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 والثانية احملاضرة االوىل

 واألقتصادية النظم املالية

 تنقسم النظم املالية اىل ثالث اقسام هي 

 ( موارد الدولة 1

 ( نفقات الدولة 2

 ( النقود االسالمية 3

 : _  موارد الدولة

 كانت موارد الدولة في عهد الرسول )ص( هي :_  

الزكىاة لةىة التيهيىر ف ىاخ ال ىارا مىن المىال ميهىرط امىا ا ىيال ا وهىو  ى  الزكاة التي تؤخذ عن اموال المسلمين ) ومعنى  ( 1

 الفقير في مال الةني الذي وهبه هللا له ( وهناك عدد من الفقهاء من مرى اخ الزكاة والصدقة شيء وا د .

 ( خمس الةنائم التي محصل عليها في  روبهم ) في  ين توزع اربعة اخماس الةنائم بين المحاربين ( 2

 ما مؤخذ من ا حاب االراضي التي فتحها المسلمين عنوة او  لحا ) الفيء / فدك (  ومقصد بها  ال راا او الجزمة . (3

ومقصد بىال راا الرىرمبة التىي كانىت تىدفي ل زمنىة الدولىة عىن االراضىي التىي فتحهىا المسىلموخ  تى  لىو اسىلم  ىا بها  

ونوعيىة المحصىول وكانىت تىدفي سىنوما بعىد موسىم الحصىاد وت ىمل  وم تلف مقدار ال راا بحسب نوعية االرض وطرمى  سىقيها

المحا يل الحبوب واالشجار المثمرة وقد اشير ال  اخ االمام علىي )ع( اسىتعمل مصىعب بىن مزمىد االنصىاري على  اربعىة رسىاتي  

 المدائن  ) المواضي التي فيها زرع وقرى او بيوت مجتمعة ( و دد مقدار ال راا عليها كما ماتي 

 دراهم  10( كروم )عنب (  2م1596جرمب )  (1

 دراهم  10( جرمب ن ل 2

 دراهم  10( جرمب البساتين 3

 

اما الجزمة فيقصد بهىا ضىرمبة ش صىية عىن كىل فىرد قىادر مىن اهىل الذمىة الىذمن نلىوا على  دمىنهم سىواء كىانوا مهىود او  

عهد الرسول )ص( فرض عل  كل رجل ذمي دمنىار نصارى ثم الح  بهم المجوس وكاخ مقدارها م تلف بحسب قدرة الم لف ففي 

وا د دوخ النسىاء او االطفىال امىا فىي العصىر الراشىدي واالمىوي فقىد اجىروا تعىدمل على  هىذا المبلىم ف ىاخ مقىدار مىا مدفعىه الىذمي 

دمنىىار وسىىبب اخىىذ المسىىلمين بالىىدرهم والىىدمنار معىىود الىى  خرىىوع بعىى  اجىىزاء  4-2-1درهىىم  ي  48 – 24 – 12متىىراوب بىىين 

الجزمرة ال  الح م الساساني وعملتهم الدرهم اما البع  االخر في ري ال  الح م البيزنيي وعملتهم الىدمنار . ومىذكر المؤرخىوخ 

 اخ مقدار الجزمة التي اخذها مصعب بن مزمد غي عهد االمام علي )ع( من اهل الذمة هي 
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 درهم سنوما 48الدهقاخ ) رئيس القرمة او االقليم (  (1

 هم در 24التجار  (2

 درهم  12الفقراء  (3

ونال ظ مما سب  اخ الذمي كاخ مدفي ضرمبتين وهما ال راا عىن االرض الىي مسىتةلونها والجزمىة عىن كىل شى   قىادر  

منهم وغالبا ما كانت الدولة االسالمية تحدد مبلةا معينا مدفعه اهل كل قرمة مجتمعين في كل سنة وكاخ مقىدار ال ىراا م تلىف مىن 

 قة الخرى .فترة الخرى ومن مني

وفي  الة اسىلم الىذمي تسىقن عنىه الجزمىة ومىدفي بىدل عنهىا الزكىاة امىا خىراا االرض  فيبقى  عليىه  اخ كىاخ مملى  ارض  

خراجية ) بمعن  انها اول ما فتحت كاخ مدفي عنها ال راا ( واذا كاخ مال  ارض زراعية فهو مدفي عنها الع ر )  ي نسىبة ع ىر 

   من ماء السماء او سيحا او اذا كانت بواسية مدفي عنها نصف الع ر ( من قيمة المحصول اذا كانت تسق

 

وفي العصر االمىوي ازداد امىتالك العىرب لالراضىي ممىا ادى الى  تحىول االراضىي ال راجيىة التىي كىاخ مىدفي عنهىا خىراا  

عهىد عبىد الملى  بىن مىرواخ  مرتفي ال  اراضي ع رمة مدفي عنها الع ر فقن مما دفي الحجاا بن موسف الثقفي والي العىرا  فىي

ال  معالجة هذط الم  لة ففرض ال راا عل  كل االرض التي كانت خراجية من قبل بةظ النظر عن دخول ا حابها في االسىالم او 

انتقال مل يتها ال  اش اص مسلمين كما فرض الجزمة وال راا على  الىذمن اسىلموا  ىدمثا ممىا ادى الى  هجىرة ال ثيىرمن مىن اهىل 

 المدخ هربا من دفي الررمبة فاجبرهم الحجاا عل  العودة ال  قراهم و قولهم بالقوة . القرى ال 

غير اخ االمر لم مستمر على  هىذا الحىال ففىي خالفىة عمىر بىن عبىد العزمىز وضىي  ىال لهىذط الم ى لة التىي ضىمنت  قىو   

ه ) الجزمة ( تسقن بدخوله فىي االسىالم امىا المسلمين وكذل  عدم ضعف خزمنة الدولة فاعتبر الررمبة التي مدفعها الذمي عن نفس

ال ىىراا فاعتبرهىىا ضىىرمبة علىى  االرض وهىىي بمثابىىة امجىىار او بىىدل اسىىتةالل االرض وذلىى  الخ االض ال راجيىىة تعتبىىر مل ىىا لالمىىة 

 االسالمية جميعا وعل  المسلم اذا اراد شراء ارض اخ مدفي خراجها للدولة .

 

ب وزاد ال لفاء من مراقبتهم العمىال الجبىاة ونىل مقىدار ال ىراا م تلىف بحسىب وفي العصر العباسي تيور نظام الررائ 

 المناط  وطبيعة المحصول وقد اعاد الماموخ مسح اراضي بالد ال ام لتقدمر مسا تها ومقدار خراجها .

 ي :واضافة ال  ال راا والجزمة والع ر والزكاة التي تعتبر من اهم موارد الدولة كانت هناك موارد اخرى ه 

 ضرمبة اخماس المعادخ التي كانت تدفي عن الذهب وكذل  ما مست را من البحر من العنبر) تقيئ الحوت (  او اللؤلؤ . (1

 ضرائب عل  االسوا   (2

 ضرائب عل  اليوا ين والمصاني  (3

ليىة ضرمبة الم س ) الم وس ( ) م س ال يء نقصه /// وهي دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلي في االسىوا  فىي الجاه (4

او الررمبة التي تؤخذ عن اشياء معينة عند بيعها او ادخالها الى  المىدخ (  التىي تؤخىذ مىن السىفن التجارمىة الىواردة الى  

 موانئ االسالمية مثل البصرة واالس ندرمة 

 ضرائب عل  التجارة ال ارجية  (5
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 نفقات الدولة

ا بح في مركز كل والمة بيىت مىال خىاص بهىا باالضىافة كانت واردات الدولة تودع في بيت المال وهو خزمنة الدولة وقد 

 ال  بيت المال المركزي والذي مقرط دار ال الفة . وت مل نفقات الدولة  : 

 عياما الجند  (1

 رواتب الوالة والمونفين وال تاب  (2

 نفقات ال ا ة بقصر ال ليفة ورجال البالط  (3

 نفقات بناء الحصوخ واعداد الجيش وتسير البرمد  (4

لدولة تنف  عل  كل ال دمات بل كانت االوقاف االسالمية واهل ال ير منفقوخ عل  ا الب الجسىور واليىر  وا يانىا ولم ت ن ا

 منفقوخ عل  الجهاد في مناط  الثةور  .

 

 النقود االسالمية

اسىىىتعمل المسىىىلموخ فىىىي عصىىىر الرسىىىول )ص( وعصىىىر ال لفىىىاء الراشىىىدمن واوائىىىل العصىىىر االمىىىوي النقىىىود البيزنييىىىة 

انية التي كانت سائدة قبل االسالم وهي الدمنار البيزنيي وهو عملة ذهبية )  وكلمىة دمنىار م ىتقة مىن اللةىة اليونانيىة والساس

 وهي في اال ل دمنارموس( والدرهم الساساني وهو عملة فرية) وا ل ال لمة ادراخما وتعني الجدر (  . 

رمجيىة فقىد اسىت دمت الدولىة االمومىة الىدمنار البيزنيىي مىي وفي خالفة عبد المل  بن مرواخ بد  تعرمب النقود بصىورة تد

بع  التعدمالت كاضافة عبارة ال اله اال هللا محمد رسول هللا عل  ا د وجهىي الىدمنار مىي ابقىاء  ىورة االمبراطىور البيزنيىي 

عملىىة  يىى  هىىث ثىىم  ىىدل تعىىدمل جدمىىد علىى  ال72هرقىىل علىى  الوجىىه االخىىر وقىىد ضىىرب هىىذا النىىوع مىىن العملىىة فىىي دم ىى  سىىنة 

هىث وبعىد سىنوات 74استبدلت  ورة هرقل بصورة ال ليفة االموي عبىد الملى  بىن مىرواخ واقفىا محمىل سىيفا وكىاخ ذلى  سىنة 

ضربت النقود دوخ اخ تظهر عليها  ىورة ال ليفىة بىل نق ىت عليهىا عبىارات مثىل ال ىهادتين وامىة قرانيىة  اضىافة الى  م ىاخ 

  يانا اسم ال ليفة واالمير معا وتارمخ الررب واسم ال ليفة او الحاكم وا

وكانت الدنانير والدراهم االسالمية تررب او تس  في مصاني تسم  دار الررب او دار الس ة وقد ان ى  اول دار لرىرب 

النقود االسالمية في ال وفة  وواسن والتي ان اها الحجاا والي عبد الملى  بىن مىرواخ على  العىرا   كمىا اسىت دم العىرب بعىد 

دور الررب التي كانت موجودة في امام الساسانيين والبيزنييين وكانت دور الس ة ترىم عىدد كبيىر مىن المىونفين الفتو ات 

 والعمال منهم 

 ( السباكوخ الذمن مقوموخ بصهر المعادخ واعدادها 1

 ( الررابوخ الذمن مرربونها با جامها واوزانها الميلوبة 2

 ب النقش وال تابة ( النقاشوخ الذمن كانوا مقوموخ بحفر قوال3

 ( ال تاب الذمن م تصوخ بتسجيل فئات النقود وكمياتها واوزانها في سجالت خا ة 4

 وقد عرف المسلموخ ثالثة انواع من العملة هي : 

 (العملة الذهبية وهي الدمنار1

 (والعملة الفرية وهي الدرهم 2

 ( العملة النحاسية وهي الفلس3
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رشيد منصبا جدمدا لالشراف عل  س  النقود وهو نىانر السى ة وعنىدما ضىعف نفىوذ وفي العصر العباسي اوجد هاروخ ال

 ال لفاء العباسيين وقامت عدة دومالت اسالمية في االقاليم اقيمت مراكز جدمدة لس  النقود .

فىي عهىد وكاخ ش ل الدنانير االسالمية و جمه ال م تلف كثيرا من فتىرة الخىرى فىي سىائر انحىاء العىالم االسىالمي سىواء   

 الدولة العباسية او في االندلس االمومة او الدولة الفاطمية .

وكاخ للس ة او ضرب النقود اهمية خا ىة كوسىيلة النهىار نفىوذ الح ىام لىذل  اعتبىرت السى ة مىن اهىم شىارات ال الفىة)  

لمقصىورة ) الم ىاخ الىذي معىزل فيىه المنبر / البردة ) كعب بن زهير ( / ال تم / القرىيب )السىيف ( / ال يبىة / السى ة / اليىراز / ا

ال ليفة في المسجد ( / الحاجب / الحرس / ال سوة )ال عبىة ( / التىاا / الم مسىة وغيرهىا (  والح ىم فىي الدولىة االسىالمية   فىاذا 

يرته مىي ضربت النقود في االقاليم االسالمية باسم الحاكم المحلي كاخ اسمه موضي مي اسىم ال ليفىة لبيىاخ نفىوذ ذلى  الحىاكم وسىي

بقاء والئه لل ليفة في  ين اذا ضرب ا د الح ىام نقىودا باسىمه دوخ اسىم ال ليفىة كىاخ ذلى  داللىة على  اسىتقالله فىي الح ىم وعىدم 

 اعترافه بسيادة ال ليفة 

وكانت الدولة تتقاض  امرادات عالية من دور الررب  ي  كانت تاخذ نسبة من قيمة المعادخ التي تىرد دار الرىرب وفىي  

ور االسالمية المتاخرة خا ة امىام المماليى  ا ىبح دار الرىرب معيى  الى  متعهىد مقىوم برىرب النقىود مقابىل اخ مىدفي مبلةىا العص

 ل زمنة الدولة 

 

 النظم االقتصادية

تعىىد مهنىىة )  رفىىة ( الزراعىىة الحرفىىة الرئيسىىية التىىي م ىىتةل بهىىا اكبىىر عىىدد مىىن السىى اخ الىىبالد االسىىالمية فهىىي مصىىدر 

كما وتعد من اهم مصادر بيت المال  ي  ممثل ال راا والع ر الم خوذ من االرض اهىم مىوارد الدولىة للثروة  معي تهم ومنبي

 لذا اهتم العرب المسلموخ بالزراعة ومن اهم مظاهر االهتمام بالزراعة هي : 

د انهر العباسىيين اهتمىام كبيىر ( ا الب وسائل الري وتنظيمها فبنوا السدود وشقوا القنوات واالنهار واقاموا عليها الجسور وق1

بالزراعة فقد قاموا بتجدمد  فر القنوات القدممة واستحدال قنوات جدمدة خصو ا في العىرا   تى  ا ىبح مىا بىين النهىرمن دجلىة 

 والفرات اشبه ب ب ة من القنوات واالنهار واطلقوا عليهىا اسىم النىوانم النهىا نظمىت توزمىي الميىاط . كمىا كىاخ مىن واجبىات الدولىة

الحرص عل   يانة السدود والمسنيات ) مبن  لحجز ماء السيل وبه مفتاب مفىتح عنىد الحاجىة ( و البثىو  ) موضىي انبثىا  المىاء 

من النهر او امتالء البئر وفيراخ ماءط (  . كما اوجد العباسيين في مىرو دمىواخ مسىم  دمىواخ المىاء وكىاخ  ىا به بىراس ع ىرة 

منا ب في تلى  المدمنىة . كمىا وقىد اوجىدوا و ىدة لقيىاس مسىتوى النهىر اطلى  عليهىا البسىت االف عامل وكاخ منصبه من ارق  ال

 وهو عبارة عن لوب مقام عل  النهر م قو  شقا طومال تتحرك عليه شعيرة . 

 ( كما تم ن المسلموخ من استةالل االراضي الزراعية ا سن استةالل من خالل زراعة كل نبات في االرض الصالحة له .2

 عتنوا بتسميد االرض عنامة كبيرة فزاد بذل  المحصول زمادة واضحة ( ا3

( كما وعرفوا التلقيح ف اخ اهل فلسىيين ملقحىوخ كىرومهم واهىل المةىرب ملقحىوخ تيىنهم كمىا عرفىوا تيعىيم بعى  االشىجار مىن 4

 بع  واست رجوا ا ناف جدمدة .

تنسىي  الحىدائ  وعنىوا عنامىة كبيىرة باالزهىار فزرعوهىا فىىي  ( كمىا وجلبىوا الى  بالدهىم انواعىا كثيىرة مىن االشىجار وبرعىوا فىي5

 مزارع واسعة لتصدمر عيورها .

 ( ادخلوا ال  اوربا نباتات لم ت ن معروفه لهم من قبل مثل االرز وقصب الس ر والزمتوخ والم مش 6
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ال ىام ومىن هنىاك عرفىه  ( لقد زرع الفرس قصب الس ر ومنه  ىنعوا السى ر ثىم انتقلىت  ىناعته الى  مصىر ومنهىا الى  سىوا ل7

 الصليبيوخ ونقلوا  ناعته ال  اوربا . 

 وسائل الري

تعتمد الزراعة بالدرجة االساسية عل  الري وقد تنوعت وسائل الري في البالد االسالمية نتيجة اتساع  دودها فرمت  

ال العرا  معتمد عل  مياة االميار التي مناط  ت تلف فيما بينها من نا ية المناخ وكمية االميار ووفرة المياط فبالد ال ام وشم

كانت ت في للزراعة في  ين كانت اغلب البالد العربية واالسالمية قليلة االميار لذل  اعتمدت الزراعة فيها عل  االبار والينابيي 

 وفي  ين كانت بع  المناط  تعتمد عل  مياط االنهار مثل العرا  ومصر 

 

 

 

 املة تنظيم العمل وتوفري االيدي الع

مقوم كل فالب بزراعة قيعة خا ة من ارض القرمة  وماخذ بالمقابل عمله  صة من المحصول غير اخ البع  منهم كانوا 

معملوخ باجور متفقوخ عل  مقدارها مي  ا ب االرض واغلب هذا الصنف كاخ عملهم موسمي  ي عند الحصاد او جني الثمار 

 م وخ العمل ومسموخ ال  رات .وهم ال مستقروخ في م اخ بل متنقلوخ  يثما 

ولما كانت الزراعة تتيلب توفير امدي عاملة لذا قامت الدولة بات اذ بع  التدابير اللزام الفال ين عل  البقاء في قراهم  

 للعمل في االرض وكاخ في مصر مونف خاص مسم  الم د وهو مسؤول عن الزام الفال ين عل  البقاء في قراهم والعمل بها .

وعل  الرغم من كىل التىدابير التىي ات ىذتها الدولىة لمنىي الفال ىين مىن الهجىرة الى  المدمنىة اسىتمرت تلى  الهجىرة خا ىة  

عندما تسوء ا وال الرمف وتنيمر الترع بسبب الفيرانات او الحروب او اهمال الح ومة لها وكذل  ثقل الرىرائب كمىا واخ هنىاك 

 عل  الهجرة لعل ابرزها االزدهار االقتصادي في المدمنة وكذل  االزدهار الف ري . بع  العوامل االخرى التي شجعت الفال ين

 ملكية االرض

بىىالنظر الهميىىة الزراعىىة فىىي  يىىاة النىىاس فقىىد اعتبىىرت الدولىىة االراضىىي الزراعيىىة مل ىىا عىىام للدولىىة امىىا الفال ىىين فىىانهم  

جر لىالرض وعليىه كىاخ مىن  ى  الدولىة اخ تفىرض على  الفىالب بمعن  اخ الفالب مسىتام تةلوخ بها مقابل دفي ال راا ال  الدولة 

نوع المحا يل التي مجب اخ مزرعهىا كمىا كىاخ لهىا الحى  فىي فىرض الرىرمبة التىي تراهىا وهىذا  ى  الدولىة على  الفىالب امىا  ى  

 الفالب عل  الدولة فقد كاخ عل  الدولة العنامة بامور الزراعة وتوفير الوسائل الالزمة لها 

مقىىدار الرىىرائب التىىي تفرضىىها الدولىىة علىى  الزراعىىة ب ىىتالف ا ىىوال الىىري وموقىىي االرض وعالقىىة اهلهىىا  وقىىد اختلىىف 

باالسالم ونال ظ ذل  من خالل بع  االمثلة منها اخ الرسول )ص( فرض عل  مهود خيبر وفدك و وادي القرى اخ مىدفعوا نصىف 

فىي الجزمىرة العربيىة فقىد كانىت ت تلىف بىاختالف وسىائل االرواء  الحا ل اما بقية االراضي الزراعية التي كاخ ممتل ها المسىلموخ

 وهي ال تزمد عل  ع ر الحا ل . 

وعندما فتح العرا  وبالد ال ام ومصر زمىن ال ليفىة الثىاني عمىر بىن ال يىاب رفى  ال ليفىة توزمىي االراضىي المحىررة  

 عل  المقاتلين وذل  لعدة اسباب منها :

مجعلهم منصرفوخ عن القتال والفتوب ومتحولوخ من المقاتلين الى  فال ىين وبىذل  تحىرم اخ توزمي االرض عل  المقاتلين  (1

 الدولة من خدماتهم القتالية .
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 كما اخ توزمي االراضي عليهم سيجعلهم منافسين للفالب مما مؤدي ال  نهور م اكل بينهم  (2

  ية االرض بعدد محدود من العرب.كما اخ توزمعها عل  المقاتلين الذمن شاركوا في التحرمر سيؤدي ال   صر مل (3

كما اخ جعل االرض مل ا للدولة سيم نها من القيام بىدورها فىي ادارة م ىارمي  الىري وا ىالب االراضىي كمىا مم نهىا مىن  (4

 التدخل في تنظيم العالقة بين الفالب والمقاتلين وبذل  تصبح للدولة دور مهم في تثبيت سليانها وتعزمز دورها في االدارة . 

 

  ج املساحةخرا

ومقصد به تقدمر ال راا وفقا لمسا ة االرض الزراعية زرعت ام ال وقد فرضه ال ليفة الثاني عمر بن ال ياب وم تلف 

مقدار ال راا تبعا ال  : موقي االرض من السو   نوع المحصول الذي مزرع بها . وعمل ب راا المسا ة طيلة العصر الراشدي 

 واالموي .

 اهمية خراج املساحة 

 لعل ابرز فوائد هذا اخلراج هي : 

 .انه مؤمن للدولة موارد ثابتة ال تتاثر بتقلبات اال وال الزراعية النه معتمد عل  مسا ة االض وهي ثابتة  (1

م جي الفالب عل  تحسين االنتاا وزمادته اذ ما دام مقدار الررمبة ثابت فاخ زمادة الحا ل والفائدة من تحسينه تذهب  (2

  س  حيح .ال  الفالب والع

 جباية اخلراج

االسس ومنها من خالل دراسة مسا ة ارض كل قرمة ومنتوجاتها ثم مقدر عليها ال راا بعد اخذ بنظر االعتبار  متم ذل 

: طبيعة المحصول   قربها او بعدها عن السو     نوعية السقي . وتقوم الدولة بين فترة واخرى باعادة مسح االراضي وفح  

تتم اما بيرمقة مباشرة بواسية عمال ال راا او بيرمقة غير كانت جبامة ال راا تقدمر الررمبة عل  اساسها   منتوجاتها ومعاد 

مباشرة بواسية متقبلين ) متعهدمن (  ي ضامن وكثيرا ما كاخ هوالء المتقبلين محاولوخ اخ مجمعوا من الفال ين اكثر مما هو 

 مقرر عليهم . 

 

 رها اهلجرة من الريف اسبابها واث

 لقد هيمن االقياعيوخ في زمن الساسانيين عل  الزراعة وكانوا مجبروخ الفالب عل  البقاء في ارضهم من اجىل الزراعىة 

( ت ىىتت معظىىم 1ل ىىن عنىىدما  ىىرر المسىىلموخ العىىرا  مىىن سىىييرت الساسىىانيين اخىىذ الفال ىىين بىىالهجرة لعىىدة اسىىباب منهىىا : 

خ الفالب ترك االرض خا ىه بعىد اخ خربىت االراضىي الزراعيىة نتيجىة الحىروب المالكين االقياعيين الساسانيين فا بح بام ا

 وت سر بع  السدود 

( وفي نل الح م االسالمي للمناط  المحررة لم تقيد الدولة الفال ين واجبارهم عل  البقاء في االرض مما دفي ال ثيىر مىنهم الى  2

 ادمة والف رمة الهجرة ال  االمصار االسالمية التي تزداد اهميتها االقتص

 ( كما اخ بع  الفال ين  انتقل ال  العمل باالراضي التي ا ياها العرب وامتل وها 3
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( اضافة ال  ذل  لما كاخ مقدار ال راا ثابت عل  كل قرمة مهما كاخ عىدد فال يهىا فىنال ظ اخ مىن بقىي فىي ارضىه كىاخ مسىؤول 4

مىن بقىي مىن الفال ىين ممىا دفعهىم الى  الهجىرة وقىد ادى ذلى  الى  عن دفي ال راا عن ارض من مةادرهىا وبىذل  زاد العىبء على  

 نق  االمدي العاملة في االرض ال راجية وبالتالي نقصت موارد الدولة .

( كما وقد ادى جبامة الدولة لل راا بالدرهم وتوزمعه عل  الجند ) رواتب ( ال  انتقال الدراهم من الرمف الى  االمصىار ممىا ادى 5

هم فىىي االمصىىار وسىىاعد ذلىى  علىى  ازدهىىار الحيىاة االقتصىىادمة فىىي االمصىىار امىىا الرمىىف فقىىد تناقصىىت فيىىه الىىدراهم الى  تىىراكم الىىدرا

 وا بح عل  الفالب امجاد النقود لدفي ال راا .

( كما وقد فرض االموموخ عل  الفال ين ضرائب اضافية منها هداما االعياد وهي مبالم كانت تؤخذ مىن المىزارعين وتىدفي هىداما 6

  سرى والتي الةاها عمر بن ال ياب واعادها االموموخ وكاخ ما مجن  منها في كل سنة ع رة مالمين درهم . ل

( كمىىا فىىرض علىى  الفال ىىين ضىىرائب اضىىافية منهىىا اجىىور الفيىىوا وهىىم الىىذمن كىىانوا مرافقىىوخ الجبىىاة وكىىذل  نفقىىة اقامىىة الجبىىاة 7

 يل الجبامة . و اشيتهم في القرمة واثماخ القراطيس الي تستعمل لتسج

 

 يف العصر العباسي  خراج املقامسة

لقد اهتم العباسيوخ بامر ال ىراا ومعالجىة م ىاكله لىذا امرال ليفىة المهىدي العباسىي بالةىاء خىراا المسىا ة وا ىل محلىه 

 :  وكما ماتي  خراا المقاسمة الذي تاخذ الدولة بموجبه نسبة معينة من المحا يل تبعا ليرمقة ري االرض

 ض التي تسق  سيحا نصف الحا ل ( االر1

 ثل  الحا ل    )مفردها دالية وهي الدلو الذي مسق  به   وتيل  عل  الساقية والناعورة ) ( االرض التي تسق  بالدوالي 2

 ( الربي  هاَدواليُب الَحْقِل  َِو الَحْوِض " : اآللَةُ الَّتِي تُدمُرها الدَّابَّةُ لِيُْسقَ  بِ ( االرض التي تسق  بالدواليب ) 3

ولم م ن هذط النسبة ثابتة فقد تزمد او تنق  ولعل سبب تحومل ضرمبة االرض من ال راا الى  المقاسىمة معىود الى  زمىادة االنتىاا 

 مما ادى ال  خف  سعرط فلم تعد تفي االرض ب راجها 

 

 الصوايف

بعة ل سرى ( وابناء اسرته ونىبالء الفىرس وهي االرض التي تعود مل يتها ل سرى ومزاربته ) والته /   ام المناط  التا 

او الموقوفىىة علىى  المعابىىداو م صصىىة لرعىىي خيىىول الجىىيش والبرمىىد وعنىىدما  ىىرر المسىىلمين العىىرا  وضىىعوا امىىدمهم علىى  تلىى  

 االراضي واعتبروها  وافي وقد بلةت جبامتها خمسة مالمين درهم سنوما . 

ط الصوافي مل ا لل ليفة واخذ لنفسىه جبامتهىا وبىذل   ىارت الصىوافي ولما تول  معاومة بن ابي سفياخ ال الفة اعتبر هذ 

 لل لفاء االمومين وعندما جاء العباسيوخ ال  ال الفة  ادروا تل  االراضي واعتبروها ضياعا سليانية 

 

 االراضي العشرية وظهور امللكيات الزراعية 

كمىا شىجي ال لفىاء النىاس على  ذلى  ف ىانوا ممل ىوخ  المحىررة) المىوات ( االراضىي وا ىالب لقد اهىتم المسىلموخ با يىاء 

االراضي لمن محيها ومصلحها وماخذوخ عنها الع ر فاقبل الناس عل  ا الب االراضي وتمل ها . وقد استةل بع  المتنفذمن هىذا 

ال ىراا الوقىت نفسىه اخىذ المسىلموخ م ىتروخ اراضىي  االمر فاستياع من امتالك مسىا ات واسىعة مىن االراضىي الزراعيىة وفىي 
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ومدفعوخ عنها الع ر وقد ادت هذط االمور ال  زمادة االراضي الع رمة على   سىاب االراضىي ال راجيىة ممىا ادى الى  تىاثير كبيىر 

 عل  ميزانية الدولة .

مما دفي ببع  ال لفاء االمىومن الى  معالجىة هىذط الم ى لة فقىد قىام عمىر بىن عبىد العزمىز بوضىي  ىد لتحىول االرض مىن 

 ر فقرر اخ ال راا هو ضرمبة عل  االرض تدفي  ت  لىو امتل هىا المسىلموخ غيىر اخ قىرارط لىم مسىتمر بعىد وفاتىه ال راا ال  الع

 واستمر المتنفذوخ من امتالك االراضي ال راجية ومدفعوخ عنها الع ر . 

كمىا اخ بعى   . وعندما تول  العباسين السلية استمر الحال كما كاخ  ي  اسىتمر المتنفىذوخ بىامتالك االراضىي الزراعيىة

ال لفىىاء كىىانوا معيىىوخ انصىىارهم او المقىىربين الىىيهم اراضىىي السىىتةاللها واالسىىتفادة منهىىا وكىىانوا معفىىوهم عىىن دفىىي الرىىرائب او 

ماخذوخ منهم مبلةا مقيوعا من المال وهو عادة مبلم غير كبير كما ادى اسىتقالل بعى  االقىاليم واسىقتاللها عىن الدولىة العباسىية 

موارد الدولة وقد  اول بع  خلفاء الدولىة العباسىية مىن معالجىة هىذط االوضىاع لىذا امىر ال ليفىة المهىدي بحفىر امرا ال  تناق  

نهر الصلة في منيقة واسن وجعل ما مجب  منه الهل الحرمين وكذل  امر هاروخ الرشيد بحفر نهر القاطول الىذي ماخىذ مىاءط مىن 

 معيي من مواردط رواتب الجند .دجلة في شمالي سامراء وسماط ابا الجند النه كاخ 

كما ومنح ال لفاء العباسيين بع  الوزراء وكبىار المىونفين طيلىة بقىاء هىوالء فىي منا ىبهم غلىة بعى  المىزارع وذلى  

 لسد نفقاتهم وقد سميت هذط المنحة اقياعات وهي تبق  لصا بها ما دام م ةل منصبه ثم تسترد منه بعد عزله 

 ظهور االقطاع العسكري

نلىت جبامىة االمىوال اقىل مىم اخ ت فىي لسىد نفقىات الجنىد لىذل  قىرر هىث 334خ استول  البومهين على  العىرا  سىنة وبعد ا

البومهين اخ مقيعوا القوادة والجند اقياعات من االراضي الزراعية ماخذوخ مواردها لهم بدل الرواتب وكانت هىذط االقياعىات مىن 

 اراضي الرياع السليانية .

 ءات ال  نتائج خييرة منها : وقد ادت هذط االجرا

(  اخ توزمي هذط االقياعات لم م ن منتظما فقد نال البع  اراضي غنية بمزروعاتها بينما ا اب االخىروخ اراضىي فقيىرة فعمىل 1

هىىوالء علىى  رد اقياعىىاتهم اوسىىتبدالها بةيرهىىا او قيىىام الىىبع  بت رمىىب اقياعىىاتهم لتبرمىىر اسىىتبدالها فممىىا ادى الىى  تىىدني ا ىىوال 

 زراعة وال  ارتفاع االسعار .ال

( كمىا اخ مىونفي الىري والجبامىة لىىم معىودوا مسىتييعوخ القيىام بواجبىىاتهم بسىبب تىدخل القىواد والجنىىد فىي الجبامىة ممىا ادى الىى  2

 ضعف اشراف الدولة عل  ا وال الرمف .

 ( كما وقد ادى تدخل الجند ال  زمادة سوء اال وال وزمادة الظلم عل  الفال ين .3

  اول عرد الدولة البومهي ا الب هذط اال ول منها :  وقد 

 ( اهتم بالري وا الب السدود وطهر بع  االنهار1

 ( اعادة االساليب القدممة في الجبامة 2

 (  اول تحسين  ال الفال ين 3

 اال اخ ا ال اته لم تعمر طومال فما اخ توفي  ت  عادة االمور عل  ما كانت عليه .

جقة عل  بةداد واجهوا نفس الم  لة وهي قلة االموال التىي ال ت فىي لىدفي رواتىب الجنىد لىذل  فعلىوا وعندما سيير السال 

كما فعل البومهين من قبلهم  ي  اخذوا ممنحوخ الجند اقياعات من االراضي غير انهىم كىانوا موزعىوخ اقياعىات القىواد فيجعلىوخ 

في اسيا الصةرى واخرى في خرسىاخ وقىد اشىترط السىالجقة على  مىن  اقياع كل قاؤد في م انين متباعدمن كاخ مقيي القائد ارضا

 ماخذ االقياع اخ معلن والءط للسلياخ السلجوقي واخ مقوم بال دمة العس رمة مت  طلب منه ذل  . 
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وتتوقف سعة االقياع في الةالب عل  عدد الجند التابي لالمير المقيي فقىد مقتصىر فىي بعى  اال يىاخ على  ارض  ىةيرة 

 اخرى م مل اقليما كامل . وهذا االقياع غير ثابت وال وراثي فقد مسححب من  ا بة ومعي  لةيرط .وا ياخ 

اما في مصر وبالد ال ام فيب  امرا نظام االقياع العس ري الذي كاخ سائد في العرا  . ل ن بعد سىييرت المماليى  على  

قيي بع  الممالي  الم وس وموارد الزكاة والمعادخ والع ىر مصر وال ام جعلوا القياع العس ري م مل بقية موارد الدولة فقد ا

. 

 وقد كانت عل  المقيوع عدة واجبات مقابل اقياعه منها 

 اخ مؤدي ممين الوالء للسلياخ  (1

 اخ مؤدي ال دمة الحربية  (2

 مقوم بحفظ االمن  (3

 مسهم في تسهيل وسائل االتصاالت بين اطراف الدولة من خالل تقدمم خيول البرمد  (4

 كل مقيي اخ م وخ له عدد من الجند وعليه اخ مدفي امرا خراجا من اقياعاته ال  بيت المال وعل   (5

 ومقابل واجباته هذط كانت اليه عل  الدولة  قو  منها : 

 منح الدولة له القاب معينة  (1

 مرسل له السلياخ  في المناسبات منح وم صصات  (2

 مصادر احملاضرة 
 ثث كتاب االموال البن سالم

  فارو  عمر فوزي و خروخب النظم االدارمة في الدولة العربية االسالمية كتا  ثث

 ث كتاب النظم االدارمة في الدولة العربية االسالمية   توفي  سلياخ اليوزب ي

 


