مجلة العلوم االنسانية  ...................................كلية التربية – صفي الدين الحلي
الحسبة في االندلس
أ.م.محمد عبد هللا المعموري
د .يوسف كاظم الشمري
كلية التربية (صفي الدين الحلي)/جامعة بابل
المقدمة
تعد الحسبة من الوظائف اإلدارية المهمة في الدولة العربية اإلسالمية وتكمن أهميتها في اتصالها المباشرر
بحياة الناس االقتصادية واالجتماعيرة والدينيرة و وقرد ظهرري وظيايرة الحسربة مرا قيرا الدولرة العربيرة اإلسرالمية و
وعلى الرغم من عد وجود خطة ادارية خاصة بهراو فدرد مارسرها الرسرو صرلى عليرو وهلروت وتبعرو فري لر
الخلااء الراشدون و حتى تبلوري في العصر العباسي وأفردي خطة خاصة لها سميت بالحسبة و وكران علرى رأس
هذه الخطة موظف أطلق عليو اسم :المحتسر)ت ومهمترو االشررال علرى السرويجو تيلة لدلرة الدراسراي التاريخيرة
التي تناولت موضوع الحسبة في األ دلس و والتي تأخر ظهورها الى عهد عبد الرحمن األوسط إ أدملت قبل هذه
المدة بوظياة الشرطةو وجد ا أن موضوع الحسبة في األ دلس جردير بالدراسةجاقتترت طبيعرة البحرس تدسرميو الرى
مددمة وثالثة مباحس تناو المبحس األو لمحة تاريخية عن ظا الحسبة في الدولة العربيرة اإلسرالميةو فري حرين
تنرراو المبحررس ال ررا ي مررحهالي المحتسرر) والواجبرراي الملدرراة علررى عاتدرروو إمررا المبحررس ال الررس فدررد تنرراو التطررور
التاريخي لنظا الحسبة في األ دلس وأختتم البحس بدراسة مدار ة بين الحسبة في المشري و ظيرتها في األ دلسج
اعتمدي الدراسة علرى جملرة مرن المصرادر بعترها ا فائردة كبيررة ال يمكرن االسرت ناء عنهرا كرسرائل الحسربة التري
شرها بروفنسا في كتاب عنون بـ :ثالث رسائل أ دلسرية فري أداب الحسربة والمحتسر)تو والتري أعطرت صرورة
واضحة عن أعما المحتس) في األ دلسو فتالً عرن هرذه الرسرائل فدرد أعتمردي الدراسرة علرى أك رر مرن خمسرين
مصرردرا تنوعررت مررابين كترر) الحسرربة والتررارير والتررراجم فترالً عررن المراجررا الحدي ررةجواجهت البحررس الك يررر مررن
الصعوباي المتعلدة بندرة المعلوماي التاريخية الخاصة بالحسبة في األ دلسو فكت) الحسبة األ دلسرية ط رى عليهرا
طابا العمومية ولم تعط تاصيالي هذه الخطة وفدا ً للتطور التاريخي في األ ردلس لرذل صرار لاامرا ً علرى الباحرس
أن يتتبا المعلوماي ويستدصيها من كت) التراجم التي ترجمت لبعض الشخصياي التي تولرت منصر) الحسربة فري
بررتي صرورة الحسربة
األ دلس و وعن طريق تحليل هذه التراجم أصبح بمددور الباحس أن يحصل على معلوماي ز
في البالد المذكورةج
وفي الختا الحمد هلل سبحا و وتعالى على توفديو والحمد هلل رب العالمينج
المبحث األول  :لمحة تاريخية عن نظام الحسبة في الدولة العربية اإلسالمية
الحسبة لغة واصطالحا:
1ت
تأتي الحسبة فري الل رة بعردة معران منهرا العرد والحسراب ومرن لر قرو الرسرو صرلى عليرو وهلروت
"احتسبوا أعمالكم فأن من أحتس) عملو كت) لو أجرر عملرو وأجرر حسربتو" 2تج أو ترأتي بمعنرى حسرن التردبير ومرن
ل قو الدائل فالن حسن الحسبة 3تجوقد تأتي بمعنىء التلسس و تحس) األخبار أي تلسسها 4تج
إمرا فرري االصررطال فهرري األمررر بررالمعرول إ ظهررر تركررو والنهرري عررن المنكررر إ ظهررر فعلررو 5ت "ولررتكن مررنكم أمررة
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعرول وينهون عن المنكر" 6تجلرم تررد فري الدررهن الكرريم اشرارة للحسربة كمنصر)
اداري كمررا هررو الحررا فرري الرروتارة والحلابررو وإ مررا وردي هيرراي قره يررة أكرردي علررى ضرررورة ضرربط المكاييررل
والمررواتين حاظ را ً للصررالح العررا و ومررن هررذه اايرراي قولررو تعررالى " :ويللل للمطففللين الللاين اكا اكتللالوا عل ل ال للا
يستوفون" 7تو وقولو تعالى" :ومن أهل الكتاب من أن تأم ه بق طلار يلهدإ يليلوم ومل نم أن تأم له بلدي ار اليلهدإ
()1

أبن منظور :أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ،لسان العرب ،دار أحياء التراث العربي ،د .مك1445 ،هـ ،ج ،1ص.315

()2

الكبيسي :حمدان ،أصالة نظام الحسبة العربية اإلسالمية ،بغداد ،1191 ،ص.14

()3

الزبيــد  :محمــد مرتضــي الحســيني ،تــاج العــرول مــن ج ـواهر اليــامول ،مكتبــة الحيــا  ،بيــرو  ،د ، .ج ،1ص12؛ الســامرا:ي:
عبدالحمي ــد حس ــين ،المؤسس ــا

اإلدارف ــة غ ــي المغ ــرب اإلس ــالمي ل ــالل الي ــرن الس ــادل الاج ــر  ،دار اواي ــر ل باع ــة والن ــر،

الموصل ،2441 ،ص.414
()4

أبن منظور :لسان العرب ،ج ،1ص.317

()5

الماورد  :أبو الحسن ع ي بن محمد ،اوحكام الس انية والواليا

()6

سور الم ففين آية.2-1 /

()7

سور الم ففين آية.2-1 /
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يليو يالّ ما دمت عليه قائماً" 9تج وكذل قولو تعالى" :أوفوا الكيل وال تكونوا ملن المخسلرين" 1تو أن وجرود م رل
هذه ااياي كان عامالً مهما ً فري إ تراف فكررة وجرود جهرات أداري تنظيمري يترولى مهمرة مراقبرة السروي ومرن هنرا
ا ب دررت الحاجررة إلررى وجررود منصرر) الحسرربة والعامررل علررى السرروي 14تجإال أن هررذا المنصرر) لررم يظهررر إلررى الوجررود
كمنص) إداري مطبق ينارد بو موظف خاص يطلق عليو اسرم :المحتسر)تو إال فري العصرر العباسري 1تو امرا مرن
احية التطبيق فدد كان موجودا ً منرذ صردر اإلسرال و وقرد مارسرها الرسرو صرلى عليرو وهلروت بناسروو إ أ كرر
على بائا طعا أن يلعل ما أصابو المطرر فأبترل وسرط الصربرة و ويرذكر السردطي 2ت بهرذا الخصروص أن الرسرو
"مر بصبره طعا فأدخل يده فيها فنالت بلالًو فدرا  :مرا هرذا ياصراح) الطعرا ل فدرا أصرابتو
صلى عليو وهلوت ّ
ج فدا  :أفال جعلتو فوي الطعا كي يراه الناسو من غشنا فلريس منرا"جلم يكترف الرسرو صرلى
السماء يا رسو
عليو وهلوت بممارسة الحسبة بناسو بل ه) إلرى أبعرد مرن لر و وقرا بتعيرين مرراقبين ينوبرون عنرو فري مراقبرة
األسوايو فعين عمر بن الخطاب ي23:هـت على سوي المدينةو وسعيد بن سعيد بن العاص ي51:هـت على سوي
مكة بعد أن ضمت إلى حظيرة الدولة العربية اإلسالمية سنة 9هـ 3تجإما فري العهرد الراشردي  11ـ 44هرـت فلرم يرأ
الخلااء الراشدون من جهدهم في مراقبة األسواي والحيلولة دون حردوث ال رو والتردليس و فكران الخليارة عمرر برن
الخطاب يمارس الحسبة بناسو من خال التلوا في األسواي وتادد أحوا أهلهاو حتى أ و وجد رجرالً يخلرط اللربن
بالماء فأراقو عليو 4تجفتالً عن ل فدد عين الخلياة عمر بن الخطاب ائبا ً عنو لمراقبة العاملين في األسواي وهو
الصحابي عبد بن عتبة ي74 :هـت 5ت جواستمر األشرال على األسواي وتطبيق ظرا الحسربة فري عهرد الخليارة
ع مان بن عاان  23ـ 35هـت الذي عين الحارث بن العاص عامالً على السوي في تما وو كما أن اإلما علري برن
أبي طال) عليو السال ت  35ـ 44هـتو قد راق) األسواي بناسو وحس التلرار والباعرة علرى أن ال يظلمروا النراسو
وأن يبتعدوا عن ال و والتطايف بالكيل والمياان 1تجوفي العصر األموي  41ـ 132هـتو و تيلة التساع األسواي
في األمصار اللديدة كالكوفة والبصرةو برتي العديد من المشاكل وأبرتها مشكلة المداييس والمكاييرل واألوتانو
فأصبحت الحا جة الماسة إلى وجود موظف يدو بهذه المهمة لذل أوجد األمويرون وظيارة صراح) السرويو وأو
من تدلدها مهدي بن عبد الرحمن الذي عمل محتسبا ً في مدينة واسط خال والية عمر بن هبيرة الارااري 2تج وفري
العصر العباسي  132ـ 656هـت وبعد بناء المنصور مدينة ب داد في سنة 145هـو وعين يحيى بن تكريا محتسربا ً
عليهرراو وكرران ل ر الظهررور األو لمصررطلح المحتسرر)و إ كرران يطلررق عليررو سررابدا اسررم :العامررل علررى السررويتج
واتدادي بعد ل اختصاصاي المحتس) تبعا ً لتطور الحياة االقتصاديةج 3تومن أجرل ضربط ظرا الحسربة وتطبيدرو
كان الخلياة هارون الرشيد  174ـ 113هـتو ال يكتاي بما يعهد بو للمحتس) و بل يراقر) األسرواي بناسروو السريما
أسواي العاصمة ب داد ليطمئن على أن األمور تسير وفق المصلحة العامةو وبعيردا ً عرن محراوالي ال رو والتردليس
4ت
والتطايفو إ كان يدخل السوي متخايا ً باي التلار ليراق) السوي بناسوج
()9

سور آل عمران آية.75 /

()1

سور ال عراء آية.191 /

()14

ال ااو  :إبراهيم دسوقي ،الحسبة غي اوسالم ،الياهر  ،1162 ،ص.1-12

()1

السامرا:ي :كمال ،مدلل الي موضوع الحسبة غي السالم ،بحث من ور ضمن كتاب د ارسا

غي الحسبة والمحتسب عند العرب،

بغداد  ، 1199ص12
()2
()3

السي ي :أبي عبدهللا محمد بن ابي محمد  ،غي أداب الحسبة  ،بارفل  ، 1131ص.5-43

المج يد  :أحمد سعيد  ،التيسير غي أحكام التسعير  ،ط ، 2تحييق ليبال موسي  ،الجزا:ر  ، 1191 ،ص 42؛ الكبيسي :أصالة
نظام الحسبة ،ص.11

()4

الكبيسي :اص ة نظام الحسبة ،ص.12

()5

السامرا:ي :مدلل الي موضوع الحسبة ،ص.14

()1

أبن عبدالبر :أبو عمر بن عبدهللا بن محمد ،االستيعاب غي أسماء اوصحاب ،الياهر  ،1131 ،ج  ، 2ص62؛ الكبيسي :اصالة

()2

وكيع :محمد بن ل ف بن حيان ،ألبار اليضا  ،م بعة االستيامة ،الياهر  ،1154 ،ج ،1ص.357

()3

الل يب البغداد  :أحمد بن ع ي ،تارفخ بغداد ،م بعة السعاد  ،الياهر  ، 1131 ،ج ،1ص.71

()4

الكبيسي :أصالة نظام الحسبة ،ص.16

نظام الحسبة ،ص.12
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مما تدد يتتح بان وظيا ة المحتس) ظهرري مرا قيرا الدولرة العربيرة اإلسرالمية إال ا هرا لرم تكرن واضرحة
المعالم في البداية ولم تارد لها خطة إدارية مستدلة و وكا رت تدتصرر علرى أشرخاص محردودين يرتم تعيرنهم مرن قبرل
الخلااء تكون مهامهم محددة وفي العصر العباسي أصبحت وظياة الحسربة مرن الوظرائف المهمرة أفرردي لهرا خطرة
خاصةج
المبحث الثاني :المحتسب في األندلس (دراسة في مههالته واختصاصاته وأعوانه)
أوالً :مههالت المحتسب:
 -1أن يتصف بالورع والتدوى والعلم والمعرفةج
 -2أن يكون رجل بالغ من وجهاء المسلمينج
 -3أن يكون ا رأي وصرامة وعلم بالمنكراي الظاهرةج
1ت
 -4أن يتصف بالعاة والاطنة ال يميل وال يرتشيج
 -5أن يكون عارل بلايئاي األمور بما يتعلق بعملوج
2ت
 -6إن يتّبا اللين من غير ضعف والشدة من غير عنف
ثانياً :واجبات المحتسب
 -1أن يتادد األسواي و يراق) المكاييرل والمرواتين ويتأكرد مرن دقتهرا ويراقر) أسرالي) ال رو والتردليس الرذي
3ت
يمارسو أصحاب الحرل والصنائا المختلاةج
 -2أن يحررافع علررى اسررتدرار أسررعار السررلا فرري السرروي وخاصررة السررلا االسررتهالكية الترررورية الترري تشرركل
ضرورة يومية للناسو من خال تدخلو في عملية التسعير التي غالبا ً ماتتم وفق أسس قا و يرة واقتصرادية
4ت
ترضي اللمياج
 -3أن يمنررا احتكررار السررلعةو أي شرررائها فرري وقررت الرخرراء وبيعهررا بأسررعار عاليررة فرري وقررت ال ررالء و وكرران
1ت
المحتس) يارض على التاجر سعراًو فإ ا رفض ل ألامو الرحيل عن السويج
 -4أن يتمن ألصحاب الحرل ربحا ً معدروالً بعرد معرفرة الكلارة الحديديرة للسرلعة وبالترالي تسرعيرها تسرعيرا ً
يرضرري جميررا األطرررالو وال يسررمح بررالبيا بأقررل مررن سررعر السرروي ألن ل ر يللرر) للباعررة خسررارة فرري
2ت
البتاعةج
 -5أن يلا أصحاب السلا و بوضا ورقة علرى سرلعهم تبرين سرعرها و بحيرس ال يسرتطيا صراح) السرلعة أن
يبيعها بأك ر أو أقل من السعر المحدد 3تج
()1

أبن بسام  :محمد بن أحمد  ،نااية الرتبة غي

ب الحسبة  ،تحييق حسام الدين السامرا:ي  ،م بعة المعارف  ،بغداد ، 1169 ،

ص 14؛ أبن اولو  :محمد بن رفف اليرف ي  ،معالم اليربه غي أحكام الحسبه ،د .ط  ،تحييق روبن ليو  ،م بعة دار

البنون  ،كمبردج  ، 1137 ،ص 7ومابعدها ؛ التميمي  :عبال جبير  ،نظم الحكم واإلدار غي اوندلل "عصر بني اوحمد"

رسالة ماجستير غير من ور  ،ك ية التربية ،جامعة بغداد ،1114 ،ص.11
()2

الجرسيفي  :عمر بن عامان بن عبال  ،رسالة غي الحسبة  ،تحييق ليفي بروغنسال  ،ن ر تح

عنوان االث رسا:ل أندلسية

غي آداب الحسبة والمحتسب  ،م بعة المعاد الع مي الفرنسي  ،الياهر  ،1155 ،ص 122؛ المنوني  :محمد  ،ل ة الحسبة
غي المغرب  ،مج ة المناهل  ،م بعة غضالة  ،الرباط  ، 1171 ،العدد ،14/ص.214

()3

بن عمر  :أبو زكرفا يحيي بن عمر بن يوسف الكناني  ،أحكام السوق  ،تحييق  :حسن حسني عبدالوهاب  ،مراجعة غرحا

الدس راو  ،ال ركة التونسية ل توزفع  ، 1175 ،ص 44-32؛ أبن عبدون  :محمد بن أحمد التجيبي  ،رسالة غي اليضاء
والحسبة  ،من ور ضمن "االث رسا:ل أندلسية غي آداب الحسبه والمحتسب  ،تحيق ليفي بروغنسال  ،الياهر ، 1155 ،

ص 42-31؛ السي ي  :أبي عبد هللا محمد بن محمد (تفي نااية اليرن اللامل هـ)  ،غي آداب الحسبة  ،بارفل ،1131،
ص.99
()4

أبن عبدالرؤوف  :أحمد بن عبدهللا  ،رسالة غي أدب الحسبة والمحتسب  ،تحييق ليفي بروغنسال  ،من ور ضمن االث رسا:ل
أندلسية غي أداب الحسبه والمحتسب  ،الياهر  ، 1155 ،ص.91

()1

المصدر نفسه  ،ص.91-99

()2

الجبالي  :لالد حسن  ،الن اط االقتصاد غي اوندلل عاد اومار  ،رسالة دكتوراه غير من ور  ،ك ية اآلداب جامعة بغداد ،
 ، 1119ص .211
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 -6أن يحرص على ظافة السروي وجرودة البتراعة و إ ألرا المحتسر) أصرحاب المهرن بوجروب المحافظرة
على ظافة سوقهم وأبدا هم واألوا ي التي يستخدمو ها 4تج
 -7أن يلعل لكل حرفة سوقا ً خاصا ً بها و فتالً عن وجود أحياء خاصة بهم يتلمعون بهرا ويترداولون أمرور
5ت
حرفهمج
 -9أن يلعل لكل طائاة رئيسا ً من أهلهرا يسرمى برـ :األمرينت يكرون علرى معرفرة بالصرنعة خبيررا ً بهرا كرأمين
اللاارين وأمين دار الطرات وغيرهما 6تج
 -1ومن واجباي المحتس) مراقبة العملة التي تعكس الوجو الحتراري للدولرة و فكران عليرو أن يتادرد أسرواي
الصيارفة وينهاهم عن الربا و ويمنعهم من ترويج الدراهم والد ا ير الماياة وغو الناس بها وعليو أن ال
يسررمح بتررداو عملررة مررن غيررر عملررة البلررد ألن اخررتالل العملررة يكررون مرردعاة إلررى فسرراد الندررد والايررادة فرري
الصرل واختالل األحوا وخروجها من عادتها 7تج
 -14مراقبة ااداب العامة كمراقبة الحا اي وشاربي الخمر وتبرف النساء و ومنعهن من أتباع اللنائا وتيرارة
الدبور و وعد الخروف إال ما محر و ومنا اخرتالط النسراء بالرجرا فري األسرواي ومنرا أهرل الذمرة مرن
االشرال على المسلمين وإظهار الخمر والخناتير في األسواي ومنعهم من ركوب الخيرل والتايري براي
المسلمين 1تج
 -11مراقبة العبادايو أي أن يأمر المحتس) أهل الصناعاي أن يتخذوا مح ا ً يشعرهم بأوقاي الصالة في كرل
يو و وكان أهل السوي والحرل "يلمعون لو كل يو جمعو شيئا ً يسرتعين برو فري معيشرتوو يلبررهم علرى
2ت
ل الداضي والمحتس)"
ثالثاً :أعوان المحتسب (صاحب السوق).
أهتم الخلااء األمويون في األ دلس بتنظيم األسواي على التخصص الحرفي بهدل تسرهيل عمليرة الرقابرة
واإلشرال على األسواي فتالً عن إثارة رو التنافس بين أصرحاب الحرفرة الواحردة حترى تترمن الدقرة واللرودة
في الصناعةو وقد ا عكرس لر إيلابرا علرى عمرل المحتسر) أو صراح) السروي و والرذي أصربح بمدردوره أن يعرين
واب لو في إدارة األسواي الدائمة على أسراس التخصرص الحرفري و بعرد أن كران عملرو قبرل لر يتسرم بالعشروائية
لصررعوبة إلمامررو بم ر ا يحرردث داخررل السرروي غيررر المنتظمررة فرري أصررنال أو دابرراي و و تيلررة لررذل اجتمررا أصررحاب
الحرفة الواحدة داخل دابو أو طائاة مستدلة عن غيرهرا لهرا أصرولها و ظمهرا الخاصرة بهراو وجعرل علرى رأس كرل
4ت
طائاة رئيس من أهلها يسرمى :األمرين 1ت و فهنرا أمرين لللراارين 2ت وأمرين للعطرارين 3ت وأمرين لسروي الردواب
وأمين لسوي ال ا 5ت وأمين لدار الطرات 6ت ويشترط في األمين أن يكرون عارفرا ً بصرنعتو خبيررا ً بالليرد والررديء
()3

أبن تيميه  :تيي الدين أحمد  ،الحسبة غي اإلسالم  ،دار الفكر بيرو  ،د ، .ص 21- 12؛ التميمي :نظم الحكم واإلدار ،
ص. 142

()4

السي ي  :غي آداب الحسبة  ،ص 35؛ ابن عبد الرؤوف  :غي أدب الحسبة ،ص.17

()5

أبن عبدون  :رسالة غي اليضاء والحسبة  ،ص.43

()6

أبن عبد الرؤوف :غي أدب الحسبة  ،ص 13؛ مؤنل :حسين  ،غجر اوندلل ،ط ،2الدار السعودية ل ن ر والتوزفع  ،جد ،
 ، 1195ص.464

()7
()1

أبن عمر :أحكام السوق  ،ص 96- 95 ، 77- 72؛ أبن عبدون :رسالة غي اليضاء والحسبة ،ص.51-57

الجرسيفي  :رسالة غي اليضاء والحسبة  ،،ص 123 – 24؛ ونال  :زمان عبيد  ،الن اط اوقتصاد غي س نة غرنا ة ،
أ روحة دكتوراه غير من وره  ،ك ية التربية  ،الجامعة المستنصرفة  ، 2444 ،ص.171

()2

أبن عبدون  :رسالة غي اليضاء والحسبة  ،ص.23

()1

مؤنل  :غجر اوندلل  ،ص.464

()2
()3

أبن عبدون :رسالة غي اليضاء والحسبة  ،ص44؛ أبن عبد الرؤوف غي أدب الحسبة  ،ص.13
الجبالي :الن اط االقتصاد  ،ص.12

()4

أبن عبدون  :رسالة غي اليضاء والحسبة  ،ص.53-44-31

()5

أبن سعيد  :أبو الحسن ع ي بن موسي المغربي  ،المغرب غي ح ي المغرب  ،تحييق وقي ضيف  ،دار المعارف  ،مصر ،
 ، 1164ج ، 1ص.195
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من حرفتو مشهورا ً بال دة واألما ة 7تو وكان تعيينرو مررتبط بالمحتسر) و بعرد أن يحصرل علرى ثدرة أبنراء حرفترو 9تو
وكان من واجباتو حل النااعاي التي تدو بين أهرل الحرفرة وعمالئهرمو وأن يبلرغ المحتسر) مطالر) اللماعرة فيمرا
يخرررص تدررردير تكررراليف السرررلعة وتحديرررد ثمنهرررا 1ت وعنرررد االخرررتالل فررري أمرررر مرررن أمرررور الحرفرررة يرجرررا إليرررو أي
المحتسر)ت 14ت و ومررن واجباترو منررا ال ررو والتردليس بررين أهرل حرفتررو ومراقبررو ألدقرة واللررودة فري الصررناعةو فكرران
يحتا ع بنما ف من المصنوعاي الليدة يرجرا إليهرا عنرد التررورةو وكران لديرو طرابا خرتمت خراص يخرتم برو علرى
1ت
المنتلاي الصناعية بعد التأكد من دقو صنعتها ومطابدتها للمداييس والمواصااي المتعارل عليها بين الصناع
ولألمين دور في ت بيت العرل الذي يتبعو أهرل الصرناعة ويحكرد لر ابرن عبردون 2ت الرذي يلر) علرى الداضري أن
يلعل في كرل صرناعة رجرالً مرن أهلهرا فديهرا ً عالمرا ً خيررا ً يصرلح برين النراس إ ا وقرا بيرنهم الخرالل فري شريء مرن
أمورهمو دون اللوع الى الواليو وهو شيء حسن جردا ً يحردده لهرم الداضريو و لر أن يرجعروا إلرى حكمرو ورأيروو
فهو أرفق لهم وأستر ال كشافهمجف تال عن لر فران صراح) السروي كران يعتمرد علرى األعروان فران وظياترو كا رت
تتطلرر) منررو أن يكررون حاتمرا ً فرري أمرررهو مناررذا ً للعدالررة وفررق الشررريعة اإلسررالمية والسررنة النبويررةو لررذل كرران يترردرف
بالعدوبة على المدصر والمتهاون ليعطيو فرصة فري الرجروع إلرى الحرق وينبرذ المنكرر فيبردأ أوالً برالتوبير والاجرر
وفي حا عد اتعاض المدصر ورجوعو عرن الخطرأ وعرد امتناعرو عرن غرو النراس يبردأ بالمرحلرة ال ا يرةو وهري
السلن والوعيدو وإ ا بدي على حالو يكون الترب والتشهيرو فأن أستمر علرى غوائرو وسروء أفعالروو اسرتمر عليرو
بالتنكيل وجعل جل اهتمامو متابعتو لسردوط ال درة برو حترى يتروب وإ ا لرم ياعرل طلر) منرو أن يترر السروي 3ت وهرو
خاتمة ما ياعل صاح) السوي في معاقبة المدصرينج
المبحث الثالث" :التطور التاريخي ل ظام الحسبة في األندلس"
أهتم األ دلسيون اهتماما بال ا ً بالمحتس) ويتترح لر مرن قرو المدرري "لهرم فري أوضراع االحتسراب
قوا ين يتداولو ها ويتدارسو هاو كما تتدارس أحكا الادو أل ها تدخل عندهم في جميرا المبتاعراي" فترالً عرن لر
فا ها تأتي من حيس األهمية بعد الدتاءو وهذا ما أكده اللرسياي 2ت بدولو " :أن ديوان الحسبة من أعظرم الردواوين
وليس بعد خطة الدتاء أشرل من خطة الحسبة"ج وبالرغم من ل فلم تكن الحسربة فري األ ردلس واضرحة المعرالم
إال فري عهرد عبرد الرررحمن األوسرط  246ـ 293هررـت الرذي أفررد خطررة ماررد للحسربةو بعررد أن كا رت ملحدرة ضررمن
صالحياي صاح) الشرطة والسب) في ل يعود إلى ا عدا االستدرار السياسي في األ دلس في عهد الوالة وبداية
عهرد اإلمرارة و األمرر الرذي دفرا الروالة األمرويين فري األ ردلس إلرى التدشرف فري اللا ر) االقتصرادي لت طيرة ادرراي
الحروب التي كا وا يخوضو ها ضد التمرد في بالدهم 3تج
1ت

()6

أبن حيان  :أبو مروان حيان بن ل ف الير بي  ،الميتبل غي ألبار ب د اوندلل  ،تحييق عبدالرحمن الحجي  ،دار الكتاب
العربي  ،بيرو  ،د.

 ،ص.12-11

()7

المج يد  :التيسير غي أحكام التسعير  ،ص.56-55

()9

بروغنسال  :ليفي  ،س س ة محاض ار عامة غي أدب اوندلل وتارفلاا  ،ترجمة عبدالااد

عيره وعبدالحميد العباد  ،الم بعة

اوميرفة  ،الياهر  ، 1151ص.91
()1

بروغنسال ،س س ة محاض ار  ،ص91

()14
()1
()2

أبن عبدون  :رسالة غي اليضاء والحسبه  ،ص.53

أبن عبد الرؤوف :غي آداب الحسبة  ،ص.13

أبن عبدون :رسالة غي اليضاء والحسبة  ،ص 24؛ الدور  :عبد العزفز  ،ن وء اوصناف والحرف غي اإلسالم ،مج ة ك ية
اآلداب جامعة بغداد ،العدد اوول ، 1151 ،ص.12

()3

أبن عمر :أحكام السوق  ،ص144؛ التميمي :نظم الحكم واإلدار غي اوندلل  ،ص.141

()1

المير  :ااب الدين أحمد بن محمد الت مساني  ،نفح ال يب من غصن اوندلل الر يب  ،تحييق أحسان عبال  ،دار صادر
 ،بيرو  ، 1169 ،ج ، 1ص.211-219

()2

الجرسيفي  :رسالة غي الحسبه  ،ص.111

()3

أبن حيان  :الميتبل  ،تحييق مكي  ،ص 295؛ العباد  :أحمد ملتار  ،دراسا
الجامعية  ،اوسكندرفة  ،د.

 ،ص1414ومابعدها.
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لم يطلق األ دلسيون على الشخص الذي يتولى شحون السوي أسم المحتس) كما هو متداو فري المشرري
وإ ما أطلق عليو اسم :صاح) السوي كما مر سابداو وهذا ما أكده أبن بشركوا 4ت فري معررض حدي رو عرن عبرد
بن محمد بن أحمد الرعيني المعرول بـ :ابن الش ّماط ي317:هـت الذي تولى الحسبة فري عهرد الحاجر) المنصرور
بن أبي عامر "واله أحكا الحسبة المدعوة عند ا بوالية السوي"ج وكان عمل المحتس) يتداخل في بعض األحيان
ما عمل الداضيو إال أ و يمكن التمييا بين االثنين مرن خرال اختصاصراتهمو فصراح) السروي يدتصرر عملرو علرى
النظر والحكم فدط من خال المشاهداي اليومية للحركة االقتصادية حتى لو كان ل ب ير شكوى ترفا لوو ويكون
إصدار الحكم ه ياًج على عكس الداضي فهو ال يحكم إال في مرايرفا إليرو مرن دعراوىو ومرا يتترمن لر مرن شرهود
وأدلةو واليمين الدسمت وغيرها مما يتطلبو عمل الداضيج 1تفتالُ عن ل فران عمرل المحتسر) يترداخل أيترا مرا
عمل صاح) الشرطة ويظهر ل واضحا ً من خال تولي صاح) الشررطة وظيارة المحتسر) فري عهردي اإلمرارة
 139ـ 316هـت والخالفة  316ـ 422هـت في األ دلس 2تو و لر بسرب) ألن هردل هراتين الروظياتين هرو تحديرق
األمن وحاع النظا واالستدرار داخل الملتماجومن خال االطالع على ما تيسرر لنرا مرن روايراي تاريخيرة تخرص
ظا الحسبة في األ دلس فري عهرد اإلمرارة والخالفرة يمكرن أن سرلل بعرض السرماي التري اتسرم بهرا ظرا الحسربة
خال العهدين:
 -1اللما بين وظياتي الحسبة والشرطة وجعلها بيد شخص واحدج ومما يحكد ل هو ترولي أحمرد برن صرر
مررن أهررل قرطبررة واليررة السرروي والشرررطة فرري عهررد المستنصررر و كررذل تررولي أحمررد بررن يوسررف اللررذامي
الشرطة والسوي في عهد هشا المحيد 3ت و إال أن هرذا اللمرا برين الروظياتين لرم يكرن صراة عامرة لعهردي
اإلمارة والخالفة وإ ما كان في حراالي خاصرة تارضرها طبيعرة الظررول التري تمرر بهرا الدولرةو إ تشرير
الرواياي التاريخية ان خطة السوي فصلت عن الشرطة في عهد عبد الررحمن الناصرر إ ولري حسرن برن
أحمد بن عاصم والية السوي مكان يحي بن إدريس في سنة 323هـ 4تج
 -2إسناد خطة الحسبة إلى شخصين في هن واحد ويتتح ل من خال كرال أبرن حيران 4ت عرن أحرداث سرنة
327هـ إ قا " :عا سعيد بن اللساس وحاص بن جابر عن السوي بمحمد بن هارون"ج
 -3عد االسرتدرار فري منصر) الحسربة مرن خرال ك ررة العرا لمترولي الحسربة خرال هرذه المردةو إ شرهدي
أعوا 323هـ إلى  326هرـو تعاقر) العديرد مرن األشرخاص علرى ترولي منصر) الحسربة ويتترح لر مرن
خال كال أبن حيان عن أحداث هذه السنواي و إ كر في حوادث سرنة 322هرـ برالدو  " :عرا حسرن
بن أحمد بن عاصم عن خطة السوي في المحرر و فوليهرا مكا رو يحيرى برن إدريرس 1ت وفري سرنة 323هرـ
"ولي حسن بن أحمد بن عاصم خطة السوي مكران يحيرى برن يرو س" 2تو وقرا أيترا فري عرا 326هرـ "
3ت
استبد حسين بن أحمد بن عاصم عن خطة السوي بحاص أبن سعيد أبن جابر"
 -4اللما بين خطة الدتاء والشرطة والحسبة وإسنادها إلى شخص واحد و ويتتح ل من خال كال ابن
الارضي 4ت و عن أحمد بن صر بن خالد و الذي أشار إلى تدلده أحكا الشرطة و والسوي و وقتاء كورة
جيانج

()4

الجبالي  :الن اط اوقتصاد  ،ص. 215

()1

التميمي  :دراسة غي نظم الحكم واوداره غي اوندلل  ،ص.142

()2

أبن الفرضي  :أبو الوليد عبدهللا بن محمد بن يوسف اوزد  ،تارفخ الع ماء والروا ل ع م باوندلل  ،ن ر عز الع ار الحسيني

()3

الجبالي  :الن اط االقتصاد  ،ص.216

 ،م بعة المدني  ،الياهر  ، 1199ج ، 1ص.17-16

()4

أبن حيان  :أبو مروان حيان بن ل ف ،الميتبل ،اعتني بن ر الميتا وألرون  ،مدرفد  ، 1171 ،ج ، 5ص.376

()5

ابن حيان ،الميتبل ،ج ،5ص 429وما بعدها.

()1

ابن حيان ،الميتبل ،ج ، 5ص.355

()2

أبن حيان  ،الميتبل ،ج ، 5ص.376

()3

ابن حيان ،الميتبل  ،ج ، 5ص.429

()4

أبن الفرضي  :تارفخ الع ماء  ،ج ، 1ص 62؛ أبن ب كوال  :أبو الياسم ل ف بن عبدالم ك  ،الص ة  ،المكتبة العصرفة ،
بيرو  ، 2443 ،ج ، 1ص.216

89

مجلة العلوم االنسانية  ...................................كلية التربية – صفي الدين الحلي
 -5حرص حكا الدولة األموية في األ ردلس علرى مراقبرة األسرواي بأ اسرهم دون االعتمراد علرى المحتسربينو
وكان المنصور بن أبي عامر حريصا ً على مراقبو األسواي وكا ت لو عيون في الليل والنهار ال يدا أمر
5ت
من األمور حتى يعلم بوج
 -6اهتما الخلااء األمويون بتنظيم األسواي وترتيبها على أساس التخصص الحرفي و فاي سنة 334هـ أ شأ
الخلياة عبد الرحمن الناصر دار لصناعة السان في مدينة المرية وجعلها قسمينو قسرم للمراكر) الحربيرة
واالة والعدة و وقسم للديساريةو وفي هذا األخير ظم قوا ين الصناع على أساس التخصص فدد رت) كل
6ت
صناعة حس) مايشكل لها
الحسبة في عند الطوائف ( 299ـ 287هـ).
ت
7
ان ا اراط عدد الدولة األموية في بالد األ دلس وا دسامهما إلى دو طوائف أثر سلبا ً على الحياة االقتصادية
فيهاو حيس أخذ ملو الطوائف يتنافسون فيما بينهم على خط) ود الاو سو السادس مل قشتالة الرذي سرعى جاهردا ً
مررن جا بررو إلررى ا كرراء الاتنررة بررين هررحالء ومسرراعدة بعتررهم علررى الرربعض األخررر مررن أجررل ابتررااتهم مالي را ً مدابررل
المساعداي التي كان يددمها لهم و وهو بذل يتعاهم اقتصاديا و فتالً عن لر فرأن الاو سروا كران يدرو بتخرير)
أرا ضي كل من يحاو الخروف عن طاعتو و فينه) المحاصيل الاراعية وأقواي الرعيةج 1توعلى الرغم مرن لر
فدد امتاتي األ دلس في عهد الطوائف بوفرة خيراتها و شاط تلارتها ومما يحكرد مرا هبنرا إليرو هرو أن أميرر دا يرو
واللاائر الشرقية علي بن ملاهرد العرامري و بعرس مركبرا ً كبيررا ً محمرالً برالمحن واألطعمرة عرا 447هرـ إلرى أهرل
مصر الذين كا وا يعيشون أتمة اقتصرادية أبران الشردة العظمرىج 2تفترالً عرن لر فدرد شرهدي األ ردلس خرال هرذه
المدة رواف الصناعاي كصناعة الحديد والنحاس والاجاف والنسيج الذي كان من أهم الصناعاي في أيا الطوائرف
و وكان بمدينة المرية وحدها خمسة اال منسج و تنتج أفخم وأجمل أ واع األقمشرةج 3تممرا تدرد يتترح بران حركرة
األسواي خال عهد الطوائف لرم تترأثر باألحرداث السياسريةو ويبردو أن االسرواي اسرتمري علرى مرا كا رت عليرو فري
عهدي األمارة والخالفة و وأن المحتس) أستمر في أداء واجباتو و وأن المعلوماي كا ت تصل لو عن طريق أمنراء
األسواي الذين وتعهم حس) أختصاصتهم و ومن خال تتبا بعض التراجم التي تيسر لنرا الحصرو عليهراو والتري
تولت منص) الحسبة خال عهد الطوائف و يمكن أن سلل النداط ااتية-:
 -1استمرار الماف بين وظياة الحسبة والشرطة و كما حصل في تولية أبي طال) بن محمد بن مكري الديسري
4ت
ي474هـت أحكا الشرطة والسوي في قرطبة ما األحباس األوقالت وأما ة اللاماج
 -2لع) المحتسبون دورا ً كبيرا ً في وعع الناس خال هذه المدة وتنبيههم إلى ما أصاب األ دلس مرن ا حرال
وا دسا داخلي واقتتا المسلمين فيما بينهم كما فعل الاديو محمد بن سايان الرواعع مرن أهرل بلنسرية الرذي
1ت
كان يعع الناس في مللسو في المسلدج
()5

النباهي  :أبو الحسن بن عبد هللا الماليي  ،تارفخ قضا اوندلل  ،تحييق الدكتور مرفم قاسم ال وفل  ،دار الكتب الع مية ،بيرو

()6

العذر  :أبو العبال أحمد بن محمد  ،نصوص عن اوندلل من كتاب ترصيع  ،اولبار  ،تحييق عبدالعزفز اوهواني ،م بعة

 ، 1115 ،ص.147
معاد الدراسا

()7
()1

اإلسألمية  ،مدرفد  ، 1165ص .96

حسين ،كرفم عجيل ،الحيا الع مية غي مدينة ب نسيه  ،مؤسسة الرسالة  ،بغداد  ، 1175 ،ص114ومابعدها.

عبال ،رضا هاد  ،وكرفم عاتي اللزاعي  ،محاض ار

غي تارفخ المغرب واوندلل  ،الجامعة المستنصرفة  ،بغداد ، 2441 ،

ص.144-143
()2

ا بن الل يب  :لسان الدين محمد بن عبدهللا الت ماسني  ،تارفخ أسبانيا اوسالمية  ،أو كتاب أعمال اوعالم غي من بويع قبل
اوحتالم من م وك االسالم  ،تحييق ليفي بروغنسال  ،مكتبة الاياغة الدينية  ،الياهر  ، 2444 ،ص.222-221

()3

السامرا:ي  :ل يل إبراهيم وألرون  ،تارفخ العرب وحضارتام غي الندلل  ،دار الكتاب ل باعة والن ر  ،الموصل ، 1196 ،
ص.466

()4

أبن ب كوال  :الص ة  ،ج ، 2ص 433؛ حازم غانم حسين  ،درر الع ماء السياسي واوجتماعي غي اوندلل غي عاد
ال وا:ف والمراب ين  ،رسالة دكتوراه غير من ور  ،جامعة الموصل  ، 1115 ،ص.124

()1

أبن اوبار  :أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا بن أبي بكر اليضاعي  ،التكم ة لكتاب الص ة  ،تحييق السيد عز الع ار الحسيني ،
الياهر  ، 1156 ،ج ، 2ص.414
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 -3ك رة أعما ال و والتدليس واالختالس في المواتين والمكاييل والخداع والمتايداي فري الطرري العامرة
وربما يعود السب) فري لر إلرى محاولرة الكسر) السرريا ولرو برالطري ال يرر مدبولرةو ممرا دفرا أصرحاب
السوي إلى استخ دا الشردة والرهبرة إلحدراي الحدروي و ويتترح لر مرن خرال النعروي التري وصرف بهرا
أصحاب السوي خال هذه المدة و إ وصف حسن بن محمد بن عبد الذي ترولى الحسربة والدتراء فري
قرطبة في مدة الاتنو أ و كان ثدة عارفا ً باألحكا ايها ً 2ت كذل وصرف الاديرو أبرو بكرر برن خلرف برن بدري
3ت
االتليبي من أهل طليطلو الذي تولى الحسبة في بلده و بأ و كان متشددا ً في الحق يللس لها اللاما
الحسبة في عند المرابطين ( 288ـ129هـ).
لم تكن الحسبة واضحة المعالم في عهد المرابطين و فلم تمد ا المصادر بمعلوماي وفيرة عن متولي الحسربة
خال هذه المدة و إال أن ل ال يعني أن الحسبة لم تكن موجرودة فري برالد األ ردلس خرال عصرر المررابطين و لر
ألن المرابطين ورثوا الحسبة كما ورثوا األ ظمرة اإلداريرة األخررى مرن حكرا األ ردلس السرابدينو ولرم يرجرا أهرل
األ دلس خال هذه المدة إلى كت) الادو في تسيير األعما داخل األسواي بسب) اهتما كتابهم بالحسربة وإصردارهم
العديد من المحلااي فري هرذا الملرا و وهرذا مرا دفرا المدرري 4ت إلرى الدرو برأن لهرم فري أوضراع االحتسراب قروا ين
يتداولو هاج ومن أهم المحلااي التي أصدرها األ دلسيون في ملا الحسبة خال هذه المدة و كتاب في هداب الحسبة
لمحلاو :السدطي المتوفى في هاية الدرن الخامس الهلري و والذي أشار إلى اإلهما الواضح الذي أصاب الحسبة
في عهد المرابطين ويتتح ل من خال تأكيده على عد تر إعما الحسبة بيد األعروان أو األمنراء الرذين ربمرا
شهدي األسواي في عهدهم وع من اإلهما ورواف ال و والتدليس األمر الذي دفا السدطي إلى إصردار م رل هرذا
التحذير 1توفتالً عن كتاب الدسطي فري الحسربة فرأن هنالر ثرالث رسرائل أ دلسرية فري الحسربة شررها المستشرري
بروفنسا تحت عنوان "ثالث رسائل أ دلسية في أدب الحسبة والمحتسباألولى البن عبدون وعنوا ها ج رسرالة فري
الدتاء والحسبة وال ا ية ألبرن عبرد الرر ول وع نوا هرا فري أدب الحسربة والمحتسر) وال ال رة لللرسرياي وعنوا هرا
رسالة عمر بن ع مان بن العباس اللرسياي في الحسربةج وقرد أفراد البحرس ك يررا ً مرن الرسرائل ال الثرة فري التعررل
على أحوا الحسبة في األ دلس أل ها أعطت تاصيالي واضحة وقيمة عن قوا ين الحسربة فري تلر الربالد ج أمرا مرا
يتعلق بنظا الحسبة في عصر المرابطين فلم تردخل هرذه المحلاراي فري التاصرالي وكا رت كتابراي المرحلاين تط رى
عليها العمومية و وما ل فدد وردي أشارتين عن الحسربة فري عصرر المررابطين أألولرى سربق التطرري لهرا وهري
تحذير السدطي عن تر أمور الحسبة بيد األعوان وال ا ية عن ضرورة اقتصار الل ا على المرابطين دون سواهم
والتي جعلت من صميم عمل المحتس) وبذل يدو ابن عبدون "يل) أن ال يل م االّ صنهاجي أو لمتو ي أو لمطي
و فأن الحشم والعبيدو ومن ال يل) أن يل م على الناس ويهيبو هم ويأتون أبوابا ً من الالور ك يررة بسرب) الل را جججج"
ألن العبيد أو الحشم أ ا تل م وغير شكلة حسبتو رجالً م يالً فتلرى إلى بره وإكرامو وهو ال يتأهل لذل 2تج
إن عاول المصادر التاريخية – التري تيسرر لنرا االطرالع عليهرا – عرن كرر معلومراي شرافية عرن ظرا
الحسربة فرري عصررر المرررابطين و وأقتصررارها علررى كررر أن داعيرة المرررابطين عبررد بررن ياسررين قررد مررارس بناسررو
وظياتو الحسربة مرن خرال قترائو علرى وسرائل اللهرو وحرقرو لمتراجر الخمرر فري مدينرة سللماسرو 3ت دفعرت بعرض
المستشرقين وفي مددمتهم هوبكنا 4ت إلرى التصرريح بران ألبسراطو الصرحراوية بديرت مالتمرة للمررابطين وأ هرم لرم
يستطيعوا أقامة ظا أداري في ممتلكاتهم على غرار ما هو موجود في بالد األ ردلس 1ت وقرد رد الخااعري 2ت علرى
إدعاءاي هوبكنا وفندها و و حن لريس يصردد معاللرة هرذا الموضروع بدردر ما ريرد أن برين للدرارا أن المررابطين
()2

حازم  :دور الع ماء  ،ص ، 111ص ، 124نيالً عن عياض  :ترتيب المدارك .667/4 ،

()4

نفخ ال يب  ،ج ، 1ص.211-219

()1

السي ي :رسالة غي الحسبة  ،ص16-1

()3

أبن ب كوال  :الص ة  ،ج ، 1ص.149

()2

أبن عبدون  :رسالة غي اليضاء والحسبة  ،ص.29

()3

أبن أبي زرع  :أبو الحسن ع ي بن عبدهللا الفاسي  ،اونيل الم رب بروض الير ال غي ألبار م وك المغرب وتارفخ مدينة
غال  ،دار المنصور ل باعة والن ر  ،الرباط  ، 1172 ،ص.129

()4

هويكنز  :النظم االسالمية  ،ص 231- 221؛ نيالً عن اللزاعي  :كرفم عاتي أسواق بالد المغرب من ق 6حتي نااية ق، 1

()1

اللزاعي  :أسواق المغرب ،ص .212-241

()2

هاد  ،رضا وكرفم عاتي  :محاض ار غي تارفخ المغرب واوندلل  ،ص ، 114- 146ص.49-47

الجامعة المستنصرفة  ،بغداد 2449 ،
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حالهم حا أي سلطة جديدة و تحتاف إلى المايد من الوقرت كري تتترح فيهرا معرالم اإلدارة و وبرذل فران المررابطين
كا وا ي عا ون من عامل ضيق الوقت خاصرة إ ا مرا علمنرا و أ هرم اسرتنافوا كرل قردراتهم وطراقتهم مرن اجرل توحيرد
األ دلس وكبح جما الاو سوا السادس مل قشتالو الذي أخذ يكشر عن أ يابو ويبتلا المدن اإلسالمية في األ ردلس و
األمر الذي أثار حايظة المرابطين وخاصة بعد سدوط طليطلو بيد األسبان سنة 479هـج لذل أخذ المرابطون علرى
عاتدهم مداومة المد االسبا ي في األ دلس وتكللت مساعيهم بالنلا بعرد اال تصرار علرى جيروت قشرتالو فري موقعرة
الاالقو 471هـو وما كاد المرابطون أن يتناسوا الصعداء حتى وجدوا أ اسهم أما خطر داهم جديد يهدد حاضرتهم
مراكو إال وهو خ طر الموحردين ومرا هرذه الظررول ال يمكرن لعاقرل منصرف أن يرتهم المررابطين بإهمرا اللا ر)
اإلداريجوما ل كلو فدد أعتمد المرابطون على أبناء األ دلس في إدارة شحون الحسبة ويتتح ل مرن قرو أبرن
عبدون 3ت "أما المحتسبون في األ دلس فال يل) أن يكو وا إال أ دلسيين فأ هم أعررل برأمور النراس وطبدراتهم وهرم
أيترا ً أعررد فرري الحكررم وأحسررن سرريرة مررن غيرررهم" و تيلررة للتدشررف اإلداري الررذي أتبعررو المرابطررون فرري مختلررف
جوا ) حياتهم و فيبدو أ هم لم ياردوا خطة خاصة بالحسبة وإ ما جعلوها من اختصاصاي الداضي ومما يحكد ل
4ت
هو تولي أبو العباس أحمد بن محمد الصنهاجي لخطة الحسبة في بلنسية في عهد علي بن يوسف
الحسبة في عصر الموحدين ( 129ـ 229هـ).
كا ت الحسبة في عصر الموحدين أك ر وضوحا ً ممرا كا رت عليرو فري عصرر المررابطين لمرا احتوترو المصرادر مرن
أسررماء ألشررخاص تدلرردوا منصرر) الحسرربة خررال هررذه المرردة و وم لمررا مررارس عبررد أبررن ياسررين داعيررة المرررابطين
الحسبة بناسو فدد مارسرها داعيرة الموحردين المهردي أبرن ترومري الرذي قامرت دعوترو علرى مبردأ األمرر برالمعرول
والنهي عن المنكر و إ يشير البيدي 1ت أن المهدي أبن تومري و وفي أثناء عودتو إلى الم ررب األقصرى وبالتحديرد
في مدينة ماللة قا بحري الدكاكين التي يتواجد بها الخمر "فلما كان في بعض األيا دخل المدينة حتى وصل براب
ورسولو ثم رجا
البحر و فحري بها الخمر فدا المحمن تمار والكافر خمار جج وقالوا لو من أمر بالحسبة فدا
إلى المسلد"كذل مارس عبد المحمن بن علي وظياة الحسبة إ كان يخررف متنكررا ً إلرى السروي لكري يطلرا بناسرو
على العملياي التلارية المختلاة وكذل اإلطالع على أوضاع الناس والباعة 2ت ج أما في عهد يعدوب المنصور فدد
شهدي األسواي تطورا ً ملحوظا ً تيلة لديامو بلما الحرفيين داخل دابراي متخصصرة علرى رأس كرل واحردة منهرا
شخص يدعى باألمينج 3تويبدو أن الخلياة يعدوب المنصور كا مهتما بامور الحسبة ويتابعها متابعة دقيدة ودوريرةو
إ يشير المراكشي 4ت إلى أن المنصور كان يلتما بأمناء األسرواي مررتين بالشرهر الواحردج إال أن هرذا ال يعنري أن
األمررراء الموحرردين قررد اسررتأثروا بخطررة الحسرربة دون غيرررهم مررن الادهرراء السررتحالة لر و فترالً عررن وجررود تررراجم
ألشخاص تولوا منص) الحسبة خال عصر الموحدين 5ت وأهم ما يميا الحسبة في عصر الموحدين هو:
 -1أستمر تدسيم األسرواي علرى أسراس التخصرص الحرفري وإسرناد واليرة كرل حرفرة إلرى شرخص متخصرص
1ت
يدعى األمينج

()3

رسالة غي اليضاء والحسبة  ،ص.16
اإلدارفة غي المغرب  ،ص .416

()4

السامرا:ي  :المؤسسا

()1

البيدق  :أبو بكر الصنااجي  ،ألبار الماد أبن تومر وأبتداء دولة الموحدين  ،ن ر ليفي بروغنسال  ،بارفل ، 1192 ،

ص 35؛ حسن  :ع ي حسن  ،الحضار االسالمية غي المغرب واوندلل عصر المراب ين والموحدين  ،مكتبة اللانجي  ،الياهر ،

 ، 1194ص.179
() )2

أبن العماد الحني ي  :أبو الفالح عبدالحي  ،ذ ار
د.

الذهب غي ألبار من ذهب  ،دار الكتب الع مية ل باعة والن ر  ،بيرو

 ،ج ، 4ص 193؛ المياحي  :م تاق كاظم  ،الحيا اوقتصادية واوجتماعية غي مدينة مراكش لالل عصر الموحدين

رسالة ماجستير غير من ور  ،ك ية التربية أبن ر د  ، 2444 ،ص.56

()3

المياحي  :الحيا االقتصادية  ،ص.56

()4

المراك ي  :محي الدين عبدالواحد بن ع ي التميمي  ،المعجب غي ت ليص ألبار المغرب  ،تحييق محمد سعيد العرفان ومحمد
العربي الع مي  ،م بعة االستيامة  ،الياهر  ، 1147 ،ص 295؛ مص في ،سامية  :الحيا اوقتصادية واالجتماعية غي أق يم
غرنا ة غي عصر المراب ين والموحدين  ،مكتبة الاياغة الدينية  ،الياهر  ، 2443 ،ص154

()5
()1

السامرا:ي  :المؤسسا

اإلدارفة  ،ص.416

المياحي  :الحيا اوقتصادية  ،ص.56
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 -2اللما بين المناص) اإلدارية و إ غالبا ً ما يكلف الداضي بإدارة والية الحسربة و ويتترح لر مرن خرال
تولي الداضي عبد الرحمن اللاولي المعرول بابن الارس و ي 517هـت قتاء وحسبة مدينرة غر اطرة
2ت
وقا بها أحسن قيا ج
 -3كا ت والية الحسبة تولى في بعض األحيان أجبارا ً ومما يحكد ما هبنا إليو هو أجبار أبرو يعدروب يوسرف
3ت
بن علي على والية الحسبة ببلدة داي في الم ربج
 -4حرص الحكا الموحدين على مراقبة األسواي بأ اسهم دون االعتماد على المحتسبينج
الحسبة في عصر ب ي األحمر ( 291ـ 788هـ).
اشتهري غر اطة في عصر بني األحمر بأسرواقها المنظمرة فباإلضرافة إلرى األسرواي المتخصصرة كا رت
هنال األسواي األسبوعية كسوي الخميس في وسط غر اطة وسوي ال الثراء فري مدينرة جيران 4ت ومرن األسرواي مرا
أرتبط ا عدادها بالحمالي العسكرية كما حدث في عا 679هـ في عهد السلطان أبري الحلراف 5ت فترالً عرن ظهرور
مدن تلارية تسمى بالديسارية وغالبرا ً ماتنشرأ فري منراطق معاولرة ولهرا مردير أو أمرين يررتبط بصراح) السروي فري
ا لمدينة و وتحوي الديسارية على مسلدين و والمحالي فيهرا مرتبرة علرى أسراس التخصرص 6ت و وعلرى مرا يبردو أن
عائديو هذه الديسارية كا ت ملكا ً للسلطان الذي غالبا ً ما يتخذ وكالء مهمتهم تأجير المحالي علرى التلرار ثرم تحرو
أموالها إلى بيت الما ومما يحكد ل هو قيا السلطان ال ر اطي سعد بإقطراع الدائرد أبري الحلراف يوسرف برن أبري
1ت
الداسم السراف حا وتين من حوا يت قيسارية غر اطةج
وعلى الرغم من تعدد األسواي في مدينة غر اطة إال أن تنظيمها يرد علرى أن المحتسر) فري الربالد كران
يدو بواجبو على أحسن وجوج أما بالنسبة لواجباي المحتس) خال هذه المدة فدد كا ت استمرار لما كا ت عليو في
العهود السابدةو إ أتبا حكا غر اطة اس التنظيماي الحرفية التي كا ت سائدة في البالد وأ تظم أصحاب الحررل
في داباي على رأس كل واحد منها شخص يدعى األمين مهمتو مراقبة أصحاب الحرفرة التري ينتمري إليهرا ويكرون
أتصالة مباشر بصاح) السويو فتالً عن ل فدد استمر اللما بين وظيارة الشررطة وصراح) السروي و إ يشرير
أبن الخطي) إلى تولي أبو بكر محمد بن فتح بن علي األشبيلي الملد) بـ :األشبرونت والية الحسبة والشررطة فري
عهد السلطان محمد بن يوسف 2تج
الحسبة في األندلس والمشرق (دراسة مقارنة)
 -1أطلق على الشخص الذي يشرل على األسواي في المشري أسم المحتس) بينما أطلرق عليرو فري األ ردلس
3ت
أسم صاح) السوي
 -2أعتمد المحتس) في المشري واأل دلس على األعروان بسرب) ظهرور األسرواي المتخصصرة لردا اللرا بين
وأ تظم أصحاب الحررل فري المحسسراي دابيرو جعرل علرى رأس كرل واحردة منهرا شرخص سرمي العريرف
4ت
بالمشري بينما أطلق عليو أسم األمين في األ دلس
()2

الضبي  :أحمد بن يحيي  ،بغية المت مل غي تارفخ رجال أهل اوندلل دار الكتاب العربي  ،الياهر  ، 1167 ،ص 372؛ أبن
سعيد  :ع ي بن موسي اريا

المبرزفن وغايا

صالح الدين ل يل بن أيبك  ،الواغي بالوغيا

المميزفن  ،تحييق غرسية غومل  ،مدرفر  ، 1142 ،ص 54؛ الصفد :

 ،المعاد االنما:ي لألبحاث ال رقية  ،بيرو  ، 1167 ،ج ، 3ص 242؛

السيو ي  :جالل الدين عبدالرحمن  ،بغية الوعا غي بيا

ال غوفين والنحا  ،تحييق محمد أبو الفضل  ،م بعة عيسي البابي

الح بي و ركا:ه  ،دم ق  ، 1165 ،ج.116 ، 2
 :أبي يعيوب يوسف بن يحيي التادلي  ،الت وف الي رجال التصوف  ،تحييق أحمد التوغيق  ،الرباط ، 1194 ،

()3

أبن الزفا

()4

ونال  :الن اط االقتصاد  ،ص.179-173

()5

أبن أبي زرع  :اونيل الم رب  ،ص

()6

ونال  :الن اط االقتصاد  ،ص.176

()1

ونال  :الن اط اوقتصاد  ،ص.177

ص.169-167

()2

أبن الل يب  :لسان الدين أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا  ،ال محة البدرفة غي الدولة النصرفة  ،تحييق لجنة أحياء التراث العربي ،
بيرو  ، 1194 ،ص 53؛ النباهي  :المرقية الع يا  ،ص.161

()3

الجبالي  :الن اط اوقتصاد  ،ص. 215

()4

مؤنل  :غجر اوندلل . 464 ،
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 -3اتسعت صالحياي المحتس) فري المشرري و ولرم يدتصرر دوره علرى مراقبرة األسرواي برل تعردى لر الرى
مراقبررة مسررحولي الدولررة الكبررار كالدترراة و إ يشررير المرراوردي 5ت أن والرري الحسرربة فرري ب ررداد إبررراهيم بررن
محمد بن علي بن بطحا و مر من أما دار أبري عمرر برن حمراد قاضري الدتراة فري ب رداد فررأى الخصرو
جلوسا ً على بابو ينتظرون جلوسو للنظر بينهم ووقد تعرالى النهرار و فأسرتدعى المحتسر) حاجر) الداضري
وأمره أن يخبر أبا عمر بن حماد بأن الخصو ينتظرو و وعليو أن يخرف لينظر في أمرهم و كذل كا ت
من صالحياي المحتس) منح اإلجراتاي لألطبراء مرن أجرل ممارسرة المهنرة و وكران المحتسر) فري أحيا را ً
ك يرة يعع الخلااء بمسائل األمر بالمعرول والنهي عن المنكر و بينما لرم لرد بالمصرادر التاريخيرة التري
تيسر لنا الحصو عليها ما يشير الى ممارسة المحتس) في األ دلس مها خارف عملو في السويج
 -4كان الداضي هو المسحو عن تعيين المحتس) في األ دلس بعد أعال الوالي كري ال تكرون لرو حلرة عليرو
1ت
في حالة عالو و بينما كان تعيين المحتس) في المشري من صالحياي الوالي أو الخلياة
 -5أسناد والية السوي والشرطة الى شخص واحد في األ دلس أعتدادا ً من األ دلسيين برأن المروظاين أحردهما
مكملررة لألخرررى و فاألسررواي تحترراف الررى سررلطة تنايذيررة ألجبررار أهررل السرروي علررى األلترراا بالتعليمرراي
والدرروا ين الترري يصرردرها المحتسرر) و أمررا فرري المشررري فررال يلرروت لصرراح) الشرررطة أن يتررولى وظياررة
المحتس) و ل ألن الحسبة منص) ديني خلدي ال يترواله إال الدتراة والعردو و ممرا يحكرد مرا هبنرا اليرو
معارضة قائد الليو مح س المظار أقرار الخليارة العباسري المدتردر براهلل  215ـ 324هرـت الرذي تترمن
إضافة منص) الحسبة الى صاح) الشرطة محمد بن ياقوي بحلة أن هذا المنصر) ال يترواله إال الدتراة
2ت
والعدو
 -6هنال تداخل بين وظيارة الحسربة والدتراء فري األ ردلس وك يررا ً مرا كران يترولى وظيارة الحسر) و أمرا فري
3ت
المشري فوظياة المحتس) مستدلة عن الدتاء
 -7مارس الخلااء واألمراء في المشري واأل دلس مهمة المشرل على األسواي و فاي الدولرة الموحديرة كران
المنصور الموحدي يلتما بأمناء األسواي مرتين في الشهر أما في المشرري و فلرم يكترف هرارون الرشريد
بما بعهد بو الى المحتس) و بل كان يراق) األسواي بناسو و ال سيماء أسواي ب رداد ليطمرئن علرى أألمرور
4ت
التي تسير وفق المصلحة العامة
 -9أهتم والة األمر في المشري بالمحتس) وكان يتداضى راتبا ً مدداره مائتي دينار شهرايا ً و بينما كان رات)
1ت
المحتس) في األ دلس ال يتلاوت ثالثون دينار في الشهر
 -1لع) المحتسبين دورا ً مهما ً في األحداث السياسرية فري المشرري وخاصرة العرراي و إ أ حرات أهرل السروي
الى جا ) األمين في قتالو ألخيو المأمون وأصبحت محالهم مراكا لللند المداتلة و بينما لم ع ر علرى أي
2ت
دور سياسي ألهل السوي في األحداث السياسية في األ دلس
 -14لم تكن والية الحسبة في األ دلس طوعية دائما ً و ا ا أجبر بعض األشخاص على واليتها منهم أبو يعدروب
يوسف بن علي الذي أكره على والية الحسبة في عصر الموحدين و فدخل على أهلو وهو يبكي ويدو لو
ي ِّ خيرا ً ماعرفني أحد و فبدي في منصبو الى أن عاى من تل الوالية و أما في المشري فلم تع ر
أراد ب ّ
على ص يشرير الرى أن الحسربة كا رت أجباريرة برل علرى العكرس مرن لر كا رت محرط ظرر كبرار رجرا
الدولة وفي مددمتهم صاح) الشرطة الذي طالما حاو الحصو على هذا المنص) لكن دون جدوى 3تج
 -11كا ت الحسبة في األ دلس مدتصرة على األ دلسيين فال يلوت أن يستلمها أحد من غيرهم أل ها كما يشير
ً 4ت
أبن عبدون أعرل بأمور الناس وطبداتهم و أما في المشري فلم يكن هذا التدليد متبعاج
()5

اوحكام الس انية .395 ،

()1

التميمي  :نظم الحكم واإلدار  ،ص.11

()2

أبن الفرضي  :تارفخ الع ماء  ،ج ، 1ص 17-16؛ الكبيسي  :أصالة نظام الحسبة  ،ص.19

()3

النباهي  :المرقبة الع يا  ،ص.143

()4

المراك ي  :المعجب  ،ص 295؛ الكبيسي  :أصالة نظام الحسبة  ،ص.16

()1

أبن با با  :الفلر غي اوداب الس انية  ،ص 64نيالً عن الكبيسي  :أصالة نظام الحسبة  ،ص.19

()3

التادلي  :الت وف  ،ص.169- 167

()2

()4

أبن حيان  :الميتبل  ،تحييق مكي  ،ص 549؛ الجبالي  :الن اط اوقتصاد  ،ص.215

أبن عبدون  :رسالة غي اليضاء والحسبة  ،ص.16
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الخاتمة
 -1تررأخر ظهررور منصرر) الحسرربة فرري األ رردلس إلررى عهررد عبررد الرررحمن األوسررط و إ أدملررت قبررل هررذه المرردة
بوظياة الشرطةج
 -2أطلررق علررى المحتسرر) فرري األ رردلس أسررم صرراح) السرروي و ألن صررالحياتو ارتبطررت باألشرررال علررى
األسوايج
 -3إسناد وظياة الحسبة والشرطة في ك ير من األحيان إلى شخص واحدج
 -4وجود تداخل بين وظياة الدتاء والحسبة وك ير ما كان الداضي يتولى وظياة الحسبةج
 -5شهد عهد المرابطين تدشف في اللا ) اإلداري بسب) ا ش الهم في معار اللهراد فري األ ردلس لرذل لرم
تكن خطة الحسبة في هذا العهد واضحة المعالمج
 -6حرص والة األمر في األ دلس على مراقبة األسواي بأ اسهم دون تر األمر في ل للمحتس) خوفا ً من
حدوث التدصير الذي سينعكس سلبا ً على حياة الناسج
 -7لم تكن والية الحسبة طوعية دائما ً في األ دلس أ ا أجبر بعض الادهاء على توليها دون رغبة منهمج
 -9أقتصر والية الحسبة في األ دلس على األ دلسيين فال يلوت ألحد غيرهم أن يتوالهاج
 -1اعتمدي األسواي في األ دلس على مبدأ التخصص إ أ تظم أصحاب الحرل المتشابو بنداباي خاصة بهم
و على رأس كل واحد منها شخص يدعى األمينج
المصادر
 -1أبن األخروة  :محمرد برن شرريف الدريشري ي721هرـ و معرالم الدربرة فري أحكرا الحسربة و تحديرق روبرن ليرون و مطبعرة دار
الانون و كمبرف و 1137ج
 -2أبن اابار  :أبو عبد محمد بن عبد برن أبري بكرر الدتراعي و ي659هرـ و التكملرة لكتراب الصرلة و شرر السريد عراي
العطار الحسيني و مكتبة ال دافة االسالميةو الداهرة و 1156ج
 -3أبن بسا  :أبو الحسن علي الشنتريني ي542هـ و هاية الرتبة في طل) الحسبة و تحديق حسا الردين السرامرائي و مطبعرة
المعارل و ب داد و 1196ج
 -4البيدي  :أبو بكر الصناهلي توفي في الدرن السادس الهلريت و أخبار المهدي أبن تومري وأبتداء دولة الموحدين و شر
لياي بروفنسا و باريس و 1129ج
 -5أبن تيميو  :تدي الدين أحمد و ي 729هـ و الحسبة في اإلسال و دار الاكر و بيروي و دجيج
 -6اللرسياي  :عمر بن ع مان بن عباس ي:ي 6هرـت و رسرالة فري الحسربةو تحديرق لياري بروفنسرا و شرري ضرمن عنروان
"ثالث رسائل ا دلسيو في هداب الحسبة والمحتس) و مطبعة المعهد العلمي الار سي لآلثار الشرقيةو الداهرة و 1155ج
 -7أبن حيان  :أبو مروان حيان بن خلرف الدرطبري ي461هرـت المدتربس فري أخبرار بلرد األ ردلس و تحديرق عبرد الررحمن علري
الحلي و مطبعة سيماو بيروي و 1165ج
 -9المدتبس و اعتنى بنشره شالميتا وهخرون و مدريد و 1171ج
 -1الحموي :ياقوت بن عبد هللا (ت292:هـ9997/م)م معلم البلدانو ط2و دار صادرو بيروي ـ  1115ت
أبن الخطي)  :لسان الدين بن محمد بن عبد السلما ي ي766هـت و تارير أسبا يا اإلسالمية و أو كتراب أعمرا اإلعرال فريمن
بويا قبل االحتال من ملو اإلسال و تحديق لياي بروفنسا و مكتبة ال دافة الدينية و الداهرة و 2444ج
اللمحة البدرية في الدولة النصرية و تحديق للنة أحياء التراث العربيو بيويو  1194ج -14الخطي) الب دادي :أبو بكر أحمد بن علي ي 463هـ و تارير ب داد و مطبعة السعادة و الداهرة و 1131ج
 -11أبن أبي ترع  :أبو الحسن علي بن عبد الااسي ي بعد741هـت و األ يس المطرب برروض الدرطراس فري أخبرار ملرو
الم رب وتارير مدينة فاس و دار المنصور للطباعة والنشر و الرباط و  1172ج
 -12الابيدي  :محمد بن محمد بن عبرد الررتاي الحسريني ي1254هرـت و تراف العرروس مرن جرواهر الدراموس و مكتبرة الحيراة و
بيروي و دجيج
 -13أبن الاياي  :يوسف بن يحي بن عيسى التادلي ي627هـت و التشرول إلرى رجرا التصرول وأخبرار أبري العبراس السربتيو
تحديق أحمد توفيق و الرباط و 1194ج
 -14أبن سعيد  :أبو الحسن علي بن موسى ي695هـت و الم ررب فري حلرى الم ررب و تحديرق شروقي ضريف و دار المعرارل و
مصر و 1164ج
راياي المبرتين وغاياي الممياين و تحديق غريسو غومس و مدريد و 1142ج -15السدطي  :أبي عبد محمد بن محمد تاي هاية الدرن الخامس هـت و في هداب الحسبة و باريس و1131ج
 -16السيوطي  :جال الدين عبد الرحمن ي111هـ ت و ب ية الوعاة في طبداي الل رويين والنحراة و تحديرق محمرد أبرو الاترل و
مطبعة عيسى البابي الحلبيو دمشقو 1165ج
 -17الصادي  :صال الدين خليل أيب ي746هـت و الوافي بالوفياي و بيروي و 1161ج
 -19التبي  :ابو جعار أحمد بن يحي ي511هـتو ب ية المدتبس في تارير رجا أهل األ دلس و دار الكتاب العربري و الدراهرة
و 1167ج
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أبن عبدالر ول  :أحمد بن عبد و ي في النصف األو من الدرن السادس هـت و رسالة في هداب الحسبة والمحتسر) و
تحديق لياي بروفنسا و منشورة ضمن ثالث رسائل أ دلسية في هداب الحسبة والمحتس) و الداهرة و 1155ج
أبن عبد البر  :أبو عمر يوسف بن عبد بن محمد الدرطبري ي463هرـت و االسرتيعاب فري أسرماء األصرحاب و الدراهرة و
1131ج
أبن عبدون  :محمد بن أحمد التليبي و تروفي النصرف األو مرن ي6هرـت و رسرالة فري الدتراء والحسربة و منشرورا ضرمن
"ثالث رسائل أ دلسية في هداب الحسبة والمحتس) و تحديق لياي بروفنسا و الداهرة و 1155ج
العذري  :أبو العباس أحمد بن عمر بن ا رس المعررول برـ :أبرن الردالئي و ي479هرـت و صروص عرن األ ردلس مرن كتراب
ترصيا األخبار وتنويا ااثارو تحديق عبد العايا األهوا ي و مطبعة معهد الدراساي االسالمية و مدريد و1165ج
أبن الارضي  :أبو الوليد عبرد برن محمرد برن يوسرف األتدي و ي443هرـت و ترارير العلمراء ورواة العلرم فري األ ردلس و
شر السيد عاي العطار الحسيني و الداهرة و 1199ج
المرراوردي  :أبررو الحسررن علرري بررن محمررد بررن حبيرر) البصررري الب رردادي 454هررـتو األحكررا السررلطا ية والواليرراي الدينيررة و
الداهرة و 1164ج
الملليدي  :أحمد بن سعيد و ي1414هـت و التيسير في أحكا التسعير و تحديق لدبا موسى و اللاائر و 1191ج
المراكشي  :محي الدين عبرد الواحرد برن علري التميمري ي 647هرـت و المعلر) فري تلخريص أخبرار الم رربو تحديرق محمرد
سعيد العريان ومحمد العربي العلمي و الداهرة و 1147ج
المدري  :أحمد بن محمد التلمسا ي و ي1441هـت و اح الطي) من غص األ دلس الرطي) و تحديرق أحسران عبراس و دار
صادر و بيروي و 1169ج
أبن منظور  :أبو الاتل جما الدين محمرد برن مكرر ي711هرـت و لسران العررب و دار أحيراء الترراث العربري و د جمر و
1445هـ ج
النباهي  :أبو الحسن علي بن عبد بن الحسن المالدي و ي713هـت و المرقبة العليا فيمن يستحق الدتاء والاتيرا و تعليرق
الدكتوره مريم قاسم الطويل و دار الكت) العلمية و بيروي و 1155ج
تارير قتاة األ دلس و تحديق الدكتورة مريم قاسم الطويل و دار الكت) العلمية و بيروي و 1115ج
الكنا ي يحيى بن عمر ي271هـتو أحكا السوي و تحديق حسن حسين و أبن عمر يحي األ دلسي و تو س و 1175ج
وكيا  :محمد بن خلف بن حيان و ي346هـت و أخبار الدتاة و مطبعة االستدامة و الداهرة و 1154ج
بروفنسا  :لياي و سلسلة محاضراي عامة في أدب األ دلس وتاريخها و ترجمة عبد الهادي شعيرة وعبد الحميد العبادي و
المطبعة األميرية و الداهرة و 1151ج
التميمي  :عباس جبير و ظم الحكم واإلدارة في األ دلس "عصر بني األحمر" رسالة ماجستير غير منشورة و كلية التربية
و جامعة ب داد و 1114ج
حسن :علي حسن و الحتارة اإلسالمية في الم رب واأل دلس عصر المرابطين والموحدين و مكتبرة الخرا لي و الدراهرة و
1194ج
حسررين  :حررات غررا م و دور العلمرراء السياسرري واالجتمرراعي فرري األ رردلس و فرري عهرردي الطوائررف والمرررابطين و اطروحررة
دكتوراه غير منشورة و جامعة الموصل و 1115ج
حسينو كريم عليل و الحياة العلمية في بلنسية و محسسة الرسالة و ب داد و 1175ج
اللبالي  :خالد حسن و النشاط االقتصادي في األ دلس في عهد األمارة و اطروحة دكتروراه غيرر منشرورة و كليرة ااداب و
جامعة ب داد و 1119ج
الخااعي  :كرريم عراتي لعيبري و أسرواي برالد الم ررب و مرن ي6هرـ حترى هايرة ي1هرـت و اللامعرة المستنصررية و ب رداد و
2449ج
الدوري  :عبد العايا و شوء األصنال والحرل في اإلسال و مللة كلية ااداب و جامعة ب دادو 1151ج
رضا هادي عباس وكرريم عراتي الخااعري و محاضرراي فري ترارير الم ررب واأل ردلس و اللامعرة المستنصررية و ب رداد و
1151ج
السامرائي  :خليل إبرراهيم وهخررون و ترارير العربري وحترارتهم فري األ ردلس و دار الكتراب للطباعرة والنشرر و الموصرل
و1196ج
السامرائي  :عبد الحميد حسين و المحسسراي اإلداريرة فري الم ررب اإلسرالمي خرال الدررن السرادس الهلرري و دار األثيرر
للطباعة والنشر و الموصل و 2441ج
السامرائي  :كما و مدخل الى موضوع الحسبة في السرال و بحرس منشرور ضرمن كتراب دراسراي فري الحسربة والمحتسر)
عند العربو ب داد 1199ج
الشهاوي  :ابرهيم دسوقي و الحسبة في اإلسال و الداهرة و 1162ج
الكبيسي  :حمدان و أصالة ظا الحسبة العربية اإلسالمية و ب داد و 1191ج
المنو ي  :محمد و خطة الحسبة في الم رب ومللة المناهل و ع 14و مطبعة فتالة و الرباط و 1171ج
مح س  :حسين و فلر األ دلس و ط 2و الدار السعودية للنشر والتوتيا و جدة و 1195ج
مصطاىو سامية  :الحياة االقتصادية واالجتماعية و في إقليم غر اطرة فري عصرري المررابطين والموحردين و مكتبرة ال دافرة
الدينية و الداهرة و 244ج
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