخلفاء عن املال يمنعون كانوا ما كثريًا الوزراء أن عىل
إذ الزيات؛ ابن وزيره مع للواثق اتفق كما ألنفسهم، فيه طمًعا ال اإلرساف يف يذهب أن
فمطل دينار، آالف بخمسة لصاحبها فأمر «علم» اسمها جارية إياه غنته صوت أعجبه
١٠٠٠٠ إليه فدفع املال، ذلك ضعف يدفع أن وأمره الواثق فغضب دفعها يف الزيات ابن

دينار.135
صارت حتى الخلفاء، ضعف بزيادة باملال واستئثاًرا نفوذًا يزدادون الوزراء وكان

إليهم. األموال معظم

الوزراء

األموال كأن االزدهار، أيام يف املال بيت أو الخلفاء ثروة يشبه ما الوزراء ثروة من بلغ
املطامع، أهل أنظار مطمح الوزارة وصارت الناس، هؤالء بيوت إىل املال بيت من تحولت
عىل عرًضا تعرض كانت ما كثريًا أنها عىل فيها، رغبة الهدايا ويقدمون الرىش يبذلون
إما عليها الحصول سبيل يف األموال تبذل أن الغالب ولكن الجند136 بنفقات يقوم من
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الرايض استوزره حتى دينار ٥٠٠٠٠٠ بذل إذ مقلة ابن فعل كما الخليفة، إىل رأًسا
بأمر القائم من الوزارة ابتاع إذ جهري ابن فعل وكما للهجرة، الرابع القرن أوائل يف
باملال، يستخدمونه الخلفاء خاصة من واحد بواسطة أو دينار،137 ٣٠٠٠٠ بمبلغ هللا
ما أضعاف وزارتهم أثناء يف يسرتجعون أنهم العتقادهم إال ذلك يفعلون يكونوا لم وهم
وغريهم. والكتاب والنظار العمال تولية من الرشوة، من أيديهم إليه تصل بما بذلوه،

سوء من بلغ املقتدر وزير الخاقاني أن الوزراء ارتشاء عن يحكى ما غريب ومن
كل من وأخذ للكوفة، ناظًرا عرش تسعة واحد يوم يف وىلَّ أنه الرشوة قبول يف سريته
فقالوا: الطريق، بعض يف جميًعا اجتمعوا حتى واحًدا واحًدا فانحدروا رشوة، واحد
عهًدا آخرنا الكوفة إىل ينحدر أن النصفة أردتم إن «ينبغي أحدهم: فقال نصنع؟» «كيف
فتوجه ذلك عىل فاتفقوا أحد.» بعده يأِت لم ألنه صحيحة؛ واليته الذي فهو بالوزير،
بعض وهجاه أعمال، عدة يف ففرقهم الوزير إىل الباقون وعاد الكوفة نحو األخري الرجل

بقوله: الشعراء

س��اع��ه ب��ع��د ي��ع��زل ث��م ي��ول��ي ال��رق��اع��ه م��ن ي��م��ل ال وزي��ر
ب��ال��ش��ف��اع��ه ت��وس��ل م��ن وي��ب��ع��د م��ال م��ن��ه ت��ع��ج��ل م��ن وي��دن��ي
ب��ض��اع��ه138 أوف��ره��م ال��ق��وم ف��أح��ظ��ى إل��ي��ه ص��اروا ال��رش��ى أه��ل إذا

يف رضيبة الدولة موظفي من وغريهم العمال من الوزراء عىل ترد األموال وكانت
لرضاهم. استبقاء هدية بصفة عام كل

عبيد مثل بالحق، إال يعمل وال الرشوة، يقبل يكن لم نادر، وهو بعضهم، أن عىل
صاحب أن الفخري ذكر عفيًفا، كان فإنه هللا عىل املتوكل وزير خاقان بن يحيى بن هللا
غريه مع عادته عىل املرصية الثياب من سفًطا وثالثني دينار ٢٠٠٠٠٠ إليه حمل مرص
أثقل وال أقبلها ال وهللا «ال مرص: صاحب لوكيل قال يديه بني أحرضت فلما الوزراء، من
فحمل باملال وأمر فخذه تحت وضعه منديال منها وأخذ األسفاط فتح ثم بذلك.» عليه

مرص.139 لصاحب دوًرا به وأخذ بها وصحح الديوان خزانة إىل
املقتدر، وزير عيىس بن عيل الخدمة وصدق بالعفة اشتهروا الذين الوزراء ومن
قد غريهم يكون أن يخلو وال الجزء، هذا يف نرشناها التي الخراج جريدة صاحب وهو
كانوا قلما العبايس التقهقر عرص يف الوزراء إن باإلجمال يقال ولكن الخدمة، أخلص
ثالث للمقتدر وزر الفرات بن الحسن أبا فإن األموال، اختزان يف طمًعا إال الوزارة يتولون
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املال من عنده اجتمع ما مقدار فكان سنني، ثالث فيها بقي ٢٩٦ه سنة األوىل دفعات:
وُخلع ،٣٠٤ سنة الوزارة إىل عاد ثم مصادرة، كلها أُِخذت دينار ٧٠٠٠٠٠٠ يساوي
يف بها مكث التي املدة فمجموع ،٣١٢ سنة وُخلع ،٣١١ سنة ثالثة عاد ثم ،٣٠٦ سنة
عىل يزيد ما أخريًا خلع ملا عنده فكان سنوات، ثالث نحو األخريتني الدفعتني يف الوزارة
لم ذلك ومع دينار140 ٢٠٠٠٠٠٠ سنة كل منها يستغل وِضياع دينار، ١٠٠٠٠٠٠٠
والشمع الثلج يغلو الوزارة ويل إذا وكان وإحسانه، كرمه لفرط بسوء املؤرخون يذكره
الفصول يف داره يف كان من كائنًا أحد يرشب كان ما ألنه له؛ استعماله لكثرة والكاغد
شمعة يديه وبني إال الغروب بعد عنده من يخرج أحد كان وال املثلوج، املاء إال األربعة
يشء إىل واحتاج دخلها من كل الكاغد بحجرة معروفة حجرة داره يف وكان نقية، كبرية
ألف عرشين وللشعراء درهم، ألف عرشين الحديث ألصحاب يطلق وكان أخذه141 منه
٢٠٠٠٠ وللصوفية درهم، ٢٠٠٠٠ وللفقهاء درهم، ٢٠٠٠٠ األدب وألصحاب درهم،

درهم.142
والفقراء، والبيوت والدين العلم أهل من آالف خمسة عىل الرزق يجري وكان
فغطى ذلك143 بني وما دراهم خمسة وأقلهم الشهر، يف دينار ١٠٠ نفقته تبلغ وأكثرهم
املؤرخني. أقالم وكرس الشعراء ألسنة وقطع قبله، الربامكة طمع غطى كما طمعه، الكرم
والبذخ، الرتف أنواع يف وانغمسوا طائلة، أمواًال جمعوا الوزراء من كثريون وهناك
األموال يجمعون كانوا الوزراء ألن القديمة؛ الطرق عىل املنتظمة الدول يف طبيعي وذلك
بني وزير املادرائي خلَّف فقد األندلس، أو مرص يف أو العراق يف كانوا حيثما الكثرية
٤٠٠٠٠٠ وارتفاعها النادر يف إال قبله أحد يملكه لم ما الكبار الضياع من بمَرص طولون
منها كل يف أنفق حجة ٢٧ وحج وأفضل وأعطى وهب وقد الخراج، سوى سنة كل دينار

دينار.144 ١٥٠٠٠٠
دخله الشام يف إقطاع أمالكه جملة يف كان الفاطميني وزراء أول كلس بن ويعقوب
ونوًقا وبغاًال وخيًال ورباًعا وقيارسة وضياًعا أمالًكا وخلَّف السنة، يف دينار ٣٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠ وهو ابنته تجهيز يف أنفقه ما غري دينار، ٤٠٠٠٠٠٠ قيمته ما ذلك وغري
بالطائفة ُعِرفوا غالم آالف وأربعة الخدمة، جواري سوى حظية ٨٠٠ وخلَّف دينار،
بمثله يُسمع لم ما الفاطمي املستنرص وزير الجيوش أمري األفضل وخلَّف الوزيرية145
ثوب و٧٥٠٠٠ مرص، نقد من دراهم إردب و٢٥٠ 146 عينًا دينار ٦٠٠٠٠٠٠٠ وذلك
،١٢٠٠٠ قيمته جوهر فيها ذهب ودواة عراقي، ذهب إحقاق راحلة و٣٠ أطلس، ديباج
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مجلس كل يف مجالس عرشة يف مثقال مائة مسمار كل وزن ذهب من مسمار ومائة
لبسه، أحب أيما األلوان من بلون مذهب مشدود منديل مسمار كل عىل مسامري، عرشة
يحصيه ال مما والعبيد والجواري واملاشية والبغال الخيل عدا ما كسوة صندوق و٥٠٠

عد.147
الرحمن لعبد شهيد ابن الوزير هدية فإن األندلس، يف الوزراء أحوال ذلك عىل وقس
وفصلها واملقري خلدون ابن أوردها فقد الثروة، تلك مقدار عىل تدل ٣٢٧ه النارصسنة

كبرية.148 صفحات ثالث يف حسنًا تفصيًال األخري هذا
يقتنون الوزراء فكان وبعيدها، ثروتها إبان يف العثمانية الدولة يف ذلك نحو وحدث
أن برشط املساجد بعض عىل يوقفوها بأن استغاللها يف ويحتالون الواسعة الضياع

عشورها.149 أو خراجها من أنفسهم ليخلصوا ريعها معظم عىل ورثتهم يستويل

من فكثرية، األموال تلك منها يتكسبون العباسية الدولة وزراء كان التي األبواب وأما
للسبب العمال هدايا من عليهم يرد وما تقدم، كما التوظيف يف الرشوة قبول جملتها
حساب، بغري شاءوا ما عىل فيستولون النفوذ من لهم بما الضياع اغتصاب ومنها نفسه،
أن تقدم وقد الديوان، إىل الواردة الخراج أموال من أيديهم إليه يمدون كانوا بما ناهيك

تظهره. أو االختالس تمنع تكن لم األيام تلك دفاتر طرق
وهم رواتبهم، إىل يحتاجون كانوا املوظفني بعض أن أيًضا الكسب أبواب ومن
يقيم الوزراء بعض فكان املال، إىل لهم سبيل وال الخدمة، من فيه هم بما مشغولون
يقبضها ثم قيمتها، بنصف املوظفني أولئك أرزاق توقيعات يشرتون أناًسا قبله من
فكأنهم البيوت، وأرباب الفقهاء رواتب يف أيًضا ذلك نحو يفعلون وكانوا كاملة150 هو
اتجارهم عن فضًال املوظفني، برواتب اتِّجار وهو رواتبهم، أنصاف عىل الناس يقاسمون
االقتسام، أو الرشوة سبيل عىل خراًجا أو بلًدا يضمن ممن يكتسبونه كانوا وعما باألرزاق
ما يسمون وكانوا عنهم151 الخلفاء وإغضاء بنفوذهم التجار من يغتصبونه كانوا وما
ومن الناس، بني مشهورة وكانت الوزراء» «مرافق الصورة هذه عىل الوزراء يكتسبه
ذلك من فريبحون ناقصة الدنانري يرضبون فكانوا النقود، عيار تنقيص أيًضا مرافقهم

طائًال.152 ماًال
املطالبون هم فالخلفاء ذلك ومع والعقد، الحل أيديهم ويف الوزراء حال كانت تلك
ومطالبتهم بالخلفاء واستبدادهم األتراك أمر من كان ما علمت وقد الجند، بأرزاق
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الوزراء، بمطالبة إال ذلك إىل سبيًال الخلفاء يرى يكن فلم ونفقاتهم، ألرزاقهم باألموال
يف رائجة وكانت باملصادرة، عنه يعربون ما وهو بالقوة منهم املال أخذوا يدفعوا لم فإذا
وزير يتوىل يكاد وال بها، إال الدولة نفقات سد إىل سبيل من يكن لم إذ التقهقر، عرص

جميًعا. بهما أو بالقتل أو باملصادرة وزارته انتهت إال

املصادرة

عليهم وقعت من أول العمال وكان الراشدين، بعرص تتصل اإلسالم يف قديمة هي
أخذ املفروضة مرتباتهم غري آخر سبيل أو تجارة من ماًال اكتسبوا إذا فكانوا املصادرات،
الكوفة عىل اله بعمَّ الخطاب بن عمر فعل كذلك املال، بيت إىل وأضافوه نصفه الخلفاء
إىل األمور أفضت فلما مشاطرة، أو مقاسمة ذلك يسمون وكانوا والبحرين153 والبرصة
يف الخلفاء أصبح الجباية، أموال يف وطمعهم عمالهم استبداد من كان ما وكان أمية بني
واستخرجوا املال، من عنده ما عىل حاسبوه إال عمله من عامًال يعزلون ال الدولة أواخر

«استخراًجا». ذلك يسمون وكانوا أيديهم، إليه تصل ما
إخوتهم من الدولة أوائل يف العمال معظم كان الخالفة منصة العباسيون تسنم وملا
بعضهم، سرية ساءت ولو املقاسمة أو االستخراج إىل يدعو ما ثمة يكن ولم وأعمامهم،
يف والعنف الطمع إىل العمال فجنح أهلهم، غري من الدولة رجال إىل األعمال انتقلت ثم
غري من عليه استولوا ما السرتجاع أموالهم مصادرة إىل الخلفاء فعمد األموال، استخراج

الحق. وجه
مستقل مال بيت يف وتركه ماله قبض إال عامًال يعزل ال فكان املنصور، أيام يف حتى
١٥٨–١٦٩ه) (سنة املهدي أيام يف العمال تعدي وتكاثر املظالم»،154 مال «بيت سماه
بعده فيها نظر ثم العمال، مظالم إال هي وما املظالم، يف النظر إىل الخليفة هذا فاضطر

الثالث. القرن أواسط يف املهتدي إىل فاملأمون فالرشيد الهادي
عن نيابة األعمال يبارشون كانوا الوزراء أن العمال مظالم إىل الخلفاء نبه ومما
وربما إليهم استمعوا فربما العمال، من يولونه فيمن يستشريونهم هؤالء وكان الخلفاء،
بيَّنوا عامل والية يف الخليفة استشارهم إذا كانوا فإنهم الربامكة وخصوًصا خالفوهم،
ومن يريد، بما فيه يقيض ذلك بعد للخليفة األمر ويرتكون أمره، من يعلمونه ما له
ماهان بن عيىس بن عيل تولية يف خالد بن يحيى وزيره استشار الرشيد أن القبيل هذا
إليها عيل شخص فلما إياها، وواله الرشيد فخالفه يفعل، أال عليه فأشار خراسان عىل
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واملسك والثياب والرقيق الخيل من هدايا الرشيد إىل ووجه كثريًا ماًال وجمع الناس ظلم
جانبه إىل يحيى وكان بها أعجب الرشيد إىل الهدايا وصلت فلما قط، مثلها ير لم واألموال
خالفناك فقد الثغر، هذا نوليه أال علينا أرشت الذي هذا عيل، أبا «يا الرشيد: له فقال
كنت وإن أنا فداءك، هللا جعلني املؤمنني، أمري «يا فقال: الربكة!» خالفك يف فكان فيه
أعىل املؤمنني أمري رأي يكون أن أحب فإني مشورتي، يف وأوفق رأيي يف أصيب أن أحب
ما الهدايا هذه إن يكره، ما ذلك وراء يكن لم إن علمي، من أكثر وعلمه أثقب وفراسته
أمرني ولو وتعديًا، ظلًما أكثرها وأخذ األرشاف، فيها ظلم حتى العامل لهذا اجتمعت

الكرخ.» تجار بعض من الساعة بضعفيها ألتيته املؤمنني أمري
من به جاء الذي السفط عىل عونًا ساومنا «قد قال: ذلك؟» «وكيف الرشيد: قال
أن يأمره بحاجبي الساعة إليه فابعث يبيعه، أن فأبى ٧٠٠٠٠٠٠ به فأعطيناه الجوهر
نفعل كنا ثم ،٧٠٠٠٠٠٠ وربحنا جحدناه به جاء فإذا نظرنا، فيه لنعيد إلينا يرده
كان ما عىل رصيح دليل يحيى كالم ويف ذلك.»155 مثل التجار كبار من بتاجرين

حساب. بال األموال جمع من والعمال الوزراء يستطيعه
الربامكة ولكن العبايس، الزهو أيام يف حتى العمال، إىل تطرق الطمع أن رأيت وقد
بعدهم جاء فيمن كان الربامكة نكب فلما الظلم، عن العمال أيدي فغلوا املشورة أخلصوا
ألنفسهم، األموال وأحرزوا العمال أيدي فأطلقت املخلص، وغري املخلص الوزراء من
واكتنزوا أمرهم استفحل حتى — تقدم كما — بالرشوة الوزراء يسرتضون وكانوا

الطائلة. األموال

العمال

وشؤونهم، إدارتهم يف استقاللهم إىل بالنظر العصور تلك يف ميسور العمال وغنى
منها كثرية: عندهم الكسب وأبواب يشء، كل يف الفوضوي االستيالء عمل وخصوًصا
الدواب من وفيها الهدايا، الناس إليه يحمل أن يتوقعه يشء فأول جاء إذا العامل أن
ما مقابل يف ذلك يرتك وقد 156 كثريًا شيئًا مقداره يبلغ ما والثياب واألموال والجواري
أو الكاتب أو القهرمانة أو الوزير أو الخليفة إىل الهدايا هذه أمثال من العمال يقدمه
أخرى مصادر من يكسبون كانوا أنهم عىل الخلفاء157 حاشية من غريهم أو الحاجب
صنوف من يخرتعونه كانوا بما ناهيك وغريها158 واألخشاب البضائع بأصناف كاالتجار
يف املال إىل حاجتهم تقتضيه ملا تبًعا مرات ثالث أو مرتني بعضها وتحصيل الرضائب
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أبواب أوسع ومن املنصب، من االعتزال عند به واالنتفاع الدخاره أو الوزراء، إرضاء
اليمن تجار أموال ثلث أن املقديس ذكر فقد التجارة، عىل املكوس لهم كسبًا الرضائب

دينار. نصف هناك الحنطة حمل عىل يأخذون وكانوا السلطان159 إىل يذهب كان

نهر أو ترعة حفر عىل أو جرس أو بيت بناء عىل العامل ينفق أن للمال الكسب أبواب ومن
عرشة فيه ينفقون ما قدروا وربما ألف، مائة أو آالف بعرشة ويطالب مثًال، دينار ألف
لهم يجتمع قد وما وغريها161 الضياع اغتصاب عن فضًال دينار160 ألف بستني دنانري
بعد عجب من فهل والذهب، الفضة بني الخراج من يقبضونها التي األموال فروق من
درهم، ٥٠٠٠٠٠٠٠ البرصة عىل الرشيد عامل سليمان بن محمد أموال بلغت إذا ذلك
درهم162 ١٠٠٠٠٠ يوم كل يغل هذا محمد وكان واملستغالت؟ والدور الضياع سوى
الجنوح إال الرشيد ير فلم درهم،163 ٨٠٠٠٠٠٠٠ ماهان بن عيىس بن عيل أموال وبلغت

املصادرة. وهو االستخراج إىل
بمحمد فعلوا كما موتهم، بعد العمال أموال يقبضوا أن الرأي بادئ يف الغالب وكان
بعيل الرشيد فعل كما أحياء وهم أموالهم يستخرجون صاروا ثم املذكور، سليمان بن
١٥٠٠ عىل وأثاثه خزائنه مع وحملها املذكورة، أمواله واستصفى عزله فإنه عيىس، بن
يف بداره بستان يف دفنها قد عيل بن عيىس ابنه كان درهم ٢٠٠٠٠٠٠٠ غري جمل،

بلخ.164

الوزراء مصادرة

املطلوب فأصبح قليل، بعد بأعمالهم الستقاللهم أمرها يطل لم العمال مصادرة أن عىل
وتحولت ونحوه، الضمان سبيل عىل العام يف معينًا ماًال الغالب يف املال لبيت منهم
املال بيت عوز لسد سبيًال الخلفاء يجد فلم النيات وفسدت الوزراء، إىل املغتصبة الثروة
أيديهم يف ما العتبارهم شدة وال جوًرا ذلك يف يرون ال الخلفاء وكان بمصادرتهم، إال

املال. بيت حقوق من مختلًسا
األمر أول يف كانت ولكنها أولها، من العباسية الدولة يف الوزراء مصادرة بدأت
منه للتخلص أو سياسية لجريمة الوزير من االنتقام منها والغرض النكبة، سبيل عىل
أن فبعد العباس، بني وزراء أول الخالل سلمة أبي مقتل القبيل هذا ومن آخر، لغرض
ينوي أنه السفاح إىل ُوِيشَ بسيفه الخراساني مسلم أبو أيدها كما بأمواله دعوتهم أيد
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املنصور من مسلم أبا أصاب ثم فقتله، مسلم أبي إىل فأوعز أيديهم، من الدولة إخراج
يف مروان بن والفضل الرشيد، أيام يف الربامكة نكبة يف ذلك نحو ويقال النكبة، تلك مثُل
٢٢١ه سنة نكبه املعتصم ألن أمواله؛ قبض يف رغبة هذا الفضل نكبة ويف املعتصم، أيام
تمكن وملا دينار165 ١٠٠٠٠٠٠ قيمتها وآنية وأثاثًا دينار، ١٠٠٠٠٠٠ داره من وأخذ
أموالهم. عىل االستحواذ مجرد الوزراء مصادرة من الغرض صار الدولة من االضمحالل

به استخفوا الوزراء ألن ٢٩٥–٣٢٠ه)؛ (سنة املقتدر أيام يف معظمها املصادرة وبلغت
دولته فكانت وخدمه، ونسائه أمه إىل أيامه صدر يف األمور تدبري وأفىض سنه لصغر
وأُعيد وُخلع األموال بيوت وخلت الدنيا فخربت والخدم، النساء تدبري عىل أمورها تدور
له وزر الفرات، ابن وأولهم مصادراتهم، وكثرت أيامه يف الوزراء تبديل وكثر ُقتل166 ثم
وخلفه منه، كلها فأخذت صودر، وقد األموال من احتشده ما ذكر تقدم وقد مرات، ثالث
حاول ورًعا فاضًال وكان عيىس، بن عيل ثم — تقدم كما — السرية سيئ وكان الخاقاني
وكان عباس بن حامد ثم الدولة عروق من الفساد لتمكن يستطع فلم األمور إصالح

األموال. استخراج يف القلب قايس
الخصيب، بن أحمد هللا عبيد بن وأحمد الخاقاني هللا عبيد بن محمد عيل أبو له ووزر
مخلد، بن الحسن بن وسليمان املشهور، الحسن الخط صاحب مقلة بن عيل بن ومحمد
وهب167 بن سليمان بن هللا عبيد بن القسم بن والحسني الكلوذاتي، محمد بن هللا وعبيد
املصادرات وكثرت قتل، أو وسجن أمواله فأخذت صودر أو وقبض إال وزير من وما
قبضه ما مجموع زاد وربما والخدم، والنساء القضاة حتى الوزراء لغري املقتدر أيام يف
تبذيًرا األموال من أنفقه ما جملة قدروا أنهم عىل دينار، ٤٠٠٠٠٠٠٠ عىل املصادرة من
الواجبة168 غري األمور يف أنفقه ما سوى دينار، و٧٠٠٠٠٠٠٠ نيًفا وجه غري يف وتضييًعا

الوزراء. سائر أحوال ذلك عىل وقس
يصادر فالعامل املال، تحصيل يف الرئييس املرجع األيام بتوايل املصادرة فأصبحت
اختالف عىل الناس ويصادر الوزراء يصادر والخليفة العمال، يصادر والوزير الرعية،
ألرزاق املال إىل حاجتهم عند إال املصادرة إىل يعمدون يكونوا لم الخلفاء أن عىل طبقاتهم،
ما لسد القروض عقد إىل اليوم أوربا دول تعمد كما الدولة، نفقات من لغريها أو الجند

كبري. مرشوع أو لحرب الالزمة النفقات من لها يعرض
اغتصبوه، قد املال لبيت ا حقٍّ العمال أو الوزراء أولئك أموال يعتربون الخلفاء وكان
تنئ الذي األهيل الدين أثقال من ذلك نجاهم وقد إجحاًفا، أو جوًرا يَُعدُّ ال فاسرتجاعه
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وفائه يف ثلثه أو دخلها ربع نحو فيذهب اليوم، املتمدن العالم دول معظم عبئه تحت
— الدول تلك أصبحت حتى ذلك أجل من الرضائب استنباط إىل وتضطر استهالكه، أو

كسبًا. به يرجون عمل كل عىل جعًال الناس تكلف — إنجلرتا وخصوًصا

الُكتَّاب

الخراج كتاب ومنهم بأموالها، يستأثرون كانوا الدولة موظفي من أخرى فئات وهناك
رأًسا. الجباية مصادر يبارشون ألنهم عليهم؛ ذلك ويهون

يَُشْع لم ولكنهم بعدها، فما أمية بني أيام يف األموال تلك يف يطمعون كانوا وقد
بحبس ٢٢٩ه سنة الواثق فأمر العبايس، التقهقر عرص يف إال هم رشُّ ويُْخَش أمُرهم
سنة املعتز ذلك نحو وفعل بالعنف169 منهم استخرجه كثريًا ماًال وإلزامهم الكتاب
بمرص.171 املادرائي بيت الكتابة مهنة من بالغنى اشتهروا الذين الكتاب ومن ٢٥٥ه،170
أهل كتاب من كاتب كل يتناول كان بل الدواوين، بكتاب ا خاصٍّ الغنى يكن ولم
بالظلم اشتهروا حتى واالختالس، بالرشوة تؤخذ أموالهم أكثر وكانت وغريهم، الخلفاء
يمدح وهو بعضهم قول ذلك من هؤالء، هجوا كما الشعراء وهجاهم الوزراء، اشتهر كما

الدولة: مصلحة عىل والسهر بالحزم األمراء أحد

ي��رت��اب ال وف��ي��ه م��ن��ه ت��زداد ال��ذي ف��م��ا األم��ي��ر م��ن ع��ل��م��ت م��ا ه��و
ال��ك��ت��اب ال��غ��ن��ى ي��رج��و وال ف��ق��ًرا أي��ام��ه ف��ي األج��ن��اد ت��ت��ق��ي ال

مًعا: والكاتب الوزير يهجو الكويف الشاعر حبيبات ابن وقال

ب��األم��ي��ر ب��ع��ده��ا م��ن دع��وه إذْ م��ن��ه��ا ب��رم��ك ب��ن خ��ال��د ون��ج��ا
وزي��ر172 أو ب��ك��ات��ب ت��س��م��ى م��ن ل��دي��ه��م ح��اًال ال��ع��ال��م��ي��ن أس��وأ

سواهم، أو العمال تولية يف للتوسط ارتشاؤهم الكتاب عند الكسب أبواب من وكان
طاهر بتولية املأمون لدى توسطه يف املأمون كاتب األحول خالد أبي بن أحمد فعل كما
وكان درهم173 ٣٠٠٠٠٠٠ ذلك يف نجاحه عىل له رشط وقد خراسان، الحسني بن
وقد الرشوة من أو الهدايا، من يأتيهم فيما العمال يشاركون الواليات يف الدواوين كتاب

النصف.174 عىل يقاسمونهم
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الحجاب

األمر، والة لدى وساطة أو دالة له كانت من كل ملطامع عرضة اململكة ثروة وكانت
عليهم، دالة الناس أكثر من فإنهم الخلفاء بأبواب يقفون الذين الحجاب وخصوًصا
تأخريهم أو الداخلني تقديم من األموال واكتساب الدالة تلك يستخدمون ما كثريًا فكانوا
وكان الخلفاء، عىل بالدخول اإلذن يف للتعجيل يرتشون فكانوا منعهم، أو لهم واإلذن
يدي يف الدرهم عرق «ربما شعبة: بن املغرية قال الراشدين، عرص يف حتى شأنهم ذلك
بالرشوة، املناصب تولية يف يتوسطون كانوا ما وكثريًا عمر.»175 عىل إذني ليسهل أرفعه
مقدارها برشوة الوزارة بمنصب داود بن ليعقوب املنصور حاجب الربيع توسط كما
ولو األمري أو الخليفة عىل دالة إىل يتوفق من كل يف ذلك نحو ويقال دينار،176 ١٠٠٠٠٠

خادًما. كان

الخالصة (3)

بها، األتراك قواد واستبد أمرها عىل الجند غلب ملا العباسية الدولة أن تقدم ما وخالصة
يتوسطون أو الخليفة عن ينوبون ممن رجالها أيدي إىل مالها بيت من ثروتها تحولت
ال الخلفاء وأصبح ونحوهم، والحجاب، والكتاب، والوزراء، كالعمال، الرعايا، وبني بينه
يغتذي كالذي فكانوا املوظفني، أولئك أموال باغتصاب إال حكومتهم استبقاء يستطيعون

الضعف. غاية بلغت أن بعد الخالفة أمر انحالل إىل ذلك فآل لحمه بأكل
العباسية، الدولة سقوط يف كبريًا دخًال الرضائب لثقل أن األذهان إىل يتبادر وقد
ولم والعلم، الثروة عرص العبايس، االزدهار عرص يف ثقيلة كانت الرضائب أن رأيت وقد
ألن ذلك يكن ولم الرضائب، خفضت منذ حالهم ساءت بل ثقًال، يشكون الناس يكن
الواردة الثروة مصادر قلل األيام تلك يف تخفيضها ولكن الناس، يسوء الرضائب تخفيض
اختلت قد األحوال وكانت الدولة، رجال من املطامع أصحاب حاجة فزادت املال بيت إىل
عن الناس فتقاعد العام، النظام واختل األمن فزال ذكرناها، التي لألسباب النيات بفساد
العنف إىل هؤالء فعمد الدولة، رجال مطامع إشباع عن وعجزوا إيراداتهم وقلت العمل
الحياة سئموا حتى الناس يف الضيق وتضاعف االضطراب فتعاظم األموال، استخراج يف

أموالهم. وال أرواحهم عىل فيها يأمنون ال دولة يف
الخراب؛ إىل الدول أقرب من إنجلرتا لكانت املماليك تخرب الرضائب كثرة كانت ولو
فضًال ألنها ببالهم؛ خطرت وال العرب بها يحلم لم التي الرضائب أصناف من فيها ملا
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أرباحهم الناس تقاسم أصنافها، اختالف عىل والواردات املحصوالت عىل رضائبها عن
والطب املحاماة حتى تعاطيها الناس يريد مهنة أية عىل وجعًال اإليراد عىل رضيبة فتأخذ
رتبة أية ينال فيمن يختلف ثقيل املذكور والجعل بها، االشتغال يف لهم اإلذن مقابل يف
والصيادلة األطباء رسوم ذلك عىل وقس عرشين، إىل جنيًها خمسني من القضاء رتب من
وعىل املصارف معامالت عىل أخرى رضائب وهناك والوعاظ، الخطباء حتى واملحامني
أموال الرسوم هذه من لها فيجتمع ذلك وغري والطالق، الزواج وعىل وعقودها أوراقها

كثرية.
الناس منه يتكسب عمل كل تشمل فإنها اإلنجليز عند اإليراد رضائب وأما
والدولة وغريها؟ والبنوك والصنائع التجارات بأصناف فكيف والخطباء، الوعاظ حتى
اإليراد، عىل وخصوًصا الرضائب بزيادة ميزانيتها عدلت مال إىل احتاجت كلما اإلنجليزية
أثناء يف ١٩٠١ سنة بميزانية فعلت كما الحرب حالة يف املال إىل حاجتها تكون ما وأكثر
وخرجها جنيه، ١١٧٠٠٠٠٠٠ بمبلغ العام لذلك دخلها قدرت فقد الرتنسفال، حرب
الرضائب، بزيادة معظمه سددت ٣٧٠٠٠٠٠٠ بينهما والفرق ،١٥٤٠٠٠٠٠٠ بمبلغ
فجعلتها املائة، يف وثلث ٣ نحو أي الجنيه عىل بنسات ثمانية اإليراد رضيبة وكانت
نحو الزيادة تلك من لها اجتمع ما مقدار فكان املائة، يف خمسة أي جنيه كل يف شلنًا
جنيه، ١٧٥٢٠٠٠ حصيلتها بلغت البرية عىل إضافية رضيبة وفرضت جنيه، ٩٠٠٠٠٠٠
وعىل ،١١٠٠٠٠٠ التبغ وعىل جنيه، ١٠١٥٠٠٠ حصيلتها الخمور سائر عىل ورضيبة
تلك رفع إىل الحكومة عمدت الحرب انقضت فلما ذلك، وغري ١٨٠٠٠٠٠جنيه الشاي
عليه، كانت ما إىل أرجعتها أنها أي بنسات أربعة اإليراد رضيبة فخفضت اإلضافات،
القمح رضائب أيًضا وخفضت جنيه، ٨٥٠٠٠٠٠ اإليراد من الحكومة حصيلة فقلَّت

وغريه.
تعد فإنها الديون، من كاهلها أثقل وما رضائبها كثرة مع إنجلرتا أن القول وجملة
ولكن للناس، رحمة أنه شك ال الرضائب فتخفيض ثروة، وأوفرها قدًما الدول أثبت من
أركان يقوض فإنه «الظلم»؛ املمالك خراب إىل يدعو وإنما الخراب، إىل تدعو ال زيادتها
عن والتاجر زراعته، عن الزارع فيقعد العمل عن األيدي تقييد من إليه يدعو بما الدول
أساس «العدل قالوا: ولذلك هؤالء، اشتغل إذا إال مال وال صناعته، عن والصانع تجارته،

امللك!»
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إىل أموالها يحملون الغرباء لألجناد غنيمة املعتصم بعد أصبحت ملا العباسية فالدولة
سلطان ال الخليفة وأمىس األموال، لحشد يعملون إنما والعمال الوزراء وأصبح بالدهم،
ألن الرعية؛ رؤوس عىل األثقال تلك تجمعت وجواريه، غلمانه وبني قرصه، يف حتى له
كما حالهم فساءت استغاللها عىل يساعدوهم أن بدون بها فطالبوهم منهم، الجباية
االقتصادية، واملبادئ الشخصية، الحرية نظامها فأساس األيام هذه دول أما علمت،
وظالمته يتظلم فإنه وإال رصيح، حق أنه هو يقتنع بما إال الناس من أحد يطالب فال

التالية. األجزاء بعض يف البحث هذا إىل وسنعود مسموعة،
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وأهلها البالد أي العباسية اململكة ثروة

يف النظر علينا وبقي ورجالها، العباسية (الحكومة) الدولة ثروة يف الكالم من فرغنا
التجارة أهل من طبقاتهم اختالف عىل الناس من فيها بما البالد وهي اململكة، ثروة

والقرى. املدن، قسمني: البالد وكانت وغريهم، والصناعة والزراعة

املدن (1)

أن وهي األيام، تلك يف التمدن بقاعدة عمًال القرى دون املدن يف محصورة املدنية كانت
فرجال بيته وآل الخليفة من بهم، يلوذ ومن األمر، والة يكون حيثما واألبهة الثروة تكون
عمرت ولذلك العواصم، وخصوًصا املدن يف يقيمون كانوا وهؤالء ووزرائه، فعماله بالطه
وظلت ونحوها، وغرناطة وقرطبة والقريوان والقاهرة والفسطاط ودمشق والبرصة بغداد
غري يف التمدن ذلك آثار من أثًرا تجد تكاد وال فيها، عمارَة ال مغارَس والضياع القرى

املدن.
والرغد الرخاء يف الناس وعاش اإلسالمية، الثروة ينابيع فاضت املدن هذه ففي
والجواهر، السلع ويبيعونهم وهداياهم جوائزهم ينالون دولته، ورجال الخليفة بجوار
والندماء واملغنون والشعراء العلماء يجتمع كان املدن هذه ويف إليها، وما واألقمشة

دولته. رجال أو أمراؤه أو الخليفة به يجود بما يتعيشون
طبقات: أربع «الناس يحيى: بن الفضل قول األيام تلك يف الناس طبقات ويمثل
اليسار، أنهضهم وعلية والرأي، الفطنة فضلتهم ووزراء االستحقاق، قدمهم ملوك
وربيطة ولكاع، لكع غثاء، وسيل جفاء زبد بعدهم والناس التأدب، بهم ألحقهم وأوساط

ونومه!»1 طعمه أحدهم همُّ … اتضاع
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جبايتها، كثرة وعلة اململكة، ثروة أصل السلطان عطاء خلدون ابن جعل وقد
«فإذا قال: العمران، مادة ومنها للعالم األعظم السوق السلطان أو الدولة أن العتباره
ما حينئذ قلَّ مصارفها، يف يرصفها فلم فقدت أو الجبايات أو األموال السلطان احتجن
وقلت وذويهم، لحاشيتهم منهم يصل كان ما أيًضا وانقطع والحامية، الحاشية بأيدي
فيقع سواهم، ممن لألسواق مادة أكثر ونفقاتهم السواد، معظم وهم جملة، نفقاتهم
الخراج ألن لذلك؛ الخراج فيقل املتاجر يف األرباح وتضعف األسواق يف حينئذ الكساد
للفوائد الناس وطلب األسواق، ونفاق واملعامالت، االعتمار، من يكونان إنما والجباية
الخراج، بقلة حينئذ السلطان أموال لقلة بالنقص الدولة عىل عائد ذلك ووبال واألرباح،
الدخل يف ومادتها وأصلها كلها، األسواق أم األعظم السوق هي قلنا كما الدولة فإن
ذلك مثل يلحقها أن األسواق من بعدها بما فأجدر مصارفها وقلت كسدت فإن والخرج،

ا.ه. منه.» وأشد
يكونون وإنما الدولة، رجال ثم األصل، وهم امللوك من: مؤلفة كانت اإلسالمية فاملدن
الناس جمهور وهم األوساط، وأخريًا األغنياء، ثم لفطنتهم، يختارونهم امللوك ألن كذلك؛
عرص العرص، هذا يف االجتماعية الهيئة حال يخالف وذلك أولئك، يشاء كما ويكونون
أعضاء من عضًوا نفسه يعد منهم كل بأعمالهم مستقلون فيه فالناس الشخصية، الحرية

موظًفا. أو تاجًرا أو كاتبًا أو صانًعا كان سواء عنه، يُستغنَى ال املجتمع ذلك
آمالهم فتحوم واألمراء الخلفاء عىل عالة املدن أهل كان فقد العبايس العرص يف أما
من إليهم يصل بما يجودون إنما وهؤالء عليهم، به يجودون ما يلتقطون حولهم،
عىل والخراج الخراج، من والجباية أقلوا، قلت وإذا أكثروا كثرت فإذا الجباية، أموال
من مصدرها العباسية فالثروة القرى، وهي الفالحون بها يعمل إنما واألرض األرض،
وخصوًصا العصور، كل يف الثروة أساس والفالح الفالحني، عرق من وتجمع القرى
التمدن عهد يف وخصوًصا منها، حظٍّا الناس أقل الغالب يف وهو الزراعية، البالد يف
من أو الحكام فئة أيدي يف والقوة الثروة كانت إذ منواله، عىل نسج ما أو القديم
عبيًدا، أو خدًما أو أتباًعا أو أعوانًا الناس سائر ويبقى إليهم، ينتمي أو عنهم ينوب
واأللبسة األبنية أصناف من أولئك إليه يحتاج قد ما لصنع بالصناعة إما يشتغلون
سمعهم إلمتاع أو الكتابة أو بالتطبيب قصورهم يف لخدمتهم أو واملجوهرات واألثاث
يف بالفالحة وإما ونحوهما، والنثر بالنظم قلوبهم لرتطيب أو والعزف بالغناء وبرصهم
ذلك وسنفصل زمان، كل يف الناس من الكربى الفئة هم والفالحون واستغاللها، األرض

الكتاب. هذا من االجتماعية باآلداب املختص الجزء يف
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كان فلما قدمناها، التي لألسباب رجالها أو الحكومة لثروة تابعة املدن يف فالثروة
واأللوف، املئات يبذلون والربامكة بالنقود حافًال ماله وبيت بالوفود ا غاصٍّ الرشيد بالط
تتطلبه مما ألنها والرياش؛ املجوهرات باعة وخصوًصا وثروة نعمة يف بغداد تجار كان
بغداد يف بالكرخ جوهريٍّا أن تقدم ما بعض يف رأيت فقد والبذخ، الرتف عهد يف املدنية
وهو يبعه2 فلم درهم ٧٠٠٠٠٠٠ بمبلغ الجوهر من سفط عىل الربمكي يحيى ساومه
الجصاص ابن له يقال آخر جوهري وهناك فيه؟ ما بسائر قولك فما حانوته، يف مما جزء
تزيد األموال صنوف من بيته من أخذوه ما فكان ٣٠٢ه، سنة املقتدر الخليفة صادره
خراج بلغ عمر بن محمد يسمى رشيف بغداد يف وكان دينار3 ٢٠٠٠٠٠٠٠ عىل قيمته
وغريها، بغداد يف التجارات سائر ذلك عىل وقس السنة،4 يف درهم ٢٥٠٠٠٠٠ أمالكه
يساره من بلغ عيينة بن عمرو أحدهم حنظلة آل إىل ينتسب بيت إصطخر يف كان فقد
من البيت هذا خراج مبلغ وكان اإلسالم، مدن يف فرقها مصاحف درهم بمليون ابتاع أنه
٣٠٠٠٠٠٠ ماله خراج كان عمر بن مرداس ومنهم درهم، ١٠٠٠٠٠٠٠ نحو ضياعهم
يزيد الثروة واسعو تجار سرياف يف وكان ملكه5 مثل ملكه واصل بن محمد عمه وابن
والعنرب والكافور العود من البحر تجارة من اكتسبها درهم ٦٠٠٠٠٠٠٠ عىل أحدهم مال
فينفق داًرا يبني من ومنهم وغريها،6 والفلفل واألبنوس والعاج والخيزران والجواهر
بني دينار ١٠٠٠٠٠٠ فبلغ لعمل ماله بثلث أحدهم وأوىص دينار7 ٣٠٠٠٠ بنائها عىل

املرشق. مدن معظم يف كثري ذلك وأمثال وآلته،8 بنفسه قائم مركب
إبان يف بالطهم يف خدمهم أو جوائزهم، ونال الخلفاء خالط من كل ثروة عليه وقس
والشعراء، املغنون حتى طائلة أمواًال جمعوا فإنهم والعمال، والكتاب الوزراء غري ثروتهم
وتويف درهم9 ٢٤٠٠٠٠٠٠ مقدارها ثروة عن الرشيد مغني املوصيل إبراهيم تويف فقد
ضياٍع من درهم ٩٠٠٠٠٠٠٠ يساوي ما وخلف الرشيد طبيب بختيشوع بن جربيل

تقدم. كما ونقوٍد وجواهَر
أو الخلفاء، عند الغالب يف كانت الثروة فتجد واألحوال، البالد سائر يف ذلك واعترب
أويل إىل باالنتماء ثروتهم عىل يأمنون كانوا إنما فإنهم التجار حتى إليهم، ينتمي من

األمر.
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القرى (2)

الخراج»، «أهل ويسمونهم األصليني، البالد أهل من الفالحني سكانها كان فقد القرى أما
ينتمي من أو األمراء، أو الخلفاء من األمالك ألصحاب رشكاء أو باألجرة يعملون فهؤالء
اإلقطاعات أصحاب وهم وفارس، العراق يف الدهاقني وخصوًصا األعيان، من إليهم

اإلسالم. قبل الكربى
أهل يف ونفوذهم بأموالهم10 الحكومة من الدهاقني أولئك تقرب اإلسالم كان فلما

بيانها. تقدم ألسباب بهم خاص ملك للفالحني يكون أن ويندر بالدهم،
عىل بالحصول يقنعون وكانوا مجراهم، يجري ومن الفالحون هم القرى فسكان
الدينار ير لم من بينهم كان وربما املدقع، الفقر فيهم ويغلب حياتهم، بأود يقوم ما
وأهل وآالًفا، مئاٍت ويهبونها جزاًفا الدنانري يبذلون املدن يف الدولة أهل فكان عمره، طول
عرشة إليه دفعت ولو وثالث، مثنى لقبله الدينار أحدهم رأى لو مدقع فقر يف القرى
طولون ابن يدي بني للصياد اتفق كما لساعته، مات أو خبل ألصابه عرشين أو دنانري
من أنشأه بما وبذخه، بكرمه مشهور وهو للهجرة، الثالث القرن أواسط يف مرص أمري
الذي وهو القراء، عىل دينار ألف شهر كل ينفق وكان واإلصطبالت، والغياض القصور
فتطلب الذهب خاتم يدها ويف اإلزاز وعليها املرأة تأتيني «إني وقال: يوًما وكيله جاء
نفسه األمري هذا فإن ذلك ومع فأعطه.»11 إليك يده مد «َمن له: فقال فأعطيها.» مني
صياًدا النيل بشاطئ فأصاب الفسطاط، بجوار املقس جهات إىل باردة غداة يف ركب
فلما البحر، يف الشبكة ألقى وقد حاله مثل يف صبي ومعه شيئًا، منه يواري ال خلق عليه
إليه فدفعها ديناًرا.» عرشين هذا إىل ادفع نسيم «يا وقال: لحاله رق طولون ابن رآه
ويصيح، يبكي والصبي ميتًا الصياد فوجد ورجع يبعد ولم فسار طولون، ابن ولحق
وسأل عليه بنفسه فوقف منه، الدنانري وأخذ قتله سودانه بعض أن طولون ابن فظن
فلم شيئًا أبي إىل دفع الخادم) نسيم إىل (وأشار «هذا الغالم: له فقال أبيه عن الصبي
معه الدنانري فوجد وفتشه فنزل نسيم.» يا «فتشه فقال: ميتًا.» وقع حتى يقلبه يزل
قتلتني!» أخذتها وإن أبي قتلت «هذه وقال: فأبى يأخذها أن الصبي فحرض بحالها،
بخمسمائة داًرا للصبي يشرتوا أن وأمرهم وشيوخه املقس قايض طولون ابن فأحرض
قتلت «أنا وقال: الجرايات أصحاب من اسمه وكتب عليه تحبس وأن غلة لها تكون دينار
دينار إليه يُدَفع أن يجب كان هذا صاحبه، قتل وإال تدريج إىل يحتاج الغنى ألن أباه؛

عينيه.»12 يف تكثر فال تفرقة عىل الجملة هذه تأتيه حتى دينار بعد
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البعيدين القرى بأهل فكيف العاصمة، ضواحي أهل من رجل حال هذا كان فإذا
ووظائفها؟ وجراياتها وبذخها الدولة ترف عن

اإلسالمية املدن (3)

افتتحوه ما غري وهي ألنفسهم، املدن من املسلمون بناه ما اإلسالمية باملدن نريد
وإفريقية ومرص والشام العراق يف عديدة اإلسالمية واملدن والفرس، الروِم مدائِن من
ما ومنها والقاهرة، وبغداد كالبرصة اليوم إىل عامًرا يزل لم ما ومنها وغريها، واألندلس
ما ونصف أشهرها وسنذكر باألندلس والزهراء بمرص كالفسطاط آثاره وعفت انقرض
قبل نقول ولكننا الجزء، هذا ملوضوع تتمة اإلسالمي التمدن إبان يف عمرانها إليه بلغ

املدن: تلك إنشاء عىل املسلمني أو العرب حمل فيما إجمالية كلمة ذلك
اإلقامة يكرهون وخيل، وماشية خيام أهل عربًا اإلسالم صدر يف املسلمون كان
عىل العرب واجتمع اإلسالم تأيد فلما املدن، يف االنحصار من وينفرون األسوار داخل
فتح أو غزو إىل ساروا إذا الرأي بادئ يف كانوا ومرص، والشام العراق يف األمصار فتح
وأخبيتهم، بخيامهم ضواحيه يف أقاموا بلًدا فتحوا فإذا وعيالهم، نساءهم اصطحبوا
يف املقيمني جنده عىل يشرتط الخطاب بن عمر وكان معسكرهم، املوضع هذا وجعلوا
راحلته يركب أن أراد إذا حتى وبينه، بينهم فيه املاء يحول مكان يف يقيموا أال األمصار
الكوفة يف وقاص أبي بن وسعد الفسطاط، يف العاص بن عمرو فعل كذلك ركب، إليهم
املعسكر، أو بالرابطة عنها يعربون الفاتحني العرب لجند مضارب كلها وكانت والبرصة،
صدر يف شأنهم كان ذلك والقصور، املنازل وبنوا األسواق اختطوا املقام بهم طال فإذا

الصورة. هذه عىل والفسطاط والكوفة البرصة فبنوا اإلسالم
لفتوحهم تثبيتًا املدن يختطون صاروا املسلمني دول وتعددت العرب ملك ضخم فلما
للفتح تثبيتًا الحالية) (تونس إفريقية يف القريوان اختط عندما نافع بن عقبة فعل كما
بغداد باختطاطه املنصور فعل كما أعدائهم من بها تحصنًا أو الناحية، لهذه اإلسالمي
يبنون الخلفاء كان ما وكثريًا بالقاهرة، الفاطميون فعل وكذلك له، حصنًا بناها فإنه
يطول مما وغريها والزهراء واملتوكلية سامرا مثل الغوغاء، عن واالبتعاد بها للتنزه املدن

ثروتها. إبان يف اإلسالمية املدن أشهر وصف إىل فلنأِت إيراده، بنا
اليوم السائحون يصف كما اإلسالمية، املدن املسلمون املؤرخون وصف ما كثريًا
مساحتها أو املدن تلك سكان عدد يذكروا لم ولكنهم العظمى، املدن من يزورونه ما
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أن والغالب والحمامات، الجوامع من املدن تلك يف ما تعداد همهم كان وإنما نادًرا، إال
املدائن أشهر وصف وإليك سرتى، كما التصديق طور يتجاوز ما إىل ذلك يف يبالغوا

قدمها: باعتبار مرتبة اإلسالمية

البرصة (1-3)

مرصها اآلن، إىل باقية تزال وال أقدمها، هي أو املسلمون بناها التي املدن أقدم من هي
مكان يف معسكًرا األمر بادئ يف العرب اتخذها وقد للهجرة13 ١٦ سنة غزوان بن عتبة
رمال مكة إىل للفرات الغربية الضفة عىل البرصة من فكان مكة، وبني بينه املاء يحول ال
فبنوها الحريق خافوا ثم بالقصب أوًال وبنوها نهر، بينهما يفصل ال وسهول وجبال
بحسب خطًطا املدينة وجعلوا — الكوفة عن الكالم يف سيأتي كما — عمر بإذن باللَِّبِن
مربدها، وهو ذراًعا، ستني األعظم شارعها عرض وجعلوا خطة، قبيلة لكل القبائل
أذرع، سبعة زقاق كل عرض وجعلوا ذراًعا، عرشين الشوارع من سواه ما وعرض
باملنازل14 وتالصقوا موتاهم، وقبور خيولهم ملرابط فسيحة رحبة خطة كل ووسط
العمران إليها أرسع وفارس، الشام بني ووسًطا للعراق فرضة التجاري ملوقعها ونظًرا
أيامهم يف البرصة فعمرت أمية بني أيام يف العراق إلمارة مقرٍّا الحكومة واتخذتها
فرسخني (القرسي) هللا عبد بن خالد إمارة يف مساحتها بلغت حتى عمارتها، واتسعت
مدينة من أوسع وذلك فيها، جبال ال منبسطة أرض يف مربًعا ميًال ٣٦ أي فرسخني يف

.(١٩٠٣ (سنة اليوم عمارتها زيادة مع القاهرة
رشًقا تمتد وتجاراتهم فيها، التجار الجتماع العباسيني أيام يف البرصة ثروة وكثرت
ترسو السفن وكانت الحبشة، إىل وجنوبًا املغرب، بالد أقىص إىل وغربًا والصني، الهند إىل
فيها الثروة وتكاثرت وغريها، واألطياب األقمشة من التجارات أصناف وتحمل ميناها يف
وأنشأوا والحدائق القصور فيها فابتنوا اإلقامة، أو لالتِّجار إليها القادمني الناس بتكاثر
األنيقة، واملناظر الحسنة، باملجالس موصوفة «وهي حوقل: ابن قال والربك، امليادين
تعرى وال املتنزهني، من تخلو ال الفسيحة، والربك البديعة، والفواكه العجيبة، وامليادين

«… ومصعدين منحدرين املتطرقني من
آخر مكان يف ذكرنا وقد التجارية، السفن من مئات مرىس البرصة مياه وكانت
دينار ١٠٠٠٠٠ نحو وهو تجارها من واحد تاجر من تجبيه الحكومة كانت ما مقدار

والصغري. الكبري وفيهم اآلخرين التجار عليهم فقس العام، يف
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ذلك يف املثل رضب حتى الجهات، كل إىل التجارية باألسفار البرصة أهل واشتهر
الرشق) (يف فرغانة دخل ومن وخوزي، برصي الكسب يف نجعة الناس «وأبعد فقالوا:
أهل (من خوزيٍّا أو برصيٍّا بها يرى أن من بد فال الغرب)، (يف األقىص والسوس
هو أو اليوم، السوريني شأن ذلك يف وشأنهم الحرية).»15 أهل (من حرييٍّا أو خوزستان)

الفينيقيني. عهد من دأبهم
مدينة سعة عن اإلصطخري قاله ما الكتاب هذا من األول الجزء يف نقلنا وقد
عىل زادت وأنها ١١٨ه)16 (سنة بردة أبي بن بالل أيام عىل أنهارها وعدد البرصة
كما العدد هذا صحة يف شك نفسه اإلصطخري وأن الزوارق، بها تجري نهر، ١٢٠٠٠٠
عاينه فلما للهجرة الرابع القرن يف املكان ملشاهدة بنفسه فذهب يقرأه، من كل يشك
تلك من كثريًا رأيت حتى بالل أيام يف األنهار هذه من ذكر ما أنكر كنت «وقد قال:
زوارق كلها يف تجري صغاًرا األنهار من عدًدا سهم رمية مقدار يف رأيت فربما البقاع،
فيها، يصب التي الناحية إىل أو احتفره الذي صاحبه إىل ينسب اسم نهر ولكل صغار،
حوقل ابن القول هذا نفس وقال وعرضها.» املسافة هذه طول يف ذلك يكون أن فجوزت
عاِلًما رأينا حتى العدد هذا نستكرب زلنا ما ذلك ومع البرصة،17 عن كالمه عرض يف
علينا فهون ذلك له فذكرنا أرضها وخرب طواًال أعواًما البرصة يف أقام املالحظة دقيق
اشتباكها وإمكان األنهار، وحفر األيام تلك يف البرصة سعة من لنا بيَّنه بما تصديقه
يريدون ال أنهم ذلك ويؤيد نهًرا، منها كالٍّ يسمون هم قصرية مجار إىل تتحول بحيث
ما إليها يضمون وإنما مربًعا، ميًال ٣٦ مساحتها أن ذكرنا التي فقط املدينة بالبرصة
وكثرة الخصب من عليه كانت ما مع فارس، بحر عند عبادان إىل املغارس من يتبعها
نيًفا عبادان إىل عبديس من متصلة نخيل «ولها واإلصطخري: حوقل ابن قال الفرس،
يكون أو ونخيل نهر يف وهو إال منها بمكان اإلنسان يكون ال متصلة فرسًخا وخمسني
يف ميًال ١٥٠ أي األقل عىل عرًضا نصفها مثل يف طوًال املسافة هذه فاعترب يراها.» بحيث
وهللا صغرية، ترع عرش الواحد امليل يف يكون أن فيعقل مربًعا، ميًال ١١٢٥٠ وذلك ٧٥

أعلم.
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الكوفة (2-3)

سبب يف ويقال وقاص، أبي بن سعد بناها أشهر؛ ببضعة البرصة بعد الكوفة بنيت
ثم املدائن، عاصمتهم يف نزل الفرس عىل وتغلب العراق فتح أن بعد سعًدا إن بنائها
إىل الوفد وصل فلما الفتح، بذلك يخربه وفًدا املدينة يف الخطاب بن عمر الخليفة إىل بعث
«وخومة فقالوا: ذلك سبب عن فسألهم تبدلت، قد وحالهم تغريت قد ألوانهم رأى عمر
من يوافقهم ال العرب ألن املسلمني؛ فيه يُنِزلون منزًال يرتادوا أن فأمرهم غريتنا.» البالد
منزًال فلريتادا رائدين وحذيفة سليمان «ابعث سعد: إىل وكتب إبلهم، يوافق ما إال البالد
مكانًا فاختاروا ذلك سعد ففعل جرس.»18 وال بحر فيه وبينكم بيني ليس بحريٍّا بريٍّا
لتكون ذلك ففعلوا البرصة بنوا كما بالقصب أوًال وبنوها الحرية، وبني وبينه الفرات وراء
عىل ذلك إىل فأجابهم باللبن البناء يف عمر فاستأذنوا فأحرقت، الخيام من قريبة املنازل
الشيعة؛ عند كبري شأن للكوفة وكان يطاولوها، وال أبيات ثالثة عىل أحدهم يزيد أال رشط

ُقِتَل. أن إىل ملكه عاصمة جعلها عليٍّا اإلمام ألن

الفسطاط (3-3)

للهجرة، ١٨ سنة العاص بن عمرو بناها املرصي، القطر يف املسلمني مدن أول هي
والخرائب واألطالل عمرو جامع بقاياها ومن العتيقة، ومرص اليوم القاهرة بني فيما
وهو بابليون، حصن لفتح جاءوا ملا للعرب معسكًرا املكان ذلك وكان املقطم، إىل حوله
ساروا فتحوه فلما العتيقة، بمرص جرجس مار دير أو النصارى بدير اليوم املعروف
فرخ قد يمام فيه فإذا خيمته) (أي فسطاطه بنزع عمرو فأمر لفتحها، اإلسكندرية إىل
كان كما فأقر بالفسطاط فأمر بمتحرم.» بنا تحرم «لقد فقال: بذلك عمًرا فأخربوا
وكتب وفتحها اإلسكندرية نزل حتى بجنده وسار القبط، من هناك بقي من به وأوىص
الرسوَل عمُر فسأل فيها، السكنى يف ويستشريه بذلك يخربه باملدينة عمر الخليفة إىل
إذا املؤمنني أمري يا «نعم قال: ماء؟» املسلمني وبني بيني يحول «هل عمرو: أرسله الذي
بيني املاء يحول منزًال املسلمني تُنِزل أن أحب ال «إني عمرو: إىل فكتب النيل.» جرى
قدمت.»19 عليكم أقدم حتى راحلتي إليكم أركب أن أردت فمتى صيًفا، وال شتاء وبينهم
بلغوا فلما بابليون، حصن إىل الرحال فشدت وأمر حامية اإلسكندرية يف عمرو فاستخلف
مركًزا الخيمة تلك وجعلوا فيه فنزلوا الطيور، وفيه منصوبًا يزال ال رأوه األمري فسطاط
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إىل بعضها القبائل انضمت ثم بالفسطاط، اليوم ذلك من املكان ذلك ودعوا ملعسكرهم،
دعاها الحصن شمايل مدينة عمرو فاختط الجيوش، لسكنى البيوت بناء يف وأخذوا بعض
ينزلون رجاله كبار من أربعة وأقام خطًطا، دعاها حارة عرشين نحو فيها الفسطاط،

وقبائلهم. أحزابهم بحسب املذكورة الخطط يف الناس
وتوطد البالد يف املسلمني قدم رسخت كلما عمارة وتزداد تتسع الفسطاط أخذت ثم

الوجوه. من كثري يف والكوفة البرصة فاقت حتى سلطانهم
عمارتها مقدار عن العرب مؤرخو وذكر أميال20 ثالثة النيل ضفة عىل طولها وبلغ
يستبعد وقد اًما، حمَّ و١١٧٠ مسلوك، شارع و٨٠٠٠ مسجد، ٣٦٠٠٠ فيها كان أنه
مدحها يف الشعراء نظمه ومما والعمران، العظمة عىل حال كل يف يدل إيراده ولكن ذلك،

العقييل: الرشيف قول

ال��ق��ط��ر ب��ه��ا ي��ح��ل أال ل��ه��ا ألدع��و وإن��ن��ي ش��وًق��ا ال��ف��س��ط��اط إل��ى أح��نُّ
ن��ه��ر ج��وان��ب��ه��ا م��ن ق��ط��ر ك��ل وف��ي ل��ج��ن��اب��ه��ا ح��اج��ة م��ن ال��ح��ي��ا ف��ي وه��ل
ال��در21 ان��ت��ظ��م ك��م��ا ع��ق��د ن��ي��ل��ه��ا وم��ن ت��اج��ه��ا وال��م��ق��ط��م ع��روًس��ا ت��ب��دَّت

بعضها بلغ عديدة طبقات املنازل جعلوا أن الفسطاط يف الناس تزاحم من وبلغ
البناء نفقة وبلغت الناس، من ٢٠٠ الواحد البيت يف سكن وربما سبع، إىل طبقات خمس

لخمارويه.22 الحرم دار وهي ٧٠٠٠٠٠ بعضها عىل
عبد «دار تسمى أهلها وِغنى بعظمتها املثُل َب ُرضِ دار األبنية تلك من واشتهر
فيها يصبون كانوا أنهم ساكنيها وكثرة سعتها من بلغ النيل، عىل مطلة كانت العزيز»،
عىل املطلة بالطاقات كانت التي األسطال أن بعضهم ونقل يوم، كل ماء راوية أربعمائة
دخلها رجل وذكر وتمأل، ترخى لها وأطناب ببكر مؤيدة سطل ١٦٠٠٠ عددها بلغ النيل
بها «طلبت قال: طولون بن أحمد بن خمارويه زمن يف للهجرة الثالث القرن أوائل يف
اثنان معه صانع كل إن يل وقيل لخدمتي، متفرًغا صانًعا فيها أجد فلم يخدمني صانًعا
َقلَّ صانًعا (كذا) سبعني بها أن فأخربت صانع من فيها كم فسألت وثالثة، يخدمهما

وخرج.»23 حاجته قىض من سوى ثالثة دون معه من
من استكثارهم القبيل هذا ومن وترفهم، الفسطاط أهل غنى عىل دليل ذلك ويف
أهل من رجًال وذكروا فرشة، آالف عرشة أو فرشة ألف أحدهم يقتني فقد الفرش،
ونحوها، بالثياب يفعلون كانوا وكذلك لحظية، فرشة كل فرشة ثالثمائة عنده الفسطاط
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خمارويه ابنة الندى قطر إن القضاعي قال لغناهم، يبالون فال فاحشة أثمانها تكون وقد
آالف عرشة كلها ثمنها فبلغ دنانري، عرشة واحدة كل ثمن تكة ألف جهازها جملة يف كان
وغريه املقريزي فصله وقد رشحه، يطول مما واملشارب املآكل يف بتأنقهم ناهيك دينار،

الفسطاط. عىل كالمهم يف

بغداد (4-3)

تغري وقد اليوم، إىل باقية تزال وال ١٤٥ه سنة املنصور بناها العباسيني، عاصمة هي
العراق يف أنصاره وأكثر بالخالفة بويع ملا السفاح أن بنائها يف والسبب مراًرا، موضعها
سماها مدينة األنبار قرب السفاح بنى ثم املنصور، أخوه ومعه الكوفة نزل وفارس،
السفاح مات وبها إليها24 وانتقال والعلويني العباسيني بني يجمع ما إىل إشارًة الهاشمية
َفَكِرَه الراوندية جماعة ثار ثم سنني، بضع الهاشمية يف املنصور وأقام فيها، وقربه
بغداد مكان عىل فدلوه حصينة، مدينة فيه يبني مكان عن يبحث وخرج سكناها

املنصور. بمدينة وعرفت بغداد، سماها مدينة فيه فبنى له، وحسنوه
لحاشيته قطائَع حواليها وجعل مستدير، بشكل لدجلة الغربي الجانب يف بناها
دجلة، من الرشقي الجانب يف معسكره جعل املهدي أيام كانت فلما وأتباعه، ومواليه
وانتقلت فيه، وبنوا الدولة وأهل الوجهاء إليه انتقل ثم املهدي، عسكر املكان ذلك َي وُسمِّ
ويسمى النهر، ضفة عىل وحدائقها الخلفاء أبنية وامتدت املذكور، الجانب إىل الخالفة

الكرخ. الغربي والجانب الرُّصافة الرشقي بغداد جانب
عىل وبساتينها أبنيتها امتدت حتى املأمون، أيام يف عمارتها معظم بغداد وبلغت
الرشقي، الجانب يف جريبًا ٢٦٧٥٠ منها جريبًا، ٥٣٧٥٠ مساحتها إن قالوا بقعة
كنسبة الفدان إىل ونسبته مربع، ذراع ٣٦٠٠ والجريب الغربي25 الجانب يف و٢٧٠٠٠
ولكن كثري، يشء وهو فدان، ١٦٠٠٠ نحو كلها بغداد مساحة فتكون ،٣٣٣ ١

٢ إىل ١٠٠
أربعون إنها تاريخه يف البغدادي الخطيب قال متالصقة، مدن عن عبارة كانت أنها يظهر
سري صاحب أراد وقد حمام26 ٦٥٠٠٠ املأمون أيام يف عددها بلغ الحمامات وإن مدينة،
ستني ببغداد الوقت ذلك يف الحمامات عدد «وكان فقال: بغداد عمارة مقدار بيان امللوك
وسقاء، ووقاد وزبال وقيم حماميٌّ نفر: خمسة حمام كل يف يكون ما وأقل حمام، ألف
ذلك يكون مساجَد خمسة حمام كل بإزاء يكون أن وذكر رجل، ألف ثالثمائة ذلك يكون
ذلك يكون نفر خمسة مسجد كل يف يكون ما أقل أن ذلك وتقدير مسجد، ألف ثالثمائة

إنسان.»27 ألف وخمسمائة ألف ألف
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هو، كما به نسلم فال األيام، هذه أحوال من نعلمه ما عىل التخريج هذا ينطبق وال
وقد العجيب، التمدن ذلك عهد يف العظمة من املدينة هذه إليه بلغت ما عىل يدلنا ولكنه
٢٥٥ه سنة بغداد يف وقعت التي الفتنة عن كالمه أثناء يف الطربي رواه ما ذلك يؤيد
الزواريق.»28 يف إنسان ١٠٠٠٠٠ الوقت ذلك يف العامة من الجرسين عرب إنه «وقيل قال:
عدد جعلنا إذا نبالغ فال يعربوا؟ لم بمن قولك فما النهر عربوا الذين عدد هذا كان فإذا

مليونني. أو ونصف مليون نحو العهد ذلك يف بغداد سكان
وقد حوقل، ابن قال السواد، بالد سائر ويف بغداد حول العمارة من كان بما ناهيك
تخرتق متميز غري مشتبك سواد والكوفة بغداد «وبني للهجرة: الرابع القرن أثناء يف رآها

إلخ.»29 … الفرات من أنهار إليه
وواسط املغرب، بالد يف كالقريوان شأن ذات املسلمني بناء من أخرى مدائن وهناك
قبل عامرة كانت التي باملدائن ناهيك وفارس، والشام مرص يف وغريهما العراق، يف
وغرناطة، وقرطبة، الشام، دمشق مثل عمارتها، وزادوا املسلمون فيها نزل وقد اإلسالم،
فيما وغريها املدن هذه حضارة من كثري يشء عىل وسنأتي واإلسكندرية، وطليطلة،

هللا. شاء إن اآلتية األجزاء بعض يف االجتماعية حالتها من سنذكر
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