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 لممخصا
يبين ىذا البحث من ىم الموالي ومن اين جاءت تمك التسمية ومتى ظيروا في اي حقبة وما    

شغل الموالي في صدر  اذ والعباسية ىل ىو سمبي ام ايجابي، األمويةكان دورىم في الخالفة 
رة. في الزراعة والصناعة والتجامثاًل  في مختمف مرافق الخالفة واعممو . محددةاالسالم مناصب 

لكن تعرض بعضيم  االموي.وكان ليم دور كبير في الفتوحات االسالمية وخاصة في العصر 
في العصر العباسي اذ  نفوذىمازداد لالضطياد مما ثاروا عمى االمويين وقوفًا مع العباسيين و 

اصبح الموالي بطانة الخميفة ورجال دولتو وشغموا المناصب االدارية اليامة وسيطروا عمى بيت 
اما المبحث الثاني فعرض كيف  واصطالح.معنى الموالي لغة  األولاذ تناول المبحث  مال.ال

   ودورىم . اما المبحث الثالث فعرج عمى مكانة الموالي )ملسو هيلع هللا ىلصكان الموالي في عصر نبينا دمحم 
والمالية تجاه  األمويون وسياستيم اإلدارية وشرح المبحث الرابع الراشدين.ودورىم زمن الخمفاء 

في العصر العباسي األول وسياستيم اإلدارية  ون العباسيالموالي. اما المبحث الخامس بين 
 الموالي. والمالية تجاه 

ولممزيد من المعمومات فقد تضمن متن  الحقبة.حركة الشعوبية التي قامت في تمك  فضاًل عن
  ىوامشو.مع  أكثرالبحث تفاصيل 

Research Summary 

    his research shows who are the loyalists and where did that name come 

from, and when did they appear in any era and what was their role in the 

Umayyad and Abbasid caliphate? Is it negative or positive? They worked 

in different caliphate facilities, for example in agriculture, industry and 

commerce. They had a great role in the Islamic conquests, especially in 

the Umayyad era. But some of them were persecuted, which revolted 

against the Umayyads and stood with the Abbasids and increased their 

influence in the Abbasid era, as the proletariat became the successor of 

the caliph and his state and held important administrative positions and 

controlled the House of Money. The first topic dealt with the meaning of 

pro-language and terminology. As for the second section, he presented 

how he was loyal in the era of Prophet Muhammad (peace and blessings 

of Allaah be upon him) and their role. As for the third topic, it 

undermined the position of the loyalists and their role in the time of the 

middle caliphs. The fourth topic explained the Umayyads and their 

administrative and financial policies towards the loyalists. The fifth topic 

between the Abbasids in the first Abbasid period and their administrative 

and financial policy towards the pro. 

As well as the movement of populism that took place in that era. For 

further information, the research included further details with Huamesh. 
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 المقدمة 

وعمى آلو وصحبو  الحمد هلل والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين الرسول االمين دمحم   
 . ومن سار عمى نيجو الى يوم الدين ... اما بعد أجمعين،

كان الموالي في بداية الفتوحات اإلسالمية من أسرى الحروب ثم اصبحوا عبيد ثم اسمموا فاعتقوا 
ا االسم عمى كل أبناء البالد المفتوحة من غير العرب والذين دخموا أطمق ىذ موالي ثمفاصبحوا 

اإلسالم وايدوا العرب في دينيم وقد انحسر ىذا المصطمح في البداية عمى الفرس الن معظم 
الموالي في الدولة االسالمية كانوا من الفرس ثم أطمق عمى كل المسممين من غير العرب، 

 .غير العرب  بشكل عام ويطمق عمييم أيضا اسم األعاجم )
لقد شغل الموالي في صدر االسالم مناصب بسيطة ولم يمنحوا مناصب كبيرة. فقد عمل الموالي 
في الزراعة والصناعة والتجارة. وكان ليم دور كبير في الفتوحات االسالمية وخاصة في العصر 

اة بينيم وبين الفئات عدم تحقيق العدالة والمساو من االمويين ل استاءوالكن رغم ذلك  االموي.
انضم الموالي الى حركات ثورية ضد االمويين فقد كان  اذالسيف والثورة  لجأوا الىاالخرى لذا 

لذا ازداد وتعاظم نفوذ  لمموالي دور كبير في الدعوة والثورة العباسية التي اطاحت بحكم االمويين.
الموالي بطانة  أصبحصر العباسي اذ الموالي في الدولة االسالمية وبمغ ىذا النفوذ ذروتو في الع

 الخميفة ورجال دولتو وشغموا المناصب االدارية اليامة وسيطروا عمى بيت المال. 
ان ىذا الموضوع ميم جدا اذ يعد درس الماضي لمحاضر والمستقبل ويجب دراستو والبحث عن 

  .احداثوكل ما ىو جديد في تاريخنا االسالمي وما ىو مخفي ممكن ان يفسر من 
 الموالي لغة واصطالح االول:المبحث 

 واالصطالح:في المغة  الموالي-ٔ
لمموالي معاني متعددة في المغة العربية، ولكل معنًا منيا داللتو، فيذه الكممة تجمع فرقًا     

حميف القوم  –متعددة ومختمفة لعدد من األصناف، فيقال لممعتق مولى، ولحميف القوم مولى 
ل مواليو، ومولى المواالة رجاًل من غير العرب وأسمم عمى يديك، ومولى وعصبة الرج –منيم 
 . 0) عتيقكالنعمة 
ذا قالت العرب المولى يراد بو معاني متعددة يميز بعضيا عن البعض المعنى المراد،   وا 

فمثاًل المولى في الدين وىو الولي، والمولى العصبة، والمولى بالحمف، رجاًل حالفك وانضم إليك 
بعزك، ويمتنع بمنعتك، والمولى الذي تعتقو من الرق فينتسب بنسبك، وبيذا سمَي المعتق  يعز

، وىم المخصوص بالدراسة سواء  2)والءبالمولى، ومن ىاتين المعنيين األخير يراد رجاًل والء قوم 
 احالفًا أو عتقًا.كانوا 
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ابن العم والعم  والموالي:ولى ))الوالء مصدر الم نريد:وتوجد معاٍن أخر لموالء وىي غير ما     
، سواء كانوا أفرادًا أو  4)فالعبد والمعتق والمحب والثار والجار والحميف  3)واألخ والعصبات((

، فقد كان المجتمع العربي قبل اإلسالم يعرف الوالء  5)قبيمة، ىذا الوالء عرفتو العرب قبل اإلسالم
ل مع بعضيا ومرتبطة برابطة المواالة، ووجدت ومشتير فيو وجود الموالي، وىناك تحالفات لقبائ

. وفي يثرب قبل اإلسالم شيدت تحالف ومواالة  6)حاالت عديدة لحمفاء وموالي وأفراد كثيرين
 . 7) والخزرجلقبائل الييود مع عرب األوس 

،  8) موالىمفمخالفة الييود لقبيمتي األوس والخزرج، ظير أفراد عرفوا بـ حميف بني فالن أي     
.  9) مرادناوالمعنى البعيد عن الدراسة أن يعرف األقارب وأبناء العمومة بالموالي وىذا بعيد عن 

 . 01) األخرى وىكذا من المعاني  وينتسب لوويطمق عمى الحميف التابع، ألنو يتبع لمواله 
الذين دخموا إلى  –األعاجم  –المولى تسمية تطمق عمى أقوام من غير العرب  االصطالح:وفي 

لدين اإلسالمي وألحقوا بالقبائل العربية، وفق مبدأ الحميف حتى قبل الذي يسمم عمى يديك ا
أن العجم لما دخمت عمى  لمطبراني:. وفي رواية  00) مواليومواليك، فأحدىم مولى وجمعيم 

 . 02) العربالعرب لم يجدوا اسمًا ليم فسموىم الموالي، فأصبح عممًا لممسممين من غير 
 الكريم:ي القرآن الموالي ف. ٕ

ورد لفع الموالي في العديد من اآليات القرآنية الكريمة وبمعاني شتى، كأبناء العم وبمعنى     
 هالجاللة وفي آيات أن هللا مولى لممؤمنين من عباد بيا لفعالنصرة والمحبة وفي أحيان يراد 

 الصالحين ومن ىذه اآليات نورد طائفة.
نِّي ﴿-  .(ٖٔ)﴾َي ِمْن َوَراِئيِخْفُت اْلَمَوالِ  َواِ 
 .(ٗٔ)﴾َلُيمْ ِبَأنَّ َّللاََّ َمْوَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفِريَن ال َمْوَلى  ﴿ َذِلكَ -
وا ِإَلى َّللاَِّ َمْوالُىْم اْلَحقِّ ﴿ -  .(٘ٔ) ﴾ُثمَّ ُردُّ
 .(ٙٔ) ﴾ ال ُيْغِني َمْوًلى َعْن َمْوًلى َشْيئًا َوال ُىْم ُينَصُرونَ  ﴿ َيْومَ -
نْ -  .(ٚٔ) ﴾ َتَولَّْوا َفاْعَمُموا َأنَّ َّللاََّ َمْوالُكْم ِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصيرُ  ﴿ َواِ 

وغير ىذه اآليات التي ذكرنا العديد من الشواىد القرآنية التي تدلل عمى ذكر المولى والموالي، 
 اسة.أثرنا عدم ذكرىا تجنبًا لإلطالة وعدم موافقة معانييا لممراد من الدر 

 اإلسالم:الوالء في . ٖ
اتخذت لفظة الموالي في استعماليا عدة معان، وحسب العصور التي استعممت فييا، ففي     

،  08) اإلسالمالمسمم من أىل األعاجم الذين دخموا  أعتقواإلسالم أطمق المولى عمى العبد الذي 
، والعبيد جعل الواجب في عتقيم وىؤالء لما جاء اإلسالم رفع شأنيم وألحقيم بالفاتحين تكرمة ليم

 . 09)بعد اإلسالم أن يمحقوا بقبيمة المعتق
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وكانت كممة مولى تدلل عمى معنيين األول الوالء بالعتق والثاني الوالء بالعقد، وىذا األمر لم     
منتشر في الجزيرة العربية ويتصرف فيو  جاء ولوالءيكن وليد الصدفة في اإلسالم، فاإلسالم 

 . 21) ومواليوما شاءوا دون قانون يبين العالقة السميمة في مراعاة مصمحة المولى العرب كيف
فمما بعث الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص  وأخذ نور اإلسالم يشع عمى مكة والجزيرة العربية ثم جاءت دولة     

م الخمفاء الراشدين من بعد الرسول أخذت األمور تتبدل واتبع المسممين اإلحسان في عبيدى
وعتقيم من ربقة العبودية، ورفع شأن األعاجم، وأصبحت مكانتيم في المرتبة التي يعامل فييا 

 . 20)العربي المسمم
بل المولى تربع عمى مرتبة األخوة مع أخيو المسمم التي يتعامل بيا أخوة النسب لدليل قولو     

 .(ٕٕ)ىب(())الوالء لحمة كمحمة النسب ال يباع وال يو  :ملسو هيلع هللا ىلص()
وأراد الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص  القضاء عمى أحالف الجاىمية ونيى عنيا، لعممو لما فييا من ضرر عمى     

 . 23) الجامعةا من أسباب التفريق والبديل منيا األخوة اإلسالمية ـــــــــــــــــالمجتمع اإلسالمي، فرأى
ز إلى بعض عمالو في واليات دولتو وفي العصر األموي كتب الخميفة عمر بن عبد العزي

ووالء المواالة، فالعرب كانوا  .(ٕٗ) ))الموالي ثالثة، مولى رحم، ومولى عتاقة، ومولى عقد((
يتناحرون قبل اإلسالم بالعديد من الوالءات بضمنيا والءات أقرىا اإلسالم وجعميا مبدًأ 

 يمي:، وسأذكر من الوالء ما  25)لمتناصر
 :والء العتاقة-ٔ
، فالمسممون نظروا  26) لسيديراد بو الممموك الذي اعتقو صاحبو، فالعتاقة عتق العبد الممموك     

إلى موالييم سكان البالد التي فتحوىا بوصفيم موالي ليم وليسوا رقيقًا، واطمقوا سراحيم والسيما 
 . 27)الذين قد أسروا في الحروب، وقبموا منيم من دخل إلى اإلسالم

مالكو بعد أن أخذ حريتو نسب إلى معتقو، وىذا ىو والء العتاقة  أعتقوعبد الذي وكما ذكرنا أن ال
. وا عطاءه  29). والمراد بمولى النعمة لقيام المعتق باألنعام عمى عبده بعتقو 28)أو والء النقمة

. ويستدل عمى تمك العالقة  31)الوالء إال إذا رفض المعت ىذه العالقة فاستحق بذلكالحرية 
ولم يرضى الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص  من العرب المشركين  30)   ))الوالء لمن اعتقنبوي الشريف بالحديث ال

 . 32)غير اإلسالم، ألن العرب في العصر الجاىمي كانت تأنف الخضوع والذل
ن الدليل عمى عدم ضرب الرق عمى العرب وأنو امر غير مرغوب آلنفو العرب وعدم      وا 

))ال يقبل من مشركي العرب والمرتدين، إال أحد األمرين اإلسالم أو   خضوعيم وأن الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص
و كان االسترقاق جائزًا عمى العرب لكان اليوم، ــــــــ))ل :لقولو )ملسو هيلع هللا ىلص  في غزوة حنين (ٖٖ)(( السيف

تحرير البالد العربية وفي العصر الراشدي وانسياح العرب المسممين في  .(ٖٗ) إنما أسر وفداء((
في بالد الشام والعراق، وفتحيم لمدن وبالد العجم، وفي خالفة الفاروق عمر بن الخطاب )رضي 
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هللا عنو  لم يرضى بسبي العرب واسترقاقيم، ففي عيد الخميفة الصديق أبو بكر )رضي هللا عنو  
هللا عنو  عمى الخميفة  أعتق ارقاء أىل الردة وردىم إلى عشائرىم، وذلك بمشورة من عمر )رضي

))وكن أول ما عمل بو عمر، أن رد سبايا أىل الردة إلى  :أبي بكر الصديق )رضي هللا عنو 
))أنو  :وفي نص آخر ،(ٖ٘) عشائرىم، وقال ك إني كرىت أن يصير السبي سنة عمى العرب((

ين النصين . وفي ىذ 36) ليصبح بالعرب أن يممك بعضيم بعضًا، وقد وسع هللا وفتح األعاجم((
نيي عن استرقاق العرب بعضيم لبعض، وفد أوصى الخميفة عمر )رضي هللا عنو  الخميفة من 

، وبيذه الفتوحات  38)، وأنو ال سباء عمى عربي 37) اإلسالمبعده بالعرب خيرًا فإنيم مادة 
وا اإلسالمية كثرت في الدولة اإلسالمية وفي بالد العرب الرق وعتقيا وانتشر الموالي من أسر 

واعتقوا، وكانوا من األعاجم الذين أسمموا فرسيم وروحيم، وباقي األجناس التي في كالميا 
 . 39)حجتو

 العقد:والء -ٕ
يراد بالعقد العيد وجمعيا عقود، فإذا قيل عاقد المولى سيره أو عقدت عميو أنك الزمتو الوفاء     

. ومولى  42)التبعية لنصرتو ومنعتو، وىو مولى المواالة، و  40)، والعقيد الحميف 41)لك بالميثاق
العقد يتبع وينتمي رجل أقل شأنًا لرجل آخر بعقد فيقول المولى الذي أسمم عمى يد غيره أثناء 

. وىكذا يصبح  43)العقد أنت ترثني إذا مت وتدفع الدية عني إذا جنيت فيقول مواله قبمت الشرط
الوالء أقره اإلسالم لحديث الرسول )صمى  . وىذا 44)تبعًا بيذه الشروط إلى مواله ألنو قبل والءه

 . 46)، وىذه موثقة بالمواالة والحمف 45) ))مولى القوم منيم وحميفيم منيم((  :هللا عميو وسمم
أن ىذا الوالء امتدادًا لموالء القبمي الذي كان قبل اإلسالم، وعندما جاء اإلسالم  البالذري يرى     

و بعض القبائل العربية وبين القبائل العجمية التي رضيت أقره وسمع بعقد الوالء بين األشخاص أ
.  48)، ومن تمك األخالق، محالفة اأٍلسادرة لقبيمة بني تميم في مدينة البصرة 47)باإلسالم دينًا ليا

وىذا األمر اراد منو أىل البالد المفتوحة االحتماء والتحالف مع قبائل عربية مشيورة ومتخذة وليا 
 . 49)قوة في بالدىم

، أو أىل بالد  51)وفي كممة أخيرة نستنج أن الموالي أما عبيدًا أعتقوا فصاروا أحالفًا وموالي    
فتحيا العرب المسممون، وقبموا باإلسالم طواعية، ودخموا بتحالفات مع القبائل العربية المشيورة 

لبحث با ستناوليم، وىم من  50)لغرض االحتماء واالنضمام إلييا، فأصبحوا موالي بالحمف
 والدراسة.
 (:الموالي في عيد الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص الثاني:المبحث 

لما ظير نور الرسالة وجير بيا النبي )ملسو هيلع هللا ىلص ، كان زيد بن حارثة )رضي هللا عنو  أول الموالي     
لذي أثر الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص  عمى والده الذين آمنوا بالرسول )ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان حب رسول هللا ومواله ومتبناه، ا
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وأىمو واختاره أىاًل وعشيرة وظل يخدمو، فمما ظير نور الرسالة كان أول الموالي المؤمنين 
ولما ظيرت الدعوة إلى العمن وأخذ الناس بقبول اإلسالم كدين واإليمان بدعوتو،  . 52)بدعوتو

االرقاء الخدم الذين عندىم، فكان منيم سمية  اشتد أذى كفار قريش عمى من أمن والسيما عمى
وياسر وابنيم عمار رضوان هللا عمييم أجمعين وغيرىم الكثير، وكان أبي بكر الصديق )رضي 
هللا عنو  إذا مر بأحد الموالي ويعذب يشتريو من أسياده ويعتقو، فمما سمع أبو قحافة والد أبي 

يا بني أراك تعتق ورقابًا، فمو  :ب الصديق قائالً بكر الصديق )رضي هللا عنيم  وكان مشركًا خاط
، فمم يقبل مقالة والده واستمر في نصرة المظمومين الذين أصبحوا فييا  53)عتقت جمدًا يمنعوك

 بعد من األسياد واألمراء حممة الدين القويم والنور الميدى لمعالمين.
الي وكانوا يخدموه، وييتموا بأمره مع المسممين األحرار وكان لمرسول )ملسو هيلع هللا ىلص  عددًا كبيرًا من المو     

شقران، وكان حبشيًا وقيل فارسيًا، وسممان  :من العرب وربما وصل عددىم العشرات منيم
 :الفارسي من الصحابة المشيورين حتى أن الرسول فضمو عمى الكثير من الصحابة بقولو

  سفنة وأبو حمزة ويسار وىؤالء الموالي من أمم شتى )سممان منا أىل البيت   ومن مواليو )ملسو هيلع هللا ىلص
استوطنوا في الجزيرة العربية منذ العيد الذي سبق اإلسالم، فمما ظيرت الدعوة اإلسالمية 

 . 54) اعتنقوىا وآمنوا بما جاء بو النبي )ملسو هيلع هللا ىلص 
روا باإلسالم في مكة المكرمة أن أول الموالي الذين جي :ويذكر أحد مؤرخي السيرة النبوية    

وقفوا بوجوه المشركين من ثريش كان بالل بن رباح وخباب بن االرث، وصييب بن سنان 
، ويرى المستشرق فميامرن أن اتباع الرسول  55) الرومي، وسمية وعمار ابنيا )رضي هللا عنيم 

وأثناء اضطياد .(ٙ٘) الموالي والرقيق(( ))أفراد من أصدقائو وأقربائو ومن :)ملسو هيلع هللا ىلص  األوائل كانوا
مشركي قريش لممؤمنين من الصحابة الكرام )رضوان هللا عمييم ، القى الصحابي الجميل بالل بن 
رباح أذى من المشركين، وأراد المشركين أن يفتنوه عن دينو، فمم يتزحزح عن اإليمان حتى أن 

اًل ودفعو إلى صبيان قريش وأخذوا يمعبون سيده ىان عميو مواله فأخذه وكتفو وجعل في عنقو  حب
، فمما ظير  58) ، وكان أمية بن خمف من يتولى عذاب بالل )رضي هللا عنو  57)بو في مكة

اإلسالم وعال شأنو وقف بالل )رضي هللا عنو  لنصرة الدين ومقاتمة المشركين من قريش، وأظير 
.  59) ممين في عيد الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص بسالة وشجاعة في غزوة بدر وغيرىا من غزوات وسرايا المس

وكان قول عمر )رضي هللا عنو  في عتق أبي بكر الصديق ببالل الحبشي )رضي هللا عنيم  
وعندما سار الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص  في العام الثامن من اليجرة،  . 61) ))أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا  
مر بالل )رضي هللا عنو  بتسمق ظير الكعبة المشرفة واألذان في لفتح مكة المكرمة، وأتم فتحيا أ

مكة، فأظير أىل الشرك بعض ما في أنفسيم، فجمع الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص  وخطب فييم وتمى عمييم 
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آيات من القرآن الكريم في ذكر فضل الناس بعضيم عمى البعض وال يكون ذلك إال بالتقوى 
 . 60)واإليمان

)رضي هللا عنو  من المقربين  الفارسي سممان اذ كانموالي في اإلسالم ذو شأن، أصبح ال    
))سممان سابق  :. وفي حديث آخر 62) ))سممان منا أىل البيت(( :إلى النبي )ملسو هيلع هللا ىلص ، حتى قال فيو

ان . وكان الخميفة الراشدي الرابع عمي بن أبي طالب )رضي هللا عنو  يقول عن سمم 63) فارس  
))ذاك امرؤ منا والينا أىل البيت، من الكم بمثل لقمان الحكيم، عمم العمم األول والعمم  :الفارسي

وفي عيد الرسول )صمى هللا  .(ٗٙ) اآلخر، وقرأ الكتاب األول والكتاب اآلخر وكان بحرًا ال ينزف((
سممين من كبار عميو وسمم  نال الموالي تقدير واحترام من عامة المسممين، وحظوا بقيادة الم

العرب، فالصحابي سالم مولى أبي حذيفة كان من المياجرين السابقين، وأم المسممين في قباء 
. ولما  65)ألداء صالتيم ومنيم عمر )رضي هللا عنو  ألن سالم كان أقرأىم لمقرآن وأحفظيم لو

ي ومولى فآخى بين سممان بين عرب يتمايزآخى الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص  بين المياجرين واألنصار ولم 
، وآخى بين بالل وعبيدة بن الحارث بن المطمب  66) ء )رضي هللا عنيم االفارسي وأبي الدرد
،  68) وآخى بين سالم وبين أبي عبيدة عامر بن الجراح )رضي هللا عنيم  . 67) )رضي هللا عنيم 

أىل اليمن أقر عمييم باذان حاكمًا  وأقر )ملسو هيلع هللا ىلص  بعض الموالي في أصرة المسممين، فمما أمن
ففسخ الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص  واليتو بين امراءه، ومنيم كان  توفىإلسالمو، ولم يزل واليًا عمى اليمن حتى 

، وفي ىذا داللة عمى أن مكانة العرب وموالييم مكانة واحدة في اإلسالم  69)باذانابنو شير بن 
))يا أييا الناس  :عمال لحديث رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص  في حجة الوداعأساسيا الفضل بالتقوى وصالح األ

ال أن ربكم واحد وال فضل لعربي عمى عجمي، وال لعجمي عمى عربي، وال أحمر عمى أسود، وال 
))طف الصالح، ليس البن البيضاء عمى وفي حديث آخر  .(ٓٚ) أسود عمى أحمر إال بالتقوى((

 .(ٔٚ) ((بالتقوى وصالح العملابن السوداء فضل إال 
 

 :الموالي في عيد الخمفاء الراشدين :المبحث الثالث
م ، وذلك أثرًا من آثار 660-632 /ىت40-100كثرت أعداد الموالي في العصر الراشدي      

حروب تحرير بالد الشام والعراق ومصر وأفريقيا، وفتح بالد فارس والمشرق وفتح مناطق 
يفة ابي بكر الصديق )رضي هللا عنو  دخل إلى المدينة أعداد كبيرة من المغرب، ففي عيد الخم

م غزا المسممون عين التمر وسبوا العديد من أىميا بينيم أربعين 633 /ىـ02، ففي عام  72)النساء
ليم أرسل إلى المدينة خمسيم كان منيم سيرين ونصير  ضيعةنوا رىبانًا يتعبدون في اغالمًا ك

.فمما توضحت معامل الدولة العربية اإلسالمية  73) ة عثمان )رضي هللا عنو وحمران مولى الخميف
في عيد الخميفة أبي بكر الصديق )رضي هللا عنو  وأراد توزيع العطاء عمى الناس اتبع سياسة 

فقد ساوى بين الناس في العطاء، وكان منيم الموالي، فالناس كميم في العطاء  المساواة،
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يفة أبي بكر )رضي هللا عنو ، بالرغم من مطالبة البعض من الصحابة .فمم يفرض الخم 74)سواء
))ىذا معاش فاألسوة فيو خير  :بتفضيل أىل السبق في اإلسالم عمى غيرىم، فمم يرضى وقال

وىذا الفعل من الصديق )رضي هللا عنو  رأى فيو الموالي إنصافًا ليم لم يعتادوه  .(٘ٚ)من االثرة((
ما بين الرعية لم يعرفيا الروم البيزنطيون وال الفرس الساسانيون، ىذا في سالف عيدىم، فالعدل 

نصافًا ومساواة بينيم  العمل شجع  الموالي عمى اعتناق اإلسالم طواعية، فقد رأوا فيو عدالة وا 
 . 76)وبين الفاتحين

ان أما في عيد الخميفة عمر )رضي هللا عنو  توسعت رقعة الدولة وامتدت الفتوحات في بمد     
. مما زاد في أعداد الموالين من أىل البالد  77)تجاوزت حدود العراق والشام إلى مصر وأفريقيا

والمعتنقين لإلسالم، ففي معركة القادسية شارك الموالي في الجيش العربي اإلسالمي وقاتموا 
ير .عندما شارك الموالي في حرب تحر  78)الفرس في المعارك والمغازي التي حدثت بعد القادسية

.  79)العراق واعتنقوا اإلسالم فرض ليم قائد الجند فرائض أىل القادسية االلفين الفين درىم كعطاء
وبعد معركة القادسية قاد الصحابي سممان الفارسي سرية من المسممين لتحرير المدائن في عام 

لتحقوا ، وكان الموالي الذين ا 81)رسم ، فقد كان )رضي هللا عنو  داعية أىل فا0637 /ىـ06)
وكان شرطيم في دخول اإلسالم  شاىنشاهوىم جند رستم المعروف بجيش  السممبالمسممين من 

وقبول الوالء أن يسكنوا حيث أحبوا ويتحالفوا مع من يرغبون من القبائل وأن يفرض ليم العطاء، 
 . 80)وعرفوا بحمراء ديمم

، فالصحابي سعد بن  82)الكوفةشارك حمراء ديمم في فتح مدن المدائن وجموالء، ونزلوا في     
 عنو  لما أراد اختيار موقع لجنده بعث الصحابي سممان الفارسي )رضي أبي وقاص )رضي هللا

وقد نزل حمراء الديمم في سبع اياد وعمى   . 83)هللا عنو  ليرى لو مكانًا لنزول الجند فاختار الكوفة
، فممنا استقر المسممين في الكوفة ، ألن الكوفة قسمت إلى سبعة أسباع 84)وعبد القيس أىل ىجر

 أعطى الخميفة عمر )رضي هللا عنو  امرة المدائن لمصحابي سممان  الفارسي )رضي هللا عنو 

م  ودخل إلى الدين اإلسالمي عدد من الدىاقين 637 /ىـ06وبعد أن حررت جموالء عام ) . 85)
 عنو  األرض من أيدييم، كجميل بصبيري والرفيل وتبروز وكوني، لم ينتزع الخميفة )رضي هللا

. تآلفًا وفرض ليم العطاء كعطاء اىل القادسية الفين  86)ولم يتعرض ألمواليم ورفع عنيم الجزية
 .(ٚٛ) بيم غيرىم ممن دونيم(( آتمف))قوم أعاجم أشراف أحببت أن  :ألفين درىم وقال عنيم

يزنطي ورؤية الموالي بعد تحرير البالد العربية من االحتالل الساساني واالحتالل الب))
فأسمم العديد من  ،(ٛٛ) لالنتصارات التي حققيا العرب المسممون، وما رأوا فيو أخوتيم منا((

))إنا قد أحببنا الدخول معكم  :األساورة فقد أرسل سباه إلى أبو موسى االشعري )رضي هللا عنو 
ث قتال بين العرب وشرط األساورة أن حد في دينكم عمى أن نقاتل عدوكم من العجم معكم((
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المسممين لم يشاركوا في القتال مع اختيارىم ما يشاءوا من البالد لمنزول بيا مع محالفة من 
، وأرسل الخبر  89)يحبون ثم أن يمحقوا بالعطاء، فوافق الصحابي أبي موسى عمى طمب األساورة

، فمما تم  91) ))أعطيم جميع ما سألوا(( :لمخميفة فجاءه رد الخميفة عمر  )رضي هللا عنو 
. ونزلوا البصرة وحالفوا بني  90)لألساورة ما أرادوا فاتموا إلى جانب العرب في معركة تستر

 . 92)تميم
لما اسمم األساورة وشاركوا المسممين في قتال العدو أراد السابجة والزط أن يكون ليم شأن     

. ولطمع  93)زليم البصرةفخاطبوا أمير البصرة أبو موسى )رضي هللا عنو  فقبل إسالميم وأن
العديد من الموالي في البقاء في مينتو كاتبًا في الديوان ألن العرب المسممين أبقوا النظام اإلداري 

. كان  95)بطة أخوة الدين والوالءا. ومرد ذلك كمو ر  94)والمالي كما وجدوه لم يغيروه بعد الفتح
دىم لسمطة العرب المسممين، الموالي من شعوب مختمفة، ومن طبقات متعددة، اخضعت بال

وه من عدالة وخالصًا من ظمم حكاميم السابقين، فاإلسالم أوكانوا مرحبين بالفاتحين الجدد لما ر 
 . 96)أتاح ليم حرية التمتع بالدين، ولمن شاء االعفاء من العسكرية ومزاولة المينة التي يحبيا

والي وقاتموا إلى جانب العرب أن اإلسالم استقر في قموب الم المستشرق فمياوزن يرى     
،ويرى آخر أن الموالي كانوا متعصبين لنصرة اإلسالم  97)الفاتحين أعداء الدين من أبناء جمدتيم

، ويرى باحث أن موالي العراق كانوا متدينين إلى درجة أكثر من األعراب في  98)ونشره
موالي أكثر إخالصًا من العرب، . وىذه كميا أقوال ال تستند إلى دليل تاريخي، من أن ال 99)البادية

 وأشد تعصبًا من العرب عمى الدين اإلسالمي أو أكثر تدينًا. فيي محض تكينات ال غير.
فالسياسة المالية التي اتبعيا الخمفاء الراشدين االثر الفعال فالتسوية أظيرت العدل والمساواة، ففي 

كان أيام الخميفة أبي بكر  عيد الخميفة عمر )رضي هللا عنو  اشتير في سياستو عمى ما
الصديق )رضي هللا عنو ، فالتسوية استمرت لكن وضع نظام العطاء تغير ودليمو قول الخميفة 

))أن أبا بكر )رضي هللا عنو( رأى في ىذا المال رأيًا ولي فيو رأي آخر،  :عمر )رضي هللا عنو 
ساوى الخميفة عمر )رضي هللا عنو   . 011) ((ال أجعل من فاتل رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( كمن قاتل معو

بين المسممين في العطاء، ولم يفضل أحدًا منيم عمى حد سواء كان حميفًا أو مولى قوي أو 
. وأظير اىتمامًا بالموالي الجدد  012). ولم يخرج عطاًء لمعبيد 010)ضعيف عربي أو أعجمي

بالحاق الموالي بموالييم، ليم ما  وساواىم مع العرب بالحقوق والواجبات والزم العمال والوالة
لموالييم وعمييم  ما عمى موالييم، فإن أحبوا أن يكونوا قومًا لوحدىم فميم ما يريدون وأن يكونوا 

. ولما قدم قوم من الموالي عمى عاماًل لعمر )رضي هللا  013)متساويين مع العرب في العطاء
))فبحسب )رضي هللا عنو  كتاب فيو عطى العرب وضع الموالي كتب إليو الخميفة عمر ا عنو  

 .(ٗٓٔ) المرء من الشر أن يحقر أخاه المسمم((
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ىذه السياسة المالية التي اتبعيا الخميفة عمر )رضي هللا عنو  وتقسيم العطاء عمى الرعية،     
خميفة أبي أراد العدول عنيا والرجوع إلى ما كان عميو تقسيم العطاء أيام الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص  وعيد ال

))كنت تآلفت بما صنعت في  :بكر الصديق )رضي هللا عنو ، وذلك في آخر حياتو حيث قال
ن عشت ىذه السنة ساويت بين الناس، فمم أفضل أحمر عمى  تفضيل بعض عمى بعض، وا 

وقد عمل  .(٘ٓٔ) أسود، وال عربيًا عمى عجمي، وصنعت كما صنع رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( وأبي بكر((
الموالي في عيد الخمفاء الراشدين في اإلدارة، إذ تولوا مسؤوليات إدارية ومالية في إدارة الدولة 
العربية اإلسالمية، ولم يكن ليم أسبقية في اإلسالم، لكنيم يمتمكون خبرة إدارية في األمور 

 . 016) األعمالاالساسية واإلدارية لتمك 
نو  مواله يرضا، أما الكتابة فقد عمل فييا فقد كان حاجب الخميفة عمر )رضي هللا ع     

الموالي بشكل كبير فنجد قسمًا منيم كنوا كتبة عند موالييم العرب، والعمال، وعمل الموالي في 
الدواوين المختمفة، فأبو جبيرة األنصاري عمل كاتبًا لعمر )رضي هللا عنو  عمى ديوان 

 . 017)الكوفة
إلسالمية، والسيما في عيد الخميفة عثمان بن عفان  ازدادت الموالي في الدولة العربية    

)رضي هللا عنو  وتغمغموا داخل المجتمع وكان تغمغاًل واسعًا وكبيرًا، فكان حاجب الخميفة عثمان 
كحراس لممحافظة  ا)رضي هللا عنو  مواله خمران بن أبان، وازداد شأن الموالي عندما استخدمو 

ر نظام الشرطة الذي ظير فيما بعد في عيد الخميفتين عمى األمن مما جعل العسس نواة لظيو 
)رضي هللا عنو  أول من  الخميفة عثمانعثمان وعمي بن أبي طالب )رضي هللا عنيم ، وكان 

. وىذا يعني أن سياسة الخميفة عثمان )رضي هللا عنو  ال تختمف عن  018) الشرطةأتخذ صاحب 
لي حتى في العطاء كانت المساواة، ولم يخالفو سياسة الخميفة عمر )رضي هللا عنيم  تجاه الموا

عطى الخميفة ا سوى في ممكية األرض، بعد أن امتنع الخميفة عمر عن إقطاع األرض لمصحابة، 
عثمان )رضي هللا عنو  األراضي اقطاعًا لبعض الصحابة فغادروا المدينة إلى األمصار 

مزاولة الزراعة فقد استخدم العرب . ىذه السياسة سمحت لمموالي ب 019) اقطاعاتيملإلشراف عمى 
قسم كبير منيم والسيما الخمفاء واألمراء بزراعة أراضييم وجعموىم وكالء عنيم، وىا  المسممون 

األمر ظير في خالفة عمي بن أبي طالب )رضي هللا عنو  الذين استعان بمواله أبي بنزر ليرى 
ممت اسم ابن بنزر فضاًل عن مواله عو في ينبع، وحفر عينًا ماء وأجراىا إلى المزرعة فحر مزا

. وفي العطاء لم يفضل الخميفة عمي )رضي هللا  001)ضيفو الذي تولى أمر ضيفو في البغيبغة
 . ولم(ٔٔٔ)(())أعطى الموالي كما أعطى الصمبيةعنو أحدًا عمى أحد حتى أنو )رضي هللا عنو  

يدايا من الدىاقين لرؤيتو يثقل عمى أىل البالد وأخذ منيم كاًل حسب استطاعتو، ولم يقبل ال
. وىذه السياسة  002))رضي هللا عنو  أن الخميفة أغنى من الرعية وعميو أن يقبض األموال عمييم



 مجمة آداب الفراىيدي      د. سياد فاضل عباس مصطفى ثرىم في الحياة العامة أالموالي و 
 مٕٛٔٓ( أيمول ٖ٘العدد ) حتى نياية الخالفة العباسية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

041 

التي اتبعيا الخميفة عمي)رضي هللا عنو  كانت مطابقة لسياستو ورأي الخميفة أبي بكر )رضي هللا 
 . 003)عنو  والسيما في مسألة العطاء

)رضي هللا عنو  الزام العمال والوالة بأتباع مبدأ المساواة فكتب إلييم اتباع  أراد الخميفة الرابع    
. والرفق بالتعامل مع  004)المساواة بين المسممين مع اإلنصاف والصبر في قضاء حوائجيم

، وىذه السياسة التي مبدأىا المساواة ليس فييا تفضيل لشريف عمى  005)الموالي وتجنب الظمم
يفضل  يميز أو، فمما ُسأل عن ذلك ذكر أن القرآن الكريم لم  006)أعجمي مشروف وال لعربي عمى

 . 007)أبناء إسماعيل عمى أبناء إسحاق عمييم الصالة والسالم
عمي )رضي هللا عنو  قنبر أبا يزيد مواله حاجبًا لو، فقد كان الخمفاء الخميفة وقد اتخذ     

ن صالح مواليك فإنو لسانك والمعبر ))ليكن حاجبك ميختارون الحجاب من بين أفضل موالييم 
وفي مجال الكتابة، كان عبيد هللا بن أبي رافع موالي النبي )ملسو هيلع هللا ىلص  كاتبًا لعمي بن أبي  .(ٛٔٔ)عنك((

طالب )رضي هللا عنو ، ىذه السياسة شجعت الموالي عمى الدخول في خدمة الدولة وقد تزايدت 
سالمي، ففي الكوفة وحدىا أكثر من ثمانية آالف مقاتل أعدادىم والسيما في الجيش العربي اإل

ال خالف  . 021)، وغيره الكثير تركوا في الضياع والسيما العجزة والضعفاء 009)من العبيد والموالي
أن دخول أىل البالد المفتوحة في الدين اإلسالمي في العصر الراشدي، وظيور مبدأ المواالة 

ى إلى تحسين أوضاعيم ماديًا واجتماعيًا، وكان لمبدأ المساواة بينيم وبين بعض القبائل العربية أد
والن لموالي رغبت في  (ٕٔٔ) ﴾ اخواناعباد هللا كونواو ﴿ مبدؤهوفق مبدأ الدين أثرًا ميمًا فاإلسالم 

وكل ىذا متأتي من  ،(ٕٕٔ) ))لمشاركة الطبقة الحاكمة في والية األمور((دخول الدين الحنيف 
ة، عمى يرفق والسماحة واألخوة وكانت عقيدة سيمة يسيرة ومحبة لمرعاإلسالم المميء بروح ال

، وىذا مياترة من  023)عكس من وصف اإلسالم والعرب بأنيا تنظر إلى الموالي بعين االحتقار
يؤمن بيذا المبدأ، فاإلسالم احترم الموالي والعرب جعموىم خوة ليم فتحسنت مكانتيم منذ عيد 

  وقد أمر أصحابو باتباع الرفق والمساواة دون النظر إلى جنس وقبيمة  وطبقة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص
 الشخص.

 :األمويون وسياستيم اإلدارية والمالية تجاه الموالي :بحث الرابعمال
كانت السياسة التي اتبعتيا الخالفة األموية سياسة عربية خالصة فاألمراء والوالة والعمال     

لعرب، لكن ىذا ال يعني أنيا حرمت الموالي فقد أشركتيم في أعمى وقادة الجيش أغمبيم من ا
))فنجد منيم قادة جيش ووالة وعمال عمى الخراج، فقد عين الخميفة  شاىين:المناصب فيقول 

معاوية بن أبي سفيان، أبا المياجر دينار واليًا عمى أفريقيا بعد أن عزل عقبة بن نافع 
جيش كانوا من أبناء القبائل العربية، وىذا طبيعي أن تستند وال ننكر أن أغمب ال .(ٕٗٔ)الفيري((

عمى العرب، فالعرب مادة اإلسالم، رأى المتعصبين من الموالي أن ىذه  بداياتياالدولة في 
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))عصبية مضر كانت  برواية:السياسة بزعميم بعيدة عما نادى بو المسممين واستدل ابن خمدون 
ذلك ليم  ضوعصبية عبد مناف إنما في ُأمية تعر  في قريش، وعصبية قريش في عبد مناف،

 .(ٕ٘ٔ) قريش وسائر الناس ال ينكرونو((
قول ابن خمدون ينقصو إسناد والية أفريقيا ألبي المياجر وعزل  عقبة بن نافع الفيري ويرى     

ويحقرون  قوميماحمد أمنين أن أكثر العرب وحكام بني ُأمية ووالتيم كانت العصبية قوية اتجاه 
ال يعني احتقارىم لمموالي إىانتيم وعدم )) قائاًل يا من لم يكن منيم، لكنو يستدرك ذلك مع

وال ننكر أن التعصب القبمي لم يكن موجودًا عند بعض أفراد من القبائل  ،(ٕٙٔ)((القبول بيم
العربية، فالتعصب كان فيما بين أفراد القبيمة الواحدة، فالعرب كان يتعصب ضد ابن لحمو من 

أخرى لكن يجتمعوا ضد األجنبي من غير العرب وظير لدى بعض المتعصبين نظرة إلى  قبيمة
 . 028)؛ وما خمق  إال ليخدم في نظرة مبدأىا السيد والمسود 027)األعجمي أنو من قبيمة أخرى 

روجت روايات في كتب األدب وشاعت اتيامات لألمويين بالتعصب لمعرب واضطياد     
ظو، لكننا نقول ونؤكد أن الكثير من الموالي قد صدق إسالمو وخمص الموالي، وىذا االتيام لو ح

انتمائو لمدين، فكان من الموالي عمال ووالة ونشئ منيم عمماء أفاضل برعوا في شتى العموم 
وظل في نفسو حقدًا عمى العرب ألنيم  لقومتيواإلسالمية، وقد احتفع بعض الموالي بتعصبو 

ىذه الطبقة التي استعمت عمى العرب تشكمت طائفة الشعوبية من أسالفو ممكيم، ومن  استمبوا
فيما بعد، وىي حركة اجتماعية عنصرية، أرادت وسعت إلى ضرب كيان العرب المسممين،  

ظيار النفائض اما عن  . 029)وكان ىميا تشويو تاريخو والذي عميو ورواج أخبار المثالب وا 
واإلداريين من العرب، فما اختاروا من والي أو  اختيار الخمفاء األمويين لمعظم القادة واألمراء

قاضي أو إمام لمصالة بالناس إال لعربة البالد، فالقبائل العربية ىاجرت من الجزيرة العربية 
والعراق إلى البالد المفتوحة، فراعوا ألجل ذلك اختيار قيادات عربية، وىذا الذي من قال عن 

ال ما الذي جعل األمويين يختاروا الموالي في اإلدارة،  .(ٖٓٔ) ))عربية اعرابية((الدولة األموية  وا 
الموالي عمى الشؤون اإلدارية والمالية فقط، ىذا  الطالعىل الحاجة ألصحاب الخبرة والكفاءة 

قول مردود فالعرب أىل ذكاء وفطنة لم تنقصيم المقدرة عمى إدارة البالد، بل كانوا يولون من 
اد بن أبيو والي العراق أيام خالفة معاوية بن أبي سفيان، يثقون بو مع كفاءتو وخبرتو، فزي

))ينبغي أن يكون  :استخدم الموالي لنظرة زياد ولخدماتيم وكفاءتيم وىذا أمر ال ينكر فقد قال
، واستخدم األمويون في ديوان (ٖٔٔ) كتاب الخراج رؤوساء األعاجم العالمين بأمور الخراج((

يوان الخراج والجند في دمشق عاصمة األمويين، وديوان الخراج الكتاب من الموالي، وكان د
 . 032)الجند بالمغة العربية وديوان الخراج بمغات البالد السائدة قبل الفتح وكان كتابيا من الموالي

واسندت وظيفة جباية الخراج إلى الموالي مع اتخاذىم لمموالي في اإلدارات والواليات والسيما 
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. فقد احتل الموالي من والة وعمال مكانة بارزة عند بعض  033)الطاعةالموالي الذين أظيروا ليم  
ونالوا ثقتيم وا عجابيم، وصت إلى أن يقدم الخميفة األموي بعزل أميرين من والتو  األمويينالخمفاء 

 . 034)عن إمامة الصالة والحرب ويولييا مع واليتو لخراج مصر
صر المجتمع جعمت الخمفاء األمويون يكمفوا الدولة العربية اإلسالمية وتنوع عنا اتساعإن     

الموالي بواجبات الدولة وفي ىذا تماشيًا مع سياساتيم في الجانب اإلداري والمالي ودعًا لحكميم 
إدارية  وولوىم مناصبفانتدب الخمفاء األمويون وعماليم ومنذ بداية دولتيم عدد من الموالي 

،  035)ن دراج خراج العراقب ن أعطى لمواله عبد هللاكعمال، ففي عيد الخميفة معاوية بن أبي سفيا
وقد احصى عبد الو بن دراج أموال الصوافي وأرسل إلى دمشق مبمغًا قدره عشرة آالف درىم وىذه 

وولى الخميفة معاوية عمى خراج مصر مولى عمر بن العاص  . 036)جباية العراق في سنة واحدة
عبد الممك عبيد هللا بن أبي عبيد هللا موسى بني خراج مصر، وتولى خرج خوارزم أيام الوليد بن 

، وأسند معاوية كتابة ديوان الخراج لمواله سرجون بن منصور الرومي ثم قمده لدواوين  037)مسمم
كميا، واستمر سرجون في منصبو حتى أيام الخميفة عبد الممك بن مروان وكان روميًا فأسمم 

معاوية بن يزيد ثم لمروان بن الحكم وابنو عبد وعمل في منصبو لمخمفاء معاوية وابنو يزيد ول
، واستخدم الخميفة معاوية عمى حراسة المختار مولى حميد وكان أول من أتخذ  038)الممك

وقد شغل  . 039)عمى الحجابة مواله أيوب رصاحب حراس وتولى الشرطة مواله يزيد بن الحرو 
الكوفة شريح بن الحارث حميف الموالي مناصب أخرى في عيد الخميفة معاوية فقد تولى قضاء 

كندة وكان قاضيًا عمى الكوفة منذ عيد عمر بن الخطاب )رضي هللا عنو  واستمر في القضاء 
م أعطى معاوية بن 674 /ىـ57، وفي عام  041) العراقحتى عيد الحجاج بن يوسف الثقفي أمير 

مالي دورًا خطرًا في وكان لمنظام ال . 040)أبي يوسف والية أفريقيا لمواله أبي المياجر دينار
قميم عمى إقميم بدافع  بإيثارالعصر األموي، فالعطاء كانت تقومو الدولة  قوم عمى قوم آخرين وا 

معين وزيادة العطاء أو نقصانو بدوافع سياسية، لم يمتزم األمويون بسياسة واحدة في مثل أمور 
وفي عيد الخميفة معاوية كيذه، ففي العصر األموي األول ارتبط العطاء باألحداث السياسية، 

ارتباط في أحيان بالجانب القبمي، إذ فضمت القبائل التي شاركت األمويون في حروبو عمى غيرىا 
 . 042) الزمنمن القبائل واستمر األمر عمى ذلك مدة من 

فقد اتبع بعض الخمفاء األمويون سياسة حجب العطاء عن الموالي ومر كل ذلك أنيم أعطوا     
فقد انتقل بعض  . 043)ضدىمسب النسب أو الحسب مما شجع عمى قيام ثورات حسب الوالء ح

. ويرى أحد  044)الحكمالخمفاء األمويين العطاء لتحقيق غاياتيا لتمكين األمر ليا وتثبيت دعائم 
الباحثين أن ىذه السياسة المالية التي اتبعيا األمويين، ورأىا البعض أنيا سياسة متشددة ضد 
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 لحاجة األمويين إلى تمك األموال التساع رقعة البالد المفتوحة، وكان الموالي الرعايا، ما ىي إال
 . 045) والفيءمن ضمن رعاياىم فمم يعطوىم إال اليسير من الغنائم 
وقد أعطى الخمفاء األمويون منح   046) البالدفصرف األمويون العطاء في تثبيت دعائم الحكم في 

نح المالية معرفة لمزيادة والنقصان وفق ما يقرره الخميفة رعاياىم ومنيم الموالي وكانت تمك الم
  درىمًا، ثم زادىا عبد الممك بن 05معاوية بن ابي سفيان لمموالي ) الخميفةاألموي، إذ فرض 

  درىمًا، وفي عيد ىشام بن عبد لممك بمغت 25  درىمًا وزادىا حتى بمغت )21مروان إلى )
 .(ٚٗٔ )م ثالثين(())فأتم لألبناء مني :اعطيات الموالي

وكانت الموالي في مناصب حساسة فقد تولى الحرس لمخميفة األموي سعيد مولى كمب     
 ، 048) العراقوالحجابة صفوان مولى يزيد بن معاوية وكتب مرداس مولى زباد الرسائل في ديوان 
يين حتى نياية واستمر الموالي في اإلدارة وتولي المناصب اإلدارية والمالية في عيد الخمفاء االمو 

وقاد الجيوش وفتح البالد والسيما بالد المغرب عدد من الموالين المخمصين  . 049) األموي العصر 
كموسى بن نصير وطارق بن زياد ووصمت رايات اإلسالم في أوربا ودخل العرب المسممين 

عراق عمى . واألمر نفسو في بالد ال 051) ميمةالجزيرة البيرية واألندلس وتمتع الموالي بمراكز 
ال يخفى أن الحجاج  . 050) اإلدارةعيد الحجاج بن يوسف الثقفي، ظير باع طويل لمموالي في 

اتبع سياسة مالية مجحفة بحق المسممين من أىل البالد المحررة والسيما اىل الذمة، فمما اسمم 
ن ىذه أىل البالد ولم يضع عنيم الجزية والخراج، وفي ىذا مخالفة لقواعد الشرع الحنيف، لك

السياسة إضرار باألموين فأراد الخميفة عبد الممك أن يفرض الجزية عمى اإلقبال في مصر وكتب 
بذلك إلى عاممو عمى مصر، فشاور عبد العزيز بن مروان أحد أعوانو من أىل البالد محذرة أن 

 . 052)يقدم عمى ىكذا أمر خطير
مك، فنقمت دواوين الخراج في بالد الشام وساىم الموالي في تعريب دواوين الدولة أيام عبد الم    

، وفي ىذا العمل يرى  053)من الرومية غمى العربية ونقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية
، وىذا وىم فالخمفاء األمويين أرادوا أن  054)أحد الكتاب أنو عممية تخمص من النفوذ األجنبي

ىي السائدة في البالد، فالعرب وموالييم من األعاجم تكون الثقافة العربية والمغة العربية لغة الدين 
الذين اعتنقوا اإلسالم كانت لغتيم العربية لغة القرآن الكريم وألجل ذلك فرض الخمفاء األمويين 

ويرى باحث أخر أن الخميفة عبد الممك أراد  . 055)استعمال المغة العربية في المكاتبات الرسمية
معرفة ماضييا، فإذا كان مكتوبًا بمغة اجنبية ال يعرفيا فإنو ال بتعريب الدواوين التسمط عمييا و 

يستطيع أن يعرف ما في الديوان، وما تم من عمميات تعريب لم يمنع استخدام ذوي الكفاءة 
والميرة من الموالي فقد جعل الخميفة الوليد بن عبد الممك عمى ديوان الرسائل مواله جناح وعمى 

. ويرى أخر أن ما قام بو عبد الممك بن  056)حجابيو مواله سعيدالخاتمة مواله شعيب وتولى 
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مروان والتخمص من النفوذ األجنبي بالغ فيو الحجاج وفي تنفيذ األمر حتى لم يكتف بإقصاء 
، بل أقصى بعض المسممين من أىل الوالء عن وظائف  057) العامةالذميين عن الخدمة 

مك منصب القضاء في دمشق عاصمة دولة وأعطى الخميفة الوليد بن عبد الم . 058)الدولة
األمويين وقيل ليس القضاء بل إمامة المسجد األموي وكان من الموالي عبد هللا بن عامر 

، وفي عيد الخميفة سميمان بن عبد الممك تولى مناصب منيا، ديوان الخاتم تواله  059)اليحصبي
ال وخزائن بني أمية عبد هللا بن نعيم بن أبي سالمة من موالي أىل اليمن، وتولى إدارة بيت الم

عمر بن الحارث وكان مولى بني عامر بن لؤي، وعمل كاتبًا لديوان الرسائل الميث بن أبي رقية 
أحد موالي بني سفيان بن حرب واستمر في منصبو حتى خالفة عمر بن عبد العزيز وغيرىم من 

قاليم عيد الخميفة سميمان بن .وعمى مستوى قيادة الواليات واأل 061)الموالي كحجاب وديوان خراج
م  بوالية أفريقيا إلى دمحم بن يزيد مولى قريش فقد استشار 709 /ىـ99عبد الممك في عام )

))سميمان بن عبد الممك وجاء بن حيوة قائاًل ك يا رجاء ابغي رجالو فضل في نفسو ونيوض 
 :كت أيامًا ثم جاءه فقالسأنظر ذلك يا امير المؤمنين، وس :بما ولى أوليو أفريقيا، قال رجاء

دمحم بن يزيد مولى  :قد وجدت رجالو فضل في نفسو ونيوض بما ولي قال ك من ىو قال
يا دمحم بن يزيد اتق هللا وحده ال شريك لو وقسم فيمن وليتك بالحق  :قريش... فقال لو سميمان
 .(ٔٙٔ)مٜٔٚ /ىـٜٜوالعدل، وكانت واليتو عام 

سياسة دمحم بن يزيد كانت متوسطة يأخذ من األموال ويعطي وفي رواية نقميا الجاحع أن     
ن عامل  (ٕٙٔ) ))أصمح ما اصمح هللا وأفسد ما أفسده هللا(( :األغنياء ويمنعيا من الفقراء ويقول وا 

حتى رد  ي ار شمصر كممو في ذلك  وسألو الرفق بالرعية فمم يرض لو ذلك بحسب رد بو الجي
 .(ٖٙٔ) احمب الدر، فإذا انقطع فاحمب الدم والنجا(( ))حبمتك أمك،عمى عامل مصر قائاًل ك 

وىذه الرواية ينقضيا المؤرخ الرفيق القيرواني من أىالي أفريقيا عمى عكس الجاحع في كتابو 
))وكانت واليتو سنتين وأشيرًا، في أحسن سيرة يقول عن دمحم بن يزيد  ي ار شالجي األدبي أو
كان من الموالي وليس من العرب الصميبية حتى ويضاف ليذا األمر أن دمحم  .(ٗٙٔ) واعدليا((

يقال أنو تعصب لمعرب، وأن حدث ىذا األمر تصرف فردي يالم عميو دمحم بن يزيد وليس 
الخالفة األموية وفي خالفة عمر بن عبد العزيز استعمل الموالي بكثرة في اإلدارة والمالية فقد 

، وتولى مناصب قضائية  065)والحجابةتولى الموالي مناصب كتابة الرسائل والشرطة والحرس 
وعسكرية عدد من الموالي فقد تولى خراج الجزيرة ميمون بن ميران حول األزد وقيل مع الخراج 
تولى منصب القضاء وعمى خراج العراق أبو الزناد عبد هللا بن ذكران وأعطى قضاء مصر البن 

 . 066)م723 /ىـ015عام  خذامر الفارسي واسمو عبد هللا بن يزيد واستمر في منصبو حتى
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))إسماعيل بن عبد هللا بن أبي واستعمل الخميفة عمر بن عبد العزيز عمى أفريقيا الوالي 
المياجر مولى بني مخزوم فأقام بيا واليًا سنة مائة وسنة إحدى ومائة في خالفة عمر بن 

لبربر إلى عبد العزيز )رحمو هللا( وكان خير وٍل وخير امير، وما زال حريصًا عمى دعاء ا
 .(ٚٙٔ) اإلسالم فأسمم بقية البربر عمى يديو((

أما عن سياسة عمر بن عبد العزيز المالية فقد اتبع سياسة اكثر رفقًا بالرعية وفرض لممقاتمة     
،  068) األميرمن الموالي العطاء، فقد كانوا يغزون بال عطاء وليس ليم إال ما تطيب بو نفس 

. ورفع الجزية عمن  069)اء ما مقداره خمسة وعشرين ديناراً وفرض لمموالي المعتقين من العط
، فقد كانت تأخذ الجزية والخراج من الموالي الذين دخموا اإلسالم من بالد المغرب،  071)أسمم

))ان قدرت أن  :فرفع الخميفة عمر بن عبد العزيز الجزية عن رقابيم وأمر عمالو ووالتو قائالً 
كقدر من كان قبمك في الجور والعدوان والظمم  تكون في العدل واإلحسان واإلصالح

فمما رفع الجزية عمن أسمم، بقى الخراج فإن الخراج كان اجرة عمى األرض  ،(ٔٚٔ)((فافعل
. وأمر  072)جية يدخميا المزارع سواء كان مسمم أو غير مسمم، فالمسمم يدقع الزكاة المفروضةاالخر 

ي ال تتحول إلى أراضي عشرية والزم من ببيع األراضي الخراجية التي صولح أىميا عمييا ك
أن االصوليين أخذوا  قيل عنالمشترين أرضًا خراجية أن يردىا. ىذه السياسة بينت حقيقة ما 

الجزية عمن أسمم، والحقيقة أنيم خذوا الخراج المفروض عمى األرض، ولم يقبموا بتحول أراضي 
 الخراج إلى أراضي عشرية.

تيم بإسناد المناصب واألعمال إلى الموالي ففي عيد الخميفة يزيد واستمر األمويين في سياس    
بن عبد الممك، أسندت بعض المناصب لمموالي فقد تولى مولى ألىل اليمن ديوان الجند والرسائل 

ى منصب الخاتم وبيوت المال وتولى مواله خالد الحجابة ومواله غيالن أبو سيد لوالخراج وأخر تو 
 . 073)الحراسة

))يزيد بن أبي مسمم، مولى الحجاج الخميفة يزيد بن عبد الممك والية أفريقيا لـ  وأسند    
 /ىـ012وقيل أن أىل المغرب ثاروا عميو لسيرتو السيئة فقتموه عام ) .(ٗٚٔ) وصاحب شرطتو((

 . 075)م 721
تغير السياسة المالية في عيد يزيد بن عبد الممك عما كانت عميو أيام عمر بن عبد العزيز،     

فقد الزم عمالو ووالتو بإعادة الجزية عمى المسممين من اىل الذمة، وأعاد مسح أراضي السواد، 
 . 076)فأضر ذلك بالخراج

وفي عيد الخميفة ىشام تولي الموالي مناصب كإدارة ديوان الخاتم والحرس والحجابة وديوان     
ار الموالي في اإلدارة وعدم الخراج وديوان الجند وكميا في عاصمة الدولة دمشق لما يعني استمر 

واستعمل الخميفة ىشام بن عبد الممك في إدارة بعض  . 077)اقصائيم عن تولي مناصب حكومية
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أقاليم دولتو الموالي فقد كان والي مصر عبيد هللا بن اكيحان مولى لبني  سمول ثم أعطاه والية 
قر عبد هللا في القيروان، فرق أفريقيا، فمما سار إلييا استحمف عمى مصر ابنو القاسم، فمما است

 . 078)عمالو عمى البالد
وفي والية يوسف بن عمر عمى العراق أعطى لمواليو إدارة الميام فالخراج واله فخدم بن أبي     

، ولما فتح اشرس  079)سميم بن ذكران ووثوبة بن كيسان السجستاني عمى والية سابور ثم األىواز
لح بن خرين وقبل إسالم أىميا عمى أن توضع عنيم الجزية بن عبد هللا بالد سمرقند عمى يد صا

ودخموا اإلسالم انكسر الخراج، فأمر أشرس عمالو بإعادة الجزية، فمما عزل أشرس وتولى بدلو 
  نصر بن سيار وعمم أن أىل البالد ممن اسمم بدفع لجزية رخصيا عنيم ولم يؤخذ إال من 

 . 081)تى وضعو مواضعوالمشركين، واتبع سياسة قرطبة في الخراج ح
فيما مضى وجدنا ن الخمفاء األمويون ووالتيم استخدموا الموالي في إدارة المقاطعات التابعة     

لمدولة العربية اإلسالمية، ولم تتغير سياستيم في ذلك حتى عيد أخر خمفاءىم مروان بن دمحم فقد 
لى ليذيل اسمو عمران بن كان يشرف عمى ديوان الجند والخراج وبيوت األموال والخزائن مو 

صالح وعمى ديوان الرسائل دولى لخالد بن عبد هللا القشيري يرعى عثمان بن قيس وكان كاتب 
. وقد حافع الدىاقين الفرس عمى مكانتيم  080)لمخميفة مروان بن دمحم مواله عبد الحميد بن يحيى

باية الخراج، إذا عمل الدىاقين االجتماعية عندما والىم الخمفاء األمويين إدارة الشؤون المالية وج
))ابصر بالجباية وأوفى باألمانة، وأىون بالمطالبة((، بأمرة الوالة واألمراء لحكمو ن الدىاقين 

 . 082)حتى أصبح لمدىاقين نفوذ كبير في اإلدارة لمواليات البعيدة مثل بالد ما وراء النير
موالي خدمت الدولة العربية اإلسالمية، نستنتج من ذلك أن الخمفاء األمويين انتخبوا طائفة من ال

فقد اشتركوا بإدارة الدولة ومؤسساتيا اإلدارية والمالية، بالرغم من بعض المآخذ عمى سياسة 
األمويين المالية، التي لم تكن صائبة في بعض األحيان ومردىا اتساع رقعة الدولة وعدم محاسبة 

رين عمى الرعية، فظيرت منيم طبقة منعمة الوالة واتباعيم نمن الدىاقين فجار ىؤالء االخي
ومتسمطة، كانت من المآخذ عمى سياسة األمويين مع وجود بعض الخمفاء الشرىين لجمع األموال 

 والتمذذ بيا.
 في العصر العباسي األول وسياستيم اإلدارية والمالية  ون العباسيالمبحث الخامس: 

 الموالي:تجاه 
لحركة مناوئة لألمويين إلى قيام الدولة كانت مرتبطة بكتمة الدولة العباسية منذ ظيورىا     

أغمبيا من الموالي الغرب وليا ارتباطات بأجناس شتى ترتبط بالخميفة العباسي برابطة الوالء الذي 
يكون فوق كل اعتبار، وأن ارتباط الموالي بالخالفة العباسية كان أقوى الروابط، والموالي مع 

، وكان بعض العباسيين من خمفاء وأمراء  083)يربطيم ويطيعونو طاعة عمياءالخميفة ارتباط وثيقًا 
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))يخصون موالييم بالمواكمة والمباسطة وااليناس... ويوصون بحفظيم أكابر أوالدىم، 
، وقد قرب بعض الخمفاء العباسيين (ٗٛٔ)((ويجعمون الكثير من موتاىم الصالة عمى جنائزىم

عمى تربية أبنائيم  ائتمنوىم، ومنحوىم ثقتيم الكبيرة، فقد الموالي وعدوىم أفرادًا من عوائميم
باختيارىم مؤدبين ألوالدىم األمراء، فقد تولى الموالي المؤدبين تعميم صبيان وأمراء بعض الخمفاء 
المغة واألدب، وقد استخدم العباسيين الموالي كثيرًا في تربية أبنائيم ورعايتيم لممحافظة 

 . 085)عمييم
لي بتولي المناصب اإلدارية والعسكرية والسيما في عيد الخميفة ابي جعفر أخذ الموا    

المنصور، وظيرت طبقة من الموالي تمتعت بمنزلة خاصة الرتباطيا بعالقات جيدة مع الخميفة، 
.  وىكذا أصبح لمموالي نفوذ  086)وكان الموالي عربًا وفرسًا وأتراك ويطيعون الخميفة طاعة عمياء

ي وتنامى نفوذىم وأىميتيم في القصر واإلدارة، فقد عال شأنيم منذ عيد أبي في العصر العباس
جعفر المنصور إذا أخذ تأثيرىم يتصعد تدريجيًا، حتى تولى بعضيم اإلشراف عمى سقاية الحجاج 
في مكة فقد كانت السقاية والرفادة لبني العباس فولوىا لموالييم نيابة عنيم، فمما رأى أبو جعفر 

))إنكم تقمدون  :يفعمو أقربائو من تفويض األمر لموالييم خاطب بني العباس قائالً  المنصور ما
 .(ٚٛٔ) األمر مواليكم، فموالي أمير المؤمنين أحق بالقيام بو((

وعندما عاقب والي البصرة مسمم بن قتيبة بن مسمم الباىمي أحد موالي أبو جعفر فغضب     
))عميَّ صرة، فقد عده أبو جعفر تجاوزًا عميو وخاطبو الخميفة أبو جعفر لما سمع وعاقب أمير الب

نكااًل، وفي عيد الخميفة الميدي زاد نفود الموالي فقد قربيم وأدناىم منو، فمما  ال جعمنوتجر 
أن الموالي يستحقون ذلك التقدير   :عوتب في أمر تقريبيم منو وأن ذلك سيطر بالدولة  أجاب

ولما  .(ٛٛٔ)((مى مواليو ما احتوت أحد خزانات بيت المالألنيم يقدمون ما يطمب منيم، وذرع ع
استحدث العباسيون منصب الوزارة، أوكموا ميمة الوزارة لبعض موالييم من الفرس وأىل الذمة، 

، فقد تولى الوزارة  089)لتمرسيم في الشؤون اإلدارية والمالية، لكنيا كانت وزارة تنفيذ ال تفويض
باسي، وأبو أيوب المورياني الوزارة ألبي جعفر المنصور أبو سممة لخالل وكان أول وزير ع

مكة لممنصور ثم الرشيد، وبني سيل وزارة المأمون، اويعقوب بن داود ووزارة الخميفة الميدي والبر 
 . 091)فيؤالء الوزراء قاموا باإلدارة الحربية والمالية والكتابة وغيرىا من األمور األخرى 

والييم، فمما نشب الخالف بين األمين والمأمون اعتز المأمون وأىتم الخمفاء العباسيين بم    
وكان طاىر بن الحسين من خيرة قادة جيشو الذي دخل بغداد وقتل األمين، وقد كافأ    بمواليو 

المأمون الطاىريون وقد أعطى بالد الجزيرة الفراتية ثم مصر لعبد هللا بن طاىر بن الحسين ففي 
، ولما سار عبد هللا بن طاىر عاماًل  090)وقضى عمى الثائرين فييام  توالىا 820 /ىـ216عام )

 . 092)لممأمون عمى مصر خمف عمى الجزيرة الفراتية أخاه دمحم بعد أن استقدمو من خراسان
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وتولى الموالي وظائف إدارية ميمة فقد عمل العديد منيم في الكتابة، فعمموا كتابًا لمرسائل     
كتابة المشيورين في العصر العباسي عبد هللا بن المقنع تولى الكتابة وكتابًا في الدواوين ومن ال

ألبي جعفر المنصور وكان مولى لعيسى بن عمي العباس عم أبو جعفر، وكذلك مييار بن 
، وقد أعطى الخمفاء العباسيين لمكتاب أرزاق بمغت في عيد الخميفة أبي جعفر  093)مرزوبة

 . 094)حتى عيد المأمون ثم أخذ باالزدياد   درىم، واستمرت عمى ذلك311المنصور )
وعمل العديد من الموالي في دواوين الدولة وتولى بعضيم رئاسة الديوان فقد ارتقى ابن     

الطباخ الكشكري ديوان بيت المال عمى عيد الخميفة المنصور، والفضل بن مروان أيام المأمون 
 بعد وفاة الخميفة المأمون.والمعتصم حتى ألنو من أخذ البيعة لممعتصم في بغداد 

 :سياسة األمويين وتعامميم االجتماعي مع الموالي .ٔ
يصور البعض من نقمة األخبار التي تروييا كتب األدب أنو توجد األدلة عمى اضطياد     

))لو لم يكن منا عمى األمويين لمموالي ويستند إلى أقوال بعض المتعصبين من الفرس كقوليم  
خراجنا لو من دار الشرك إلى دار الموالي عتاقة وال إ حسان إال استقاؤنا لو من الكفر وا 

وكانت العرب  ))ال يقطع الصالة إال ثالث حمار وكمي ومولى(( :لكفاه وقول بعضيم اإليمان((
ال تكني الموالي بألقابيم وال تزوجيم من بناتيم وغيرىا من اإلشارات األخرى وقول الخميفة معاوية 

))إني رأيت ىذه الحمراء قد كثرت ودارىا قد طعنت ذكر السبب أو الحادثة  بن أبي سفيان دون 
عمى السمف، وكأني أنظر إلى وثبة منيم عمى العرب والسمطان، فقد رأيت أن أقتل شطرًا وأدع 

 . 095)وىذه األمور التي ذكرناىا كميا تدخل في باب الطرائف والدعابة ال غير شطرًا((
المبرد وابن عبد ربو واالصفياني ال تعني اضطياد األمويين  ردىاإن تمك الروايات التي يو    

لمموالي، إنما ىي تعبير اجتماعي من بعض متعصبي العرب عمى الموالي وليس األمويين، وىذه 
األقوال كانت من انتشارات ذلك الزمن، فقد اعتز بعض المتعصبين من العرب بعروبتيم، لكن 

ة في الدولة العربية اإلسالمية وأصبحوا والة وعمال وعمماء الغالبة من الموالي نالوا مكانة عالي
بفضل اإلسالم وحممتو ثورة العرب، فمقد كانت الرواية التي أراد فييا الخميفة معاوية التخمص من 
الموالي وقتميم صحيحة كيف استعمل من الموالي رجال لتولي مناصب ميمة لصاحب حراستو 

يمة والخطرة عمى حياة الخميفة كيف يدعو لقتميم ويأتمنيم أو لحجابتو وىاتين من المناصب الم
وقد أتخذ البعض من روايات كتب األدب مفادىا أن معاوية بن ابي سفيان أول  . 096)عمى حياتو

، وحذا حذوه من أتى بعده فشاع الجور والحرمان عمى الموالي، اليمن  سن سياسة اضطياد المو 
.ويذكر أحد  097)دىا المستخدمون المؤرخين الروادفما نعرف مصدر مثل ىكذا رواية ولم ير 

الكتاب أن سياسة األمويين اتجاه الموالي تتطمب من نظرة االحتقار والزدراء اتجاه الموالي وترفعوا 
عن مصاىرتيم، إذ أنف بن ابي سفيان من عتق الحسين )رضي هللا عنو  ألحد امائو والزواج 
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ين بن عمي بن أبي طالب )رضي هللا عنو  يمومو بيا، وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى الحس
. ىذه الرواية لم تذكر  098)عمى فعمو، فكتب إليو الحسين بن عمي )رضي هللا عنيم  يرد عميو

المصادر وال نعرف ليا طريقًا غير ىذين المصدرين واحدىما كتاب أدبي، لماذا لم ينقميا 
ذا سممنا بيا وأنيا رواية صحيحة، وأن ا ألمويين يزدرون ويحتقرون الموالي ويترفعوا المؤرخون، وا 

عن معاصرتيم، لماذا سمع الخميفة معاوية لعاممو عمى العراق وأخيو زياد بن ابي سفيان، أن 
يتزوج من الموالي ويتجنب منيم ولده عبيد هللا الذي حكم العراق فيما بعد وتطمع إلى الخالفة 

األعاجم العالمين بأمور  رؤساءالخراج من ))ينبغي أن يكون كتاب  :اليويقول زياد عن المو 
وكذلك سعى الخميفة معاوية إلى تحقيق تقارب بين العرب والموالي وأتخذ أساليب (ٜٜٔ) الخراج((

ميمة وكانت أحد رسائمو نقل أعداد كبيرة من الموالي مع عوائميم من البصرة إلى بالد الشام 
، كل ذلك  211) ىـ 51-49وذلك عام ) سواحل بالد الشام ومدينة انطاكية يعمروىا فأسكنيم

لتحقيق االنصيار السكاني بين عناصر المجتمع المسمم واالىتمام باالختالط السكاني، فمو كان 
في نفسو احقادًا كيف يجمس أعداد كبيرة منيم في البصرة ويجعميم بالقرب من عاصمة دولة 

َذا ُقْمُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو ﴿ :دمشق، ىذا ضرب من الخيال والتعصب والحقد األعمى. يقول تعالى َواِ 
وفي عيد الخميفة الوليد بن عبد الممك نقل قومًا من الموالي الزط من البصرة .(ٕٔٓ)﴾َكاَن َذا ُقْرَبى

. ىل في كل ذلك اضطياد واحتقار لمموالي، أم أراد القائمين عمى  212)إلى انطاكية وناحيتيا
م وتعميق إيمانيم بو، وكان عبيد هللا بن زياد وقد السمطة االختالط وتعرف الموالي عمى اإلسال

.   213)قرب الموالي واعتمد عمييم، وخص الدىاقين وىم موالي بجباية الخراج دون عطاءىا لمعرب
 ةوذكر االصفياني رواي الموالي أم ماذا؟. ألخوالوفيل اضطيد عبيد هللا بن زياد العرب انتصارًا 

راب من بني سميم نزلوا الروحاء فخطب بعضيم رجل من لم يبين أسبابيا، أن قومًا من االع
الموالي النازلين في الروحاء فزوجو ابنتو، فمما عمم دمحم بن بشير ركب إلى المدينة وأخبر والييا 
إبراىيم بن ىشام المخزومي، واستعد من دمحم األمير عمى المولى، فأرسل إليو والي بني سميم 

،  214)ثم ضرب المولى مئتي سوط وحمق لحيتو ورأسو وحاجبواصياره، وفرق بين المولى وزوجتو 
دون ذكر سبب التفريق بينيم، وكون المتزوج من الموالي، سبب غير واقعي وال يكفي لإلىانة 

))إيما عبد نكح بغير إذن مواليو فنكحو باطل...  :وتطميق المرأة؛ إال أن يكون دليمو قولو )ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٕ٘ٓ) ة يقف عمى أذن مواله((أن تزوج العبد خاص

لم يمنع اإلسالم زواج المولى من النساء العربيات أو بالعكس، فاألصل في التفاضل يكون     
ِ َأْتَقاُكمْ ﴿ :بالتقوى لقولو تعالى  .(ٕٙٓ)﴾ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ
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ا الذي جعل لكن العرب تمسكوا بزواج الكفاءة، بالرغم من أنيا ليست شرًط في النكاح، وىذ
البعض يظن أنيم ترفعوا عن زواج الموالي، بالرغم من اإلسالم لم يجعل الكفاءة شرطًا وفييا 

 . 217)مخالفة لمشرع
يريد البعض التشيير باألمويين، وأنيم اتبعوا سياسة مجحفة بحق الموالي وأنيم تعصبوا     

في ذكر دون  ة مولى(())ال يؤم الصال :عمى العراق قال اليضدىم، وأن الحجاج عامل المو 
، وىذه الحادثة أن أحد موالي بني كاىل ويدعى عاصم بن بيدلو ومعو يحيى بن  218)اتماميا

وثاب من موالي بني بيدلة، وكان عاصم يؤم الناس في الصالة، وعدن قدوم الحجاج عمييم قال 
فبمغ خبرىم إلى  نعزلو عن اإلمامة، :))ال يؤمكم األعراب، فوثبوا وثاب، وقالوا :الحجاج لمقوم

 .(ٜٕٓ) الحجاج فارسل إلييم قائاًل ويمكم إنما قمت عربي المسان((
 االطالعىذا الجيل الذي يعتمده البعض في اجتزاء النصوص يدلل عمى جيل الكتاب وعدم     

عمى الروايات، أو التعصب والعمى في الحقد عمى العرب، وتناسى القائمين عن العرب تكره 
ولى أبي حذيفة كان يؤم المياجرين في طريقة مجيئيم من مكة حتى وصموا الموالي أن سالم م
 . 201)المدينة ألنيم أقرانيم

وأنيم أدنى مرتبة منيم، فمو كانت نظرتيم إلى الموالي كما  واليلم ينظر األمويين إلى الم    
واال القضاة  يسوغيا البعض، لم يولوىم المناصب العميا، ولم يجعموىم العمماء المفتون في البالد

لفض المنازعات والخصومات، ولما أىتم الخمفاء األمويين بنقميم من مناطق سكناىم إلى أماكن 
قريبة من مركز دولتيم في دمشق، عندما نقل الخمفاء معاوية بن ابي سفيان والوليد بن عبد 

قال عن  الممك إلى سواحل الشام وانطاكية عدد من العوائل وأىميم من الموالي، وما قول من
اضطياد األمويين لمموالي ما ىي إال محض افتراء رددىا المستشرقين وكتاب المؤلفات األدبية 
عن حاالت شاذة نقموا عن المتعصبين من العرب وسوقوىا عمى أنيا إرادات الحكام من 

 األمويين، ودليل ذلك قول الحجاج ال يؤم الصالة إال عربي فإنو أراد شيئًا ونقمت غيرىا.
 :اسة العباسيين وتعامميم االجتماعي مع الموالي في العصر العباسي األولسي .ٕ

تميزت الدولة العباسية وشيدت بسواعد من العرب ودعاة أغمبيم من الموالي الفرس، وىذا     
مح والرفق، وأظير الخمفاء اجعل العباسيين يتعامموا مع الموالي وفق مبدأ مبني عمى سياسة التس

ًا بموالييم وأوصوا عماليم ووالتيم الرفق بالموالي خاصة والرعية عامة، وقد القى العباسيين اىتمام
أىل الذمة رعاية خاصة ورفع عنيم الخميفة الميدي الظمم، وعندما كان عبد هللا بن طاىر أمير 
عمى الجزيرة الفراتية وديار ربيعة ومضر عمى عيد الخميفة المأمون تعامل برفق مع أىل الذمة 

. مما يعني أن الخمفاء العباسيين كنوا شديدي الرفق  200)يم سيرة حسنة وصالحةوسار في
م ، في بالد العراق أمر الخميفة 820 /ىـ216والتسامح مع موالييم، فمما حدثت مجاعة في عام )
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المأمون الوالة بأن يسوسوا بالعدل واالستقامة ويعيدوا األراضي واألموال إلى كل من لحقو ظمم أو 
))فصار المسيحيون مب ورفع عن كواىل أىل الذمة ابواء العساكر من العرب والفرس تعرض لمس

وعندا ذىب . (ٕٕٔ) ىذا الزمان ينعمون بالرخاء ويصمون دومًا ألجل حياة المأمون(( في
المأمون إلى مصر ومر بإحدى القرى نزل عمى امرأة من االقباط، فقامت بضيافتو، فأعطاىا جزء 

 . 203)فع عن أرضيا الخراجذلك عدد من الضباع ور 
ولما أحدث النصارى بناء كنائس في مناطق الجزيرة الفراتية أراد عبد هللا بن طاىر ىدميا،     

ثم عدل عن امره وأصدر أمر بأن ال ينتقص لممسيحين شيء من شرائعيم وعاداتيم القديمة وال 
.  204) وسالمفي رخاء بتساىل شيء من كنائسيم، وعاش المسيحيون في عيد عبد هللا بن طاىر 

ىكذا أظير المسممين تسامحًا مع موالييم ورعاياىم، فعبد هللا بن طاىر من الموالي الفرس 
وكانت  دياناتيم، فمم يقيروا عمى اعتناق اإلسالم. حافظوا عمىوالمسيحيين من الموالي الذين 

ا أن موالي آخرين لمموالي في مدينة بغداد المدورة، قطاعًا خاصًا بيم سمي درب الموالي، كم
منحوا قطائع خاصة أفرادًا وجماعات مثل عياد الفرغاني والفرغانية، حسن الشروسي والشروسية 
والربيع بن يونس وكانت الشروسية موالي دمحم بن عمي بن عبد هللا الصحابي، واصبح لمموالي 

 . 205)ديوان خاص بيم في بغداد ويسمى ديوان الموالي والغممان
لموالي لحرية في اختيار حرفيم وأعماليم وصناعاتيم في المدن اإلسالمية ويراعوا وقد القى ا    

في النشاطات الحرفية والتجربة. وىذا مرده تأثر العباسيين بالموالي من األعاجم الذين دخموا 
 . 206) اإلسالم

التي  االجتماعيةوقد حظي الموالي وأىل الذمة بعناية العباسيين خمفاًء وأمراء فالخدمات     
تقدميا الدولة كانت تقدم ليم شأنيم شأن العرب، فقد كانوا يعالجون في البيمارستانات مجانًا 

.وقد شيد العصر العباسي  207)وتقدم الخدمات لمرضاىم ومعوزىم عمى اختالف أجناسيم وممميم
تولى األول كثرة المصاىرات بين العرب المسممين وموالييم، فقد زوج العديد من الخمفاء ذميات 

 م. ومن األجناس التي حظيت باالىتما 208)ابنائين الخالفة، فكانوا أبناء أميات من الروم
المجوس فقد اظيروا تمتعيم بإقامة أعيادىم وأظيروا الفرح والسرور في إقامتيا وشاركيم المسممين 

مون سفط ذىب وتبادلوا مع الخمفاء العباسيين اليدايا فقد ىدى أحد الموالي الفرس إلى الخميفة المأ
وىكذا قدم الموالي من الفرس لوالتيم  209) فيو قطعة عود ىندي في طول وعرض السقط

 . 221)المسممين. اليدايا في احتفاالتيم بعيدي النوروز واليرجان
 :الشعوبية  .ٖ

ذكرنا دور الموالين في إدارة الواليات واإلدارة المالية في الدولة اإلسالمية والسيما في عصر      
ين، ونبغ العديد من الموالي في الحياة الفكرية، فالعرب كانوا منشغمين بالسياسة واإلدارة األموي
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والحرب، وسارت األمور بعض الشيء وفق مبدأ التسامح، لكن ليذا ال يعني ال يوجد عند 
المتعصبين من الطرفين من حدوث تنافر وتناحر وىذا أمر طبيعي، لكن ما نسب لألمويين 

الي غير صحيح، فالخالفة األموية أول من استخدم الموالي في اإلدارة والكتابة وحقدىم عمى المو 
وما قيل عن وجود تناحر ال ننكره ، والجيش. وبأعداد متزايدة مع توسغ رقعة الدولة وتقادم السنين

أو اضطياد، لكن امرًا مبالغًا فيو، فقد وجد متطرفين من الفئتين، تعصبوا لجماعاتيم عمى حساب 
وعة األخرى، فقد ظير ما بين األعاجم فئة أظيرت حقدىا عمى العرب واستيجنتيم المجم

وشككت دورىم الحضاري وعقديتيم وىؤالء ىم الشعوبية التي رفع أنصارىا شعارات إسالمية لستر 
حياء تراث ميم التي  أغراضيم التي أرادوا من وراءىا ضرب العروبة واإلسالم ومحاولة إعادة وا 

زاليا اإلسالم، ىذه الفتنة من الشعوبية قابمتيا فئة عربية متطرفة تعصبت لعروبتيا كانت قائمة وأ
فظل النقاش كااًل بين الطرفين حتى انتصر في نياية األمر اإلسالم والعروبة عمى 

 . 220)الشعوبية
وقولو  (ٕٕٕ)﴾ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  ﴿ :اإلسالم والعروبة متالزمان ال ينفكان وأساسيما قولو تعالى

ِ َأْتَقاُكمْ ﴿ :تعالى ، وأكد الرسول الكريم )ملسو هيلع هللا ىلص  عمى وحدة الصف، وأنو ال  (ٖٕٕ)﴾ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ
 . 224)فرق لعربي عمى أعجمي إال بالتقوى 

 وكانت نظرة الخمفاء الراشدين عمى وفق مبدأ األخوة وعدم تفضيل عربي عمى مولى، والخميفة    
لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًا  :عمر بن الخطاب لما ُسئل عمن يتولى األمر من بعده قال

))أنو  :يا رب سمعت نبيك )ملسو هيلع هللا ىلص  يقول عنو :لوليتو، وألن سألني ربي ما حممك عمى ذلك لقمت
عمى والخميفة عمي )رضي هللا عنو  لم يكن يفضل عربي  .(ٕٕ٘)يحب هللا حقًا من قمبو((

 . 226)أعجمي
ويرى ابن خمدون أن االساس في الحركة الفكرية أنيا قائمة عمى الموالي وأنيم ىم روادىا     

. وىذا القول مبالغ فيو ومردود  227)فالمحدثين وأصول الفقو كميم عجمًا والمفسرين وعمماء الكالم
ية العمماء من عمى ابن خمدون وأنو ليس  بصحيح أغمب عمماء المسممين من األعاجم، فغالب

العرب ولدوا في بالد المشرق ونسبوا إلى المدن التي نسبوا فييا فمقبوا بألقاب أعجمية وأن ىذا 
المقياس، ما ىو إال مقياس عنصر أراد منو المستشرقين ضرب العرب، حتى أن الموالي الذين 

أن يعد الذي يتكمم  ولدوا في اإلسالم ورضعوا لبنو ونشأوا في كنفو كانت ثقافتيم عربية فال يمكن
المغة العربية أعجميًا، فكل العمماء المسممين ومصنفاتيم وأبحاثيم  كانت ضمن إطار الثقافة 

 . 228)العربية واإلسالمية المكتوبة بالمغة العربية
كان من نتائج الشعوبية أن ظيور عقائد منحرفة، وأظير أىل البدع والجدل والخرافات، وقد     

، فكانت الشعوبية من معاول اليدم التي  229) النحرافاتيم اإلسالمية غطاءً من العقيدة  اتخذوا
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منيا المستشرقين مصنفًا عمى دولة العروبة  اإلسالمي، واتخذأخذت تنيش وتيدم في المجتمع 
واإلسالم التي احتضنت الشعوب من العرب واألعاجم بنور رسالتيا وخرجيم من جور األديان 

 إلى نور السماء.
 الخاتمة

كان الموالي في صدر االسالم يشغمون مناصب بسيطة وتفتقر الى امانة وثقة وحرموا من  .0
المناصب العالية الرفيعة. اشتغل معظم الموالي في الزراعة والصناعة والتجارة. كان لمموالي 

 االموي.دور كبير في الفتوحات االسالمية وخاصة في العصر 
سالمية وبمغ ىذا النفوذ ذروتو في العصر العباسي اذ ازداد وتعاظم نفوذ الموالي في الدولة اال .2

الموالي بطانة الخميفة ورجال دولتو وشغموا المناصب االدارية اليامة وسيطروا عمى  أصبح
 بيت المال.

خبرة الموالي في الشؤون االدارية والحسابات فيكذا استعان بيم الخمفاء العباسيين لتنظيم  .3
 وضبط امور دولتيم.

مفاء العباسيين وخاصة المعتصم من شراء الموالي بحيث اقام ليم ديوان خاص استكثار الخ .4
 عرف باسم ديوان الموالي والغممان.

زواج الكثير من الخمفاء العباسيون من بنات الموالي االتي أصبحن فيما بعد أميات الخمفاء  .5
 العباسيين مما أدى الى ارتفاع مكانتيم عند ىؤالء.

بيت المال في الدولة العباسية وصرفوا منيا حسب رغباتيم  سيطر الموالي عمى اموال .6
 يمتمكون القصور والضياع واصرفوا في العطاء واليبات. وأصبحوا

الظروف االقتصادية واالجتماعية وارتفاع مستوى المعيشة: لقد شيد العصر العباسي االول  .7
المجتمع  وأصبحة ارتفاع في مستوى المعيشة بحيث تحسنت الظروف االقتصادية واالجتماعي

العباسي مجتمع كماليات اي ان حياة الترف والممذات اصبحت امرا مركزيا في حيمة الطبقة 
 الغنية فمن الطبيعي ان يتنافس افراد ىذه الطبقة عمى زيادة انواع الرقيق.

مقاومة العصبية العربية: بعصبية اخرى عرفت باسم الشعوبية وىي حركة فكرية ادبية  .8
وقد انقسمت ىذه الحركة الى مرحمتين االولى رفعت  أنفسيمبيا الموالي عن  اجتماعية دافع

شعار ان العرب ليسوا افضل من غيرىم من االمم ورفعت شعار ال فضل لعربي عمى 
 .عجمي اال بالتقوى 

الثانية لحركة الشعوبية فكانت متطرفة اذ رفعت من مكانة الفرس والموالي وحطت  المرحمة .9
 الفرس،د انعكس عمل ىذه الحركة في المؤلفات االدبية مثل: فضائل من مكانة العرب وق

 وغيرىا. العرب،لصوص 
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 اليوامش 
                                                           

غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق: سعد عبد الحميد  م ، الزاىر في980ىـ/ 371األزىري: دمحم بن أحمد )ت  (0)
 .084د ت ، ص –السعدني، دار الطالئع )د.م 

 .334-333، ص5م ، ج2110 –األزىري: تيذيب المغة، تحقيق: دمحم عوض، دار إحياء التراث )بيروت  (2)
ض وفاطمة دمحم، م ، معجم مقاييس المغة، اعتناء: دمحم عو 0114ىـ/ 395ابن فارس: أبو الحسين أحمد )ت  (3)

؛ ابن منظور: دمحم بن مكرم األفريقي )ت 0165-0164ىـ ، ص2118 –دار إحياء التراث )بيروت 
 .419-418د ت ، ص –م ، لسان العرب، دار صادر )بيروت 0300ىـ/ 700

 .0165-0164ابن فارس: معجم مقاييس المغة، ص (4)
 ، أسباب نزول القرآن، تحقيق: كمال 60176 ىـ/468الواحد النيسابوري: عمي بن أحمد بن دمحم )ت  (5)

 .205 ، ص0991 –بسيوني، دار الكتب العممية )بيروت 
براىيم السامرائي، 786ىـ/ 071الفراىيدي: الخميل بن أحمد )ت  (6) م ، العين، تحقيق: ميدي المخزومي وا 

اب النزول، ؛ الواحد النيسابوري ، أسب365، ص8 ، ج0988 –)السعودية  2مؤسسة دار اليجرة، ط
 .205ص

 2م ، نياية األرب في معرفة أنساب العرب، د مط، ط0408ىـ/ 820القمقشندي: أحمد بن عمي )ت  (7)
 .22-20م ، ص0981 –)بيروت 

 .22القمقشندي: نياية االرب، ص (8)
م ، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ دمحم، المكتبة 0268ىـ/ 666الرزي: دمحم بن ابي بكر )ت  (9)

 .419م ، ص0999 –بيروت  –عصرية )صيدا ال
م ، السنن الكبرى، تحقيق: دمحم عبد القادر عطا، 0166ىـ/ 458البييقي: أحمد بن الحسين بن عمي )ت  (01)

ىـ/ 900؛ السيوطي: جالل الدين عبد الرحمن )ت 069، ص7م ، ج2113 –دار الكتب العممية )بيروت 
 .09، ص3د ت ، ج –دار الفكر )بيروت م ، الدر المنثور في تفسير المأثور، 0515

م ، جامع البيان في تأويل القرآن، دار الكتب العممية )بيروت 0922ىـ/ 301الطبري: دمحم بن جرير )ت  (00)
، 2؛ السيوطي، الدر المنثور، ج418، ص05؛ ابن منظور: لسان العرب، ج317، ص8م ، ج2119 –

من ظيور اإلسالم إلى نياية الدولة األموية، ترجمة: دمحم ؛ فميوزان: يوليوس، تاريخ الدولة العربية 519ص
؛ فموتن: فان، السيادة العربية والشيعة 470م ، ص0958 –عبد اليادي، لجنة التأليف )القاىرة 

 –)مصر  2واإلسرائيميات في عيد بني أمية، ترجمة: حسن إبراىيم ودمحم زكي، النيضة المصرية، ط
م ، 0965 –)د.م  4ن، تاريخ المغرب المطول، دار الكشاف، ط؛ حتي: فيميب وآخرو 37م ، ص0965

 .299، ص0ج
؛ العزاوي: أسماء عبد هللا 519، ص2؛ السيوطي: الدر المنثور، ج53ن ص4الطبري: جامع البيان، ج (02)

 –جامعة بغداد  -غني، أثر الموالي في الحياة الفكرية خالل العصر األموي )أطروحة دكتوراه غير منشورة 
 .43-32م ، ص2118اآلداب كمية 

 .5سورة مريم: اآلية  (03)
 .00سورة دمحم: اآلية   (04
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 .62سورة األنعام: اآلية  (05)
 .40سورة الدخان: اآلية  (06)
 .4سورة األنفال: اآلية  (07)
م ، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، 826ىـ/200الصنعاني: عبد الرزاق بن ىمام )ت  (08)

 .06-3، ص9د ت ، ج –روت المجمس العممي )بي
؛ الطبرسي: الفضل بن الحسن )ت 318-316، ص8؛ ج53-52ن ص4الطبري: جامع البيان، ج (09)

 .33، ص9م ، ج2115 –م ، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار العموم )د.م 0053ىـ/ 548
م، مؤسسة انتشار 9ىـ/ 3السالمي: شافية حداد، نظرة العرب إلى الشعوب المغموبة من الفتح إلى القرن  (21)

 ؛ النجار: دمحم الطيب، الموالي في العصر األموي، دار النيل 51-24م ، ص2119 –اإلسالم، )بيروت 
 .069م ، ص0949 –)القاىرة 

 .51السالمي: نظرة العرب، ص (20)
لسبع، م ، سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد وخالد ا868ىـ/ 255الدارمي: عبد هللا بن عبد الرحمن )ت  (22)

 .491، ص2د ت ، ج –دار الكتاب العربي )بيروت 
م ، صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب، دار ابن كثير، 869ىـ/ 256البخاري: دمحم بن إسماعيل )ت  (23)
؛ جواد عمي: المفصل في تاريخ العربي قبل اإلسالم، جامعة بغداد 813، ص2م ، ج0987 –)بيروت  3ط

 .387، ص4م ، ج0993 –)بغداد 
م ، العقد الفريد، تحقيق: عبد المجيد الترجيني، 939ىـ/ 328ابن عبد ربو: أحمد بن دمحم األندلسي )ت  (24)

 .082، ص5م ، ج0983 –دالر الكتب العممية )بيروت 
م ، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث 0450ىـ/ 855العيني: دمحم بن أحمد )ت  (25)

 .227ص، 4د ت ، ج –)بيروت 
 .234، ص01ابن منظور: لسان العرب، ج (26)
 –م ، المقدمة، دار الشرق )بيروت 0416ىـ/ 818ابن خمدون: عبد الرحمن بن دمحم الحضرمي )ت  (27)

 .96م ، ص2114
 .04النجار: الموالي في العصر األموي، ص (28)
 .418، ص05ابن منظور: لسان العرب، ج (29)
 –الي ودورىم في الدعوة إلى هللا تعالى، دار الكتب العممية )بيروت حسين: عماد عبد السميع، المو  (31)

 .29م ، ص2114
د ت ،  –قم 1م ، المقنع، تحقيق: مؤسسة اإلمام اليادي 990ىـ/ 380الصدوق: دمحم بن عمي )ت  (30)

 .460ص
 .25العزاوي: أثر الموالي في الحياة الفكرية، ص (32)
م ، زاد المسير في عمم التفسير، تحقيق: 0211ىـ/ 597لبغدادي )ت ابن الجوزية: عبد الرحمن بن عمي ا (33)

 .069، ص2م ، ج0987 –دمحم عبد الرحمن، دار الفكر )بيروت 
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م ، البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار 0410ىـ/ 814ابن الممقن: عمر بن عمي بن أحمد )ت  (34)
، 9م ، ج2114 –خرون، دار اليجرة )الرياض الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآ

 .021ص
م ، تاريخ اليعقوبي، تحقيق: خميل المنصور، 0914ىـ/ 292اليعقوبي: أحمد بن إسحاق بن واضح )ت  (35)

 .95، ص2م ، ج0999 –دار الكتب العممية )بيروت 
 

، 3د ت ، ج –)بيروت الطبري: تاريخ الرسل والمموك، تحقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار التراث  (36)
م ، الكامل في التاريخ، دار صادر، 0232ىـ/ 631؛ ابن األثير: عمي بن ابي الكرم الشيباني )ت 341ص
 .382، ص2م ، ج2115 –)بيروت  7ط
 .092، ص4الطبري: التاريخ، ج (37)
 م ، األغاني، تحقيق: عبد عمي مينا966 –ىـ 356االصفياني: أبو الفرج عمي بن الحسين )ت  (38)

 .279، ص02م ، ج2118 –وآخرون، دار الكتب العممية )بيروت 
 .35السالمي: نظرة العرب، ص (39)
 .297، ص3ابن منظور: لسان العرب، ج (41)
 .297، ص3ابن منظور: لسان العرب، ج (40)
 .04النجار: الموالي في العصر األموي، ص (42)
ئع الصنائع في ترتيب الشرائع، المكتبة م ، بدا0090ىـ/ 587الكاشاني: عالء الدين بن مسعود )ت  (43)

؛ زيدان: جرجي، تاريخ التمدن اإلسالمي، دار اليالل 071، ص4م ، ج0989 –الحبيبية )باكستان 
 .30، ص4م ، ج2110 –)القاىرة 

 .367، ص4جواد عمي: المفصل، ج (44)
 .227، ص4العيني: عمدة القاري، ج (45)
 .227، ص4العيني: عمدة القاري، ج (46)
االطرقجي: قصي إبراىيم مصطفى، االتجاىات السياسية لمقبائل العربية من الكوفة في القرن األول  (47)

 .97م ، ص2118 –اليجري، النايا لمنشر )دمشق 
م ، فتوح البمدان، تحقيق: عبد هللا أنيس وعمر 892ىـ/ 279البالذري: أحمد بن يحيى بن جابر )ت  (48)

 .521م ، ص0987 –أنيس، المعارف )بيروت 
 .04النجار: الموالي في العصر األموي، ص (49)
 .23م ، ص0954 –شريف: دمحم بديع، الصراع بين الموالي والعرب، دار الكتاب العربي )مصر  (51)
؛ 550د ت ، ص –حسن: عمي إبراىيم، التاريخ اإلسالمي العام، مكتبة النيضة المصرية )القاىرة  (50)

 .38؛ السالمي: نظرة العرب، ص04النجار: الموالي في العصر األموي، ص
 –م ، شرف المصطفى، دار البشائر اإلسالمية )مكة 0106ىـ/ 417الخركوشي: عبد الممك بن دمحم )ت  (52)

م ، الفخر المتوالي فيمن 0497ىـ/ 912؛ السخاوي: دمحم بن عبد الرحمن )ت 455، ص0م ، ج2114
؛ أبو شيبة ك دمحم بن دمحم بن 31-29د ت ، ص –، د مط )القاىرة انتسب لمنبي )ملسو هيلع هللا ىلص  من الخدم والموالي

 .284، ص0م ، ج0997 –)دمشق  2سويمم: السيرة النبوية عمى ضوء القرآن والسنة، دار القمم، ط
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 3ابن كثير: الفصول في السيرة، تحقيق وتعميق: دمحم العبد الخطراوي وحجي الدين مشو، عموم القرآن، ط  (53
 .011-99، صم 0983 –)د. م 

 .63-29السخاوي:  الفخر المتوالي، ص (54)
م ، الطبقات الكبرى، تحقيق: دمحم عمي، مكتبة الخانجي 842ىـ/ 231ابن سعد: دمحم بن منيع الزىري )ت   (55

 .63، ص29؛ السخاوي: الفخر المتوالي، ص204ن ص3م ، ج2110 –)القاىرة 
 .3تاريخ الدولة العربية، ص (56)

 

 –أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: عمي دمحم وعادل أحمد، دار الكتب العممية )بيروت  ابن األثير: (57)
 .408، ص0م ، ج0994

، 4م ، ج0997 –ابن كثير: البداية والنياية، تحقيق: عبد هللا عبد المحسن، دار ىجر )الرياض  (58)
 .044ص

 .405، ص0غابة، ج؛ ابن األثير: أسد ال205، ص3ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج (59)
م ، رسائل الجاحع، تحقيق: عبد السالم دمحم ىارون، مكتبة 868ىـ/ 255الجاحع: عمر بن بحر )ت  (61)

 .08، ص0م ، ج0964 –الخنجي )القاىرة 
م ، عيون األثر في فنون المغازي والشمائل 0333ىـ/ 734ابن سيد الناس: دمحم بن عبد هللا بن يحيى )ت  (60)

؛ حسين: الموالي ودورىم في الدعوة إلى 099، ص2م ، ج0986 –الدين )بيروت والسير، مؤسسة عز 
 .90هللا، ص

م ، 0975 –م ، السيرة النبوية، دار الجبل، )بيروت 833ىـ/ 208ابن ىشام: عبد الممك المعافري )ت  (62)
 .77، ص4؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج034، ص3ج
 .76، ص4ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج  (63

 .79، ص4ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج (64)
 .83، ص3ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج (65)
 .78، ص4ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج (66)
 .304، ص3ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج (67)
 .83، ص3ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج (68)
 .336، ص2م ، ج2115 –)بيروت  7ابن األثير: الكامل في التاريخ، دار صادر، ط (69)
م ، المسند، تحقيق: السيد أبو المعاطي، عالم الكتب 855ىـ/ 240ابن حنبل: أحمد بن دمحم الشيباني )ت  (71)

 .400، ص5م ، ج0998 –)بيروت 
م ، النياية في غريب الحديث واألثر، تحقيق: 0219ىـ/ 616ابن األثير: مجد الدين المبارك بن دمحم )ت  (70)

؛ النراقي: دمحم ميدي، 029، ص3م ، ج0979 –دمحم، المكتبة العممية )بيروت طاىر أحمد الزاوي ومحمود 
 .295، ص0د ت ، ج –جامع السعادات، تحقيق: دمحم كالنتر، مطبعة النعمان )النجف 

 .419-386، ص2ابن األثير: الكامل في التاريخ، ج (72)
 .395، ص2ابن األثير: الكامل في التاريخ، ج (73)
 .095، ص3ت الكبرى، جابن سعد: الطبقا (74)
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م ، 0991 –م ، الخراج، دار الحداثة )بيروت 798ىـ/ 082أبو يوسف: يعقوب بن إبراىيم )ت   75) 
 .048ص

 .21النجار: الموالي في العصر األموي، ص (76)
 .262، ص3ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج (77)
 .460، ص2خ، ج؛ ابن األثير: الكامل في التاري054-503، ص3الطبري: التاريخ، ج (78)
 .502، ص3الطبري: التاريخ، ج (79)
 . 04، ص4الطبري: التاريخ، ج (81)

 

 .394 – 393البالذري: فتوح البمدان، ص (80)
 .395البالذري: فتوح البمدان، ص (82)
 .40، ص4الطبري: التاريخ، ج (83)
 .48، ص4الطبري: التاريخ، ج (84)
مروج الذىب ومعادن الجوىر، تحقيق: دمحم محي م ، 0957ىـ/ 347المسعودي: عمي بن الحسين )ت  (85)

 .251، ص2م ، ج2119 –الدين، دار األنوار )بيروت 
 .371البالذري: فتوح البمدان، ص (86)
 –م ، األموال، تحقيق: شاكر ذيب، مركز الممك فيصل )السعودية 865ىـ/ 250ابن زنجوية: حميد )ت  (87)

 .512، ص2م ، ج0986
، العراق في العصر األموي من الناحية السياسية واإلدارية واالجتماعية، مكتبة الراوي: ثابت إسماعيل (88)

 .95م ، ص0965 –النيضة )بغداد 
 .509البالذري: فتوح البمدان، ص (89)
 .90، ص4الطبري: التاريخ، ج (91)
 .509البالذري: فتوح البمدان، ص (90)
 .521البالذري: فتوح البمدان، ص (92)
 .522-520بمدان، صالبالذري: فتوح ال (93)
 .47-30فمياوزن: تاريخ الدولة العربية، ص (94)
العمي: أحمد صالح، التنظيمات االجتماعية واالقتصادية في البصرة في القرن األول اليجري، دار  (95)

 .78-77م ، ص0969 –)بيروت  2الطميعة، ط
م ، 0959 –رف )القاىرة الخربوطمي: عمي حسين، تاريخ العراق في ظل الحكم األموي، دار المعا (96)

 .01ص
 .470تاريخ الدولة العربية، ص(97) 
 .311، ص0حتي: تاريخ العرب المطول،  ج (98)
 .058الخربوطمي:  تاريخ العراق، ص (99)

 .604، ص3؛ الطبري: التاريخ، ج048أبو يوسف: الخراج، ص (011)
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يق: دمحم عمارة، دار الشرق م ، األموال، تحق837ىـ/ 224أبو عبيد بن سالم: القاسم بن سالم )ت  (010)
، 3؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج512، ص2؛ ابن زنجوية: األموال، ج304م ، ص0989 –)بيروت 

 .604، ص3؛ الطبري: التاريخ، ج276ص
 .048أبو يوسف: الخراج، ص (012)
 .642؛ البالذري: فتوح البمدان، ص324أبو عبيد، األموال، ص (013)
 .325أبو عبيد، األموال، ص (014)
 .016، ص2؛ اليعقوبي: التاريخ، ج053أبو يوسف: الخراج، ص (015)
؛ المسعودي: مروج الذىب، 29، ص4؛ الطبري: التاريخ، ج83، ص4ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج (016)
 .251ص
شاىين: دمحم عمر، تاريخ الموالي ودورىم في الحياة االجتماعية واالقتصادية في صدر اإلسالم ولدولة  (017)

 .67-63م ، ص2100 –دار الكتب العممية )بيروت األموة، 
 .65-63شاىين: تاريخ الموالي، ص (018)
 .22؛ الخربوطمي: تاريخ العراق، ص382البالذري: فتوح البمدن، ص (019)
 .47شاىين: تاريخ الموالي، ص (001)
 .027، ص2اليعقوبي: التاريخ، ج (000)
 .031، ص2اليعقوبي: التاريخ، ج (002)
م ، شرح نيج البالغة، تحقيق: 0258ىـ/ 676عبد الحميد بن ىبة هللا المدائني )ت  ابن أبي الحديد: (003)

 .000، ص8م ، ج0987 –دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار الجيل )بيروت 
 .99م ، ص0997 –)د ج  2جراداف: جورج، روائع نيج البالغة، مركز الغدير، ط (004)
 .040، ص2اليعقوبي: التاريخ، ج (005)
؛ أمين: أحمد، ضحى اإلسالم، الييئة المصرية 097، ص2حديد: شرح نيج البالغة، جابن أبي ال (006)

 .41، ص0م ، ج0997 –العامة لمكتاب )القاىرة 
 .027، ص2اليعقوبي: التاريخ، ج (007)
 .65-64؛ شاىين: تاريخ الموالي، ص35، ص6الطبري: التاريخ، ج (008)
م ، اإلمامة والسياسة، تحقيق: عمي شيري، دار 889ـ/ ى276ابن قتيبة: عبد هللا بن مسمم الدينوري )ت  (009)

م ، الكامل في المغة 898ىـ/ 285؛ المبرد: دمحم بن يزيد )ت 066، ص0م ، ج0991 –األضواء )بيروت 
؛ 48، ص2م ، ج0977 –، )القاىرة 3واألدب، تعميق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر العربي، ط

 .27جار: الموالي في العصر األموي، ص؛ الن79، ص5الطبري: التاريخ، ج
 .78، ص5الطبري: التاريخ، ج (021)
 .23، ص8البخاري: صحيح البخاري، ج (020)
باز: عبد الكريم، افتراءات فيميب حتي وكاربروكممان عمى التاريخ اإلسالمي، دار تيامة لمنشر )الرياض  (022)
 .59-58م ، ص0983 –

 .58د ت ، ص –رية في اإلسالم، دار الروائع )بيروت جوزي: بندلي، من تاريخ الحركات الفك (023)
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 .77تاريخ الموالي، ص (024)
م ، العرب وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 0416ىـ/ 818ابن خمدون: عبد الرحمن بن دمحم )ت  (025)

 –والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبر، مراجعة: سييل زكار، دار الفكر)بيروت 
 .271، ص0م ، ج2111

 .40، ص0ضحى اإلسالم، ج (026)
 .34النجار: الموالي في العصر األموي، ص (027)
 .01م ، ص0997 –)بيروت  3الدوري: عبد العزيز، العصر العباسي األول، دار الطميعة، ط (028)
 –)مصر  شاىين:  حمدي، الدولة األموية المفترى عمييا دراسة الشبيات والمفتريات، دار القاىرة لمكتاب (029)

 .34-30م ، ج2110
 .083، ص3الجاحع: الرسائل، ج (031)
 .063، ص2اليعقوبي: التاريخ، ج (030)
م ، الوزراء والكتاب، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، 942ىـ/ 330الجيشياري: دمحم بن عبدوس )ت  (032)

 .38م ، ص0938 –مطبعة مصطفى البابي الحمبي )القاىرة 
 .312-069ص، 0ابن خمدون: التاريخ، ج (033)
 .78شاىين: تاريخ الموالي، ص (034)
 .050، ص2اليعقوبي: التاريخ، ج (035)
 .24الجيثياري: الوزراء والكتاب، ص (036)
 .78شاىين: تاريخ الموالي، ص (037)
م ، تاريخ خميفة بن خياط، 0854ىـ/ 241ابن خياط: خميفة بن خاط العصفري المشيور بشباب )ت  (038)

، 6؛ الطبري: التاريخ ، ج228م ، ص0985 –)الرياض  2ار طيبة، طتحقيق: أكرم ضياء العمري، د
 –؛ المسعودي: التنبيو واإلشراف، دار مكتبة اليالل )بيروت 32؛ الجيثياري: الوزراء والكتاب، ص081ص

م ، تاريخ دمشق، 0075ىـ/ 570؛ ابن عساكر: عمي بن الحسن بن ىبة هللا )ت 285م ، ص0993
 .060، ص3م ، ج0995 –الفكر )بيروت تحقيق: عمر بن غرامة، دار 

 .228ابن خياط: التاريخ، ص  039)
؛ ابن حجر 254، ص8؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج068-051، ص2اليعقوبي: التاريخ، ج  (041

، 4م ، ج0984 –م ، تيذيب التيذيب، دار الفكر )بيروت 0448ىـ/ 852العسقالني: أحمد بن عمي )ت 
 .287ص
 .466، ص3ل في التاريخ، جابن األثير: الكام (040)
 .92شاىين: تاريخ الموالي، ص (042)
 .61النجار: الموالي في العصر األموي، ص (043)
 .00-01الدوري: العصري العباسي األول، ص (044)
 .61النجار: الموالي في العصر األموي، ص (045)
 .048، ص5ابن عبد ربو: العقد الفريد، ج (046)
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 .26الجيثياري: الوزراء والكتاب، ص (047)
؛ المسعودي: التنبيو 41؛ الجيشياري: الوزراء والكتاب، ص330-299ابن خياط: التاريخ، ص (048)

 .286واإلشراف، ص
م ، فتوح مصر والمغرب، تحقيق: عبد 0870ىـ/ 257ابن عبد الحكم: عبد الرحمن بن عبد هللا )ت  (049)

م ، وفيات 0282ىـ/ 680 ؛ ابن خمكان: أحمد بن دمحم )ت274م ، ص0960 –المنعم عماد د مط )مصر 
؛ 321، ص5م ، ج0994 –األعيان وأنباء أبناء الرايات، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر )بيروت 

م ، سير أعالم النبالء، تحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة 0347ىـ/ 748الذىبي: دمحم بن أحمد )ت 
 .497، ص4م ، ج0982 –)بيروت 

 .420؛ البالذري: فتوح البمدان، ص318ابن خياط: التاريخ، ص (051)
 .56النجار: الموالي في العصر األموي، ص (050)
 .20ابن عبد الحكم: فتوح مصر، ص (052)

 

 .066-050، ص2؛ اليعقوبي: التاريخ، ج299ابن خياط: التاريخ، ص (053)
 .082السيد أمير عمي: مختصر تاريخ العرب، ص (054)
 .080، ص6اريخ، ج؛ الطبري: الت302ابن خياط: التاريخ، ص (055)
م ، 0985 –العش: يوسف، الدولة األموية واألحداث التي سبقتيا وميدت ليا، دار الفكر )دمشق  (056)
 .232ص
 .082السيد أمير عمي، مختصر تاريخ العرب، ص (057)
، 02م ، ج0987 –ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق، تحقيق ك روحية عباس، در الفكر )دمشق  (058)
يخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم، تحقيق: عمر عبد السالم، دار الكتاب العربي ؛ الذىبي: تار 292ص

 .411، ص7م ، ج0991 –)بيروت 
-48؛ الجيثياري: الوزراء والكتاب، ص080، ص6؛ الطبري: التاريخ، ج309ابن خياط: التاريخ، ص  (059

52. 
م ، تاريخ أفريقيا والمغرب، تحقيق: دمحم 0126ىـ/ بعد 407الرفيق القيرواني: إسحاق بن القاسم )ت بعد  (061)

ىـ/ 658؛ ابن اآلبار: دمحم بن عبد هللا )ت 61م ، ص0994 –زينيم دمحم عراف، دار الفرجاني )القاىرة 
 .335، ص2م ، ج0985 –م ، الحمة السراء، تحقيق: حسين مؤنس، دالر المعارف )مصر 0261

م ، 0998 –)القاىرة  2م دمحم ىارون، مكتبة الخانجي، طالجاحع: البيان والتبيين، تحقيق: عبد السال (060)
 .243، ص2ج

 .52الجيشياري: الوزراء والكتاب، ص (062)
 .61تاريخ أفريقيا والمغرب، ص (063)
، 4؛ ابن عبد ربو، العقد الفريد، ج205، ص2؛ اليعقوبي: التاريخ، ج325ابن خياط: التاريخ، ص (064)
 .247ص
ىـ/ 351؛ الكندي: دمحم بن يوسف )ت 483، ص9وج 518، ص7ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج (065)

؛ االصفياني: أبو نعيم 338م ، ص0918 –م ، الوالة والقضاة، مطبق االباء اليسوعيين )بيروت 961
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م ، 0988 –ىـ  ، حمية األولياء وطبقات األصفياء، دار الكتب العممية )بيروت 431أحمد بن عبد هللا )ت 
 .455، ص4ج

 .335، ص2؛ ابن االبار: الحمة السراء، ج60يرواني: تاريخ أفريقيا والمغرب، صالرفيق الق (066)
 .559، ص6الطبري: التاريخ، ج (067)
 .366، ص7ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج (068)
 .073، ص7الطبري: التاريخ، ج (069)
 .373، ص7ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج (071)
 .05-04ي: العصر العباسي األول، ص؛ الدور 373، ص7ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج (070)
 .217، ص2ابن عساكر:  تاريخ دمشق، ج (072)
 .087، ص5؛ ابن عبد ربو: العقد الفريد، ج335ابن خياط: التاريخ، ص (073)
 .62الرفيق القيرواني: تاريخ أفريقيا والمغرب، ص (074)
األندلس والمغرب، تحقيق: م ، البيان المغرب في أخبار 0302ىـ/ 702ابن عذاري: أحمد  بن دمحم )ت  (075)

 .48، ص0م ، ج0983 –كوالن وليفي بروفنال، دار الثقافة )بيروت 
 .209، ص2اليعقوبي: التاريخ، ج (076)
 .60-61؛ الجيشياري: الوزراء والكتاب، ص362ابن خياط: التاريخ، ص (077)
؛ ابن 68-66، ص، الرفيق القيرواني، تاريخ أفريقيا، والمغرب293ابن عبد الحكم: فتوح مصر، ص (078)

 .338، ص2االبار: الحمة السيراء، ج
 .64؛ الجيشياري: الوزراء والكتب، ص368ابن خياط: التاريخ، ص (079)
 .57، ص7الطبري: التاريخ، ج (081)
 .69؛ الجيشياري: الوزراء والكتاب، ص082، ص6؛ الطبري: التاريخ، ج418ابن خياط: التاريخ، ص (080)
 .48-30؛ فموتن: السيادة العربية، ص523، ص5الطبري: التاريخ، ج (082)
 .061م ، ص0987 –فاروق: عمر وآخرون: النظم اإلسالمية، دارالحكمة )بغداد  (083)
 .484د ت ، ص –الجاحع: الرسائل السياسية، دار ومكتبة اليالل )بيروت  (084)
م ، 0959 –ىرة ىـ/  ، مشاىير عمماء األمصار، تحقيق: فاليشمر )القا354البستي: دمحم بن حبان )ت  (085)
 .035ص
 .060فاروق عمر وآخرون: النظم اإلسالمية، ص (086)
 .86د ت ، ص –البالذري: أنساب األشراف، مكتبة المثنى )بغداد  (087)
 .094، ص2اليعقوبي: التاريخ، ج (088)
 .541، ص5الطبري: التاريخ، ج (089)
 .099، ص0؛ ابن خمدون: التاريخ، ج44الماوردي: األحكام السمطانية، ص (091)
 .30-20م ، ص0986 –الرىاوي: مجيول، تاريخ الرىاوي تعريب وىوماش االب البير أبونا )بغداد  (090)
 .93، ص0؛ امين: ضحى اإلسالم، ج94، ص8ابن الجوزي: المنتظم، ج (092)
 .026الجيثياري: الوزراء والكتاب، ص (093)
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 .040ابن النديم: الفيرست، ص (094)
 .460-361، ص3؛ ابن عبد ربو ك العقد الفريد، ج77-47ص، 2المبرد: الكامل في المغة، ج (095)
 .369-368شاىين: الدولة األموية، ص (096)
 4دراسة وتحميل مدرسة العممية اإليرانية، ط –القرشي: باقر شريف، حياة اإلمام الحسين عمييم السالم  (097)
 .035، ص2دت ، ج  –)قم 
م ، زىرة األدب وثمرة 0160ىـ/ 453يقي )ت الحصري: إبراىيم بن عمي بن تميم االنصاري األفر  (098)

؛ العاممي: محسن االمين، عيان الشيعة، تحقيق: 010، ص0د ت ، ج –االلباب، دار الجبل )بيروت 
 .583، ص0م ، ج0983 –حسن األمين، دار التعارف )بيروت 

 .369؛ شاىين: الدولة األموية، ص212، ص2اليعقوبي: التاريخ، ج (099)
 .062البمدان، ص البالذري: فتوح (211)
 .052سورة األنعام، اآلية  (210)
 .365البالذري: فتوح البمدان، ص (212)
 .371-369شاىين: الدولة األموية، ص (213)
 .006، ص06األغاني: ج (214)
م ، الخالف، تحقيق: عمي الخرساني وآخرون، مؤسسة 0167ىـ/ 461الطوسي: دمحم بن الحسين )ت  (215)

 .259، ص4د ت ، ج –النشر اإلسالمية )قم 
 .03سورة الحجرات، اآلية  (216)
م ، المغني في شرح مختصر الخرقي، دار الكتب العربي 0223ىـ/ 65ابن قدمة: عبد هللا بن أحمد )ت  (217)

 .372، ص7د ت ، ج –)بيروت 
 .378، ص03البالذري: أنساب األشراف، ج (218)
 .378، ص03البالذري: أنساب األشراف، ج (219)
 .83، ص3الكبرى، جابن سعد: الطبقات  (201)
 .590، ص8الطبري: التاريخ، ج (200)
 .29الرىاوي: تاريخ، ص (202)
 .205، ص4ابن خمكان: وفيات األعيان، ج (203)
 .31الرىاوي: تاريخ، ص (204)
 .060فاروق عمر وآخرون: النظم اإلسالمية، ص (205)
 .251-232فاروق عمر  وآخرون: النظم اإلسالمية، ص (206)
 .035-034؛ التطيمي: رحمة بنيامين، ص367اء، صالقفطي: تاريخ الحكم (207)
 .349-345المسعودي: التنبيو واإلشراف، ص (208)
 .432، ص0القمقشندي: صبح األعشى، ج (209)
 .094، ص2اليعقوبي: التاريخ، ج (221)
 .234-230فاروق عمر وآخرون: النظم اإلسالمية، ص (220)
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 .01سورة الحجرات: اآلية   222)
 .03سورة الحجرات: اآلية  (223)

 .028، ص0؛ ابن أبي الحديد: شرح ونيج البالغة، ج33، ص2الجاحع: البيان والتبيين، ج  224)
م ، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، 0567ىـ/ 975المتقي اليندي: عمي بن حسام الدين )ت  (225)

 .675، ص02م ، ج0999 –مؤسسة الرسالة )بيروت 
 .072، ص2جابن أبي الحديد: شرح نيج البالغة،  (226)
 .74، ص0ابن خمدون: التاريخ، ج (227)
 .235-234فاروق عمر وآخرون: النظم اإلسالمية، ص (228)
 .87-84فموتن: السيادة العربية، ص (229)

 قائمة المصادر
 القرآن الكريم 
م ، الحمة السراء، تحقيق: حسين مؤنس، دالر المعارف 0261ىـ/ 658ابن اآلبار: دمحم بن عبد هللا )ت  .0

 م .0985 –)مصر 
م ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: 0232ىـ/ 631ابن األثير: عمي بن ابي الكرم الشيباني )ت  .2

 7م  .  الكامل في التاريخ، دار صادر، ط0994 –عمي دمحم وعادل أحمد، دار الكتب العممية )بيروت 
 م  .2115 –)بيروت 

م ، النياية في غريب الحديث واألثر، تحقيق: 0219ىـ/ 616ابن األثير: مجد الدين المبارك بن دمحم )ت  .3
 م .0979 –طاىر أحمد الزاوي ومحمود دمحم، المكتبة العممية )بيروت 

م ، الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق: سعد عبد الحميد 980ىـ/ 371األزىري: دمحم بن أحمد )ت  .4
 – عوض، دار إحياء التراث )بيروت د ت . تيذيب المغة، تحقيق: دمحم –السعدني، دار الطالئع )د.م 

 م .2110
م ، األغاني، تحقيق: عبد عمي مينا وآخرون، 966 –ىـ 356االصفياني: أبو الفرج عمي بن الحسين )ت  .5

 م .2118 –دار الكتب العممية )بيروت 
العممية  ىـ  ، حمية األولياء وطبقات األصفياء، دار الكتب431االصفياني: أبو نعيم أحمد بن عبد هللا )ت   .6

 م .0988 –)بيروت 
م ، صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب، دار ابن كثير، 869ىـ/ 256البخاري: دمحم بن إسماعيل )ت  .7

 م .0987 –)بيروت  3ط
 م .0959 –ىـ/  ، مشاىير عمماء األمصار، تحقيق: فاليشمر )القاىرة 354البستي: دمحم بن حبان )ت  .8
م ، فتوح البمدان، تحقيق: عبد هللا أنيس وعمر أنيس، 892ىـ/ 279ت البالذري: أحمد بن يحيى بن جابر ) .9

 م .0987 –المعارف )بيروت 
م ، السنن الكبرى، تحقيق: دمحم عبد القادر عطا، 0166ىـ/ 458البييقي: أحمد بن الحسين بن عمي )ت  .01

 م .2113 –دار الكتب العممية )بيروت 



 مجمة آداب الفراىيدي      د. سياد فاضل عباس مصطفى ثرىم في الحياة العامة أالموالي و 
 مٕٛٔٓ( أيمول ٖ٘العدد ) حتى نياية الخالفة العباسية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

065 

                                                                                                                                                                      

لجاحع، تحقيق: عبد السالم دمحم ىارون، مكتبة م ، رسائل ا868ىـ/ 255الجاحع: عمر بن بحر )ت  .00
 2البيان والتبيين، تحقيق: عبد السالم دمحم ىارون، مكتبة الخانجي، ط م .0964 –الخنجي )القاىرة 

 د ت . –م . الرسائل السياسية، دار ومكتبة اليالل )بيروت 0998 –)القاىرة 
لكتاب، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، م ، الوزراء وا942ىـ/ 330الجيثياري: دمحم بن عبدوس )ت  .02

 م .0938 –مطبعة مصطفى البابي الحمبي )القاىرة 
م ، زاد المسير في عمم التفسير، تحقيق: 0211ىـ/ 597ابن الجوزية: عبد الرحمن بن عمي البغدادي )ت  .03

 م .0987 –دمحم عبد الرحمن، دار الفكر )بيروت 
 –م ، تيذيب التيذيب، دار الفكر )بيروت 0448ىـ/ 852ابن حجر العسقالني: أحمد بن عمي )ت  .04

 م .0984
م ، شرح نيج البالغة، تحقيق: دمحم أبو 0258ىـ/ 676ابي حديد: عبد الحميد بن ىبة هللا المدائني )ت  .05

 م .0987 –الفضل إبراىيم، دار الجيل )بيروت 
األدب وثمرة االلباب،  م ، زىرة0160ىـ/ 453الحصري: إبراىيم بن عمي بن تميم االنصاري األفريقي )ت  .06

 د ت . –دار الجبل )بيروت 
م ، المسند، تحقيق: السيد أبو المعاطي، عالم الكتب 855ىـ/ 240ابن حنبل: أحمد بن دمحم الشيباني )ت  .07

 م .0998 –)بيروت 
 –م ، شرف المصطفى، دار البشائر اإلسالمية )مكة 0106ىـ/ 417الخركوشي: عبد الممك بن دمحم )ت  .08

 م .2114
م ، العرب وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 0416ىـ/ 818ن خمدون: عبد الرحمن بن دمحم )ت اب .09

 –والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبر، مراجعة: سييل زكار، دار الفكر)بيروت 
 م .2114 –م  . المقدمة، دار الشرق )بيروت 2111

م ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الرايات، تحقيق: إحسان 0282ىـ/ 680ابن خمكان: أحمد بن دمحم )ت  .21
 م .0994 –عباس، دار صادر )بيروت 

م ، تاريخ خميفة بن خياط، 0854ىـ/ 241ابن خياط: خميفة بن خاط العصفري المشيور بشباب )ت  .20
 م .0985 –)الرياض  2تحقيق: أكرم ضياء العمري، دار طيبة، ط

م ، سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد وخالد السبع، 868ىـ/ 255ن )ت الدارمي: عبد هللا بن عبد الرحم .22
 د ت . –دار الكتاب العربي )بيروت 

م ، سير أعالم النبالء، تحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة 0347ىـ/ 748الذىبي: دمحم بن أحمد )ت   .23
مر عبد السالم، دار م . تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم، تحقيق: ع0982 –الرسالة )بيروت 

 م .0991 –الكتاب العربي )بيروت 
م ، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ دمحم، المكتبة 0268ىـ/ 666الرازي: دمحم بن ابي بكر )ت  .24

 م .0999 –بيروت  –العصرية )صيدا 
يق: دمحم م ، تاريخ أفريقيا والمغرب، تحق0126ىـ/ بعد 407الرفيق القيرواني: إسحاق بن القاسم )ت بعد  .25

 م .0994 –زينيم دمحم عراف، دار الفرجاني )القاىرة 
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 م .0986 –الرىاوي: مجيول، تاريخ الرىاوي تعريب وىوماش االب البير أبونا )بغداد  .26
 –م ، األموال، تحقيق: شاكر ذيب، مركز الممك فيصل )السعودية 865ىـ/ 250ابن زنجوية: حميد )ت  .27

 م .0986
م ، الفخر المتوالي فيمن انتسب لمنبي )صمى هللا عميو 0497ىـ/ 912حمن )ت السخاوي: دمحم بن عبد الر   .28

 د ت . –وسمم  من الخدم والموالي، د مط )القاىرة 
م ، الطبقات الكبرى، تحقيق: دمحم عمي، مكتبة الخانجي 842ىـ/ 231ابن سعد: دمحم بن منيع الزىري )ت  .29

 م  .2110 –)القاىرة 
م ، عيون األثر في فنون المغازي والشمائل 0333ىـ/ 734هللا بن يحيى )ت ابن سيد الناس: دمحم بن عبد  .31

 م .0986 –والسير، مؤسسة عز الدين )بيروت 
م ، الدر المنثور في تفسير المأثور، دار الفكر 0515ىـ/ 900السيوطي: جالل الدين عبد الرحمن )ت   .30

 د ت . –)بيروت 
 –)دمشق  2نبوية عمى ضوء القرآن والسنة، دار القمم، طابن شيبة: دمحم بن دمحم بن سويمم ، السيرة ال .32

 م .0997
 د ت . –قم 1م ، المقنع، تحقيق: مؤسسة اإلمام اليادي 990ىـ/ 380الصدوق: دمحم بن عمي )ت  .33
م ، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، 826ىـ/200الصنعاني: عبد الرزاق بن ىمام )ت  .34

 د ت . –المجمس العممي )بيروت 
 –م ، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار العموم )د.م 0053ىـ/ 548برسي: الفضل بن الحسن )ت الط .35

 م .2115
م ، جامع البيان في تأويل القرآن، دار الكتب العممية )بيروت 0922ىـ/ 301الطبري: دمحم بن جرير )ت  .36

د  –دار التراث )بيروت  الطبري: تاريخ الرسل والمموك، تحقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، م .2119 –
 ت .

م ، الخالف، تحقيق: عمي الخرساني وآخرون، مؤسسة 0167ىـ/ 461الطوسي: دمحم بن الحسين )ت  .37
 د ت . –النشر اإلسالمية )قم 

م ، فتوح مصر والمغرب، تحقيق: عبد 0870ىـ/ 257ابن عبد الحكم: عبد الرحمن بن عبد هللا )ت  .38
 م .0960 –المنعم عماد د مط )مصر 

م ، العقد الفريد، تحقيق: عبد المجيد الترجيني، 939ىـ/ 328بن عبد ربو: أحمد بن دمحم األندلسي )ت ا .39
 م .0983 –دالر الكتب العممية )بيروت 

م ، األموال، تحقيق: دمحم عمارة، دار الشرق 837ىـ/ 224ابو عبيد بن سالم: القاسم بن سالم )ت  .41
 م .0989 –)بيروت 

م ، البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، تحقيق: 0302ىـ/ 702 )ت ابن عذاري: أحمد  بن دمحم .40
 م .0983 –كوالن وليفي بروفنال، دار الثقافة )بيروت 

م ، تاريخ دمشق، تحقيق: عمر بن غرامة، 0075ىـ/ 570ابن عساكر: عمي بن الحسن بن ىبة هللا )ت  .42
 م .0995 –دار الفكر )بيروت 
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م ، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث 0450ىـ/ 855العيني: دمحم بن أحمد )ت  .43
 د ت . –)بيروت 

م ، معجم مقاييس المغة، اعتناء: دمحم عوض وفاطمة 0114ىـ/ 395ابن فارس: أبو الحسين أحمد )ت  .44
 ىـ .2118 –دمحم، دار إحياء التراث )بيروت 

براىيم السامرائي، م ، العين786ىـ/ 071الفراىيدي: الخميل بن أحمد )ت  .45 ، تحقيق: ميدي المخزومي وا 
  .0988 –)السعودية  2مؤسسة دار اليجرة، ط

م ، اإلمامة والسياسة، تحقيق: عمي شيري، دار 889ىـ/ 276ابن قتيبة: عبد هللا بن مسمم الدينوري )ت  .46
 م .0991 –األضواء )بيروت 

شرح مختصر الخرقي، دار الكتب العربي م ، المغني في 0223ىـ/ 65ابن قدامة: عبد هللا بن أحمد )ت  .47
 د ت . –)بيروت 

 2م ، نياية األرب في معرفة أنساب العرب، د مط، ط0408ىـ/ 820القمقشندي: أحمد بن عمي )ت  .48
 م .0981 –)بيروت 

م ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المكتبة 0090ىـ/ 587الكاشاني: عالء الدين بن مسعود )ت  .49
 م .0989 – الحبيبية )باكستان

م ، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: دمحم حسين، 0374ىـ/ 774ابن كثير: إسماعيل بن كثير القرشي )ت  .51
د ت . البداية والنياية، تحقيق: عبد هللا عبد المحسن، دار ىجر )الرياض  –دار الكتب العممية، )بيروت 

وي وحجي الدين مشو، عموم القرآن، م . الفصول في السيرة، تحقيق وتعميق: دمحم العبد الخطرا0997 –
 م .0983 –)د. م  3ط

 –م ، الوالة والقضاة، مطبق االباء اليسوعيين )بيروت 961ىـ/ 351الكندي: دمحم بن يوسف )ت  .50
 م .0918

م ، الكامل في المغة واألدب، تعميق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، 898ىـ/ 285ابن المبرد: دمحم بن يزيد )ت   .52
 م  . 0977 –)القاىرة 3بي، ط دار الفكر العر 

م ، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، 0567ىـ/ 975المتقي اليندي: عمي بن حسام الدين )ت  .53
 م .0999 –مؤسسة الرسالة )بيروت 

م ، مروج الذىب ومعادن الجوىر، تحقيق: دمحم محي 0957ىـ/ 347المسعودي: عمي بن الحسين )ت  .54
 م .0993 –م . التنبيو واإلشراف، دار مكتبة اليالل )بيروت 2119 –الدين، دار األنوار )بيروت 

م ، البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار 0410ىـ/ 814ابن الممقن: عمر بن عمي بن أحمد )ت  .55
 م  .2114 –الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون، دار اليجرة )الرياض 

د ت .  –م ، لسان العرب، دار صادر )بيروت 0300ىـ/ 700مكرم األفريقي )ت ابن منظور: دمحم بن   .56
 م .0987 –مختصر تاريخ دمشق، تحقيق ك روحية عباس، در الفكر )دمشق 

 د ت . –النراقي: دمحم ميدي، جامع السعادات، تحقيق: دمحم كالنتر، مطبعة النعمان )النجف  .57
 م  . 0975 –م ، السيرة النبوية، دار الجبل، )بيروت 833ىـ/ 208ابن ىشام: عبد الممك المعافري )ت  .58
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 ، أسباب نزول القرآن، تحقيق: كمال 60176ىـ/ 468الواحد النيسابوري: عمي بن أحمد بن دمحم )ت  .59
  .0991 –بسيوني، دار الكتب العممية )بيروت 

يل المنصور، م ، تاريخ اليعقوبي، تحقيق: خم0914ىـ/ 292اليعقوبي: أحمد بن إسحاق بن واضح )ت  .61
 م  . 0999 –دار الكتب العممية )بيروت 

 م .0991 –م ، الخراج، دار الحداثة )بيروت 798ىـ/ 082ابو يوسف: يعقوب بن إبراىيم )ت  .60
 المراجع

االطرقجي: قصي إبراىيم مصطفى، االتجاىات السياسية لمقبائل العربية من الكوفة في القرن األول اليجري،  .0
 م .2118 –النايا لمنشر )دمشق 

 م .0997 –أمين: أحمد، ضحى اإلسالم، الييئة المصرية العامة لمكتاب )القاىرة  .2
وكممان عمى التاريخ اإلسالمي، دار تيامة لمنشر )الرياض ر باز: عبد الكريم، افتراءات فيميب حتي وكاربر ب .3

 م .0983 –
 م .0997 –)د ج  2جراداف: جورج، روائع نيج البالغة، مركز الغدير، ط .4
  0993 –اد عمي: المفصل في تاريخ العربي قبل اإلسالم، جامعة بغداد )بغداد جو   .5
 د ت  –جوزي: بندلي، من تاريخ الحركات الفكرية في اإلسالم، دار الروائع )بيروت  .6
 م 0965 –)د.م  4حتي: فيميب وآخرون، تاريخ المغرب المطول، دار الكشاف، ط .7
 د ت . –، مكتبة النيضة المصرية )القاىرة يخ اإلسالمي العامعمي إبراىيم، التار  حسن: .8
 –حسين: عماد عبد السميع، الموالي ودورىم في الدعوة إلى هللا تعالى، دار الكتب العممية )بيروت  .9

 م .2114
 م .0959 –الخربوطمي: عمي حسين، تاريخ العراق في ظل الحكم األموي، دار المعارف )القاىرة  .01
 م .0997 –)بيروت  3ي األول، دار الطميعة، طالدوري: عبد العزيز، العصر العباس .00
الراوي: ثابت إسماعيل، العراق في العصر األموي من الناحية السياسية واإلدارية واالجتماعية، مكتبة     .02

 م .0965 –النيضة )بغداد 
 م .2110 –زيدان: جرجي، تاريخ التمدن اإلسالمي، دار اليالل )القاىرة  .03
م، مؤسسة  انتشار 9ىـ/ 3لعرب إلى الشعوب المغموبة من الفتح إلى القرن السالمي: شافية حداد، نظرة ا .04

 م .2119 –اإلسالم، )بيروت 
 –شاىين:  حمدي، الدولة األموية المفترى عمييا دراسة الشبيات والمفتريات، دار القاىرة لمكتاب )مصر  .05

 م .2110
االقتصادية في صدر اإلسالم ولدولة شاىين: دمحم عمر، تاريخ الموالي ودورىم في الحياة االجتماعية و  .06

 م .2100 –األموة، دار الكتب العممية )بيروت 
 م .0954 –شريف: دمحم بديع، الصراع بين الموالي والعرب، دار الكتاب العربي )مصر  .07
 م .0981 –شمس الدين: دمحم ميدي، قورة الحسين في الوجدان الشعبي، الدار اإلسالمية )د  . م  .08
 م .0983 –مين، عيان الشيعة، تحقيق: حسن األمين، دار التعارف )بيروت العاممي: محسن اال .09
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