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 األوضاع املالية لألندلس من خالل كتاب املقتبس

 ( م4256/هـ164البن حيان القرطيب ) 

 خزعل ياسني مصطفى .دم.

 47/4/0224تاريخ القبول:  02/4/0222تاريخ التقديم: 

 املقدمــــة

ي وبمزياد ما  األندلساالسياسية حيزًا كبيرًا في دراسة التااري   األوضاعشغلت 
تاري  امة ما تعتمد على دراسة جوانا  عديادال الكتماال الةاورال دراسة     ا  االهتمام و 
 ،أهميتهالكل منها و  واالقتةاديةفكرية الالسياسية واالجتماعية و  األوضاعم  حيث 

كتاباا  فاي علاى جاناا  ما  مانه  اباا  حياا   األضاوا تساالي  و وهاه  محاولاة لكشا  
ر ماا هاي دراسااة هاو الجانا  االقتةاادل وليسات دراساة اقتةاادية بقادو  أالالمقتاب  
 بأجزائا تلك النةوص الواردال في كتاا  المقتاب   وأهميةبمنظور اب  حيا   أحادية
 ،مجلاادات فااي ساانوات متباعاادال أربعااةوالتااي نشاارت علااى  إليناااالتااي وةاالت  األربعااة

وحسااا  النظاااام الحاااولي الااااهل اعتماااد  ابااا  حياااا  فاااي منهجاااا   األولوكاااا  الجاااز  
 األميرالخااص با وهاو الجاز  (1)(مكيتحقيق  ،اب  حيا )في الهوامش  إلي والمشار 

محماااد مااا  سااانة  األميااار إماااارالوقسااام مااا   (م258هاااا 532) عباااد الااارحم  بااا  الحكااام
تحقيق  ،اب  حيا ) إلي  والجز  الثاني والمشار (،م228-م 246 ها 562- ها535)

 (.م 222 -ها 522)عبد اهلل  األميروالهل يضم سنوات حكم  (2)(ان وني 
 اً فايخص جاز  (3)(تايالمشا تحقياق ،ابا  حياا ) إليا الاث والمشاار الجاز  الث أما

والجاز  الرابا   (،م248-م285 ها338-ها388م  حكم الناةر لدي  اهلل م  سنة )

                                                 

 .قسم التاري   كلية اآلدا   جامعة الموةل 
 .8223اب  حيا ، حيا  ب  خل ، المقتب ، تحقيق محمود علي مكي، بيروت، ( 1)

 .8232اب  حيا ، المقتب ، تحقيق األ  ملشورم ان وني ، باري  ( 2)

 .8222ميتا، مدريد، اب  حيا ، المقتب ، تحقيق شال( 3)
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وياادور حاول مااا يقاار  خماا  ساانوات  (1)(الحجاايتحقياق  ،ابا  حيااا ) إلياا والمشاار 
وكتااااا   (م224-م228 هااااا364-هااااا368ماااا  حكاااام الحكاااام المستنةاااار ماااا  ساااانة )

 اإلساايمي الفاات منااه  األناادل لمقتااب  الااهل ياادور حولاا  البحااث يحااول علااى تاااري  ا
 (.م226  ها366ها حتى نهاية عةر الحكم المستنةر سنة )28سنة 

اباا  حيااا  يعااد ماا  الماا رخي      أهناااك اتفاااق بااي  الباااحثي  علااى فوبااي شااك 
    أو  ،(2)كلا  بال الغار  األنادل  أنجبتا الما رخي  التاي  أعظامم   المتميزي  بل عد  

مااروا  حيااا  بااا   أبااو)  ن ااأفااهكر  (م8825 هاااا222) كوالأقاادم ترجمااة لاا  الباا  بشاا
عباد  األميارخل  ب  حسي  ب  حيا  ب  محمد ب  حيا  ب  وه  ب  حيا  مولى 

ابا      أ إلاىهاها الانص  أهمياةوتاأتي  ،(3)(قر باة أهلم   888معاوية   الرحم  ب
ماااا  األنااادل التاااي حكمااات  األسااارالبااالوال  لهاااه   األموياااةحيااا  قاااد ارتاااب  مااا  الدولاااة 

وعاش في كن  المجاد العتياق فاي حاضارال قر باة مركاز الدولاة  ،يقار  ثيثة قرو 
 األخياارال أيامهااانهايااة هااه  الدولااة وعاااش  أدركية واناا  األندلسااة اإلساايميوالحضااارال 
 .م  تمزق وتفريق األمويةالدولة  إليهاوما آلت 

    إب  حيا  ثقة الرواال لروايات  ودقة مةاادر  حياث ال خر األ هميةوتأتي األ
 اإلدارية عمالاألعامر في  أبيحد كبار المقربي  للمنةور محمد ب  أكا   (4)والد 

ي بشااكل عااام والدولااة األندلساافااي نقاال التاااري   ةالرئيساا حااد مةااادر أوالماليااة وشااكل 
 ما  توالخ ابااالرساائل  عا  تبادلا ما هكار  ابا  حياا   فضًي ع  ،(5)بشكل خاص

 عاانهم وعاا  اً أخبااار تحماال التاي كاناات يي  فااي جمياا  الاابيد األندلسااوالمشاااي   األدباا 
                                                 

 .8262اب  حيا ، المقتب ، تحقيق عبد الرحم  علي الحجي، بيروت، ( 1)

 وأجر  المحقق بحث واس  حول هلك. 2ص اب  حيا ، مكي،( 2)

 .824-823ص 8، ج8266اب  بشكوال، أبو القاسم خل ، كتا  الةلة، القاهرال، ( 3)

فرضي وشارك  في حلقات الدر  حسي  ب  خل  ب  حيا  م  أهل قر بة عاةر اب  ال( 4)
وهو احد المقربي  م  محمد ب  أبي عامر، ينظر: اب  اآلبار، أبي عبد اهلل محمد، كتا  

 .548ص 8، ج8222التكملة لكتا  الةلة، تحقيق عبد السيم الهرا ، بيروت، 

تعليق المحقق، اب  الخ ي ، لسا  الدي  أبو عبد اهلل  88و ص 83ص اب  حيا ، مكي،( 5)
؛ اب  بسام علي 28ص ،8226مد، أعمال األعيم، تحقيق ليفي بروفنسال، بيروت، مح
 4، ق 8222ب  بسام، الهخيرال في محاس  أهل الجزيرال، تحقيق إحسا  عبا ، بيروت، ا

 .22ص 8م  
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وما  المةاادر الموثوقاة لاد   الحد الثقاأواب  حيا  يعد  ،(1)همأعمالوش و   مئهأمرا
م لفاااتهم تلااك الروايااات التااي كاناات  فااييي  الااهي  اعتماادوا علياا  األندلسااالماا رخي  

وكاناات لهااه  الروايااات  ،ية تحماال منهااا الكثيااراألندلساام والم لفااات تتناقلهااا رواال العلاا
سيما كتا  حفظت لنا وال ألنهاخاةة  أهميةية األندلسالمنثورال بي   يات الم لفات 

 أجاازا ماا   أيضااًا نةااوصلاام تةاال بيااد الباااحثي  ونقلاات  ،اباا  حيااا  التااي ضاااعت
 .(2)ًً أيضا إلينا المقتب  التي لم تةل

قتةااادية التااي وجاادت بااي  ةاافحات المقتااب  هات ولااهلك نجااد النةااوص اال
ونقلهاااا مااا   األخبااااريكاااو  ابااا  حياااا  استقةاااى تلاااك     أ كبيااارال وال نساااتبعد أهمياااة

 إلاىباالعتماد علاى ماا يقا  تحات يديا  ما  ساجيت ودواويا  تعاود مةادر موثوقة 
  ماا كااا  يسام  ماا  والااد إلااىوكاهلك  ،الماليااة للدولاة العامريااة اإلدارالمهاام والااد  فاي 

في عهد الخليفاة الحكام المستنةار وما  ثام دور  الواسا   اإلداريةروايات ع  حيات  
وقااد افاارد فااي منهجاا  للمقتااب  فااي كاال  ،عااامر أباايفااي عةاار المنةااور محمااد باا  

الاابيد ماا   أوضاااععاا   اً أخبااار ساانة مااا يعاار  بااالمنه  الحااولي فااي كتابااة التاااري  
 واألمنا والماليي   اإلداريي م  ترجمت  لرجال الدولة  ثم وفيضاناتمجاعات وقح  

  .الهي  نالوا ثقة الدولة
غنااا  الحياااال االقتةااادية إوتنوعهااا دورًا مضااافًا فااي  األناادل ولعباات جغرافيااة 

شااامية فااي  بأنهااا)فااي مواردهااا الزراعيااة وكمااا وةاافها الحمياارل  أهميااةبمااا لهااا ماا  
اهوازية في  ،ا وهكائهاهندية في ع ره ،هائها يمانية في اعتدالها واستوائ يبها وهوا
ويتفاق  ،(3)(عدنياة فاي منااف  ساواحلها... ،ةينية في جواهر معادنهاا ،عظم جباتها

نعاام اهلل ساابحان  أهااه  الاابيد     أعلااى  األناادل غالبيااة الجغاارافيي  الااهي  كتبااوا عاا  
                                                 

 .22ص ؛ اب  الخ ي ، أعمال األعيم،852و  22ص 8م  4اب  بسام، الهخيرال، ق ( 1)

 28ص ؛ اب  الخ ي ، أعمال األعيم،32و  82و  22ص 8م  4اب  بسام، الهخيرال، ق( 2)
وينظر: نا ق ةال  م لو  وآخرو ، تاري  العر  وحضارتهم في األندل ، بغداد، 

 .333ص ،8226

الزهرل، محمد ب  أبي بكر، كتا  الجغرافية، تحقيق محمد حاج ةادق، مجلة الدراسات ( 3)
د ب  عبد اهلل، ةف  جزيرال ؛ الحميرل، محم28ص ،8262، دمشق، 58الشرقية، م

 .3ص 8232األندل ، تحقيق ليفي بروفنسال، 
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وخيراتهااااا  واألنهاااااروالينااااابي   األم ااااارماااا  المائيااااة عليهااااا بكثاااارال مواردهااااا  وتعااااالى
المثماارال المختلفااة والمعاااد  والااهه  والزئبااق ومااوارد  واألشااجارماا  الغابااات الزراعيااة 

 .(1)اقتةادية جمة تعم ربوع البيد

  :النظام املالي

الماليااة تبعااًا للظاارو   إدارتهاااسياسااات مختلفااة فااي  األمويااةالدولااة اعتماادت 
 الماليااة فااي مااد وجاازر األوضاااعالسياسااية التااي كاناات تماار بهااا الاابيد والتااي جعلاات 

خااااروج  أوا  الدولاااة ماااا  وال  الاااابيد السياسااااية وتيحااام كياااا أوضااااعماااراهني  علااااى 
والخلفاااا  مااا  خااايل  مااارا األ سياساااة إلاااى إضاااافةعلاااى الحكوماااة المركزياااة  مااارا األ

دورًا مهماًا  األمنياة األوضااعولعبات  ،ومعالجتهم للجوان  االقتةادية للابيد إدارتهم
-532) محماااد بااا  عباااد الااارحم  األميااارفقاااد اتبااا   ،فاااي ماااد  قااادرال الااابيد المالياااة

مرناااة مااا  حياااث رفااا  بعااا  فاااي الظااارو  المهادناااة سياساااة  (م226-225هاااا 523
مسااهمة الاوالال ال وعياة  إلاىالجهااد  أمارالضرائ  والرسوم في بع  السني  وترك 

خااراجوالرجااال لتعبئااة الجيااوش  مااوالاأل إرسااالفااي   وماانهم ،(2)الحماايت العسااكرية وا 
اتباااا  سياسااااة  ماااا  (م268-285هااااا 328-388الناةاااار ) كالخليفااااة عبااااد الاااارحم 

هول المكاناة  هم ما ةارمة بحق الوالال الخارجي  على السل ة المركزياة بأخاه رهاائن
جاال ضااما   اااعتهم أماا   ماارا األالنفااوه لااد   أةااحا  أو أوالدهاامحااد أكااأ  يكااو  

رسال  .(3)ما يستحق عليهم م  جبايات وا 

                                                 

؛ االة خرل، 884ص ،8222اب  حوقل، محمد ب  علي، ةورال األر ، بيروت، ( 1)
؛ 32ص ،8268إبراهيم ب  محمد، المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر وآخرو  القاهرال، 

؛ الزهرل، كتا  25ص ها،8385ب  محمد، كتا  البلدا ، ليد   أحمدالهمداني، 
ب  يحيى، مسالك اإلبةار في ممالك  أحمد؛ العمرل، 22ص و 28ص الجغرافية،

 .824ص ،8222األمةار، تحقيق مة فى أبو ضي ، بغداد، 

ب  محمد، البيا  المغر  في تاري  األندل  والمغر ، تحقيق ج. .  أحمداب  عهارل، ( 2)
 .882ص 5، ج8262كوال  وليفي بروفنسال، بيروت، 

 .824ص ،844ص 5؛ اب  عهارل، البيا ، ج886ص اب  حيا ، شالميتا،( 3)
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 :اإليرادات

التاي فرضات  ما  الضارائ الجزية وهي  األمويةكا  م  بي  مةادر الدولة 
علاى ديانهم وفاي هماة المسالمي   بقاا اليي  الهي  فضالوا األندلسالهمة م   أهلعلى 

والةل  الهل  ،(1)اإلسيمي الفت خيل عمليات  موالاألمقابل ما فر  عليهم م  
حااد زعمااا  أوقعا  الااوالي عباد العزيااز باا  موساى باا  نةااير ما  تاادمير باا  غنادري  

ونص هاها االتفااق علاى  ،األندل في  األمرنموهجًا سار علي  والال  أةب  ألسبا ا
امادا  ماا  القما  ومثلهااا ما  الشااعير  وأربعااةمقاادارها علاى الحاار ديناار و دفا  الجزياة 

 ،خاال وقساا  ماا  العساال وقساا  زياات وعلااى كاال عبااد نةاا  مااا هكاار أقسااا  وأربعااة
 ،(2)قااااوا علااااى هااااها الةاااال الااااهي  واف مدينااااة تاااادمير ونواحيهاااااوشااااملت هااااه  الجزيااااة 

ماا   األناادل  أهاالعلااى جبايااة الجزيااة علااى  أميااةماا  بنااي  ماارا األواسااتمروا الااوالال و 
 .(3)غير المسلمي  وكل حس  سياست  ووفق ظرو  البيد

ساااوا  كاااا   أةااانافهابكااال  األراضااايضاااريبة الخاااراج التاااي تفااار  علاااى  أماااا
الاااهي   أوت ةااالحا التاااي فتحااا األراضاااي أوالمفتوحاااة عناااوال  األراضااايالخاااراج علاااى 
ففااااي ساااانة  ،(4)ياااادفعوا العشاااار    ألمالكيهااااا علااااى  األراضاااايوبقياااات  دخلااااوا اإلساااايم

محماااد بااا  عباااد الااارحم  مديناااة  لي لاااة ثااام  األميااارحاةااار  حاااي  (م225 هاااا522)
( خاارج م222 هااا525وفااي ساانة ) ،(5)عااام ياادفعوا العشااور فااي كاال    أعلااى  ألاازمهم

واالساتقرار فاي تلاك  األما شبيلية لضب  عبد اهلل نحو ا األميربالةائفة م ر  ب  

                                                 

اب  عبد الحكم، عبد الرحم  ب  عبد اهلل، فتوح أفريقيا واألندل ، تحقيق عبد اهلل أني  ( 1)
؛ وع  الجزية ينظر عبد 22ص ؛ الزهرل، الجغرافية،26-28ص ،264ال باع، بيروت، 

-833ص ،8224حكم في اإلسيم مكتبة وهبة القاهرال المتعال محمد الجبرل، نظام ال
832. 

 ،8262ب  عمر، ترةي  األخيار، تحقيق عبد العزيز االهواني، القاهرال  أحمدالعهرل، ( 2)
 .888ص ،8222؛ عبد العزيز سالم، تاري  المسلمي ، بيروت 2ص

 .844ص ؛ اب  عهارل، البيا ،22ص ؛ الزهرل، الجغرافية،883ص اب  حيا ، الحجي،( 3)

 ،8228ج.  .  . هوبكنز، النظم اإلسيمية في المغر ، ترجمة أمي  توفيق، تون  ( 4)
 .22ص

 .888ص 5؛ اب  عهارل، البيا ، ج352ص اب  حيا ، مكي،( 5)
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يشاتر  فيهاا علاى  اً أماناكتا  لهام     أالمنا ق وما  ثام الحةاول علاى خاراجهم بعاد 
حةاااا   أهاااالوكااااهلك حاااادث ماااا   ،(1)ا  ياااا دوا مااااا علاااايهم ماااا  الجبايااااات المسااااتحقة

الجزياااة التاااي باااهمتهم بعاااد خاااروج حملاااة  أدوا( الاااهي  م282 هاااا526)سااانة  (2)رو اااة
 وبلغاااااااات الجبايااااااااة فااااااااي عهااااااااد الخليفااااااااة الناةاااااااار لاااااااادي  اهلل (3)عسااااااااكرية نحااااااااوهم

 ألاا وثماااني   وأربعمائااةمييااي  الكااور خمسااة و ماا  جمياا  المااد   (م268 هااا328)
 .(4)دينار

الجباياة التاي  يراوغو  في دفا ية ومدنها األندلسالكور  فيوكا  بع  الوالال 
م ماا باهمتهم كانت مفروضة عليهم لهلك كا  الخليفة الناةر يرسال لهام كتباًا تاهكره

باا  محمااد  ويحااهرهم ماا  مغبااة نقةااانها كمااا فعاال ماا  محمااد باا  هاشاام مااوالاألماا  
مديناة سرقسا ة الاهل تما ال فاي  أمرا احد  (م248ها 338كا  حيا سنة )التجيبي 
ها ،(5)(م232 هااا356)وهلااك ساانة  مااوالاألمااا بهمتاا  ماا   إرسااال لاام يااهعنوا للكتاا   وا 

 (م248 هاا352كماا خارج سانة )  أوامار لتنفياه  حاد قاواد أفقاد يخارج  إلايهمالتي ترسل 
عناادما امتنعااوا عاا   ماا  كااور قر بااة مدينااة لشااكة إلااىعبااد الحميااد باا  بساايل الااوزير 

 .(6)الجباية المستحقة عليهم أدا 
المااد والجاازر بسااب  سياسااة الخلفااا  ماا  الااوالال  إلااىهااه  الجبايااات  وتعرضاات

ة ساسيا تحدياد دور واضا  فاي والتاي لهاا لابيدوالظرو  االقتةادية التي تمر بهاا ا
كاااوارث  أو مااا  قحااا  اقتةااااديةظااارو   إلاااىالدولاااة والسااايما حاااال تعااار  الااابيد 

حمايت عساكرية  إلاىتعر  المد   أو فيضانات أو الجراد أو بيعية كالفيضانات 

                                                 

 .854ص 5، اب  عهارل، البيا ، ج888ص اب  حيا ، ان ونية،( 1)

 رل، ةنعة الجزيرال،حة  رو ة: م  مد  كورال شهون  على شا ئ البحر، ينظر الحمي( 2)
 .885ص

 .844ص 5اب  عهارل، البيا  المغر ، ج( 3)

 .538ص المةدر نفس ،( 4)

، 8222، اب  خلدو ، عبد الرحم  ب  محمد، العبر، بيروت، 486ص اب  حيا ، شالميتا،( 5)
 .44ص 4م 

 .426ص اب  حيا ، شالميتا،( 6)
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 إساقا  إلاىلاهلك يباادر الخليفاة  ماوالاألهم على دف  ما عليهم ما  هلابحيث تثقل ك
 (م226-268هااا 366-328) المستنةاار باااهللالحكاام فااة الخليجااز  منهااا كمااا فعاال 

رغباة منا  بااالعترا  بالشاكر  األنادل حيث اسق  سد  جمي  مغارم الرعية بكاور 
 لألقاليميعر   الجابي     أعلى  (م224 ها364لسنة ) العامة أحوالهلل والتوسعة في 

تاولى باأمر الاهل ي (2)وكاا  ةااح  الموارياث ،(1)إلايهمبهمتهم قبل الخروج الساق ة 
هه   أحكام أوية بقواني  األندلسالوالال والمد   إلىويكت   موالاألجم  هه  بالخليفة 

الااااوزير  أرساااال( م225 هااااا365ففااااي ساااانة )لياااا دوا بشااااكل قااااانوني وشاااارعي  مااااوالاأل
فااي  همبعاا  الااوالال يحاادد مهااام إلااىي بكتااا  فجعفاار باا  عثمااا  المةااح الحاجاا 

 .(3)مواريث الرسمي في الدولةالدولة باعتبار  ةاح  ال أموال إدارال

 :اخلراج

ماا  المااوارد المهمااة فااي االقتةاااد  خاار األفكاناات هااي  األر ضااريبة  أمااا 
 ،الزراعية الشاسعة التي خضعت للخراج األراضي م  هميةي وتأتي هه  األاألندلس
التاااي امتاااازت بخةاااوبتها ووفااارال مياههاااا هات الماااردود  األراضاااينوعياااة  مااا وكاااهلك 

وتعامال المسالمو   ،الخراج فيها ها جدو  اقتةادل مهمف تبعًا لهلكالزراعي العالي 
الشاااارعية التااااي تحاااادد ملكيااااة  األحكااااامماااا  حساااا  مااااا كااااانوا يحملوناااا   األر ماااا  

ومنهااا مااا كاناات بياااد  ةااالحاً  أخاار و فتحاات عنااوال  التاااي المفتوحااة مااا بااي  األراضااي
معلومااة  باتاات األةاانا هااه   وملكيااة ،واسااعة أراضااياتحي  الااهي  حةاالوا علااى لفااا

اتحي  لفااالتاي فتحات عناوال تام تقسايمها باي   األراضايف األنادل في  األمرلد  والال 

                                                 

 .582ص اب  حيا ، الحجي،( 1)

ائ  ينظر في تقسيم التركة على مستحقيها ول  معرفة في أحكام ةاح  المواريث أو الفر ( 2)
رسالة اب  عبدو  في آدا  الحسبة  أحمداألحوال الشرعية ينظر: اب  عبدو  محمد ب  

 .86ص ،8222والمحتس ، تحقيق ليفي بروفنسال، القاهرال، 

ي )وشمل هها الكتا  الهل أرسل  المةحفي إلى أب 884-888ص اب  حيا ، الحجي،( 3)
العيش ب  أيو  تفاةيل وأحكام شرعية حول الخراج والجزية والزكاال والمقايي  والمكاييل 
التي يتم استخدامها في أدا  هه  الضرائ  لهلك تعد وثيقة أساسية التي تعال  األمور 

 المالية باألندل (.



 م( 4256هـ/164) األوضاع املالية لألندلس من خالل كتاب املقتبس البن حيان القرطيب

 م.د. خزعل ياسني مصطفى

 525 

 مالكيهااااالتاااي فتحااات ةااالحًا بقيااات بياااد  األراضااايخمااا  بيااات الماااال و  إخاااراجبعاااد 
الخاةاااة باااالملوك  األراضاااي أماااا ،خراجااااً  أو يااادفعو  ضاااريبتها ساااوا  كانااات عشاااوراً 

 وأماايكالخاةااة للموسااوري   األماايك لااىإ إضااافةورجااال الدولااة القو يااة  والمااالكي 
وهاااه   اإلسااايمي الفااات الحااارو  عناااد  أثناااا قتلاااوا  أوالاااهي  فاااروا وأمااايك  الكناااائ 
 أواتحي  لفااالتاي استةالحت ما  قبال  األراضاي إلى إضافةواسعة وغنية  األراضي
 .(1)كا  لها خراجها الخاص األراضيكل هه   الفت بعد  األندل  إلىالداخلي  
والميكااي  علااى  األراضاايعلااى تاانظم ومتابعااة  األمااويي  ماارا األقااد حاارص ل

 لي لاااة ساااانة  أهااالخاااراج  علاااى واالخاااراج بشاااكل مقااارر ومناااتظم حياااث حةااال أدا 
مساجد الجاام  بالمديناة  عماالألما  الخاراج  اً ترك لهم جاز     أ( بعد م228 ها522)

 اً أيضااا( م225 هاااا522وفاااي سااانة ) ،المديناااة أساااوارتتعلاااق بةااايانة  أخااار ومنشااا ت 
الخاااراج فاااي الدولاااة     أفقاااد ورد  ،(2)عشاااور ي دونهاااا فاااي كااال سااانة أدا  علاااى تعهااادوا
 888ديناار  أل  آال  أربعة مقدار تنة ما لفاهشام ب  الحكم قبل  أيام) بلغ األموية
المستنةاااار  أيااااممثقاااال وكانااات  وثيثمائاااةمثقااااال  ألااا  ألااا بالاااهه   هلاااكويكاااو  

 .(3)(الضع  م  هلك الخراج
وهاي حةايلة  األموياةالدولاة  إياراداتفتعد م  الروافاد المهماة فاي م الغنائ أما

ما   أوالشامالية االسابانية المعارك التي تخوضاها الحمايت العساكرية ضاد الممالاك 
المتمااردي  الااهي  كااانوا يخرجااو  علااى الساال ة المركزيااة والباا  حيااا  دور كبياار فااي 

والشاااواتي وكااال ةاااوائ  اغناااا  ونقااال وقاااائ  تلاااك الغااازوات والحمااايت العساااكرية وال
وضار   األموياةجل الحفاظ على ممتلكات الدولاة أالجهود العسكرية التي تبهل م  

وياتم  ،(4)األندل في مختل  كور  واآلخرالحركات المتمردال التي تظهر بي  الحي  
                                                 

 ،8225 ؛ عبد الواحد هنو    ، الفت  واالستقرار، بغداد،22ص هوبكز، المرج  السابق،( 1)
 .423ص ؛ نا ق ةال  وآخرو ، تاري  العر ،586-582ص

، 856 -858و  888ص 5؛ اب  عهارل، البيا ، ج352و  352ص اب  حيا ، مكي،( 2)
 .56ص ،8225إبراهيم يا  الدورل، عبد الرحم  الداخل، بغداد، 

 .858ص العهرل، المةدر السابق،( 3)

 .862و  888و  22ص 5؛ اب  عهارل، البيا ، ج344ص تحقيق، مكي،( 4)
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بيت المال ويتولى الخاز  استيم  إلىتلك الغنائم لد  القادال وي خه خمسها  إحةا 
وحيواناات وحباو  والاى  وأسالحةعلى شاكل سابايا  أو  كانت نقدية سوا موالاألتلك 
عنااد دخولا  المااد  والقةابات بعااد  األماولفغالباًا مااا كاا  الجاايش  ،(1)كل هلااكاماا شا

رد اوحباااو  كغنااائم وماااو  أغهيااةعلااى موجاااودات القةاابة مااا   يهااا يساااتولأهلهاارو  
 .(2)العاةمة قر بة إلىخمسها  إرسال إلى إضافةلتمويل الجيش 

العاةمة كبيرال وتحةى بدقاة وبأماناة ويمكا   إلىالتي كانت ترسل  موالاألو 
 أو مارا األغالبياة الحمايت العساكرية كانات تخارج بقياادال     أ إلاىترجي  سب  هلاك 

ممااا  حاااازوا  أواحاااد المقاااربي  مااا  الاااوزرا  والحجاااا   أو همئأبناااا أو أنفساااهمالخلفااا  
الخزينااة بشااكل كاماال  إلااىتةاال  المااو األلااهلك كاناات هااه   ،(3)علااى الثقااة ماا  الدولااة

يكتاا   القائااد أو األمياارومقاباال هلااك كااا   ،دو  العبااث بهااا ماا  قباال العاااملي  عليهااا
ماا  مراعاااال  ،(4)علااى دفاا  جبااايتهم األماارللمااد  التااي توافااق فااي نهايااة  األمااا كتااا  

اسااااتيفا  مااااا يترتاااا  علاااايهم ففااااي ساااانة  أوجااااز   إعفااااا المدينااااة ماااا   أهاااالظاااارو  
الناةار لاادي  اهلل  ةحمااد فاي خيفااأل القائااد الحاجا  باادر با  ( حةام282 هاا386)

 واألمتعاةواالقاوا   واألغهياةوالسابايا  واألغناامعلى غناائم كبيارال متنوعاة ما  الخياول 
 أباايوكااهلك تمكاا  عبااد الملااك باا   ،مااا ال تحةااى واألوانااياخرال لفاااة والحلااي يااواالبن

سد  الجباية  سق اثم  حةول على غنائمالعامر في خيفة هشام الم يد باهلل م  
 .(5)األندل المستحقة على جمي  الرعية في مد  

الماااد  ضااامانات مقابااال  أمااارا  علاااى يفرضاااو  مااارا األبعااا    حاااي  كاااافاااي 
 لي لااة حينمااا  حكاام علااى الااوالال الااهي  تعاااقبواويةاا  اباا  حيااا   ،بااالعهود إيفااائهم

                                                 

 846ص 5؛ اب  عهارل، البيا ، ج846ص ؛ اب  حيا ، شالميتا،3ص اب  حيا ، مكي،( 1)
 .862ص و

 .828ص ؛ اب  حيا ، شالميتا،3ص اب  حيا ، مكي،( 2)

 ،5ق  84؛ عنا ، دولة اإلسيم، 866و  828و  846و  23ص اب  حيا ، شالميتا،( 3)
 .485-322ص

 .854ص 5؛ اب  عهارل، البيا ، ج888ص اب  حيا ، ان ونية،( 4)

 4؛ اب  بسام، الهخيرال، ق828و  862و  866و  828و  846اب  حيا ، شالميتا، ص، ( 5)
 .684-682ص ،5ق 8؛ عنا ، دولة اإلسيم، ع22ص 8م  
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 بإيتاااا  إلهعاااا وا األماااا  لااا   إلاااىفةااااروا )السااال ة المركزياااة  إلاااىيعلناااو  الاااوال  
وكااهلك كتاا  الناةاار  (1)(الجبايااة وقبااول العمااال وبااهل الااره  علااى االلتاازام ال اعااة

مديناة سرقسا ة  أمرا حد أكتابًا لمحمد ب  هاشم  (م232 ها356لدي  اهلل في سنة )
يورد ما علي  م  الجباية م  دو  نقةاا  ما  الساماح لا      أل  ولهوي  وعلى  أماناً 

 .(2)الوكي  أوبالرسل  إبيغ   الدف  بعد عام م  دو 
المااد  اسااتق اع نفقااااتهم  أماارا السااماح للااوالال و  األناادل فااي وحاارص الحكااام 

 األساار فديااة لفااك اللاادف   أمااوالوكااهلك رةااد للمدينااة ماا  رواتاا  الجنااد فااي الثغااور 
نهم ووسااائلهم و حةاا إلةاايح أمااوال إلااى إضااافة األعاادا الااهي  يقعااو  فااي قبضااة 
قاادر  مااائتي دينااار  أمااوال الدولااةلعمااال والمشاارفي  علااى ا  الدفاعيااة وةاار  الرواتاا

مااا  عماااال  خاار األ األةااانا درهاام وهاااها الع ااا  كاااا  كبياارًا بالمقارناااة مااا  رواتاا  
لغار   اإلجارا اتكاو  هاه  ت    أوال تستبعد  (م228ها 536)كما حدث سنة  الدولة
 .(3)الدولة م  العاملي  عليها أموالحماية 

 األسواقفي  موالاألالدولة ما كانت تجبى م   يراداتإل خر األوم  المنافه 
 ،عليهاا ويجما  جباايتهم اإلشارا وةاح  السوق في كال مديناة يتاولى  ،والحوانيت
 ماوالاأل( خةص الخليفة الحكم المستنةر ما تجباى ما  م228 ها368ففي سنة )

 ا ألبناعلاى المعلماي  فاي المادار   لإلنفااقلحوانيت السراجي  في العاةامة قر باة 
 .(4)الضعفا  والمساكي  بقر بة أبنا  بتعليمالعامة الخاةة 

مقااادير هااه      أ إالالدولااة  إليااراداترافاادًا مهمااًا  أيضاااً الزكاااال فقااد شااكلت  أمااا
 أوالعاةامة قر باة  إلاىبع  المد  م  دفعهاا  متناعكانت متقلبة بسب  ا موالاأل

 أهااالفاااة الناةااار عفاااى الخليأحياااث ( م235 هاااا358سااانة )فاااي حةااال  فقاااد همئإعفاااا
ما  خايل شارو  الةال   اإلعفاا  لي لة م  دف  الجبايات غيار الزكااال وجاا  هاها 

                                                 

 .888ص 5؛ اب  عهارل، البيا ، ج522ص تحقيق، شالميتا،( 1)

 .484ص 4بر، م  ؛ اب  خلدو ، الع486ص اب  حيا ، شالميتا،( 2)

 .6ص اب  حيا ، مكي،( 3)

 .582ص اب  حيا ، الحجي،( 4)
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    أممااا ياادل علااى ، (1) لي لااة رفااا  لفااك الحةااار عاا  مدينااةالتااي اتفااق عليهااا ال 
تماا  بالشااارائ   ألنهاااجبايااة الزكاااال ماا  المساالمي  لاام يكاا  يساام  بالتفاااو  عليهااا 

 .األمويةوالمسلمي  وعنوانًا للوال  للدولة  اإلسيم حضيرال إلىة وانتمائهم اإلسيمي
ضاام  ماا  المااد   األمياارالزكاااال التااي يحةاال عليهااا  أمااوالوغالبااًا مااا تكااو  

حضايرال الدولاة  إلاىالمبالغ التي يتم االتفاق عليهاا والسايما عناد عاودال بعا  الماد  
خراج تلاااك المباااالغ وهاااي متراكماااة علاااى الاااوالال مااا  الزكااااال فاااال علاااى األميااارويحةااال 

ساااانة سرقساااا ة  أماااارا المسااااتحقة علاااايهم وهااااها مااااا حةاااال ماااا   خاااار األ باياااااتوالج
عنااادما فااار  الناةااار علااايهم مباااالغ محااادودال يساااتحق الااادف  بعاااد  (م232هاااا 356)

 إشاعاراً  أو ترسل قر بة وكاييً     أالعاةمة م  دو   إلى إرسالهاانقضا  العام ويتم 
 .(2)سرقس ة أمرا  همةبالتي تم احتسابها على  موالاألتلك  إلرسال

بالضاارائ  الكمركيااة  ةالمعروفاو مفروضاة علااى التجااارال  أخاار وهنااك ضاارائ  
وكانات هاي  ،(3)والوالياات ما  الابيد وأقاليمهااقر باة  أهالالمفروضة على  خر األو 

    أالاارغم ماا  ناادرال المعلومااات عنهااا وال يسااتبعد علااى ماليااًا للدولااة مةاادرًا  خاار األ
المبااالغ التااي تفاار  علااى التجااارال مقارنااة ماا  الجبايااات السااب  ورا  هلااك قلااة  يكااو 
وفااار   األنااادل  إلاااىلجلااا  التجاااار  مااارا األوهاااي سياساااة مرناااة اتبعهاااا  ،خااار األ

كثارال  إلاى إضاافة ،األنادل  إلاىنفور التجار وعادم الادخول  إلىضرائ  كبيرال ت دل 
رال علاى ما  الساي  اإلدارياة األجهازاليةاع  علاى  والتاي المنافه البحرية م  الموانئ

ماا  المعاااد  والةااناعات  األناادل وكااهلك لغنااى  ،ماارور الساال  والبضااائ  وخروجهااا
 مارا األورغباة  ،(4)في النشا  التجارل فاي الابيد عامًي مهماً يعد الحرفية والزراعية 

مناة مماا دفا    جعلات الماوانئ م فقد بتعبئة الموانئ بالجيوش لرد المخا ر الخارجية
 ،(5)يةاألندلسااابحريااة وآمااا  لعاار  تجااارتهم فااي المااد  دخااول الاابيد  إلااىبالتجااار 

                                                 

 .382ص 4؛ اب  خلدو ، العبر، م  355ص اب  حيا ، شالميتا،( 1)

 .486ص اب  حيا ، شالميتا،( 2)

 .523ص اب  حيا ، مكي،( 3)

 .82ص الحميرل، المةدر السابق،( 4)

، 532و  883و  26ص 5السابق، ج ؛ اب  عهارل، المةدر422ص اب  حيا ، شالميتا،( 5)
 .52ص الزهرل، الجغرافية،
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يي  األندلسااااكثياااار ماااا  االتفاقيااااات السياسااااية التااااي تباااارم بااااي      هلااااك أ إلااااىأضاااا  
لحمايااة التجااارال والتجااار كمااا فعاال الخليفااة  اً الخارجيااة كاناات تتضاام  بنااود واأل اارا 

قااادم  الاااهل (1)( مااا  ةااااح  جزيااارال ساااردينيام248 هاااا352الناةااار لااادي  اهلل سااانة )
 .(2)األندل التجارية في  همأعمالتجار لتسهيل الللةل  مة حبًا مع   األندل 

خاةة في الحرو  م  عدم التعر    األندلسييوللتجار مكانة خاةة لد  
 فااي الحاارو  التااي وقعاات أساار  يقعااو عناادما  والساايمالهاام فااي الحماايت العسااكرية 

اهتمااااام كبياااار لااااد  الخلفااااا  جاناااا  الالشاااامالية وكااااا  لهااااها االساااابانية ماااا  الممالااااك 
حياث عقاد كاتا  الناةار الادي  اهلل حسادال با  اساحق ةالحًا ما  شانيبر  األمويي 
واحااد م الباا  تااأمي   (م232هااا 352) ساانة ةاااح  برشاالونة اإلفرنجاايد يااباا  غيفر 

 األ اااارا بااااي   وكااااهلك لعاااا  التجااااار دورًا مهماااااً  ،الاااارحيت التجاريااااة بااااي  ال اااارفي 
 .(3)بي  الدول ا وتسهيل مهمة السفر  األسر سراح  قوا  يالسياسية لعقد الةل  

 :النفقات

يااتم     أ فبعااد ،ماا  الجاناا  المااالي فااي الاابيدباعتبارهااا ةاافحة تااأتي النفقااات 
الماد   أوالعامة لد  مس ول الخزانة المعرو  بالخاز  في العاةامة  موالاألخز  

ابا  الخ يا   وأورد ،علاى الدولاة موالاألوالوزرا  بةر  تلك  األميريبدأ  ،خر األ
قسام للجنااد وقساام للبنااا  وقساام ماادخر  أقساااممقسااومة علااى ثيثااة ) مااوالاألجباياة     أ

وتتولى مجموعة م  جهابهال الكتا  ورجال الحساابات والمادققي  برفا   ،(4)(للضرائر

                                                 

يبريا، ينظر إي اليا وشب  جزيرال إجزيرال سردينيا أو سرداني : تق  في البحر المتوس  بي  ( 1)
 .855ص سالم، تاري  البحرية

 .422ص اب  حيا ، شالميتا،( 2)

 .53ص ؛ اب  حيا ، ان ونية،424ص اب  حيا ، شالميتا،( 3)

؛ اب  كردبو ، تاري  األندل ، 32ص أعمال األعيم، 538ص عهارل، البيا ،اب  ( 4)
 .22ص ،8228مختار العبادل، مدريد،  أحمدتحقيق 
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 ،(1)ةرفها لد  الخااز بالةر  وم  ثم يتم  أمر ليةدر  األمير إلىكت  النفقات 
 :نةوص المتوفرال تلخيص النفقات على عدال مجاالت منهاويمك  م  خيل ال

وتنااادرج تحااات الئحاااة نفقاااات الدولاااة فاااي مجاااال تنظااايم الجااايش  ،النفقاااات العاماااة .8
 أماورهلاك ما   إلى ماو وسف  وخيول  أموالة و حسلأوتعبئت  وكل ما يلزم  م  

 إضاافةتكفل بأ  يكو  الجيش قادرًا على حماية الدولة م  المخا ر الخارجية 
 إلاىما  الاوزير  األموياةالروات  الشاهرية لكال ما  يعمال فاي خدماة الدولاة  إلى

 .(2)اةغر مستخدم في الدولة
وأمناااا  لتوزيااا  تلاااك  ياااديرها موظفاااو وكااال هاااه  الم سساااات منظماااة بااادواوي  

 األميارومانهم ما  يمنحا   ،(3)رات  شهرل ما  الدولاة أوعلى م  ل  ع ا   موالاأل
عبااد  األميارعا  رواتاا  شاهرية كماا حةاال ما  وزرا   يرتزقاو  منهااا بادالً  أق اعاات

يرتزقااو  منهااا فااي كاال شااهر ثيثمائااة  اً الاارحم  باا  الحكاام الااهل ماان  وزرا   خ  اا
علااى نظااام الةااكوك بقيمااة الع ااا  يساالم  للخاااز   اً وماانهم ماا  يحماال كتاباا ،دينااار

 .(4) ئليحةل على ع ا
 بإرسااااالد  سااااوا  والمااا األقاااااليموغالباااًا مااااا تتحمااال الدولااااة رواتااا  الجنااااد فاااي 

ةااار  جاااز  مااا  خمااا  المساااتحقات المالياااة علاااى الاااوالال  أومااا  العاةااامة  ماااوالاأل
 واألسوارنفقات عامة على المنش ت العمرانية وتقوية الحةو   أووةرفها كروات  

دامتها المباالغ المترتباة     أل ،(5)لألعادا لتمكنهم م  الدفاع ع  المديناة والتةادل  وا 
مااااا  الااااادنانير وياااااورد  آال كانااااات كبيااااارال تعاااااد بعشااااارات فاااااي الماااااد   مااااارا األعلاااااى 
 اً وسااتمائة وساابعة وعشاارو  دينااار  اً ألفااجبايااة لبلااة كاناات خمسااة عشاار     أ،(6)العااهرل
هشاام با  الحكام  األميار أياام األنادل ا وجباياة ألفاورال الجزيرال ثمانياة عشار كوجباية 

                                                 

 .836ص اب  حيا ، مكي،( 1)

 .553ص و 588ص ؛ اب  حيا ، الحجي،26ص و 52ص اب  حيا ، مكي،( 2)

هول، مفاخر البربر، ؛ م ل  مج462ص ؛ اب  حيا ، شالميتا،82ص اب  حيا ، ان ونية،( 3)
 .88ص ،8234تحقيق الفي بروفنسال، الربا ، 

 .55ص ؛ اب  الخ ي ، أعمال األعيم،832ص و 52ص اب  حيا ، مكي،( 4)

 .384ص 5؛ اب  عهارل، البيا ، ج26ص و 6ص اب  حيا ، مكي،( 5)

 .858ص و 888ص خبار،ترةي  األ( 6)
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ارد الدولاة فاي عهاد ومو  ،مثقال مليو دينار ويكو  بالهه   مييي  أربعةتنة لفاقبل 
ماا  إلاى إضافةدينار  أل وثماني   وأربعمائةدينار  مييي الناةر الدي  اهلل خمسة 

المستنةر باهلل بلغت الماوارد  وأيام ،(1)والضرائ  م  قر بة األسواقيستحةل م  
 .(2)المالية الضع  م  هلك

ات الماليااة ماا  توزياا  الرواتاا  والنفقاا األمااورلكاال جاايش خاااز  يتااولى وكااا  
 الحكام حمد ب  محمد ب  حدير الهل تولى خزانة الجيش في عةرأومنهم  خر األ

 إخاااااراجتكاااااالي   أيضااااااويتكفااااال الخااااااز   (،م224 هاااااا364)المستنةااااار بااااااهلل سااااانة 
 ماا  الممالااك األمويااةالدولااة  أعاادا ي والساايما التااي تخاارج لميقاااال تالةااوائ  والشااوا

  فاااي هاااه  الحمااايت والتهيااالمشااااركة الااوالال ل إلاااى األميااارالشااامالية فيرسااال  االساابانية
 .(3)ك الحميتلالتي تحتاجها ت واألسلحةوالخيول  موالاأللدعم الحملة م  بهل 

مااا هكرنااا تاادخل فااي مجااال جهااود  إلااى إضااافة أخاار وتحملاات الدولااة نفقااات 
 ولألميار ،الفقارا هتمامهم في رعاياة ا مرا فقد كا  لأل ،الدولة السياسية واالجتماعية

لهاام لااهلك  مااوالاألدور فااي بساا   (م285-222هااا 388-522  محمااد )بااعبااد اهلل 
 .(4)والمساكي  الفقرا م  مال الجبايات في كل سنة لتوزع على  اً خةص سهم
وعاار  عاا   أميااةوالمساااكي  معروفااة لااد  بنااي  الفقاارا سياسااة رعايااة  وكاناات

باي  المسااكي   ماوالاألالحكم المستنةر باهلل اهتماام خااص بتفرياق  األمولالخليفة 
 وشااهر واألعيااادساايما فااي المناساابات رواتاابهم وال فضااًي عاا والةااقالبة وعلااى الخاادم 

والقحا  ما  المجاعاات كانت تمر عليها بعا  الساني   األندل  (5)رمضا  المبارك
الناااا  الجتيااااز  إلاااىفتسااارع الدولاااة فاااي تقاااديم الةااادقات والمسااااعدات  والفيضاااانات

                                                 

 .538ص 5لبيا ، ج؛ اب  عهارل، ا858ص العهرل، ترةي  األخبار،( 1)

 .858ص المةدر السابق،( 2)

 .433ص اب  حيا ، شالميتا،( 3)

 .34ص اب  حيا ، ان وني ،( 4)

 .534و  556و  53ص اب  حيا ، الحجي،( 5)
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خاااااص  اً ى الخليفااااة الحكاااام المستنةاااار باااااهلل دار وبناااا ،(1)األسااااعارالمجاعااااة وغااااي  
 .(2)والمساكي  الفقرا على  موالاأليتم فيها توزي   (دار الةدقة)بالةدقة سمي با 
عقاااد ةااال  باااي  الدولاااة وبعااا   أوالحفااايت  إلقاماااةتةااار   أخااار ونفقاااات 

ماان  الخليفااة الناةاار لاادي  اهلل ( م282 هااا383الخااارجي  علااى القااانو  ففااي ساانة )
مناااااه سااااانة  األموياااااةبااااارز المتماااااردي  علاااااى الدولاااااة أحاااااد أبااااا  حفةاااااو  عمااااار  إلاااااى

الساال انية ماا  الوشااي ال اارازل  ىالكساا)وع ايااا وهاادايا ماا   الً أمااوا (م222هااا 562)
والخااااااز العراقااااااي والساااااايو  الحاليااااااة والاااااادوا  الرائعااااااة والمراكاااااا  الثقيلااااااة المههبااااااة 

موفاور ما  والتاا  وكاا  للخليفاة الناةاار لادي  اهلل بااع  ويال وكاارم  ،(3)(والمفضضاة
 أبايموساى با   إلاىهادايا فااخرال  أرسالدق علايهم بالهادايا الثميناة فقاد غوي وأةدقائ 

ولاا  تعاااو  فااي المغاار   أميااةحااد المااوالي  لبنااي أالعافيااة والااى المغاار  الااهل كااا  
 .(4)العاةمة قر بة إلىالعدوال  أخبارواض  بنقل 

علاى  ماوالاألبةر  تتعلق  أميةبني  أمرا وهناك نفقات عامة معروفة لد  
 ،خار األية األندلسافاي الماد   أووالمساجد فاي العاةامة قر باة والقةور المنش ت 

دامتهااعماار الماد  إعباد اهلل با  محماد اهتماماًا واضاحًا فاي  األميار لاىو أفقد  ما   وا 
االهتماااام برجاااال الدولاااة فاااي مااانحهم  فضاااًي عااا  ،(5)اإلنفااااقمراعااااال االقتةااااد فاااي 
الخليفااااة  إلاااىفقاااد ورد قر باااة العاةااامة  إلاااى أثناااا  زياااارتهم الهااادايا فاااي المناسااابات

قر بااة حااامًي هاادايا كثياارال ومنحاا   إلااىالناةاار لاادي  اهلل محمااد باا  خاازر الااهل قاادم 
الناةاار ضااع  مااا قاادم ماا  ساايو  ثمينااة و اارز فاااخرال ماا  الثيااا  ع ايااا الخليفااة 
ي  الااهي  ماا  المساالم األساار  حساارا إل اايق مااوالاألوكااهلك بااهلوا  ،(6)أخاار  ثمينااة

                                                 

 5؛ اب  عهارل البيا ، ج882ص ؛ اب  حيا ، شالميتا،343ص اب  حيا ، مكي،( 1)
 .584-862ص

د في المقتب  الب  حيا  إشارال إلى دار ، ولم أج548ص ،5اب  عهارل، البيا ، ج( 2)
 الةدقة.

 .383ص 4؛ اب  خلدو ، العبر، م  886ص اب  حيا ، شالميتا،( 3)

 .452ص ،456ص اب  حيا ، شالميتا،( 4)

 .34ص اب  حيا ، ان ونية،( 5)

 .562ص اب  حيا ، شالميتا،( 6)
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الشمالية كما حةل م  الوزير هاشم ب  عبد  سبانيةاإل الممالك بأيدل أسر يقعو  
 (م226-225هاا 523-532األميار محماد با  عباد الارحم  ) أسر العزيز الهل فك 

 أومنهاا الةالة  أخر وهناك هبات  ،(1)دينار أل مائة خمسو  مقدارها مقابل فدية 
 باوالئهم المشاهوري  األنادل ا  البربار واعياا  لوجهالةيت وهي مبالغ مالية تمن  

العمرانياة  عمالاألوكثيرًا ما كانت  ،(2)ويتسلمونها م  الخاز  بقر بة األمويةللدولة 
بالع ااااا  ويبااااهل تتااااداخل ماااا  العمليااااات العسااااكرية وكااااا  الناةاااار لاااادي  اهلل يجاااازل 

ها ،(3)العمااار مدينااة قر بااة والعماال علااى توساايعها مااوالاأل لااوالال نفقااات امااا  لاا   وا 
ماا تمان  لهام ةايحيات مالياة الساتق اع قسام كبيار ما  جباياة  عامة لمدنهم فغالباً 

مادنهم ومان   أساواروتحةاي   هماأسار الخراج لةرفها علاى رواتابهم وفاك  أوالجزية 
كلاا  الخليفااة  (م248 هااا352ففااي ساانة ) ،(4)رواتاا  العمااال والمااراب ي  فااي الثغااور

 ا  مااا  كاااورال  لي لاااةتالياااا  لبناااا  مديناااة ساااك  محماااد بااا  باااحماااد أالناةااار وزيااار  
عمااار إولاا  اهتمااام كبياار فااي  ،(5)جاال الاادفاع عنهاااأودعمهااا بالرجااال والساايح ماا  

حيث رت  بنيانها  م  مد   لي لة رنكشحالمد  وتحةينها كما حةل م  مدينة 
دور لمسااااات  علااااى  فضااااًي عاااا  ،(6)الفاااات وسااااماها  أسااااواقهاواساااكنها بالنااااا  ونظاااام 

عباد اهلل  األمير وساهم ،(7)توسي  أوالزيادات  أولمدنية م  حيث الترميم المنش ت ا
عبد الرحم  با  ماروا  با  ياون  في دعم  (م285-222ها 388-522)ب  محمد 

ي  والعمااااال ئ  البناااامااااالمهااارال  إلياااا  أرسااالفاااي بنااااا  ب ليماااو  حيااااث  ابااا  الجليقااااي

                                                 

يق إبراهيم ؛ م ل  مجهول، أخبار مجموعة، تحق326ص و 344ص اب  حيا ، مكي،( 1)
 .852ص ،8222بيارل، بيروت، اإل

 .856ص ؛ أخبار مجموعة،838ص اب  حيا ، الحجي،( 2)

 .582ص و 824ص 5؛ اب  عهارل، البيا ، ج432ص اب  حيا ، شالميتا،( 3)

 .6ص اب  حيا ، مكي،( 4)

 .462ص اب  حيا ، شالميتا،( 5)

 .385ص 5؛ اب  عهارل، البيا ، ج523ص اب  حيا ، شالميتا،( 6)

 .824و  554ص 5؛ اب  عهارل، البيا ، ج522ص اب  حيا ، شالميتا،( 7)
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عانة الماهري   سانة  أحاداث  حياا  عا  ويارول ابا ،(1)الساتكمال المديناة موالاألبوا 
   حماايً يالحماايت العسااكرية خمسااة وعشاار  إحااد نفااق علااى أ  ن ااأ (م228  هااا368)

 .(2)مهامهم العسكرية والمدنية إلتماملةرفها على الجند  األمروالال  إلىتوج  بها 
ساايما الماادار  الخاةااة ولااة نفقااات الماادار  والمعلمااي  والوكااهلك تحملاات الد

مسااااكي  فقاااد جعااال الخليفاااة الحكااام المستنةااار بااااهلل جباياااة الضاااعفا  وال أوالدبتعلااايم 
بسااااوق قر بااااة نفقااااة علااااى المعلمااااي  الااااهي  يعلمااااو  فااااي تلااااك حوانياااات السااااراجي  

 .(3)المدار 

 :النفقات اخلاصة

الخليفااة علااى  أو األمياارالنفقااات الخاةااة فهااي نفقااات تةاار  ماا  قباال  أمااا
ص بالقةااار وكاااهلك القةااار والحاشاااية والماااوظفي  والمساااتخدمي  مااا  الحااار  الخاااا

 األراضاايمااا يماان  لهاام ماا   فضااًي عاا  وأساارهم همئأبناااالنفقااات التااي تةاار  علااى 
 األساارال إلااىلكاال ماا  ينتمااي  أو باااألوالدوالبساااتي  والضااي  والاادور السااكنية الخاةااة 

التااي تةاار   مااوالاألهلااك ماا   إلااىومااا وع ااا  وهاادايا  تابااماا  رواتاا  وه األمويااة
وخاةاااة اهتماااام بعضاااهم ببناااا  القةاااور  ،ماااولاألمااا  خزيناااة الدولاااة علاااى القةااار 

وتخةااااايص رواتااااا  لهااااام وبناااااا  المسااااااجد  األوالدعلاااااى  األراضااااايوالااااادور وتوزيااااا  
 .(4)ا بفي تلك االر  واألسواق

 اً عبااد الاارحم  باا  الحكاام رواتاا  شااهرية قاادرها ثيثااو  دينااار  األمياارفقااد ماان  
ة بقيماااة خاةااا اً ويمنحاااو  كتبااا ،فاااي عةااار  األماااويي مااا   األنااادل لكااال مااا  دخااال 

الع ااا  ويااتم ةاارفها عنااد الخاااز  فااي العاةاامة بقر بااة وكااا  الشااامي يتقاادم علااى 
 ولألميار ،بالشرفا  األندل ب  يو األمو وعر   ،في يوم ةر  الع ا  األندل  أهل

   :محمد شعر في هلك
 ماااااوالي قاااااريش مااااا  قاااااريش فقااااادموا 

 
  

                                                 

 .46ص ، الحميرل، المةدر السابق،82ص اب  حيا ، ان ونية،( 1)

 .853اب  حيا ، الحجي، ( 2)

 .582ص المةدر نفس ،( 3)

 .86و  84و 83و  2ص اب  حيا ، شالميتا،( 4)
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  (1)ماااااااااااااوالي قاااااااااااااريش ال ماااااااااااااوالي معتااااااااااااا   
لتسلم الروات  والهدايا  (ديوا  قريش)سمي با  ونظموا ه ال  في ديوا  خاص 

األميار  إلاىالمقاربي   حد الخدمأي  يويتم تع ،(2)واألعيادالتي تةلهم في المناسبات 
 ماا مااا يحتاجاا  القةاار  إلااىفااي إدارال النفقااات علااى قةااور النسااا  واألوالد إضااافة 

ًي عا  ابا  نقا (م8638هاا 8848)فقد رو  المقارل  ،(3)والجوارلأموال لشرا  الخدم 
 أوالد دينااار ولكاال ماا   اكاال شااهر مائتاا فااي نااي القةاارغرواتاا  زريااا  م    أحيااا  
 آال ثيثاة  وقادر  إضاافيوفاي كال عاام يتسالم ع اا   اً واحد وعشرو  دينار  األربعة

دينار وفي المناسبات خمسمائة دينار م  ال عاام المكاو  ما   أل دينار ولكل عبد 
 .(4)عاحبو  ومنحهم البساتي  والضي

والرغباة فاي مانحهم اساتقيلية مالياة  بااألوالداهتماام خااص  األمويي وللخلفا  
لهام فااي  ىوجاوارل وخادم وبناا أمااواالً و  أرا   ق ا   ألوالد فقاد مان  الناةاار لادي  اهلل 

ااا ،األراضااايتلاااك   ماااوالاأللهااام لةااار   أمينااااً لقةااار احاااد ثقاتااا  مااا  رجاااال أ  ونة 
 .(5)اليزمة لهم وعلى دورهم

 إلاااىيناااة الزهااارا  فاااي عهاااد الناةااار فكاااا  جااال اهتمامااا  ينةااا  بناااا  مد أماااا
 ،والةاناع المهارال والبناائي  وعماال موالاألتلك المدينة بأبهى ةورال م  رفد  إظهار

ي بحااث  وياال فااي مراحاال بنااا  مدينااة الزهاارا  الااهل األندلسااوللماا رخي  فااي التاااري  
 األماااا ياااات تثب ماااا تمكاااا      أبعااااد  (م232 هااااا352ساااانة ) هااااائبااااد  الناةاااار فااااي بنا

                                                 

يد، علي ب  موسى، المغر  في حلى ، اب  سع826و  832و  26ص اب  حيا ، مكي،( 1)
 .822ص 8، ج8264المغر ، تحقيق شوقي ضي ، القاهرال، 

 8، ج8222اب  الفرضي، عبد اهلل ب  محمد، تاري  العلما ، تحقيق عزت الع ار، القاهرال، ( 2)
 .85ص و 88ص ؛ مفاخر البربر،843ص

 .542ص 8ق 8، عنا ، دولة اإلسيم، ع83و  2ص اب  حيا ، شالميتا،( 3)

 .855ص 4، ج8262ب  محمد، نف  ال ي ، تحقيق إحسا  عبا، بيروت  أحمد( 4)

 .582ص ، اب  حيا ، الحجي،86-84ص اب  حيا ، شالميتا،( 5)
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كا   فقد ،على المدينة لإلنفاقوخةص ثلث واردات الدولة  (1)واالستقرار في البيد
فضااًي  ،(2)سيفسااا لفاللحكاام المستنةاار دور فااي الزيااادال والتوسااي  فيهااا بالتحفيااات و 

والجااوارل  باااألوالدالمساااجد الخاةااة التااي تاام تشاايدها فااي االق اعااات الخاةااة  عاا 
 أبارزه وم   ،التابعة له  األراضيلمساجد الخاةة في اللواتي له  دور في بنا  ا

 .(5)الخليفة الحكم المستنةر أمومرجا   ،(4)وفجر والبها  ،(3) رو 
 أبهااىعلااى  إبرازهااايولااو  اهتماماًا متمياازًا فااي  ماارا األفكااا   اإلمااارالقةاار  أماا

هاا ئفنياة ما  كثارال زخارفهاا وروعاة بناالقةاور كتحفاة  إلاىةورال حتى يخيل للناظر 
ساابانيا ماا  القةااور والمنشاا ت إفااي مااد   اآل باقيااة حتااى الوآثارهااا  ألوانهاااوجماليااة 
 .(6)خر األالمدنية 

ثر محدث م  أول   إال اً معلم أوقةرًا في قر بة  يعدلم  بأن وعر  الناةر 
 .(7)زيادال م  الدقة والجودال في  رزها وفتونها أوتوسي  

 :املالية اإلدارة

 ،خ ا ما  الادواوي  و  إعادادالمالياة علاى  إدارتهااي ف األمويةاعتمدت الدولة 
داريااي  والخلفااا  ماا  رجااال  ماارا األماا  المحاساابي  والكتااا  والحاةاالي  علااى ثقااة  وا 

                                                 

؛ اب  كردبو ، تاري  582ص 5، اب  عهارل، البيا ، ج432ص اب  حيا ، شالميتا،( 1)
 .22ص ،8228ة، مدريد، مختار العبادل، معهد الدراسات اإلسيمي أحمداألندل ، تحقيق 

 و 538ص 5؛ اب  عهارل، المةدر السابق، ج22ص اب  كردو ، تاري  األندل ،( 2)
 .532ص

 ،8226،  وق الحمامة، تحقيق ةيح الدي  القاسمي، بغداد، أحمداب  حزم، علي ب  ( 3)
 .438ص و 2ص ؛ اب  حيا ، مكي،42ص

 .828ص 5رل، البيا ، ج؛ اب  عها435و  82و  88اب  حيا ، مكي، الةفحات ( 4)

 .52ص ، وينظر فكرل، المرج  السابق،83ص اب  حيا ، شالميتا،( 5)

 وما بعدها. 432ص ؛ وينظر سالم، تاري  المسلمي ،552ص 5اب  عهارل، البيا ، ج( 6)

؛ محمد عبد اهلل عنا ، دولة اإلسيم في األندل ، القاهرال، 554ص 5اب  عهارل، البيا ،ج( 7)
 .5888-588ص 8ق  8، ع8222
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وماليااة ولعاال  إداريااةفكااا  هاا ال  رجااال الدولااة يملكااو  مهمااات  ،(1)واألمنااا القةاار 
 :ية هواألندلسفي الم سسات المالية  اإلداريي برز أم  

 أوفي العاةمة قر بة ويسامى ةااح  الخزاناة  موالاألعلى  األمي  وهو :الخازن
الكتاا  والع ااا  الةااادرال  وأةااحا  األمنااا  إلااى مااوالاألويتااولى ةاار   ،(2)الخاااز 

وكااا  عبااد اهلل باا  عثمااا  باا   ،الخليفااة أو األمياارماا  قباال ماا  قباال الدولااة وموقعااة 
 ،(3)د الرحم  ب  الحكمعب األميربسيل ومحمد ب  وليد ب  غانم خازني  للمال لد  

 فضااًي عاا محمااد  األميااركااا  عبااد اهلل باا  حسااي  خازنااًا للمااال فااي عهااد  فااي حااي 
  علاى الساوق ومعرفتا  بالغشاشاي  ما  رةاولح ،ةااح  الساوق باعتبار مس وليت  

ويكااااو   األمياااار  ثقااااة كسااااتاااا  ليأهلهااااه  الةاااافات     أالتجااااار والةااااناع ال يسااااتبعد 
جال أمجموعة ما  الكتاا  والمحاسابي  والمادققي  ما  ويعمل م  الخاز   ،(4)الخاز 

 األماااورالسااي رال علاااى المااال العاااام ماا  الغشاشاااي  والماازوري  ومواةااالة العماال فاااي 
منةاا  ةااح  الخزانااة فقاد تعاقاا  كثيارو  فااي  همياةوأل ،(5)المالياة بشاكل ةااحي 

تااولى  (م283 هااا388هااها المنةاا  والساايما فااي عهااد الناةاار لاادي  اهلل ففااي ساانة )
ةابغ إمانهم ف اي  با   آخارو  أمناا  وأعقبا  ،الخاوالني انة موساى با  ساليما الخز 

حمد با  يوسا  با  حادير أل  ب  محمد الزجالي و إومحمد ب  عبد  ،في عدال واليات
تااولى ساانة  فااي حااي حمااد با  عبااد الوهااا  وعيسااى باا  ف اي  أماارال باا  سااليما  و نو 
على الخاز   موالألافي وقت واحد مما يدل على تدفق  أمنا ( عدال م252 ها386)

                                                 

 برز رجال اإلدارال المالية في األندل .أوفيها  522-528ص اب  حيا ، الحجي،( 1)

 .852و  886و  883ص المةدر نفس ،( 2)

 ،8225الخشني، محمد ب  حارث، قضاال قر بة، تحقيق: إبراهيم االبيارل، بيروت، ( 3)
 .832ص ؛ اب  حيا ، مكي،882ص

 .826ص المةدر نفس ،( 4)

 .836ص نفس ،المةدر ( 5)
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يجعاال ابناا  الحكاام المساا ول     أدفاا  باا  فااي النهايااة وتشااع  مهااامهم الماليااة حتااى 
 .(1)األمنا على الخزانة ويساعد  مجموعة م  الكتا  والمحاسبي   األول

 اإلساايمي الفاات النقااود المتداولااة منااه  األناادل فااي  األمويااو ورث  :ضرر ا اللة رر 
 ،اإلسايميةوالياة ما  الدولاة  األندل في المشرق و  ةاإلسيميوالمضروبة في الدولة 

لم يتمك  ما   األندل السل ة في  ىوحي  تمك  عبد الرحم  الداخل االستحواه عل
وا م  بعد  بل ضر    الهي  جا مرا األضر  العملة على رسوم خاةة بهم وحتى 
ساانة  الناةاار وفااي واليااةة حتااى اإلساايميالنقااود علااى الرسااوم المتداولااة فااي الدولااة 

 وأمارحقيقيًا نفس  خليفة محاواًل بهلك استقياًل سياسيًا  أعل عندما  (م252 ها386)
الخيفاة وباهلك حقاق اساتقياًل  إعاي ثار إبضر  النقود على رسوم خاص ب  على 

حمااد باا  موسااى باا  حاادير ألضاار  العملااة فااي قر بااة وتااولى  اً دار وأقااام  ،اقتةااادياً 
ضااة وحاااول القضااا  علااى لفاماا  خااالص الااهه  و وضاار  الاادنانير والاادراهم  إدارتهااا

 .(2)رسيقبوُعزل وتولى مكان  يحيى ب  ال ،األسواقالدنانير والدراهم المزورال في 
ولاام يكاا  كاال الااهي  تولااوا دار الضاار  مةاادر ثقااة الناةاار فماانهم ماا  خااا  

ضاار  النقااود فسااخ   سااعيد باا  جسااا  مماا  كشاا  عاا  غشاا  فااي وأباارزهم األمانااة
لى قاسام با  خالاد ةااح  العياار الجياد الاهل ضار  با  المثال ثام تاو  ،علي  وسجن 

وعنااادما فتحااات مديناااة الزهااارا  تااام نقااال دار  ،فاااي جاااودال ةااانعت  فاااي ضااار  النقاااود
 (3)وتاااولى ولاااد  الحكااام المستنةااار والياااة دار الضااار  والخزاناااة معااااً  إليهااااالضااار  

 األنادل السل ة في  (م226-268ها  366-328)المستنةر وعندما تولى الحكم 
توليااا  مناةااا   فضاااًي عااا حاااد مقربيااا  دار الضااار  أعاااامر  أبااايعاااي  محماااد بااا  

 .(4)عديدال
                                                 

و  864الةفحات  5؛ اب  عهارل، البيا ، ج428و  462و  22ص اب  حيا ، شالميتا،( 1)
 .582و  585و  822و  822و  823و  823و  822و  862

، نا ق ةال  582ص و 822ص 5؛ اب  عهارل، البيا ، ج543ص اب  حيا ، شالميتا،( 2)
 .428ص وآخرو ، تاري  العر ،

 .422و  426و  324و  543ا، ص، اب  حيا ، شالميت( 3)

، اب  كرديو ، 63ص 8م  4، اب  بسام، الهخيرال، ق43ص و 48ص اب  حيا ، الحجي،( 4)
 .65ص تاري  األندل ،
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Andalus Financial Affairs through  

Al-Muqtabus Book  

Dr. Khaz’al Y. Mustafa 

Abstract 

The present study investigates the financial services in 

Andalus (Spain). This is to be done by reviewing the book 

entitled with (Al-Muqtabas) lit. means (excerpt) written by Ibn 

Hayan Al-QurTubi (469A.H/ 1076A.D). 

This paper starts with an introduction to explain the 

Andalus topography viewing kinds of metals animal warfare 

and agricultural materials. It also makes clear other fields to 

explain financial issues like taxes. Similarly, it is to study the 

expenditure of the whole state and those which are particular 

to Ommiad palace and the other for the public. Finally, the 

paper also studies the financial institutions and the coining of 

money. 
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