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 إعداد 
 سعيد  بالحمد عمر

التاريخ بسقم دكتوراه باحث  
الوادي جنوب جامعة بقنا، اآلداب كلية  

omarhamd@yahoo.com  

 العربية:اللغة الملخص ب
يتناول البحث دراسة الحسبة في بالد المغرب اإلسالمي منذ قياام دولاة االالباة 

والموحادين حتى نهاية دولة الموحدين ودراسة الحسبة في بالد المغرب عصر بني زيري 
ومن َقبل عصر الوالة واالالبة والفاطميين وبني حماد والمرابطين وليرهم يتاي  للباحاث 
معرفاة التبااين الياديد باين القاوة المصااحبة للوياس السياساي الجياد والرااا، االقتصااادي  
وباااين ال اااعم المتماااال فاااي انهياااار ااويااااد السياساااية واالقتصاااادية متااا  را  بالتااادهور 

ي كانت تجتاح بالد المغرب فاي بعاا ااحيااش و امل بادورم نلاام الحسابة والحروب الت
 و خوص القائمين عليها.

فالحسبة بهذا تكوش فري ة على اامة وأصبحت في اامور المعلومة من الدين 
بال ارورة وال يسااعى المسالموش أفاارادا  و ماعااا وحنوماااا أش يهملاوا هااذم الفري اة فاا ش 

ينكرهااا  اي ا  معلومااا  مان الاادين بال ارورة  وحااول ااااتال  أهملوهاا كاااش الحنام علااى مان 
العلمااا، حااول ميااروحية الحساابة فااي اإلسااالم هاال هااي فاار  عااين أم فاار  كفايااة هااذا 

 اامر يترك للفقها،  وليس للمؤراين.
.الموحدين دولة االالبة  دولة المغرب  بالد  الحسبة  : المفتاحيةمات لالك  
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 مقدمة: 
ااا  فااي المحااي  الروحااي للمدينااة اناام أعاااد بنااا، الماادش أو ااد اإلسااالم  تغياارا  ملحًو

وأعاد تينيل هياكلها بينل  ذري وأعطاهاا طابعاا  فردياا  ناادرا  ال يااال باقياا  حتاى الوقات 
 .(1)الحاير

بعااادما أزاح عااان طرياااا تطورهاااا الرواساااع الجاهلياااة والنعاااراا القبلياااة وأصااابحت الحالاااة 
سماا المدش بف ل الصناعة والتجارة  فمنذ القارش الاالاث الهجاري االقتصادية من أبرز  

أاذا الصناعاا تنليم في المدش الكبيرة  وأصحاب الحار  ينتياروش فاي أنحاا، العاالم 
اإلسالمي طلباا  فاي ساد حا ااتهم ال ارورية مان المهان وااعماال التاي يقوماوش بهاا لقاا، 

 (2)يا في المجتماس  لدر اة أش المقريااي أ ور متوايعة  ولذلك كانوا في عداد الطبقة الدن
 علهاام فااي القساام السااادي ممااا يلاايهم فااي الترتيااع أصااحاب الحا ااة والمسااننة وهاام أهاال 

 السؤال الذين يتكففوش الناي.
أش الصناعة تمال المنالة الاانية في الحياة االقتصاادية بعاد الاراعاة   (3)ويرى ابن الدوش 

أش تااا ار  (4)للتطاااور الح ااااري ويااارى ابااان الااادوش وقبااال التجاااارة  وتكاااوش دائماااا  مرافقاااة 
 الصناعة في )معيارم بالمغرب اش عمرانها لم يبلغ عمراش مصر والقاهرة(.

ولما كانت الصناعة من حتمية طبيعة التطور  كاش يقت ي و ودها فاي المادش  
التااي تتصاام عااادة بااالتجمس السااناني وكااارة ااسااواص والسااعة باالقتصاااد  وهااذا مااا دعااا 

ؤراااوش والرحالااة المساالموش فلااى وصاام الماادش اإلسااالمية ومقوماتهااا االقتصااادية أمااا الم
ساااابة وفااااي صااااور  لااااك تمااااال  بالاراعااااة أو الصااااناعة وهااااو مااااا أكدتاااام كتااااع الخاااارا  والح 

 .(5)الصناعة المرتبة الاانية في اقتصاد المدش اإلسالمية بعد الاراعة
يخاار  ماان طااور الصااناعة اليدويااة أمااا العماال الصااناعي بعامااة فااي الماادش المغربيااة فلاام 

حيث ًل فنتا  السلس على أنواعها في البيوا والحوانيت والمجال المخصصاة لهاا  وقاد 
يتطلاااع هاااذا العمااال مهاااارة فائقاااة و هااادا  ف ااايا  لتصااانيعم و ارا ااام فنياااا  ياااتال،م وتطاااور 
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س الصناعة في الجودة واإلتقاش  مما أعطام صنعة المواكبة في التطور الح اري والتوسا
 .(6)في البلداش اإلسالمية

 :المحتسع ودورم في الرقابة واإل را  على الحرفيين والصناد في بالد المغرب 

سااابة بعااااداا وأعااارا  أهااال الصاااناعاا وأكااادها وعمااال مااان أ ااال  اهاااتم نلاااام الح 
تطويرهااا  وأصااب  لكاال حرفااة أو صاانعة تنلاايم يياابم النقابااة اآلش  وكاااش لكاال حرفااة أو 

حيااث ااتلاام فااي تلقيباام  (7)ياايأ أو اامااين أو العرياال أو المعلاامطائفااة رئاايس يعاار  بال
مااان بلاااد ااااار ماااال)اامين( فاااي المغااارب و)المعلااام أو ااوسااا ( فاااي مصااار وماااال لقاااع 
العريل الذي اساتعمل فاي بلاداش كايارة ماال مصار والياام والعاراص والمغارب  وكااش  ايأ 
سبة  ولام ينان يصال فلاى هاذا  الطائفة أو رئيس الحرفة يرتب  تنليمم فداريا  في والية الح 

على تر يحم   (8)ال باالاتيار أو باالنتخاب بعد موافقة المحتسع ممال الدولةالمنصع ف
 -ولذا كاش يختص بنل صنعتم أو حرفة عريفا  يتولى  ؤونها وييترط فاي هاذا العريال 

"أش يناوش  قاة عارفاا  بصاناعتهم ابيارا  بغياهم" فا  ا ا تماس  (9)وقاال ابان بساام:  -كما قلنا
عماال يقااوم باام ياا مر أصااحاب العماال وعمااالهم أش يااؤدوا  لاام  لااك با اار فااي عملاام  وأول

 .(10)القسم اليرعي أمامم وهو أش يقسموا باهلل العليم أنهم لن يغيوا فيما يصنعوش 
أما مهمة هذا العريل هو القيام بدور الخبير الفني في الخالفااا التاي تقاس باين 

المحتسااع  كااذلك  أهاال الحاار  وعمالئهاام حااول ساالعة ماان الساالس  وكاااش رأياام مقبااوال  لاادى
كاااش هااو الااذي يبلااغ المحتسااع رأي طائفتاام حااول تكاااليل الساالس التااي يصاانعونها وتحديااد 

وممارسااة مهمتاام لتنلاايم طاارص العماال بااين أهاال ااصاانا  وتوزيااس العماال  (11) ماان بيعهااا
  ومراقبة عملهام والكميااا التاي ينتجونهاا وناود ااقمياة وألوانهاا (12)على أرباب الصنائس

وناااود ااصااابات المساااتعملة فيهاااا حتاااى ناااود النسااايو وسااامنم وعااادد ايوطااام وناااود السااالس 
ل  لك كاش يرفس عن طريقم فلى المحتساع ك  (13)المباعة  وكمياتها التي تطرح بااسواص
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بما فيها أاباار أهال طائفتام ومان  لاع فلاى ساوقهم مان المتاا ر والمصاانس وماا اساتقرا 
  فااا  ا ماااا حصااال للمحتساااع القناعاااة فيماااا يااارد فليااام مااان مختلااام (14)علياام حاااال ااساااواص

 ا عرفا، ااسواص عن أابار أهل الصناعاا فهند  لك يقدر حا ة كل سوص للصناعة ف 
كانااات النسااابة الاااواردة فلاااى الساااوص أقااال مماااا يساااتهلك فيااام  وال تكفاااي لساااد الحا اااة يمناااس 
المحتسع بيس الب ائس على التجار الوافدين من مدش أارى الاذين يا توش البلاد لال اتغال 
بالتجارة الخار ية فال بعد أش يمأل أصحاب المهن ااسواص بالب ائس الفائا فيها يسم  

حيااث أش العااملين فااي الصااناعاا مااالهم ماال التجااار فااي ااسااواص   (15)بتصاديرم للخااار 
انااام هاااو الميااار  الوحياااد علاااى  (16)يخ اااعوش لرقاباااة الحنوماااة المتمالاااة فاااي المحتساااع 

أعمااالهم و ااودة فنتااا هم  ويالحااو حساان ساالوكهم فيمااا يخااص عملهاام بنفساام أو بواسااطة 
لسااوص مجلااس ااااص عرفااا، ااسااواص المخااولين ماان قبلاام فااي اإل اارا   وكاااش لعرياال ا

يحماال فلياام  وو المهاان والحاار  نمااا   ماان نتااا هم  لاايحنم العرياال ومجلساام علااى ماادى 
 .(17)فتقانها و ودتها

وهاااذا المجلاااس يخاااص عمااال العريااال دااااال صااانعتم وال يتعااادى فلاااى الصااانائس 
والمهن ااار  ولكن هناك بعاا اللاوائ  فاي القواعاد العاماة لألساواص لتمناين المحتساع 

رعاية أهل الصنائس بعامة في ااساواص كنلاام ير اس فليام فاي التعامال ماس من اإل را  و 
  وهاو أكاار المفكارين المسالمين (18)المؤسساا الصناحية والعاملين فيها  كرها المااوردي

سبة قاائال : )فيماا  معرفة باليؤوش العامة لمنصبم الق ائي في الدولة وممارستم لعمل الح 
ناعاا فلى  ال ة أصانا  و عال لكال صانم مانهم يخص تقسيم العمل في الحر  والص

أش يرعااى المحتسااع عملاام فااي أماارين مت ااادين ياارام الماااوردي هااو ااساااي فااي العماال 
الذي تقوم بم تلك الف ة العاملة  فمنهم وهو المقصود في هذا البحث من يراعي حالة في 

حاب المهاان اامانااة والخيانااة فهاام علااى ساابيل الماااال الحاكااة والصااناعة ولياارهم ماان أصاا
الااذين يتعاااملوش مااس الناااي بااال قيااود يااابطة لعملهاام(  فهاام يقاادموش علااى الغاا  والساارقة 
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احااوال الناااي  فيراعااي فاايهم أهاال الاقااة واامانااة فيقاارهم علااى عملهاام  وكااذلك يبعااد عاان 
العماال ماان ًهاارا ايانتاام ولياام  فييااتهر أماارم علااى المااأل لاا ال يغتاار باام ماان ال يعرفاام 

 .(19)الناي
يرعى عملم في الجودة والردا،ة وهم في العموم العاملوش المنتجاوش فاي وأما من  

المعامل وااسواص الاذين يخ اعوش لرقاباة المحتساع بماا ينفارد نلارم فايهم ولام الحاا فاي 
اإلنكااار علااى عمااوم فساااد العماال وردا،تاام و ش لاام تقاادم فلياام  اانوى  أمااا العماال الخاااص 

البياااوا  اعتااااد الصاااناد فيااام الفسااااد  الاااذي لااام يليااار  عليااام المحتساااع وعاااادة يناااوش فاااي
ل اصااومهم أنكاار  والتاادليس فاا  ا تقاادمت للمحتسااع  اانوى علااى أصااحاب العماال ماان ق بااَ
عل فيهاا الغراماة واساتحا فيهاا الماال الاذي  عليهم وز رهم  ف  ا تعلقات اليانوى با مور َتجا 

علام اناام ال ا تهااد فيام وال نااااد فللمحتساع أش ينلاار فيام فيلاامهم العااام والت دياع علااى ف
 .(20)أاذ بالتناصم وز ر عن التعدي

وال ريااع أش هااذم الصااالحياا التااي أعطياات للمحتسااع وأعواناام ماان العرفااا، هااي 
مااان ياااواب  الياااريعة اإلساااالمية  فكااال ماااا نهااات عنااام الياااريعة يو اااع علاااى المحتساااع 

 . (21)وأعوانم فزالتم ومنعم وما أباحتم اليريعة أقرم على ما هو عليم
  ا، هذا البحث في أربعة محاور وهي كالتالي:ومن َ مَّ 

 المحور األول: الحسبة على صناعة الحرير: 
صناعة الحرير من الصناعاا التي  اد عملها وانتيارا فاي المادش اإلساالمية 
ومنهااااا ماااادش بااااالد المغاااارب بطبيعااااة الحااااال  وعاااار  منهااااا نمااااا   فاااااارة فااااي المتاااااحم 

ماااان أسااااما، اليااااهرة المقرونااااة ب سااااما، الماااادش ااوروبيااااة والكنااااائس واادياااارة لمااااا تحملاااام 
اإلسالمية التي صنعت فيها مال )الدمق ( الذي ينسع فلى دميا  )والموصلين( الاذي 

وكااذلك ا ااتهرا بغااداد ب نتااا  الحرياار أي ااا   فصاانعت الاياااب  (22)ينسااع فلااى الموصاال
م مان القاا   كما َصنعت الكوفة عماائ(23)العتابية التي تنسع فلى عتاب أحد أحيا، بغداد 
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وألطياااة للااارأي عرفااات بالكوفياااة  والزال اسااامها يتاااردد حتاااى الياااوم فاااي باااالد فاااي الااابالد 
 .(24)العربية
وفي تطاور تلاك الصاناعة كااش لصايغ الحريار فاي أياام عمال المحتساع لياو   

  ولااذلك كاااش يعاار  علاايهم عريفااا   قااة ماان أهاال (25)اافيااة علااى الناااي   كرهااا الياايرزي 
علاايهم عيناا  للمحتسااع يراقاع عملهاام ويا مرهم أش ال يصاابغوا حريار القااا صانعتهم ليناوش 

مان لا  صابغ الحريار  (26)قبل بتبي م ل ال يتغير لونم بعد  لاك  وقاد حاذر ابان ااااوة
 انهم يفعلونم دائما  حتى يايد لهم الوزش  وهو على أنواد َ َكَر منها ما ي تي:

أنااام  اااامي  ومااانهم مااان يخلااا  القاااا مااانهم مااان يخلااا  الحريااار البلااادي ويبيعااام علاااى  .1
بالقطااااي  أو ياقااال الحريااار بالنياااا، المااادير أو ياقلااام كاااذلك بالسااامن أو  المصااابوت

 الايت فلى لير  لك من الغيو .
وقااد يتحاياال بع ااهم علااى أش يجعاال فااي ًفاارم عقاادا  ماان لياار الحرياار الااذي يبيعاام  .2

 .(27)ليغر بذلك الميترى 
لك عماال العريال لمعرفااة المغياو  فااي صاابغ أماا الياايرزي وابان بسااام فقاد ااتصااروا كاذ 

 الحرير بما ي تي:
أنم ف ا صبغ قاا  لير مبيا أسود زاد لهم المال  و  ا كاش مبي اا  زاد لهام الالاث   .1

 وكاش أقوى وأنقى وقد ال يتغير.
يجع أش يباد الحرير المصبوت بالبقم )الصمغ( عويا  عن القرما ف نم يتغيار فاي  .2

غوا القاااا باااالقوة قبااال اللاااك )صااامغ أحمااار( ف نااام لااا  الماااا،  ويااا مرهم أش ال يصاااب
 . (28)وتدليس

 . (29)يجع أش ال يبيعوا حاكة الصنفين مما يتغير عليهم في المراسي .3
 

 المحور الثاني: الِحسبة على صناع القالنس:  
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والقالنااااس  مااااس  ومفردهااااا القلنسااااوة  وهااااي مااااا يلاااام علااااى الاااارأي وتكااااور مااااال 
بعملها من الخرص الجديدة أما من الحريار أو الكتااش  و  ا و اد العمامة  في مرهم عريفهم  

أحدا  يعملهاا مان الخارص الباكياة المصابولة التاي تقاوم بالنياا، والصامغ ويادلس بهاا علاى 
َبم وَنهام  .(30)الناي  فمن فعل  ي ا  من  لك َأدَّ

فيخبار عاريفهم أش ال يعملاوا فال  ديادا  أو يبيعونام بماا قسام    (31)أما ابن بساام
لهم  وال يخيطوا عتيقا  فال أش ينوش منتقيا  مقلوبا  وينتع على بطاقة الجديد  ديدا  وعلاى 
العتيااا عتيقااا   وينااوش  لااك بخاا  المحتسااع ويحملهاام العرياال باا ش يااؤدوا اليمااين ويحلفااوا 

عندهم منم  ي، يردونم اربابم  وكذلك منهم مان يادفس أنهم ف ا فعلوا احد  ي ا  وف ل  
 . (32)لم الحرير في اذم ويخي  بدلم بغال  ومن االم منهم أدب 

 المحور الثالث: الِحسبة على صناع األخمرة والوقايا: 
ااامرة   مس امار والخمر عناد العارب كال ماا اساتتر بام اإلنسااش  وداال فاي 

وسامي باذلك لتغطيتاام الياعر تقاول ااتمارا الماارأة اماار النااي أي اساتتر بهاام وتغطاي  
 .(33)وأنها الحسنة الخمرة والوقاية هي العقل الصغار السو، الملونة تخص لباي النسا،

وفي هذم الصناعة يرى ابن بسام أش على المحتسع أش يعر  عليهم عريفا   قة من أهل 
 كماااا  ااارا العاااادة صاااناعتهم علاااى أش يراقاااع عملهااام ويمااانعهم أش ال يمااادوا ااامااارة فال

 عليها في الطول والعر  و حصا، عدد الخيوط التي يحاك بها وهي على نوعين:
فماان اااماارة مااا ينااوش طااول سااادها سااتة أ رد بااالمرفا وعرياام كااذلك ساااتة أ رد  .1

 .(34)فينوش الخمار مربس الينل
العقال الصااغار الساود الملويااة طولهاا  راد ونصاام وعرياها  ال ااة أ ابار وساادادها  .2

ستمائة اي   ويلهر من فحصا، عدد الخياوط دقاة المراقباة مان قبال عرفاا، ألم و 
الصنعة اش عملها ودقة الصنعة فيها قد يعريها للغ  ولذا  دد المحتسع علاى 
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المراقبااة  وقااد يسااتعمل كااذلك القطاان باادل الحرياار أو نقصاااش الخيااوط طااوال  وعااددا   
 .   (35)كما أش ااف ل في بيعها أش ال تباد فال ااما  

 المحور الرابع: الِحسبة على صناع الفراء )والفرائيين(:  
الفارو: الاذي يلاابس  والجماس الفارا،  وافترياات الفارو: لسابتم وفاارو  وفارا،  وفااروة  

 .(36)ومعطم مغري مبطن بالفرا،
وكاش يعر  عليهم عريفاا  ر اال   قاة مان أهال صانعتهم يلاامهم أش ال تبااد الفارا، 

ا  وليرها من سائر الفرا،  فال أش تكوش مدبولة دبالاة  يادة التي تصنس من  لود الكب
والخياطة لرزها متقارب  وأش ال يخلطوا في مصانعهم الفرا، العتيا بالفرا، الجدياد  وأش 
ال تباد الفرا، في الدور أو يخص بام قاوم مان دوش قاوم ناارين )االحتكاار(  و نماا يجاع 

 . (37)م لينالم القوى وال عيلأش يلحمل فلى السوص ويلعر  فيم ويلنادي علي
ويلااامهم المحتسااع أش ال تباااد الفاارا، الكبا ااة وليرهااا ماان سااائر الفاارا، فال مدبولااة  ياادة 

  انهااام صاااناد الفااارا، مااان االطياااة وهاااي  لاااود وصاااو   (38)الخياطاااة متقارباااة الغااارز
 .(39)وتخي  بها الاياب 

 :الخاتمة
 إلى عدة نتائج: الدراسة  توصلت
كيفية يب  ااسواص علاى ياد المحتساع ومعاونيام وياب  المناييال أوي  البحث   .1

والماااااوازيين  وعلاااااى الحااااار  والصاااااناعاا وعلاااااى السااااافن التجارياااااة وعلاااااى التجاااااار 
 والصناد في ااسواص المغربية.

أ ارا الدراسة فلى دور المحتسع في رقابة العملة ودور يربها في بالد المغارب  .2
 المغرب االل فترة الدراسة. بااتال  الدول التي تعاقبت على بالد 
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ع فاااي باااالد المغااارب وكااااش لكايااار مااان  .3 َتسااا  سااابة والملحد أوياااحت الدراساااة مناناااة الح 
يفة الهامة التي كااش لهاا أحسان اا ار  الحنام دورا  كبيرا  في دعم وتيجيس هذم الًو

 على ااوياد المختلفة في الدولة والمجتمس.
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Abstract:  

This study tackles Al-Hasba in the countries of the Islamic 

West Region since the foundation the Reign of Aghlabid to the 

end of Al-Mowahedin State. Scrutinizing the topic of Al-Hasba in 

the Islamic West countries could assist the researcher to identify 

the obvious extreme juxtaposition and contradictions between the 

power accompanying the good political conditions and 

economical welfare on the one side, and the weakness manifested 

in decline of political and economic conditions as a result of wars 

and deterioration on the other side. Such negative conditions were 

widespread in countries of the Islamic West Region sometimes 

including system of Al-Hasba and its responsible parties.   

Keywords: Al-Hasba, Arab Moroccan Region, the Reign of 

Aghlabid, Al-Mowahedin State. 

 

 

 


