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 توطئة

  

، موجهة لطلبة 1تتضمن هذه املطبوعة ملخصا حملاضرات مادة: �ريخ النظم اإلسالمية 

ختصص �ريخ إسالمي خالل السداسي الثاين، و�دف إىل التعريف �لتطور التارخيي  1ماسرت 

للنظم اإلسالمية للدولة وا�تمع االسالمي عرب العصور والدول املختلفة يف اجلوانب املختلفة 

والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفنية، منذ عهد النبوة إىل ما بعد السياسية 

سقوط اخلالفة األموية، على أن يتمم املقياس خالل السداسي األول من السنة الثانية �لتطرق 

إىل هذه املواضيع خالل الفرتة من بداية الدولة العباسية إىل سقوط اخلالفة وتقطري العامل 

  مي.اإلسال

�يت هذه املفردات بعد أن تعرف الطالب على النظم اإلسالمية املختلفة ومجيع مراحل التاريخ 

  احل السابقة من الدراسة.ر املخالل من عصر النبوة إىل اليوم االسالمي 
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  احملاضرة األوىل:               

  مدخل حول النظم االسالمية

  القواعد املستمدة من األصول التشريعية املعتربة من عالقة االنسان:نقصد �لنظم االسالمية جمموعة 

، وهي نظم �بتة ال تتغري يف عمومها بتغري الزمان واملكان، وال اتـ خبالقه: وتشمل نظم العقيدة والعباد   

ذه تصادي واالجتماعي والثقايف للدولة، وعليه فلن تكون حمل دراسة يف هالوضع االق جيب تغيريها بتغري

املادة اليت تتطرق فقط للتطور التارخيي ملختلف النظم، وهذا ما مت التطرق إلية ضمن مقياس النظم 

  اإلسالمية يف السنة الثانية ليسانس.

: وتشمل األخالق وبعض املعامالت وينطبق عليها ما ذكر�ه فيما سبق ولن نسان �إلنساناالـ عالقة   

  نتطرق إليه أيضا يف هذا السداسي.

ـ عالقة الدولة مبواطنيها و�لدول األخرى: وهذه العالقة هي حمل الدراسة، حيث سيتم التطرق   

لإلجراءات اجلزئية اليت تدخل ضمن النظم املختلفة، فدراسة النظم عبارة عن دراسة الشريعة اإلسالمية 

         وما ينتج عنها من تنظيم لشؤون الفرد واألمة يف كل مكان وزمان. 

  النظم االسالميةمميزات 

نظما متكاملة ال تضاهيها أي متتاز النظم االسالمية عن غريها من النظم مبجموعة من املزا� جتعل منها 

نظم وضعية، وينبثق عن تطبيقها جمتمعا متميزا فريدا من نوعه، ذلك أل�ا من تدبري العليم اخلبري، ومن 

  :هذه املميزات

 سبحانه الذي خلق هذا الكون من فلك ونبات وحيوان وسريه فا�ـ  مشوهلا لكافة جوانب احلياة: 1

بدقة ال متناهية، أليس األوىل أن يضع هلذا اإلنسان الذي كرمه وفضله على سائر اخللق نظاما يسري له 

شؤون حياته من خالل رسم اخلطوط العريضة له ممثلة يف الصول، وترك له مبا وهبه نعمة العقل االجتهاد 
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يل للتأقلم مع اختالفات ظروف الزمان واملكان، نظام شامل جلميع شؤون حياته بدءا يف بعض التفاص

  �لعقيدة والعبادة مرورا �ألخالق وصوال إىل تنظيم شؤون الدولة أو ما يسمى �لسياسة الشرعية.

  ـ التكامل بني النظم االسالمية:   2  

النظام االقتصادي، ونظام اجلهاد، ونظام احلكم، فنظام العبادات على سبيل املثال يكون ضرورة لتطبيق 

وكل األنظمة األخرى، فالعابد لربه سبحانه هللا تعاىل املرتيب على نظام العبادات يف اإلسالم يندفع حنو 

أداء الزكاة، وحنو اجلهاد، وحيكم �لعدل والقسط، ويتقبل كل الضوابط االقتصادية واالجتماعية 

عبادته تدعوه إىل ذلك ،ويف هذا صورة للتكامل بني أنظمة اإلسالم ، فال  واألخالقية اإلسالمية لكون

 .يكون املرء متدينا �مر وعاص ومقصر يف أمر آخر ،ألن ذلك خيل بعبادته وعقيدته

  �لثا: الصفة الدينية للنظم اإلسالمية.

لية من فهذه النظم مؤسسة على الوحي اإلهلي كتا� وسنة حيث تستمد أحكامها، وهي بذلك خا

النقائص واألخطاء، وتضمن قوة اإللزام وحسن االلتزام مما جيعل هلا أمهية كبرية، فال ظلم وال هوى وال 

نسيان وال �طل وال حما�ة، كما هو احلال يف األنظمة الوضعية، وانصياع اإلنسان هلذه النظم يكون 

بنية على احلالل واحلرام، وهو مبدأ �الختيار والطاعة، ألن التسليم هلا شرط اإلسالم جتعل أحكامها م

  أقوى أثرا وأكثر فاعلية من مبدأ اجلائز واملمنوع يف األنظمة الوضعية.

  رابعا: األصالة واالستقالل.

النظم اإلسالمية مستمدة من القرآن والسنة، ومن مث فهي قائمة بذا�ا يف نشأ�ا وتطورها، و�لتايل فهي 

! Mأصوهلا فقط وإمنا يف فروعها أيضا، يقول احلق تبارك وتعاىل:  أصلية ومستقلة، وأصالتها ليست يف

 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

9 L:من أحدث يف أمر� هذا  ليس منه فهو مردود عليه،36األحزاب.  
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  خامسا: مرونة النظم اإلسالمية

واملرونة هي قابلية التشريع للتطور، ومواكبة املصاحل املتجددة، والنماء املستمر، مبا يتالءم وحاجات 

ا�تمع، وحتقيق املصاحل املشروعة لكل زمان ومكان، فأنظمة اإلسالم هلا أصول �بتة، وفروعها متغرية 

ا نظام العقيدة ونظام ومتطورة، سب املصاحل  واحلاجات، ولكن يف إطار تلك األصول الثابتة عد

فيما ليس فيه نص حيقق املصاحل املشروعة يف احلياة مبا يتالءم  االجتهادالعبادات ونظام األخالق، فجواز 

االجتهادية مع تطورها، وكذلك املرونة يف جواز تعدد الرأي يف املسألة الواحدة، فوجود عدد من اآلراء 

وأصوله يف املسألة الواحدة يعطي احلرية يف اختيار أي من السائغة املبنية على قواعد االجتهاد الصحيح 

  هذه اآلراء للعمل به وتطبيقه، مبا حيقق مالءمة أكثر مع الزمان أو املكان املراد تطبيق ذلك احلكم فيه.

  قعية.سادسا: النظم اإلسالمية مثالية ووا

فهي أنظمة مثالية تسعى إىل بلوغ الفرد واجلماعة الصورة املثلى يف جوانب احلياة، صور�ا السامية تتميز  

��ا معتدلة التكاليف، ممكنة التطبيق، بعيدة عن اخليال، يدخل ضمن قدرة اإلنسان وضمن استطاعته 

وتفاوت يف ملكا�م ومههم وقدرته، وهي واقعية ال تغفل طبيعة اإلنسان وواقعهن ومقدار استعداده، 

  ونشاطا�م.

  سابعا: توافق النظم اإلسالمية مع الفطرة

اإلسالم هو دين الفطرة، أنظمته مجيعا بدون استثناء متوافقة مع الفطرة اإلنسانية تراعيها وترضيها �لقدر 

اظف لقيام حياة الذي حيقق السعادة اإلنسانية فامليول والغرائز واحلاجات الروحية والعقلية واجلسدية تو 

  إنسانية  سوية تستجيب ألنظمة اإلسالم.

  �منا: ارتباط النظم اإلسالمية بتحقيق املصاحل اإلنسانية 

فاهلدف األساس من هذه النظم هو حتقيق مصاحل اإلنسان الدنيوية واألخروية، ومضمون املصلحة يف 

  ود احملافظة على مقاصد الشريعة.نظر الشرع جلب املنفعة للفرد واجلماعة، ورفع املضرة عنها يف حد
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  بناء النظم االسالمية على ثنائية اجلزاء �سعا:

فوفق التشريع اإلهلي قد يكون اجلزاء دنيو� ولكن هذا ال يلغي اجلزاء األخروي، ماعدا يف حالة التوبة 

  والندم وعدم تعلق املخالفة حبق شخص آخر.

  عاشرا: صفة العموم يف النظم االسالمية 

النظم االسالمية عامة للبشر كافة يف كل زمان ومكان أل�ا شريعة هللا اخلالدة، فهي �بتة يف أصوهلا وإال  

 ضاعت حقيقتها، متغرية يف فروعها مبا يتوافق وظروف كل عصر وبيئة. 
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  الثانية: احملاضرة                 

 .العرب قبل اإلسالم �ريخ

 .�نيا: احلالة االقتصادية

مل تعرف بالد العرب قبل االسالم نظام الدولة السياسي، ومل يكن �ا حكومة مركزية �يمن على كافة  

شؤو�ا، وإمنا اكتظت �لوحدات السياسية املستقلة اليت عرفت �لقبائل، كما مل بكن للعرب شعور ��م 

  ا كان الشعور �النتماء إىل القبيلة فقط.أمة �ملعىن الصحيح وإمن

  أوال: سلطة القبيلة

o يرأس كل قبيلة أحد شيوخها من بني رؤساء العشائر، ويراعى يف اختياره السن  :رئيس القبيلة

والتجربة والشجاعة وسداد الرأي واجلود، وكانت سلطة القبيلة دميقراطية وسلطة شيوخها أبوية 

 مشوبة �لعطف.

o جيمع شيخ القبيلة رؤساء العشائر من حني آلخر للتشاور يف األمور املهمة جملس القبيلة :

 حسب العرف احمللي فيما يشبه جملس القبيلة .

مل يكن للقبيلة سلطة تشريعية، وكانت حتتكم إىل العادات والتقاليد، فإذا مل  السلطة التشريعية: -

حيني، أو من جاورهم من الفرس جتد التجأت إىل عادات وجتارب من خالطهم من اليهود واملسي

 والروم.

واملاء، إضافة إىل  مهامه حمدودة وتتوقف على مسائل القتال والدية والزواج والكأل مهام شيخ العشرية:

إيواء الغريب ومحاية احلمى، ومن حقوقه املر�ع أو ربع الغنيمة اليت يستويل عليها اجليش، والصفا� 

 والنقيعة وهي البعري اليت ينحرها لتقسم على الناس.فيختار لنفسه من خيار الغنم، 
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مارس سكان اجلزيرة العربية التجارة وذلك نظرا ملوقعها بني أعظم الدول، حيث كثرت الطرق التجارية ـ 

  اليت متر �ا من الشرق إىل الغرب ومن الشمال إىل اجلنوب والعكس.

قيا واهلند وخاصة العاج والعطور واألحجار الكرمية، ومتثلت السلع فيما ينتجه العرب وما جيلبونه من إفريـ 

  واستعانوا يف ذلك �لفينيقيني والبابليني.

أما الطرق التجارية فكان أوهلا من حضرموت إىل عمان لنقل البضائع من اليمن واهلند إىل العراق مث ـ 

فمن حضرموت مث خيرتق اجلزيرة  تتجه حنو البادية مشال اجلزيرة العربية وصوال إىل سور�، أما الطريق الثاين

  العربية وينتهي عند غزة على شواطئ املتوسط.

، إحدامها للشام اشتهرت مكة كمركز جتاري، وكان لقريش رحلتان ذكرمها القرآن الكرمي يف سورة قريشـ 

  صيفا واألخرى لليمن شتاء.

العرب يستخدمون عمليت الفرس والروم، وكانوا أبعد الناس عن الصناعة، بل كانوا حيتقرون  كانـ  

 والنسيج. احلرفيني، أما اليمنيون فقد اشتهروا �لبناء ود�غة اجللود

ـ اشتهرت العرب برعي اإلبل والغنم والبقر ويف مرتبة �نية �لزراعة خاصة يف اليمن حيث كانوا يزرعون 

  .حيث توجد املياه اجلوفية اكه و�لنخيل خاصةاخلضر والفو 

  �لثا: القضاء

ة �جلن يطلعو�م على كل كان العرب حيتكمون إىل زعمائهم أو إىل الكهان العتقادهم �ن هلم عالق

  شيء أو حيتكمون إىل العرافني مبا هلم من فراسة وخربة، ويعتمدون يف إثبات الوقائع على الشهود.

عرفوا نظام املظامل كما وقع يف حلف الفضول الذي شهده الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ويقضي بنصرة املظلوم حىت  كما

  �خذ حقه من الظامل.

 : بعض اجلرائم
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: كان القتل يف اليمن من اجلرائم العامة وتقوم السلطة بتنفيذ عقوبته، حيث حيكم امللك �لقتل القتل .

  وعقو��ا:قصاصا من اجلاين أو حيكم 

�لدية، أما يف ا�تمعات القبلية فكان يعد من اجلرائم اخلاصة، فكان االنتقام شخصيا ويتمثل يف الثار 

  ، وهذا نظرا لغياب مفهوم الدولة.بقتل اجلاين أما الدية فتعطى استثناء

أحيا� يف حدوث حروب أهلية بني القبائل أو حىت بني عشائر القبيلة الواحدة وهلذا كان الثأر يتسبب 

  حسب أصل القاتل، فكما أن القبيلة مسؤولة عن محاية أفرادها فهي مسؤولة عن جرائمهم.

  وعقوبتها قطع يد السارق. السرقة:ـ 

: إذا كان ا�رم معتادا على ارتكاب اجلرائم تتخلى عنه القبيلة وجترده من كاب اجلرائماالعتياد على ارتـ 

  حقوقه حىت ال تتحمل مسؤولية أفعاله بعد ذلك.

  رابعا: احلالة االجتماعية

  ـ الفرد: اإلفراط يف الوالء للقبيلة واالنتصار ألفرادها ظاملني كانوا أم مظلومني.

ـ املرأة: اختلفت مكانة املرأة حسب طبقتها، فهناك املرأة اليت متثل الزوجة الصاحلة واألم الطيبة والكاهنة 

والعرافة، وتشارك يف املسائل السياسية كما امتدحها الشعراء، كما توجد املرأة اليت ينظر إليها كمتاع 

زوجية وال عدد حمدود من الطلقات كما يشاء كما أ�ا ال تورث وليس هلا حقوق يتصرف فيها صاحبها  

 أو عدد حمدد من الزوجات، وأحيا� توءد الرضيعة وتدفن حية سواء خوفا من الفقر أو على العرض.
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  احملاضرة الثالثة:                

  اإلداري يف عهد النبوة النظام

  ملسو هيلع هللا ىلص خامت األنبياء واملرسلني. ن نزل هللا رسالته على سيد� دمحمكر اإلداري اإلسالمي يتبلور منذ أالف بدأ

M [ Z YX W V U T S RQ P O N M L K J يقول هللا تعاىل:

d c b a ` _ ^] \ L  :67 املائدة.  

ويقوم على  وتوجيهات السنة الشريفة,ري اإلسالمي يستند إىل نصوص القرآن الكرمي فكر اإلداالوكان 

تلك القيم اليت ال يزال  ,د ا�تمع اإلسالمي يف ذلك الوقتتسو أساس من القيم اإلنسانية ,اليت كانت 

 اوية تتصف �لكمالالفكر اإلداري املعاصر يلهث للوصول إليها ولكنه يعجز ألنه ال يهتدي بشريعة مس

  .واحلق

   ومن مظاهر اإلدارة يف عصر النبوة:

  اإلمارةأوال: 

دئ  �جلهر �لدعوة بدأ يف إرساله عماله لتلقني العرب مباوقيام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصبعد ظهور اإلسالم    

الدين خصوصا إذا كانوا  ممهاقو أ واأن يعلمعهد إليهم  ومجع الصدقات منهم، وإذا وفد عليه �س ,الدين

  .سادة يف قبائلهم

تاب، فليكن أول ما : إنك تقدم على قوم أهل كمعاذ بن جبل إىل اليمن فقال لهبعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

عاىل فرض عليهم زكاة تؤخذ من ن هللا تا هللا تعاىل، فأخربهم أذا عرفو عوهم إليه عبادة هللا تعاىل، فإدت

واتق دعوة املظلوم ذلك، فخذ منهم وتوق كرائم أمواهلم، ل افإن هم أطاعو ترد على فقرائهم، ائهم و أغني

  فليس بينها وبني هللا حجاب .
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حريث عامله على جنران كتا� يف الفرائض والصدقات والد�ت ,وكان الرسول  بنوكتب إىل عمرو   

يف اإلسالم ,كما كان يفتشهم، ويسمع ما ي أهله السابقني  يتخري عماله على املناطق من صاحلملسو هيلع هللا ىلص

بد القيس عوفد ألن  احلضرمي وعامله على البحرين،وقد عزل العالء بن املغيث ينقل إليه من أخبارهم، 

وقد رفض طلبا للصحايب اجلليل أيب ذر الغفاري أن يستعمله على والية من  شكاه ووىل أ�ن بن سعد،

  .وال�ت املسلمني لعدم توافر القوة املطلوبة فيه

  الشورى واملشاركة �نيا:

ان والفضل وقوة اإلمي ستشارة أهل الرأي والبصرية ممن شهد هلم �لعقلسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن امل يتقوف ر 

ة من املهاجرين وسبعة من األنصار، وكان جملس الشورى يتكون من سبع والتفاين يف بث دعوة اإلسالم،

اد وبالل ومسو منهم محزة وجعفر وأ� بكر وعلي وابن مسعود وسلمان وعمار وحذيفة وأبو ذر واملقد

  للرسول إسالم قومهم. او �لنقباء أل�م ضمن

  وتوزيع العمل التنظيم�لثا: 

وكان صاحب  ،خرون، كما كتب له آستعمل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عليا بن ايب طالب كاتبا للعهود إذا عاهدا

وعليه فضة نقش كان من حديد ملون   ، وخامتهوأمني األختام احلارث بن عوف ن،سره حذيفة بن اليما

بن  ومن حفظة اخلامت أيضا حنظلة بن الربيع ،وهللا يف سطريف سطر  ثالثة أسطر دمحم يف سطر ,ورسول

ن اوكاتب من كتاب النيب يغيب عن عمله، ألنه كان خليفة كل كصفي، والذي عرف �سم الكاتب، 

 ن األرقم جييب امللوك عن الرسول،معيقيب بن أيب فاطمة يكتب مغامن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وكان عبد هللا ب

ري يكتبان واملغرية بن شعبة واحلصني بن منالصلت يكتبان أموال الصدقة، م بن والزبري بن العوام وجهي

ية واحلبشية واليهودية بطمية والقو والر   الفارسية،وكان زيد بن �بت ترمجان النيب يف املداينات واملعامالت،

 وحسناء أم سليمان بن أيب حنتمة تعلم ،جيه الطوايف و�فع بن طريف النوفلي يكتبان املصاحفو�

بن نوفل �ملدينة تدعى دار  ن وكانت دار خمرمة، وعبادة بن الصامت يعلم أهل الصفة القرآالنساء الكتابة

   .نالقرآ
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  ختيار األعمالرابعا: ا

غناء من هل اجلزاء والأ عمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من بين أمية ألنه إمنا طلب لألعمالأر�ع ثالثة  كان

أسيد واليا على مكة ورزقه  كما استعمل عتاب بن املسلمني، واستعمل أ� سفيان بن حرب على جنران،  

ا وكان هذا الراتب هو أول ما وضع من الرواتب للعمال، فكانوا يعطون ما، يومي ادرمها راتب كل يوم

  .منهم من كان غنيا فلم �خذ راتباو  يتبلغون به من الغنائم وغريها،

عض الوجوه فقال له فيما أوصاه قد بعثتك وأ� بك طالب إىل بعليا بن أيب  ولقد وجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  

 ، وال تدخلنوالنساء قبل الرجال ،لى القويوالضعيف ع ،رز للناس وقدم الوضيع على الشريف، فأبضنني

  .أحدا يغلبك على أمرك وشاور القرآن فإنه إمامك

  العدالة  جمتمعخامسا: 

م  يومه، خصوصا إذا كان من األنعا ، ألنه كان يقسم الفئ من أموال يف بيت املالمل نكن للرسول ملسو هيلع هللا ىلص

حظني والعزب حظا، ولقد بلغ  من الفيء، والرسول يعطي اآلهل املتزوج كاإلبل والشياه والبغال واخليل

من تبادل الثقة والكفاية واحلب بني املسلمني يف صدر اإلسالم أ�م كانوا خلطاء �ملال، �خذ فقريهم 

   .9 :حلشرا M Ï Î Í Ì Ë Ê É Lمصداقا لقوله تعاىل : ، من مال اآلخر

سوس  العامل اإلسالمي، فاستطاع أن ياإلداري يفوبذلك نرى أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وضع النواة األوىل للنظام 

مور ا�تمع الناشئ على املبادئ واألسس اليت وضحناها، واستشار أصحابه واستعان �م يف تدبري أ هذا

قرآن، ال وهمليقرئاليت دخلت يف اإلسالم  ى البلدان، وإىل القبائلهذه الدولة الوليدة، كما بعث بعماله عل

ضحنا على القبائل واملدن نيابة عنه، ومن أهم ما قام به هؤالء العمال اإلمامة يف يعينهم كما أو  مث بدأ

الصالة، ومجع الصدقات، وتعليم الدين، والفصل يف القضاء. وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا خرج للغزو أ�ب 

قائد يقود سرية من حيا� عنه �ملدينة أحد أصحابه إلمامة الناس يف الصالة، كما كان ينوب عنه أ

  السرا�.
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  رابعة:احملاضرة ال                

  النظام املايل يف عهد النبوة

! " # M :سعادة ا�تمع لذلك قال هللا تعاىلعليه تتوقف حياة الفرد و  ،املال هو عصب احلياة

 &% $L  و جعل  ن يكون جمرد وسيلة لتبادل املنافع بني الناسأبه  أراد اإلسالملكن و  ،46الكھف

' ) ( * + , M  السابقة : اآليةلذلك قال تعاىل يف نفس و  ،صاحبه حمل اختبار دقيق

/. - L  46الكھف.   

بني من منافع ونعم، و  األرضهللا يف  أودعهذلك بتنميته مما و  ،املقاصد الكلية اخلمسة حفظ املالمن و 

مجعها بطريق غري مشروع   أوحذر من استغالهلا عن طريق الر� يف ميادين اخلري و  إنفاقهاوجوه و  أمهيتها

�القتصاد  اإلسالميرتبط النظام املايل يف بني املال والروح، و  اإلسالم، هكذا وازن كالغصب والرشوة

عمالت  إصداروالنفقات، و  اإليراداتاالقتصادية يف ظل توازن  األوضاعاستقرار احلقيقي مما يسهم يف 

يقوم على  انكماش يف االقتصاد، و  أومع حجم النشاط االقتصادي لتفادي وقع تضخم  متكافئةنقدية 

   .حيقق تنميتهاهاز نزيه وكفء حيافظ على ثروات البالد و كل ذلك ج

  :اإلسالمالنظام املايل يف  خصائص

االجتهاد  أمامحمدودة لفسح ا�ال ن النصوص املنظمة هلا قليلة و أ إال :املصدر هليةإالنظم املالية  -1

 .لتشريعات املاليةمكان لحاجة كل زمان و ما يتوافق و و 

 املأكليف  اإلنساناملادية فهي حتقق حاجات توازن بني اجلوانب الروحية و  اإلسالميةالنظم املالية  -2

حتقيق يف وجوه الرب و  �إلنفاقيف نفس الوقت حتقق له زكاة نفسه و  ،سكن والرفاهيةاملشرب و ملوا

يف سبيل  اعظيم خرو�ألك جزاء رتب على ذو  ،ماعي لتحقيق سعادة ا�تمع ككلالتكافل االجت

 . 5الليل: M {z y x w Lذلك 
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 واآل�ت، ا يف ذلك من ظلم للفقراءملباطل الناس �ل أموالكل أخالية من املعامالت الربوية و  �اأ -3

 .كثريةوعواقبه الوخيمة على الفرد وا�تمع  الر� حرمة يف 

، االستثنائية أوغري العادية اإليرادات الدورية و  وأالعادية اإليرادات فهناك  ،بتعدد املوارد متتاز -4

روض قوال الضرائبالثانية مثل والفدية و  ،واجلزية الغنائماخلراج والقشور و و مثل الزكاة  فاألوىل

 .األحوالقق تغطية نفقا�ا يف كل ، مما حيديالنق اإلصدارو 

شاملة  ن التشريعات اليت حتكمها واضحة و منضبطة ألهي ف ،املرونةوالشمولية و متتاز �النضباط  -5

فوت الكثري من اإليرادات   الثورة يف اجلزائرعلى ضريبة الغاء لإ ، ونالحظ مثالاألموالمتس كل و 

ظر مثال مرنة خلضوعها لالجتهاد حبسب حالة االقتصاد ( انو  ،كانت ستدخل خزينة الدولة

فيمكن جبايتها نقدا أو عينا كما ميكن تقدميها أو �خريها توزيعها جبايتها و الزكاة وكيفيات 

 حبسب حالة النشاط االقتصادي يف الدولة. 

 إعادة ذلك من خاللق التكافل االجتماعي و يقحيث تسهم بفعالية يف حتبعاد اجتماعية أهلا  -6

قع و الغىن الفاحش "خذ من داملمن مث القضاء على الفقر و  ،)التوزيع التلقائي للثروة (الزكاة مثال

 .، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهمالتقوى "تعاونوا على الرب و و ، ""أمواهلم

بل جيود �ا  ،ونفقات إيراداتمن  األبوابنظام مايل حمدد  اإلسالمية مل يكن للدولة ملسو هيلع هللا ىلصيف عهد النيب و 

بينت الزكاة و  آ�تمث نزلت . سد بعض احلاجات الضرورية أوالصحابة لصرفها على الفقراء املسلمني 

وكذلك  ، تقسم يف حينها األموال، حيث كانت اليت تستحقهاات ئالفاليت تفرض عليها و  األصناف

  .لحتفظ فيه األموابيت يكن للمسلمني مل و  مستحقيهاعلى توزع  الفيءو  الغنائم أموالكانت 
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  احملاضرة اخلامسة:            

  اإلسالمالنظم العسكرية يف 

  املال ة الشر واستجالب اخلري �لنفس و  بذل اجلهد ملدافعينيع :اجلهاد

الناس يدعو  كاملة  سنة كة املكرمة يف من مكث الرسول ملسو هيلع هللا ىلصأقتال املشركني بعد �جلهاد و  اإلذنو جاء 

 أولوصرب "فاصرب كما  ذاهمأقريش كل صنوف العذاب فصرب على  أذاقتهقد و  ،�حلجة واملوعظة احلسنة

  .العزم من الرسل "

  مر هللا تعاىل رسوله الكرمي �لقتال لتحقيق ما يلي : أ األذىو ملا تفاقم هذا 

! " # $ %& ' ) ( * +, - M :هلالج لجلقوله  الدفاع عن النفس .1

7 6 5 4 3 2 1 0 / . L   هلالج لج و قوله،  36الحج : M  Å Ä Ã Â Á

ÏÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ L  هلالج لجو قوله ، 190البقرة: M  H G F

VU T S R Q P O NM L K J I L  193البقرة. 

¸ Mلقوله هلالج لج:  ،عرقلوا انتشارهاو  للدعوةعد تصدي قريش واملشركني ة بكلمة هللا خاص  إعالء .2

 ÆÅ Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½¼ » º ¹L  40التوبة. 

الناس   إىل اإلسالمر هللا تعاىل بفرض نشر دعوة أمتنفيذ والدفاع عنها و  اإلسالميةمني الدعوة � .3

̈  © M ªكافة § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ L  12التوبة، M ³ ²

¸ ¶ µ ´ L  36التوبة. 

الشرك  آ�رحمو و  اإلسالميةمن خالل تطبيق الشريعة  اإلسالمياالستقرار للمجتمع و  األمنتوفري  .4

M O NM L K J I H G F وأسرهم أرواحهمو  أمواهلمحىت يطمئن الناس مجيعا على 

U T S R Q P L  193البقرة. 
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، لقوله رسولهيل هللا وحياربون هللا و يصدون عن سبفسادا و  األرضحماربة البغاة الذين يسعون يف   .5

M Z Y X W V U T S R Q P O N M L Kهلالج لج: 

 m l k j ih g f e d cb a ` _ ^ ] \ [

 o nL  33املائدة.  

مث  ،ا�ادلة احلسنة�لرفق واالقتصار على الوعظ و  أوالملسو هيلع هللا ىلص مر الرسول أ:  األصفهاينقال الراغب -

على حسب مقتضى  أمراذلك كان احلق �حلروب، و  �ىبمر �لقتال من أله يف القتال مث  أذن

  .السياسة "

 ،هم اليهودخر امتازوا �لغدر ونقض العهود و آمن صنف  أعداء ملسو هيلع هللا ىلصيف املدينة املنورة وجد الرسول 

بدؤوا ا�م غدروا و  إالحرية العقيدة و  األمناليت ضمنت هلم فرغم املعاهدة اليت عقدها معهم و 

  .�لعداوة

لم عن محاية الدعوة ونشرها ورفع الظ اقتضتهامية تورة حر �لقتال جاء كض األمرن أهكذا نرى و 

مقاصده و  أسبابهبينت اديث حتث على االستعداد للجهاد و االحو  اآل�تهلذا جاءت ، و معتنقيها

ذكرت يف جزاء اجلاهدين والشهداء و  أفاضت�لصالبة والتضحية ونفرت من الفرار و  أهابت، و آدابهو 

  .الغنائمو  األسرى أحكام

  اجلندية يف املدينة املنورةنظام اجليش و  

  قبل الفتح  أوال:

جما�ة و  اإلسالم املسلمني على القتال رغبة منه يف خروج الراغبني يف الدفاع عن مل جيرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

M Ä Ã Â Á اىل :حيذر القادرين من املتخلفني قال تعفكان حيض املسلمني على القتال و  ،األعداء

ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å L  وقال هلالج لج:، 93التوبة M  7 6 5 4 3 2

=< ; : 9 8  H G F E D C B A @ ? >
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JI L  الزحفكما شدد على تشنيع التويل يوم . 42التوبةM  ° ¯ ® ¬ « ª ©

µ  ́³ ² ± L  15األنفال. 

  بعد الفتح  �نيا:

هو �حلرب، و  بصراأليقظ عينا و كان يفضل األاجليش، و  إدارةاهتم الرسول صلى هللا عليه و سلم بتنظيم ـ 

كان استدعاء املقاتلني و ، وقاص وخالد بن الوليد أيبسعد بن املطلب و ر اختياره حلمزة بن عبد ما يفس

كان كل جندي يعد نفسه للجهاد حسب مقدرته املالية  فيشرتي دابة سواء كانت ريق النقباء و طيتم عن 

  .زادهحصا� وكذا سالحه و  أومجال 

فيها  األمريامة يقوم ع أوتدبري احلرب  أوخاصة فتقتصر على اجليش  إماعلى اجلهاد  اإلمارةكانت ـ   

   .عقد الصلحبتقسيم الغنائم و  أيضا

̈   M قال هلالج لج:، كان القتال يتم عن طريق الصفوفـ    § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

ª© L د لياقته ، فمن وجم من طرف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نفسهكانت املوافقة على اجلندية تت .4:الصف

   .فيه ضعفا يف البنية رفضه بغض النظر عن شرط السنمن وجد تسمح له �لقتال قبله و 

 أصحابحيملها  األلوانكانت الرا�ت متعددة د العام للجيش وملركز القيادة و القائ إىلكان اللواء يرمز 

له إال  بيض كتب عليهأ أوكان لواءه صلى هللا عله و سلم اصفر ، و القائد العام إمرةالرتب العاملني حتت 

  .رسول هللاهللا دمحم  إال

  النظام االجتماعي يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

ال يوجد نظام يف العامل يضاهي النظام اإلسالمي يف ا�ال االجتماعي على غرار النظم األخرى. فقد 

مه، مث حدد له شرائع حياته أاهتم �إلنسان منذ خلقه هللا تعاىل ونفخ فيه من روحه مث وهو يف بطن 

ليه، وبني له طريق الشر وكرهه فيه، مث بني له عالقته إومعامالته وعقيدته، وبني له طريق اخلري وحببه 

حل له الطيبات وحرم عليه أو  ،جليلها إىلبنفسه و�آلخرين وبني له أمور حياته كلها من بسيطها 
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لغائها فما ترك شاردة وال إوتنظيمها وحاالت  إقامتها يف اإلسالم وكيفية األسرةاخلبائث وبني له أمهية 

  فصلها تفصيال. إالواردة 

  :واألسرةأوال: املرأة 

خر ما أوصى به آعناية كبرية وعطف كبري، فكانت  وأوالهامشل اإلسالم املرأة يف مجيع التشريعات  

تعامل كسقط  متاع ال تشارك يف الراي وال احلرب وال  املرأةملسو هيلع هللا ىلص قبل موته: الصالة واملرأة. وقد كانت 

تدفع األذى عن قبيلتها، وكانت عند األمم األخرى تعامل معاملة الرقيق متتهن كرامتها وعفتها، وكذلك 

  حاهلا يف ا�تمعات الغربية اليوم بل وحىت يف جمتمعاتنا ملا ختلت عن كتاب ر�ا وسنة نبيها.

بل جعلها األكثر تقديرا أمك مث أمك مث أمك،  األسرةأة شريكة للرجل يف بناء أما اإلسالم فقد جعل املر 

وجعل بينهما فروقا خلقية هلا أثرها يف التكليف واحلقوق والواجبات بينما يساوي بينهما يف اجلزاء جتاهه 

آل عمران:  M1 0 / .- , + * ) ( ' & % $ # " ! Lسبحانه: 

195 .  

من احلقوق املدنية فأ�ح هلا التملك والتصرف والتوكيل والضمان �عتبارها  املرأةكما مل حيرم اإلسالم 

اليوم، وهي وسيلة لتسويق املنتجات، ووسيلة  إىليف فرنسا ليس هلا راتب كالرجل  املرأة–كامال   إنسا�

لالئق ، بتوفري املسكن ااألسرةمث محل اإلسالم الرجل مسؤولية تكوين  -لإليقاع �لعدو وللتجسس واملتعة

جل وهي مسؤولية تكليف وتشريف على الزوجة واألوالد، وهلذا أن اإلسالم منح حق القوامة للر  واإلنفاق

السبب  وإمان ينفق ويتحمل كل التبعات مث ال يتصرف يف املسكن، أل ن واحد، فال ميكن للرجآيف 

 األسرةيف زمام األمور يف  املرهفة العاطفة القوية االنفعال فال تتحكم املرأةالثاين لذلك فهو طبيعة 

 املرأةكما منح اإلسالم املرياث للرجل ضعف   ،املرأةطبيعة  إىلواحلضانة اليت حتتاج  األمومةومنحها حق 

 أثناء اإلنفاقولكن بسبب تعدد مسؤولياته وحتمله مسؤولية   ال تفضيال بسبب رجولته- ليس دوما–

  الزواج وحىت بعد انتهاء العالقة الزوجية.

  استوصوا (ذات شان عظيم، وهلذا كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  املرأةوعرب التاريخ اإلسالمي كانت

. فأول امرأة آمنت �إلسالم وكان هلا عظيم األثر يف دعم الدعوة وتثبيت النيب )�لنساء خريا
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 أثناء واألخبارر تقدم ألبيها وزوجها الطعام بك أيبخدجية �، وكانت أمساء بنت  أمناملسو هيلع هللا ىلص هي 

اهلجرة وهلذا مسية بذات النطاقني، كما كانت النساء يرافقن الرجال يف خدمة اجلند ومداواة 

نسيبة بنت  –مثل موقعة أحد  األمراجلرحى ومواسا�م بل وحىت املشاركة يف القتال اذا استلزم 

 .-كعب املازينية

  للحديث، وروى عنها  وأحفظهمعائشة � أفصح أهل زما�ا  أمناويف جمال العلوم كانت

ن احلافظ ابن كثري الدمشقي أكما   ،خطب محاسية وكانت من أفقه الناس الرجال والنساء وهلا

ن ابن حجر يف القاهرة أله مجيع حديثها، كما  أجازتيروي انه مسع عن ملكة بنت داود وأ�ا 

األوىل من مشس بن �صر الدين دمحم والثانية من خدجية بنت العماد  إجازتنييذكر حصوله على 

 الصاحلية.

  بكثري من احلقوق السياسية وحرية الراي حيث تتدخل بعضهن يف شؤون  املرأةكما متتعت

 -بيعة العقبة–الدولة. 

  : �نيا: التكافل االجتماعي

ن الفقر مرض اجتماعي عليه دفعه أ اء على مظاهر الفقر، على اعتبارعمل اإلسالم على ضرورة القض

، فالفقر يكون -هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه–�لسعي والكسب 

م الفقر الذي ال حيلة لإلنسان يف دفعه فهو ما وضع له اإلسالم أاخلمول...  أوبسبب الكسل  إما

يسال هللا الغىن ويتعوذ من  ملسو هيلع هللا ىلص. وكان الرسول اناإلنسقوانني التكافل االجتماعي للحفاظ على كرامة 

  الفقر.

وقد فرض اإلسالم الزكاة نظاما اقتصاد� واجتماعيا متكامال حيد من ظاهرة الفقر ويسهم يف إعادة توزيع 

 فهي له، ومن عثر على كنز ميتة أرضاالدخل بني األغنياء والفقراء، كما يشجع على العمل فمن أحيا 

، فاذا مل تفق األمةتوفري فرص العمل ألفراد  األمريدفع مخسه للدولة والباقي له، كما يتوجب على ويل 

   املوارد العادية امكنه فرض ضرائب لسد حاجيات الدولة.
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،  )شر الطعام الوليمة يدعى اليها األغنياء ويرتك الفقراء(: ملسو هيلع هللا ىلصوزاد االهتمام �لفقراء فقال رسول هللا 

M µ ´ ³ ²ال بطل ثوا�ا إت وعدم املن �ا ابتغاء الشهرة و اإلسالم �خفاء الصدقامر أكما 

 º ¹ ¸ ¶L  264البقرة .  

تمع ن اإلسالم �مر �ملعروف وينهى عن املنكر ويشجع من يفعل ذلك، كما يسهم يف تكوين جمأكما 

  خرة.الدنيا واآل جعل مقابل ذلك سعاديت�خلري والرمحة و  ىتواصيصاحل متعاون متكامل مرتاحم 

  �لثا: الرق وموقف اإلسالم منه

شائعا منذ القدم عند اليو�ن والرومان والعرب، وكانت احلروب السبب األساسي يف  أمراكان الرق 

انتشاره يف جزيرة العرب، فجاء اإلسالم لتحرير ا�تمع من العبودية، وأوصى بتحرير الرقيق والستفحال 

ري من الظاهرة جاء القضاء عليها تدرجييا. فلم يرد يف القران الكرمي نص يبيح الرق، كما جاء الكث

  النصوص القرآنية والنبوية تعتربه واقعا مكروها وتشرع ما يكفل تصفيته بوسائل خمتلفة. منها: 

ن رأى املالك اخلري يف حترير هذا إمن مالكه نظري مال يتفقان عليه، ن يشرتي العبد نفسه أ .1

@ M E D C B Aالعبد، فيكتبان عهدا بينهما بذلك، ويسمى املكاتب 

 KJ I H G FL 33 النور. 

 .-ويف الرقاب–يتم حترير الرقيق من مال الزكاة  .2

 املرأةاتقوا هللا يف الضعيفني (وحىت قبل حتريره طالب اإلسالم حبسن معاملة الرقيق، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  .3

وكثريا ما جاءت اآل�ت القرآنية  )،ضربه فكفارته عتقه أومن لطم مملوكا له  ملسو هيلع هللا ىلص: ( وقال )والرقيق

 .-إميانكموما ملكت  –توصي خريا �لرقيق 

 بعض الكفارات اليت تتطلب حترير الرقاب وفيها:  .4

 .89املائدة  M¾ ½ ¼ L احلنث يف اليمني  . أ

 .92النساء  MC B A Lالقتل اخلطأ   . ب
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 3ا�ادلة  M  Y XL - أمينت علي كظهر أ–الظهار   . ت

لقوله حىت بدون مقابل  أوسرى بفدية ن يطلق سراح األأخذ الرقيق يف احلرب فإما أن اإلسالم منع أكما 

̀ M fe d c b aتعاىل:   _  ̂] \ [ Z Y XL  4دمحم.  

ونالحظ اليوم ما تشهده الوال�ت املتحدة األمريكية وكل العامل الغريب الذي يزعم التحضر كيف يعاين 

نصفيهم كيف أن االسالم قضى على هذه الظاهرة منذ من ظاهرة التمييز العنصري، ونشاهد اعرتاف م

  أربعة عشر قر�، فاحلمد � على نعمة االسالم. 
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  دسة:احملاضرة السا            

  يف عصر اخلالفة الراشدة اإلسالميةالنظم 

   اإلداري: النظام  أوال

من وضع النظام  أولهلذا كان و  ، عن فرتة النبوةق �بكر الصدي أيبمل ختتلف فرتى خالفة  -1

متاسك  إىل، حيث كانت سياسته �دف �هو عمر بن اخلطاب  اإلسالميةللدولة  داريإلا

  .واحدة أمةاندماجها لتكوين بالد العرب و 

ما أ ،عملهوايل مسؤوال مباشرة عن سري ن يكون الأر عمر تعيني الوالة من قبله على قأوقد  -2

 .عمال اليت يقوم �امارته للتخطيط ملختلف األإ، و كان الوايل يستقر يف مقر اخلليفة

ثناء موسم احلج حيضرها العمال حىت أ ريذاعة الشروط على اجلماهإب اخلليفة على أدكما   -3

احنراف  أيكشف اقبتهم و يشرتكون يف مر ملا جيب على الوالة القيام به و  يصبح الناس على بينة

  .على سلوكهم لكي ال حيجزهم عن الرعية أيطر 

قد وضع " األمراء إىلفكتب  ،اليت تركها عمر األوضاعو قد حافظ عثمان بن عفان � على  -4

ال تبديل فيغري هللا ما حد منكم تغيري و أمنا وال يبلغين عن  ما مل يغب عنا بل على مإل لكم عمر

مل و ن يكونوا رعاة أ األئمةمر أن هللا إف : (عماله إىلكتبه   أولن كاد بكم غريكم. و بكم و يستب

ليوشكن رعاة ومل خيلقوا جباة و قد خلقوا  األمةر هذه دن صأو  ،ن يكونوا جباةأليهم إيتقدم 

ن إ أال، الوفاءو  األمانةن عادوا كذلك انقطع احلياء و إف ،ةال يكونوا رعان يصريوا جباة و أئمتكم أ

، مث ما عليهم �خذوامور املسلمني وفيما عليهم، فتعطوهم ما هلم وأن تنظروا يف أ السريةعدل أ

  ).�لذي عليهم �خذوهمفتعطوهم ما هلم و ئمة�ألتثنوا 

يطلق يده على اجلملة فكان يويل العامل و  اإلمارةكما سلك علي � طريقة من سبقوه يف  -5

الزهد  إىلكان يدعو عماله يكتشف حاله مبراقبته، و  يته مثكامال يف وال  إدار�فيعطيه تفويضا 

كم مبا يقبض على زمام احلو  األموريضبط  أن. وقد حاول والرفق �لرعية شةعيامل يفواالقتصاد 
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عاوية حول مع م اختلطت بسبب اخلالف األمورن أ إال عرف عنه من ورع وتقوى وسرية صاحلة

 .عثمانالقصاص من دم 

 عهد اخللفاء الراشدين  الدواوين يف

 جياهدون يب بكر الصديق �أعهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص وعهد كان املسلمون على   ديوان العطاء : .1

الشريعة  أحكاميقسمون الغنائم وفق ما قررته  إمناو ، اجلنود رواتب معينة �خذال يف سبيل هللا و 

خلراج ااحلاصلة من  األموالز�دة يف عهد عمر بن اخلطاب و  الفتوحاتن توسع أ إال، اإلسالمية

مر أف األموالعليه املسلمون يف توزيع هذه  نظام مستقر يسري إجياداجلزية فكان ال بد من و 

  .بتدوين الدواوين

فسجل الناس يف دواوين  ،الرومحيدث يف بالد الفرس و مبا بعض الصحابة ممن هلم علم  أشارقد و 

 إدار�او  اإلسالميةة ل، كما استطاع النهوض �لدو مراتبهم وفرض هلم عطاء جيسد ذلك بسحب

  .وتتفوق على أعىت قوى يف العامل آنذاك الفرس والروماملدنية علها تساير ركب احلضارة و جو 

 يهأعطهذا املال حق  له يف إالحد أ" ما من الناس  :قال عمر � رافضا البدء بنفسه يف العطاء

وكلنا على  ،مكأحدك إالفيه  أ�ما و  ،عبد مملوك إالحد أمن حق به أحد أمنعه وما من  أو

قدمه الرجل و و  اإلسالمبالؤه يف ، فالرجل و ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قسمنا عند رسو للنا من كتاب هللا و ز منا

تني الراعي جببل و هللا لئن بقيت ألوالرجل وحاجته، و اإلسالمغناؤه من والرجل و  اإلسالميف 

  .صنعاء حظه من هذا املال و هو مكانه "

لالستمرار يف كثر �جلند أسياسية جعلت عمر بن اخلطاب يهتم الظروف ال ديوان اجلند : .2

ومراتبهم تبعا  أمساءهميسجل فيه لديوان اجلند  أنشأنشر الدعوة ، فو  اإلسالميةالفتوحات 

 ،بتسجيل الراغبني يف االلتحاق �جلندية، كما يقوم الديوان اإلسالم إىلالسابقة للنسب النبوي و 

 و السالمة، اإلقدامو  اإلسالممن حيث : احلرية و البلوغ و  ليتهأهيف  رأىفمن قدم طلبا بذلك 

تفريق بني من تتشابه مالحمه للقده ولونه و يف دفاتر اجليش مع نسبه و  ذا متت املوافقة مت تدوينهإف

  .أعطياتهلم  أيضا أوالدهمو عطيا�م كان نساؤهم أكان للجند   كما. و أمساؤهم
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 أواليت فتحها املسلمون عنوة  األراضيالناجتة عن استغالل  األموالم ضوي :ديوان اخلراج .3

بقى موردا لتمويل تال ينشغل الفاحتون �ستغالهلا و  مل توزع على الفاحتني كغنائم حىتصلحا و 

وجهته الدولة من اخلارج ليقوم بصرفه يف  إيراداتيقوم هذا الديوان بتنظيم و  ،نفقات الدولة

قد استمر العمل والية من الوال�ت. و  أيةن ينقص من حقوق أالشرعية بطريقة منظمة دون 

  .أمجعنيعلي � ثمان و عيلة فرتة �قي اخللفاء الراشدين ين طو �لدوا
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 سابعة:احملاضرة ال             

  يف العهد الراشدي النظام القضائي

  

فقط، حلياة  املتفرغ للقضاء خصصمل يظهر منصب القاضي امل �بكر الصديق  أيبيف عهد  -1

ان املسلم يعرف حقه من حق غريه ويدرك واجبه وواجب غريه فك ،ما للغري ذخأالضمائر والتعفف عن 

  .دادا ملا كان عليه يف عهد النبوة، فكان القضاء امتقوة جربية إىلكان اخلصم يذيعه للعقوبة دون احلاجة و 

  منها :  ،أسبابيف عهد عمر � ظهر القاضي املتخصص لعدة   -2

  .و ظهور مدن جديدة اإلسالمية�متداد الفتوحات  اإلسالماتساع رقعة  -

 .تشابك املصاحل  إىل أدىمما  األمماختالط العرب بغريهم من  -

 .تعدد مهام الوالة بسبب احلالة املدنية اجلديدة  -

 .األفرادنظام تشريعي جديد لفض النزاعات املستجدة بني  إىلاحلاجة  -

موسى  يبألمما جاء يف كتاب عمر و ، ضاة خيلفون الوايل يف هذه املهمةتعيني ق إىل  أدىهذا كله 

ذا إمتبعة فافهم  ةمة، وسنفريضة حمكن القضاء إفبعد،  أمايف القضاء :"  ارضي هللا عنهم األشعري

بني الناس يف وجهك وجملسك  ساوال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له، و نه إ، فذا تبني لكإليك وانفذ إ ديلأ

لى من ادعى واليمني ، البينة عضعيف من عدلك ييأسال وعدلك حىت ال يطمع شريف يف حيفك و 

ال مينعك قضاء حرم حالال، و  أول حراما حأصلحا  إالح جائز بني املسلمني ل، والصنكرأعلى من 

احلق قدمي ال يبطله  إناحلق ف إىلن ترجع أمس فراجعته اليوم يف عقلك، وهديت فيه لرشدك أقضيته 

يف  ، مث الفهم الفهم فيما جتلجل يف صدرك مما ليس حلق خري من التمادي يف الباطلامراجعة شيء و 

  ."بنظائرها األمورقس و  األشباهو  األمثالال سنة ، مث اعرف كتاب و 
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، حيث مل تكن ماحتكامهيف  أحداقد كان القضاة يف عهد اخللفاء الراشدين جمتهدين ال يقلدون و 

 إىلمر رجعوا أذا اشتبه عليهم إوما كتاب هللا والسنة النبوية، فد ، فكان املرجعالقضائية تدون األحكام

  .خللفاء الراشدين وفقهاء الصحابةا

  الراشدي العهدخصائص القضاء يف 

يهم أا يف ر ن مل جيدوا اجتهدو إتهدين يقضون وفق القران الكرمي والسنة النبوية، فكان القضاة جم .1

  .األحكامفقهاء الصحابة الستنباط واستشاروا اخللفاء الراشدين و 

ل املنازعات على اختالف ، فالقاضي ينظر يف كال توجد اختصاصات قضائية خمتلفة .2

 .مواضيعها

، فالكل لزام املتخاصمني بذلكإالقضائية و  األحكامتوجد سلطة قائمة متخصصة يف تنفيذ  مل .3

 إميانه.يه للتخلص من الذنب بدافع يلتزم �النقياد مبا حكم به عل

تسجيلها لرضوخ املتخاصمني من تلقاء القضائية و  األحكاممل تكن هناك حاجة لتدوين  .4

 .الصادرة ضدهم األحكامنفسهم لتنفيذ أ

 .املقضي �ا األحكامقاضي سلطة تنفيذ لل .5

 .مل تكن تفرض رسوم قضائية على املتخاصمني  .6

 أو، املسجد يف السوق :األمرمستقلة، فالقاضي يقضي حيثما استدعى  امل يكن للقضاء دار  .7

 .البيت

كثر من قاض بل للمدينة أالواحدة  يف القضيةلة فلم جيلس للقضاء أد قاضي واحد للمسيوج .8

 .واحد الواحدة قاض

 .ص مرتبات للقضاة للتفرغ لوظيفتهمختص .9

 .ض النظر عن مراكزهم االجتماعية ود���م املختلفةاملساواة التامة بني الناس يف القضاء بغ .10
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  ظلم الوالة و قضاء املظامل 

"  ملسو هيلع هللا ىلص، فقال خذوا حقوقهم منهن �أعندما طلب من الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصيف عهده  األوىل أتهنشو كانت 

قصته سواد "، من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقص منهمنه، و  فليأخذله ماال فهذا مايل  أخذتمن 

 :استو � سواد فقال له :قال لهبعصاه يف بطنه ليستوي يف الصف و  ملسو هيلع هللا ىلصبن غزية الذي طعنه رسول هللا 

قبل قه و نف له رسول هللا من بطنه فاعتقدين فكشأق و العدل فقد بعثك هللا �حلوجعتين � رسول هللا و أ

  ."حىت يكون ذلك آخر عهده بهبطنه 

أفال قعد ع الصدقات بسبب قبوهلم اهلدا� "ممن كلفهم جبم أصحابهبعض  ملسو هيلع هللا ىلصقد حاسب رسول هللا و 

  ."أم ال.. هل يهدى له :مه فنظرأو  أبيهببيت  أحدكم

حد أ حيول دون وقوع ظلم على بكر الصديق � أبو، فكان اء الراشدونو على هذا املنوال سار اخللف

  .مطالبا حبق أويت شاكيا من ظلم حوال عماله، وفتح �به لكل من �أيكشف من الناس و 

 أو، ن كانوا قد ظلموهمإم احلج ليسمع من رعيتهم س خيترب عماله فيستدعيهم يف مواكما كان عمر �

، كسعد ليه مهما كانت مرتبة الوايل ومكانتهإحيقق بنفسه يف كل شكوى ترفع م و يبعث من يتحرى عنه

ختربه ال الكوفة من قلة علمه �لسياسة فهأوقاص فاتح القادسية، وعمار بن �سر الذي شكاه  أيببن 

  .فعزله اإلجابةعمر فلم حيسن 

لناس حىت يرفع النهار ا ىلإه ال خيرج نوا عمرا عزله أللأسهل محص عاملهم سعيد بن عامر و أ و قد شكا

نه كان أل األوىلنه أحدا بليل وله يف الشهر يوم ال خيرج فيه، فحقق عمر بنفسه فلما علم أو ال جييب 

يبقى ببيته ليغسل ثيابه  ألنهالثالثة يل و لكان يقوم ال  ألنه، و الثانية جيلس حيضر خبزه وال خيرج حىت خيتمر

  .اجليش إىلليه الف دينار يستعني �ا فوزعها إ، فبعث فتجف

اركم وال أبشايل عليكم ليصيبوا من عمبعث أين مل إيها الناس أخيطب يف احلج قائال : " � و كان عمر 

، فما قام رجال ليقمل ذلك به فعِ ، فمن فُ ليقسموا فيئكم بينكممنا بعثتهم ليحجزوا بينكم و إموالكم، أمن 
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بن العاص:  وص منه، فقال له عمر ن يقتأ همر أن عاملك فالن ضربين مائة سوط، فإفقال:  ،واحدا إال

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  رأيتقد و  أقيدال  أ�، فقال عمر: خذ �ا بعدكفعلت هذا يكثر عليه ويكون سنة �ن إ

سوط نه مبئايت دينار كل ، فافتدى مدونكم فارضوه :نفسه، فقال عمرو: فدعنا فلنرضه، قاليقيد من 

  .على ذمة الوالة من مال أكما كان عمر � يصادر لصاحل بيت املال ما طر "،  بدينارين

�ما خمصوصة وال أم مل يفردوا للمظامل أ� إال، علي رضي هللا عنهماان بن عفان و سار على �جه عثمو 

  .خللفاء خيلف �ا الوالةذا تعذرت مباشر�ا من طرف اإقضاة متخصصني ف
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  ثامنة:احملاضرة ال              

  يف العهد الراشديالنظام املايل 

يف استمرت بعد ذلك شاؤها يف عهد عمر � و نإختلف الدواوين اليت مت مل اإلداريمت التطرق يف النظام 

 أحكامقد قامت الدواوين املختصة �لشؤون املالية بدور حموري يف ، و اإلسالميةخمتلف مراحل الدولة 

خذ كل ديوان على عاتقه جانبا من هذه املهام املواجهة أ إذ، نفقا�اابة على واردات الدولة و الرق

، فإىل جانب ديوان بيت املال العام كان هناك مصروفا�الة وكثرة إيرادا�ا و متطلبات اتساع حدود الدو 

، فحقق غريهاالنفقات وديوان الصدقات و ديوان وديوان اخلراج و  إمارةاملال اخلاص بكل  ديوان بيت

  .ازدهار اقتصاد الدولةموال و ة األالنظام املايل جناحا كبريا جنم عنه وفر 

   يف العهد الراشدي النظام العسكري   

ال عند احلاجة، القت إىلاتبع نظامه يف ندب الناس  و بكر الصديق على سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أبوسار  -1

 وا�ذن أنلعراق اح الشام و القادة يف فت إىل، حىت كتب ال يكره املتخلفنيفر الراغبني و ظل يستنو 

 .ملن شاء �لرجوع

، خاصة ديوان اجلند ليتابع ذلك أنشأالتجنيد النظامي الرمسي و  أنشأعندما توىل عمر � اخلالفة  -2

ت خاصة ممن الفتوحا إىل نضماملالبعد رغبة الكثري من الشباب �اللتحاق جبيش املسلمني 

صبح التجنيد أكثر فأتنظيما ذا التجنيد يتطلب حزما و ن هأ رأى، مث جاؤوا من قبائل اليمن

ال : "و األقاليم أمراء، حيث كتب على لك مع جتمع الفرس للقاء املسلمنيالزاميا، و تزامن ذ

ن جاء إال جلبتموه، فإدة وال فارسا هل النجأمن  أحداتدعوا يف ربيعة و ال مضر وال حلفائهما 

  .ال حشرمتوه"إطائعا و 

، للمشاركة يف اجلندية اإلغراءو الرتهيب استعمل عامل الرتغيب و عامل الشدة  إىل �إلضافةو 

   .ح العراقفت إمتاممبا ينتظرهم من يفء يف فذكر القوم حلرب جزيرة العرب و 
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 إىلال يكرههم حىت ال يذهب الناس و  خيرين ه أمر ألغزو حبرا و ذن ملعاوية �أيف عهد عثمان �  -3

لزاميا على إالفتوح فظل  إلمتامالتجنيد برا  أما، من كان راغبا طائعا خمتارا إالهذا النوع من الغزو 

 .ود النظامينينمن اجل األرزاقو الرواتب  أصحاب

م االداخلية بعد مقتل عثمان و انقسنظام اجلندية خيتل بسبب الصراعات  أ بدعلي �يف عهد  -4

القتال لنشر  دون املبدأي و أللدفاع عن الر  قتال كانصبح هأ، فأحزابو شيع  إىل نياملسلم

 .ميةأىل بين إ األمرل آ األهليةب �نتهاء احلر و  ،اإلسالم

لذين ا األمراء حتتهم و  مئة،و القائد على  مخسنياخلليفة على و جنود  عشرةكان العريف على و 

  .الذي يكون يف القلب يقود املعركةاجليش  أمريفوقهم مجيعا و  ،غريمهايقودون امليمنة وامليسرة و 

  يف العهد الراشدي النظام االجتماعي

   اإلسالميعناصر السكان يف ا�تمع  

  MU T S R Q L ساسأليمحو ذلك على  اإلسالمة يف بهل عصأكانوا   :العرب  .1

بالال احلبشي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا ل، و كان �لتقوى الإعجمي أى ليس لعريب فضل علو ، 13الحجرات 

ال اعتبار للجنس يف نه أتعلم منه الصحابة ل البيت و آوى سلمان الفارسي من آو  ،صهيبا كاتبامؤذ� و 

  .الراشدينسار الناس على ذلك يف عهد اخللفاء حياة الناس و 

�م سواء يف  توحة جعلهم يقيمون جممعات سكنية خاصةفن انتشار العرب يف البالد املأ إال

، و  راق على ضفاف الفرات يف الكوفة والبصرةيف الع أو، وفلسطني األردنو ضواحي دمشق ومحص 

ن ذلك أ إالعدم االختالط �لصليبيني و  األنسابكان الفاحتون يقصدون من ذلك عدم اختالط 

 أيبكرب يف عهد عثمان بن عفان مث علي بن ألك بصورة وبرز ذض النزاعات القبلية عب �رأسرعان ما 

ن تكرب أرادوها أصحاب الفتنة أدارت جلمع الشمل يف اجلمل وصفني، ولكن ، مث احلروب اليت طالب

   .الراشدة اإلسالميةانتهت اخلالفة فحدث ذلك و 
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كما مل يفرق الرسول ، و سرى حربأال و  يكونوا رقيقا ملوهم املسلمون من غري العرب و  :املوايل  .2

بني املسلمني بسبب جنسهم كذلك فاخللفاء الراشدون ، فجعل عمر بن اخلطاب التمييز يف  ملسو هيلع هللا ىلص

سياسته على  أوضحو املوايل، يف ذلك بني العرب و  ال فرق اإلسالميف  األسبقيةالعطاء حبسب 

نا يوم  موىل مبحمد ملسو هيلع هللا ىلصأعمال وجئنا بغري عمل فهم �أل األعاجمو هللا لئن جاءت " فقال: األعاجم

  .ن من قصر به عمله مل يسرع به نسبه "إالقيامة ، ف

مع ت�م يف ا�أ إالخذ عثمان حذره منهم أ، املوايل حدأبن اخلطاب على يد بعد مقتل عمر و 

ليه عن سوء إشكوى ترد  أيفيها عن  والئه يعنفهم إىلرسل رسائله أبقوا بنفس املكانة، و  اإلسالمي

  .معاملتهم لغري العرب

مل تنتزع يديهم و أن كل الدواوين يف أاملكانة يف عهد علي �، و يكفي كما نعم املوايل بنفس 

   .اإلسالممنة يف عهد آعاشوا حياة طيبة و  األموييف العهد  إالمنهم 

، فقد منحوا من قبل الفاحتني هل الذمة من اليهود والنصارى �حلرية الدينيةأمتتع  : هل الذمةأ .3

خلطب � لبيت يف العهدة العمرية اليت منحها عمر بن ا، و مواهلمأرواحهم و أهود على �مني الع

  .التسامحو  اإلنسانهي منوذج حلقوق املقدس و 

سبق  كما  اإلسالمكبرية كرواسب للماضي فجاء  عداد�كانوا ضمن طبقات ا�تمع   الرقيق : .4

ونه قد كانوا يعامل، و رق خمتلفة للقضاء على هذا النظاممهد بط، و ليخفف عنهم قسوة هذا النظام

  .معاملة حسنة قبل وبعد عتقهم
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  :تاسعةاحملاضرة ال           

  األمويالنظم اإلسالمية يف العهد 

  أوال: النظم اإلدارية 

  اختيارات دقيقة، فيها: ضع ألسس �بتة و خياختيار الوالة كان 

موية عروبتها حلما ودما، وقد عرف على الدولة األ ،رب اخللصن يكون هؤالء العمال من العأ .1

 موية.سرة األفراد األأالة مت تعيني من ن مل جيدوا من الو إف

للحجاج بن يوسف الثقفي  ز�دة نفوذ الوايل واختصاصاته مثل السلطات االستثنائية اليت منحت .2

 وغريه من والة املشرق.

ضرورة التحقق من الكفاية اإلدارية والقدرات اخلاصة من الوايل املرشح نظرا حلجم التكاليف اليت  .3

 يتحملها خاصة الفتوحات.

 إىلمندو� عنه  بعض االستثناءات حيث يرسل الوايل قامته، معإضرورة إقامة الوايل يف حضرة  .4

 الوالية مثل عامل اخلراج وصاحب بيت املال وصاحب الشرطة ويرسلون اليهم تقارير.

كان الوايل يطلق عليه اسم العامل كما كان على عهد اخللفاء الراشدين، مث تطور ليلقب �ألمري  .5

 ، والعامل يطلق على رئيس الناحية اإلدارية.األمويوكان يطلق على أبناء البيت 

 ووالءه للخليفة. إخالصهمدة أطول كلما ثبت  إقليمهمري يف األ أويبقى الواىل  .6

على إقليم �كمله ويتصرف يف كل  اإلشرافذا �كد اخلليفة من قدرات الوايل يعطيه صالحية إ .7

حكم إقليم املشرق كله وكذلك فعل عبد  هبيأليم: مثل منح معاوية ز�د بن الدول التابعة لإلق

امللك بن مروان مع احلجاج بن يوسف، وكان هؤالء يعينون نوا� هلم على املناطق التابعة 

 إلقليمهم.

اخلالفة  إىلعمل اخللفاء على اطالق يد الوالة كل مشاكلهم املالية الداخلية دون الرجوع  .8

 .أقاليمهمواالكتفاء الذايت يف 
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الالمركزية أحيا� واملركزية أحيا� أخرى حبسب درجة ثقة اخلليفة يف الوايل  �رجح حكمهم بني .9

 وقدرة هذا األخري على التحكم يف تسيري واليته.

 العاجزين عن السيطرة على شؤون األقاليم خوفا من الفنت. أوحماسبة اخللفاء للوالة املقصرين  .10

ة اخلليفة السابق يف حال الشك كثريا ما حيدث انقالب اخللفاء على بعض الوالة بعد وفا .11

فيهم، مثل عزل سليمان بن عبد امللك حملمد بن القاسم قائد بطوالت فتح اهلند والوايل عليها،  

 .األندلسكما عزل قتيبة بن سلم بطل فتح ما وراء النهر، وموسى بن نصري بطل فتح 

ية خاصة ممن كانت امتاز عهد عمر بن عبد العزيز بتدخله يف شؤون الوالة لوقف ظلمهم للرع .12

هلم سطوة يف عهد اخللفاء السابقني مثل يزيد بن املهلب وايل املشرق الذي سجنه وصادر 

 واختار مكانه والة عرفوا �لعدل والتقوى. أمالكه
 

  �نيا: الدواوين

نظرا لز�دة الفتوحات وز�دة فتح البالد التابعة للفرس والروم،  األموينيعرفت الدواوين تطورا يف عهد 

  ومنها: 

عهد  إىلكانت تسري وفق ما كانت عليه يف العهد الراشدي   أ�ا إالدواوين اخلراج  ديوان اخلراج: .1

 .األمصارعبد امللك بن مروان الذي شرع يف تعريب الدواوين بدءا مبقر اخلالفة مث �قي 

هو الدائرة الرمسية اليت تشرف على مراسالت اخلليفة سواء مع الوال�ت و  ديوان الرسائل: .2

هلذه  االت السياسية واالقتصادية، وكان خيتارحىت مع الدول األخرى يف احل أو واألمصاراألخرى 

 أسراروممن يتمتعون بقوة الشخصية والذكاء ألنه يكون مؤمتنا على  أقر�ئهالوظيفة من خاصة اخلليفة و 

 نه حيرر الرسائل الرمسية وينشر بني الناس املراسيم والقرارات والرتتيبات اإلدارية.أالدولة كما 

ويشمل اإليرادات املتنوعة للدولة من األمالك غري املنقولة كاألراضي واملباين  ديوان املستغالت: .3

 اخلاصة �لدولة.

، وصرف نفقات اإلدارة ستهوألبويكفل بصرف نفقات تسليح اجليش ورواتبه  ديوان النفقات: .4

 املركزية اليت توزع مرافق الدولة على الدواوين املختلفة.
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 واألعطيات األرزاقوهو كما كان يف عهد اخللفاء، يتكفل �حصار اجلند ومقدار  ديوان اجلند: .5

 اليت حتدد لكل واحد منهم حسب درجته ومكانته.

 اب احلقوق على النحو احملدد شرعا.ويتكفل بتوزيع موارد الزكاة على أصح ديوان الصدقات: .6

ألف  مئةمع رجل ليعطيه  أبيهرسل كتا� لز�د بن إذ أسفيان،  أيبه معاوية بن أأنش ديوان اخلامت: .7

ألف من الرجل،  مئةألف، وعند تقدمي احلسا�ت تفطن لذلك معاوية وأعاد  مئيتفغريها الرجل لتصري 

 وانشأ الديوان ليختم كل الرسائل �لشمع من اخلارج حىت ال تفتح وال يعرف حمتواها.

مبا  رهوأخطالوايل  إىل األخبارسفيان ومهمته نقل  أيبوأول من اختذه معاوية بن  ديوان الربيد: .8

ما يدور بني الناس،  وكان يستعمل أحيا� للتجسس ونقل  ،لف املناطق ال سيما البعيدة منهاجيد يف خمت

 األشخاص من أماكن بعيدة بسرعة. أوكان يستخدم لنقل املواد 

املالبس الرمسية ويطلق على املكلف به: صاحب الطراز، وكما يقول  إعدادوفيه  ديوان الطراز: .9

ال�م ومشارفة آوتسهيل  أرزاقهم وإجراءواحلاكة منها  واآللةينظر يف أمور الصباغ  -ن خلدون: با

احلرب  يف واألعالمأعماهلم. وكان ينتج الزي الرمسي للخلفاء والوزراء واحلجاج واجلنود برتبهم املختلفة 

    والشارات والشعارات يف مجيع األحوال وكانت تعد من احلرير والديباج ويكتب عليها.
  

وعقوبة خاصة للمشتبه فيهم ملراقبتهم.  وتتمثل يف نظام املراقبة ونظام السجل ونظام املراقبة وسيلة وقائية

بتهم ومكافحة ملراق اإلجراميأما نظام السجل فهو سجل خاص �ملشتبه فيهم من ذوي امليول والنشاط 

�بعة  األمروممن أسندت هلم هذه املهمة: اجلعد بن قيس. وكانت الشرطة �دئ  ،اجلرمية قبل وقوعها

  استقلت عنه واستقل صاحب الشرطة �لنظر يف اجلرائم. أ�ا إالللقضاء 

وتنقالته حتمل امسه وموطنه  أسفارهبطاقات التعريف لكل شخص حيملها يف  أووقامت �عداد السجل 

البطاقة للتأكد من هو��م ومن  األصلي وعليه لصاحب الشرطة القبض على من ال حيملها معهم هذه

دخل هشام بن عبد امللك نظام أويدفع رسم قدره مخس د�نري. و  دبيان استبدال فاقضاعها يعد له أ
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عمال صاحب الشرطة والقائد حيث غلب أه �ألعمال اليت تعترب وسطا بني ويضطلع صاحب األحداث

مخاد الفنت ومطاردة الثائرين. وكانت لكل مدينة إكري حلماية اخلليفة والقدرة على عليها الطابع العس

خاصة ويلبسون ز�  أعالم، وكان هلم وأعوانحب شرطة املدينة ويساعده �ئب شرطتها مسؤول عنها صا

  خاصا وحيملون ترس ومطارد وحيملون فوانيس يف الليل ويصطحبون كالب احلراسة. 
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  :احملاضرة العاشرة              

  يف العهد األموي النظام القضائي

  وعرف تطورات مهمة منها:  األموياتسع القضاء خالل العهد 

اليت يصدرها القضاة، وروى الكندي يف   األحكامسجالت القضائية اليت تكون فيها استحداث ال .1

ليه يف املرياث فقضى بني الورثة مث تناكروا فغادروا إن سليمان بن عمر اختصم أوالقضاء كتابه الوالة 

 ول قضاء يسجل يف سجل.أائه واشهد فيه شيوخ اجلند. فكان بينهم فكتب كتا� بقضفقضى 

تنظيم سلطة قضائية عليا مهمتها النظر فيما يعجز عنه القاضي فينظر فيها من هو اقوى منه يدا  .2

وذلك لوقف تعدي ذوي اجلاه والنسب، وهلذا كانت املظامل تسند لرجل جليل القدر كثري الورع مهاب 

 القاضي. أوالوايل  أويف ا�تمع، وكاتب هيئة املظامل تنعقد بر�سة اخلليفة 

ممن خيشون هللا وحيكمون بني الناس �لعدل وكانوا مستقلني يف  األمويضاة يف العهد كان الق .3

 ا�م حتت رقابة اخلليفة يعزل من يشذ فيهم عن الطريق السليم. إال أحكامهم

  �لثا: النظم املالية 

  .بعمارة األرض األمويكانت الدواوين �تم مبختلف األمور املالية للدولة، واهتم خلفاء العهد 

  رابعا: النظم العسكرية 

بالد الصني واهلند وما  إىلالعسكرية والفتوحات اإلسالمية اليت وصلت  العبقريةعصر  األمويكان العهد 

  غر�. واألندلس إفريقيابعد استكمال فتح  أرو�وراء النهر شرقا، وتوغلت على حدود 

  ديوان اجلند: 

هل السوابق فرتتب اجلند حبسب أن انقرض أ إىل نوكان يسري كما كان على عهد اخللفاء الراشدي

البلوغ / احلرية اإلسالم/ السالمة ط االلتحاق �جلندية فتمثلت يف: شرو  أماالشجاعة والوالء يف احلرب، 

ن يف دفاتر اجليش مع نسبه وقده ولونه ومالحمه وما مييزه عن غريه وِّ ذا توفرت هذه الشروط دُ إف. اإلقدام/

يقلون حبسب ما للخليفة من  أولكيال تتشابه األمساء، وأصبح املال وسيلة جذب اجلند فيكثر اجلند 
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ألوىل، كما مال، وكذلك كان العلويون والزبرييون واخلوارج خالفا ملا كان عليه التجنيد يف أ�م اإلسالم ا

 إىلهل املشرق فيحار �جلند يف مهمات معينة مث يعودون أخاصة من طرف قادة  النظام التناهد اعتمد

حلركات اخلارجية عن مع كثرة ا اإلجباري، ولكن منذ عهد عبد امللك بن مروان عاد التجنيد أوطا�م

واستعمل عليها احلجاج بن يوسف حتشد الناس وحترق  ،مجاعة الساقة حيث قرر �ليف طاقة اخلالفة

  بيوت املتخلفني عن القتال.

، األندلسفضموا الرببر للجيش ملساعد�م يف فتح  إفريقيان فتحوا أ إىلعربية كلها  األمويةوكانت اجليوش 

فيها ، و ميسنظام الصفوف واعتمدوا طريقة الفرس يف تنظيم اجليش الذي أصبح يسمى اخل األمويونترك 

يف  قلب اجليش يف الوسط حتت امرت القائد العام واىل ميينها امليمنة وعلى يسارها امليسرة، كتيبة الفرسان

وكان اجلند كلهم يعرفون السباحة وركوب اخليل وحيملون الرا�ت. وكان  ،املقدمة وخلفها كتيبة الساقة

. -هندسة مدنية–مرضات والفعلة ضمن اجليش مدنيون منهم القصاص والقراء والعمال واألطباء وامل

  لثلوج والذين حيفرون الفنادق... يبين اجلسور ويزيل ا أويسوي الطرق  أوومنهم يقطع األشجار 

  العدة والعتاد: 

كان اجليش �عداد كبرية تفوق مئة ألف يف بعض املرات وكانت رواتبهم تتضاعف من حني آلخر، 

وكل ما مات خليفة زادهم اخلليفة اجلديد عشرة دراهم، فكانوا  األموينيجانب  إىلالستمالتهم يف القتال 

يفرحون لذلك. كما اهتم األمويون �ملنشآت العسكرية وكانت تقام معسكرات اجلند حسب ما يسمح 

للسيطرة على املواقع االسرتاتيجية ونقط احلدود واملدن الساحلية، كما أكثروا من بناء خمازن الطعام 

  .اإلسطبالتوبنوا عالف واأل واألرزاق
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