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ملخ�ص البحث باللغة العربية

ِأهم م
 وخضوع مجيع،معاله احلضارية التي مت ِّثل سيادة احلق والعدل
ِّ تعترب والية املظامل يف تاريخ اإلسالم من

ُ
.عدالة اإلسالم
تقر ُرها
ِّ أصحاب النفوذ والسلطان لألحكام التي

،العام عن مفهوم القضاء العادي
وقد يكون التساؤل
ِّ مطروحا حول مهمة هذه الوالية التي ال خترج يف شكلها
ً

ٍ
،قضية ما
القضاء يف
 وذلك عندما حيكم، تُشري إىل الدَّ ور الذي تقوم به هذه الوالية-  بوالية املظامل- إال أن التسمية
ُ
ٍ
ُ
بحكم ال تتو َّفر لدى
فيحكم القايض
،املقررة
- ويتجاوز
ٍ
َّ  مبادئ احلق والعدل- لظروف خترج عن سلطة القايض

ِ الطر
ُ
 ال عن قناعة،حتيز القايض ألحد أطراف القضية
ف الضعيف
َ
ُّ القناعة الكافية بعدالة احلكم ونزاهته؛ وذلك بسبب

ِ سلطان
ٍ
ٍ
 ويف هذه احلالة يتجاوز املظلوم ما تف ِر ُضه،ونفوذ خيشى عىل نفسه منه
،يمل ُكه الطرف اآلخر
 وإنام بسبب،بذلك
ٍ
 حتمي ذلك الطرف الضعيف من سلطان،نافذة ذات سلطان
 فريفع األمر إىل جهة،عليه التقاليد واألعراف القضائية

ِ يملكون ما
ِ  ممن ال، وتكشف عن استغالله لنفوذه إلحلاق الظلم بالضعفاء من الناس، وتفضح جتاوزه،خصمه
ِ
يملك
 هيدف البحث اىل معرفة النظر يف املظامل خالل العرصين الراشدي واالموي. أو قوة يف مركزه،من هيبة يف سلطته
. وتضمن فصلني وكالمها حيتوي عىل عدة مباحث ثم اخلامتة واملصادر واملراجع،وحتى بداية العرص العبايس

Consideration of the Ombudsman›s Office until the beginning of the abbasid
M. Ahmed Habtar gharib
Ministry of Education
the General Directorate for the breeding of Salah al-Din
ABSTRACT
The mandate of the Ombudsman in the history of Islam from the most
important cultural features which represent the rule of right and justice, the subordination
of all influence the sultan of the provisions established by the justice of Islam.
The question may be raised about the mission of this mandate, which does not come
out in the form on the concept of the ordinary courts, but the label - the mandate of the
Ombudsman - refers to the role of the State, when the judge in the case, and beyond - of
circumstances beyond the authority of the judge - the principles of right and justice, are
tried before a judge by the weaker party does not have enough conviction of the justice
of the judgment and integrity; because of the judge›s bias for one of the parties to the
case, not out of conviction, but because of the sultan owned by the other party, and the
influence of fear, in this case the AGGRIEVED beyond what is imposed by the judicial
traditions and customs, bestowed upon it to a window with Sultan, protect the weaker
party from the Sultan of his opponent, the faulty exceeded, and reveals the exploited his
power to inflict injustice The vulnerable people, who do not have what has the prestige
of his authority, or power in his position.The research aims to find out the consideration
of the ombudsman during the medieval Al-rashedi until the beginning of the abbasid, and
included two chapters both contains several detectives and then the conclusion and sources
and references
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النظر يف املظامل حتى بداية العرص العبايس

املقدمة
أهم
تعترب والية املظامل يف تاريخ اإلسالم من ِّ

مِ
معاله احلضارية التي مت ِّثل سيادة احلق والعدل،

الف�صل الأول
النظر يف املظامل حتى نهاية ع�صر
اخللفاء الرا�شدين

وخضوع مجيع أصحاب النفوذ والسلطان لألحكام

ُ
عدالة اإلسالم.
تقر ُرها
التي ِّ

املبحث الأول:
الر�ؤيا اال�ست�شراقية
للنظر باملظامل

مطروحا حول مهمة هذه
وقد يكون التساؤل
ً

العام عن مفهوم
الوالية التي ال خترج يف شكلها
ِّ
القضاء العادي ،إال أن التسمية  -بوالية املظامل  -تُشري

إىل الدَّ ور الذي تقوم به هذه الوالية ،وذلك عندما

ٍ
ٍ
لظروف خترج
قضية ما ،ويتجاوز -
القضاء يف
حيكم
ُ
املقررة،
عن سلطة القايض  -مبادئ احلق والعدل َّ
الطر ِ
ُ
ف الضعيف
فيحكم القايض
ٍ
بحكم ال تتو َّفر لدى َ
ُ
القناعة الكافية بعدالة احلكم ونزاهته؛ وذلك بسبب

حتيز القايض ألحد أطراف القضية ،ال عن قناعة
ُّ
سلطان ِ
ٍ
يمل ُكه الطرف اآلخر،
بذلك ،وإنام بسبب

ٍ
ونفوذ خيشى عىل نفسه منه ،ويف هذه احلالة يتجاوز

املظلوم ما تف ِر ُضه عليه التقاليد واألعراف القضائية،
ٍ
نافذة ذات سلطان ،حتمي ذلك
فريفع األمر إىل جهة

ِ
خصمه ،وتفضح
الطرف الضعيف من سلطان
جتاوزه ،وتكشف عن استغالله لنفوذه إلحلاق الظلم
يملكون ما ِ
بالضعفاء من الناس ،ممن ال ِ
يملك من هيبة
يف سلطته ،أو قوة يف مركزه .هيدف البحث اىل معرفة

النظر يف املظامل خالل العرصين الراشدي واالموي
وحتى بداية العرص العبايس ،وتضمن فصلني وكالمها

حيتوي عىل عدة مباحث ثم اخلامتة واملصادر واملراجع.

يرجع بعض الباحثني إىل إن النظر يف املظامل إىل

أصول غري عربية ،ويزعمون أهنا قد اقتبست تقاليد

ساسا نية ،ويرجعون الفرتة التي اقتبس منهم العرب
هذا التقليد إىل أواخر العرص األموي وبداية العرص
العبايس( )1ويمكن إن نجمل آرائهم كاآليت:
.1

1أن أصل هذا النظام ساساين ،دون ذكر

األدلة التي يستندون عليها.

مع العلم أن هناك من الشعوب واألمم ممن

سبقهم أو ربام عارصهم عرفت هذا النظام ،فالبابليون

سبقوا الساسانيني يف ذلك ،فضال عن كون الشعوب
واألمم األخرى املعارصة هلم مثل الصني واهلند

قد عرفت ذلك أيضا ،فلام ذا ال جيعلون أصل هذا

النظام بابليا أو صينيا أو هنديا أو بيزنطانيا مقتبسا؟
وملاذا مل يذكروا األسباب التي حددت هبم إىل حتديد

الساسانيني بالذات؟

وال يكاد يعرف عن العرب املسلمني أهنم قلدوا

(1) Schacht, Josrph. An introduction to Islamic law (oxford-1966) , p. 54
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الفرس وغريهم يف هذا املجال ،فقد بقيت عاداهتم

العباسني بالنظم اإلدارية الفارسية ،وقال شاخت:

عن املجتمع العريب اإلسالمي طوال تارخيهم .فالعرب

السلطات السياسية حماكم خاصة للنظر يف املظامل،

ومنها جلوس ملوكهم العامة مرتني يف السنة غربية

ليسوا بحاجة هلا حيث أهنم سالكوا يف هذا املضامر

منهجا خاصا هبم مستقال متام االستقالل يف سبله
ووسائله عام عند األمم األخرى وهو يف الوقت نفسه

وليد ظروفه االجتامعية والسياسية والدينية وحاجة

جمتمعة إىل نظام حيفظ أمنه وحيقق العدالة بني اإلفراد.

ألجل إكامل ما يف حماكم القضاة من نقص أوجدت
وصار من اختصاصها متفقا إىل حد كبري مع
اختصاص حماكم القضاء ،وهذه املؤسسة مقتبسة من

تقاليد ملوك الساسانيني اإلدارية

()2

حقا ،كانت حمكمة املظامل عامال مكمال ملؤسسة

القضاء يف احلكم بني الناس ورفض منازعتهم كام

2 .2حدد هؤالء الباحثون الفرتة التي طبق هبا هذا

كانت يف الوقت نفسه تعبريا عن اهتامم العباسيني

األمويني األواخر .ومعنى ذلك خلو فرتة الرسول

فهي بمثابة حمكمة االستئناف العليا ،تعرض

النظام يف العرص العبايس األول ،وربام قبله يف عرص

(ص) واخللفاء الراشدين واألمويني األوائل من

بعدهم من هذا التقليد عىل حد زعمهم ( .)1وقد يصح
هذا من ناحية إجياد ديوان املظامل ،وذلك لتنظيم األمور
املتعلقة بالنظر يف املظامل ،خاصة وان هذه املؤسسة قد

تكاملت يف العرص العبايس .ولكنه ال يصلح من حيث
البحث عن املظامل وتقويمها وذلك ألهنا موجودة

ومتعارف عليها ،وجذورها عند العرب ترجع إىل ما

قبل اإلسالم ،كام متثل ذلك يف حلف الفضول.

وقد مارس النظر يف املظامل الرسول الكريم

واخللفاء الراشدون ثم األمويني وبعدهم العباسيون.

وقد أورد شاخت عن املظامل ،والتي عدها عامال يف

بتحقيق العدالة (.)3

عليها القضايا ،أذا عجز القايض عن تنفيذ حكمه يف

قضية رجل من علية القوم ،أذا جلأ إليها املتقاضون إذا
اعتقدوا أن القايض مل حيكم بينهم بالعدل(.)4

فإذا اتفقنا مع ما ذهب إليه شاخت من أن حمكمة

املظامل جاءت كعامل متمم ملؤسسة القضاء ،فأننا ال

نتفق وإياه يف كوهنا مقتبسة من التقاليد الساسانية.

أن حمكمة ،املظامل تكاملت يف الدولة العباسية،

ولكن جذورها أقدم من تاريخ تأثر العباسيني بالنظم
((( شاخت يوسف ،القانون ،بحث من كتاب الوحدة والتنوع
يف احلضارة اإلسالمية ،ترمجة الدكتور صدقي محدي،
ومراجعة الدكتور صالح امحد العيل ص108

تكامل مؤسسة القضاء ،ومظهرا من مظاهر تأثر

((( الدوري ،مقدمة يف التاريخ االقتصادي العريب ،ط،1

(1) Khadduri, majid and j, liebesny, Herbert:

((( حسن إبراهيم حسن ،النظم ،ص ،294ديموبني غودفروا ،

)Law in the middle East, (Washington
vol.l. 1955,p,59

(بريوت )1969 ،ص104

النظم اإلسالمية ،ترمجة الدكتور فيصل السامر ،والدكتور

صالح الشامع( ،بريوت ،بال) ،ص179
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النظر يف املظامل حتى بداية العرص العبايس
اإلدارية الفارسية.

فقد نظر فيها اخلليفة عمر بن اخلطاب a

وجعلها إىل قاضيه أيب إدريس اخلوالين( )1ونظر فيها

األمام عىل  )2( aوبارشها األمويون كام أسلفنا

سابقا.

لقد نظم هذا النوع من القضاء يف الرشع

اإلسالمي ،لقيام هذا الرشع عىل األمر باملعروف

والنهي عن املنكر

()3

وما تأكيد العباسيني األوائل،

عىل رد املظامل املظهر عىل حرصهم يف ضامن العدالة
وتطبيق الرشيعة ،ولدوافع سياسية تستهدف تعاطف

الناس معهم.

وهذا ما أشار إليه شاخت يف مكان أخر فهو

يذكر :إن من طبيعة األشياء إن يؤدي استعامل

السياسة  syasaغالبا إىل النظر يف املظامل Nazar

fil mazalimومها اصطالحان استعمال إىل حد ما

كمرتادفني

()4

حقا ،نظر الساسانيون يف املظامل ،وكان امللك هو

املرجع األعىل للمتظلمني جيلس معه املوبذان موبذ.
وقد اعتادوا أن يأذنوا للناس أذنا عاما مرتني يف السنة

(يف النوروز ،ويف املهرجان) لسامع شكواهم ،وكانوا

حيرمون الوقوف يف طريق متظلم (.)5

وقد ذكر العبايس ،أن الفرس تسمي وايل هذا

املنصب مريداد معناه أمري العدل وهو نائب امللك

()6

غري أن كل هذا ال يعني بطبيعة احلال أن العباسيني
اقتبسوا هذه املؤسسة منهم

أن ريادة الفكر العريب يف جمال النظر يف املظامل ينبع

من أساسني فكرين يشكالن األصالة واالبتكار ومها.

1.1أن النظر يف املظامل كان معروفا عند العرب قبل

اإلسالم من خالل حلف الفضول الذي يمثل النواة

األساسية ملهمة النظر يف املظامل والذي تطور وأصبح من
أهم املؤسسات القضائية يف الدولة العربية اإلسالمية.

2.2إن النظر يف املظامل له جذور إسالمية من خالل

القران الكريم الذي حرم الظلم وكذلك السنة النبوية

الرشيفة التي قال فيها الرسول الكريم ((الظلم ظلامت

يوم القيامة))

()7

((( ابن خلدون ،املقدمة ،ص.108

((( ذكر املقريزي ،تقي الدين امحد بن عيل (ت845هـ) كتاب
املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ،ج ،2القاهرة،

1270هـ)ج ،2ص 207أن اإلمام عيل (عليه السالم) أول

من نظر يف املظامل من اخللفاء ،وعبد امللك ابن مروان اول
من افرد هلا يوما

((( الدوري ،النظم اإلسالمية ،ج ،1ص ،12االنباري ،عبد
الرزاق عيل ،منصب قايض القضاة يف الدولة العباسية،

الدار العربية للموسوعات بريوت ،1987 ،ص82

((( العبايس ،احلسن بن عبد اهلل ،اثأر األول يف ترتيب الدول
(مرص1295 ،هـ)ص 75وعن جلوس كرسى للمظامل،

((( الناهي ،صالح الدين ،نصوص قانونية وترشيعية ،بغداد،

ودخول املتظلمني إليه ،ونظام ذلك عندهم ،انظر القايض

(4) Schacht, Josrph. An introduction to Islam-

ص128

1969م ص184

ic law (oxford-1966) , p. 54
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الرشيد ،ابن الزبري ،الذخائر والتحف (الكويت،)1959 ،

((( ابن حنبل ،امحد بن حنبل ،املسند ،القاهرة1370 ،هـ

م .امحد حبرت غريب

املبحث الثاين:
النظر باملظامل قبل الإ�سالم
كانت قريش يف اجلاهلية حني كثر فيهم الزعامء

وانترشت فيهم الرياسة وشاهدوا من التغالب
والتجاذب ما مل يكفهم عنه سلطان قاهر عقدوا حلف ًا

عىل رد املظامل وأنصاف املظلوم من الظامل وكان سببه

ما حكاه الزبري بن بكار أن رج ً
ال من اليمن من بني
زبيد قدم مكة معتمر ًا ببضاعة فاشرتاها منه رجل من

بني سهم ،وقيل أنه العاص بن وائل فلوى الرجل
بحقه فسأله ماله أو متاعه فامتنع عليه فقام عىل احلجر

وأنشد بأعىل صوته من البسيط(:)1
		

ببطن مكة فأنى الدار والنـفـر

		

بني املقام وبني احلجر واحلجر

		

أو ذاهب يف ضالل مال معتمر

واشعث حمرم مل تقض حرمتـه

		

ثم قيس بن شيبة السلمي باع متاع ًا عىل أيب بن

خلف فلواه وذهب بحقه .فاستجار برجل من بني
1951م ،ج ،9ص ،6210البخاري ،حممد بن إسامعيل،

متن البخاري ،مطبعة دار إحياء الكتب العربية ،بال ،ج،2
ص67

((( املاوردي ،البرصي البغدادي أيب احلسن عيل بن حممد بن
حبيب(ت450 ،هـ) االحكام السلطانية والواليات،

الطبعة الثانية رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي
وأوالده ،مرص 1386هـ 1966م )ص79-78

		
يال قيص كيف هذا يف احلرم

وحرمة البيت وأحالف الكرم

أظلم ال يمنع عني من ظامل

فأجابه العباس بن مرداس السلمي من البسيط:

إن كان جارك مل تنفعك ذمـتـه

وقد رشبت بكأس الذل أنفـاسـا

فأت البيوت وكن من أهلها صدد ًا

ال تلق تأديبهم فحش ًا وال بـاسـا

ومن يكن بفناء البيت معتصـمـ ًا

يلق ابن حرب ويلق املرء عباسا

قومي قريش بأخالق مـكـمـلة

يال قيص ملظلوم بضـاعـتـه

أقائم من بني سهم بـذمـتـهـم

مجع فلم جيره ،فقال قيس من الرجز:

باملجد واحلزم ما عاشا وما ساما

ساق احلجيج وهذا نارش فـلـج

واملجد يورث أمخاس ًا وأسداسـا

فقام أبو سفيان والعباس بن عبد املطلب فردا

عليه ماله واجتمعت بطون قريش فتحالفوا يف دار عبد
اهلل بن جدعان عىل رد املظامل بمكة وأن ال يظلم أحد
إال منعوه وأخذوا للمظلوم حقه ،وكان رسول اهلل ﷺ

يومئذ معهم قبل النبوة وهو ابن مخس وعرشين سنة
فعقدو حلف الفضول يف دار عبد اهلل بن جدعان،

فقال رسول اهلل ﷺ ذاكر ًا للحال « :لقد شهدت يف
دار عبد اهلل بن جدعان حلف الفضول مالو دعيت

إليه ألجبت ،وما أحب أن يل به محر النعم «.

وأين بقصته وما يزيده اإلسالم إال شدة فقال

بعض قريش يف هذا احللف من البسيط:
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النظر يف املظامل حتى بداية العرص العبايس
تيم بن مرة إن سألت وهاشـمـ ًا

نفسها يف النظر يف املظامل التي تقع يف مكة واملساعدة

		

وزهرة خلري يف دار ابن جدعان

يف إزالة الظلم وإنصاف املظلوم ،وان تطلب استعامل

		

ورقاء يف فنن من جذع كتمـان

التي هلا صلة اإللزام (إجبار املتخاصمني عىل تنفيذ

فقد صار بحضور رسول اهلل ﷺ له وما قاله يف تأكيد

كان يدعمه من رقابة الزعامء واملتنفذين من أهل العقد

متحالفني عىل الندى ما عـردت

وهذا وإن كان فع ً
ال جاهلي ًا دعتهم إليه السياسة

أمره حك ًام رشعي ًا وفع ً
ال نبوي ًا(.)1

القوى ،وربام كان هذا احللف اجلهة القضائية الوحيدة
احلكم الصادر) عند العرب يف هذا الوقت ،وذلك ملا

واحلل

()5

ان حلف الفضول لنرصة املظلوم واخذ حقه من

وقد نجح هذا احللف يف رد الكثري من املظامل ،منها

فضال اال اخذوه( )2فبذلك سمي حلف الفضول ،وهو

حاجا من احد وجوه قريش (نبيه بن احلجاج) وذلك

الظامل مهام علت املنزلة وان ال يرتكوا الحد عند احد
اكرم حلف سمع به وأرشفه يف العرب

()3

ولقد زاد من كرمه ،وعظم من رشفه حضور

الرسول الكريم ﷺ له قبل مبعثه ،وقد قال ﷺ:

((شهدت يف دار عبدا هلل بن جدعان حلفا ما احب

قيامه برد مظلمة رجل من خثعم قدم مكة معتمرا أو
بعد تعديه عليه

()6

وألمهية هذا احللف ومكانته عند العرب اختذوه

قبل اإلسالم احد التواريخ الكثرية التي كانوا

يؤرخون فيها

()7

ان يل به محر النعم ولو دعي به يف اإلسالم الجبت))

املبحث الثالث:
النظر يف املظامل يف �صدر الإ�سالم:

ما سلطة الناظر يف املظامل حيث ان متتع بصالحياته

مل يكن النظر يف املظامل غريب ًا عىل اإلسالم وال

( )4ويمثل حلف الفضول هبيئته وسلطته هذه اىل حد

((( املاوردي ،االحكام السلطانية ص79
((( األصفهاين213 ،17 ،

دخي ً
ال عليه ،بل هو مولود معه ،ومربى يف أحضانه.
وأول من نظر يف املظامل يف اإلسالم رسول اهلل ﷺ،

((( ابن سعد ،حممد ،الطبقات الكربى( ،بريوت 1380 ،هـ،

((( عليان شوكت ،قضاء املظامل يف اإلسالم ،تقديم صالح الدين

((( ابن هشام ،ابو حممد عبدا للملك ،سرية النبي (ص)،

((( السهييل ،عبد الرمحن ،الروض األنف يف رشح السرية النبوية

 ،)1960ج ،1ص128

(القاهرة1356 ،هـ1973 ،م) ،ج ،1ص ،145ابن
كثري ،إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية ،ط( ،2بريوت،

1977م)ج ،2ص ،293املقريزي ،امحد بن عيل ،إمتاع

اإلسامع بام للرسول من األبناء واألموال واحلفدة واملتاع
(القاهرة1941 ،م) ج ،1ص11
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الناهي ط( ،1بغداد1397 ،هـ 1977 -م ،ص7

البن هشام( ،القاهرة1387 ،هـ ،)1967 ،ج ،2ص-73
74

((( املسعودي ،عيل بن احلسني ،التنبيه واألرشاف ،بريوت،
1965م ص ،203البريوين ،حممد بن امحد (االثار الباقية
عن القرون اخلالية( ،اليبزك1923 ،م) ،ص34

م .امحد حبرت غريب
فقد توىل رفع املظامل عن الرعية من العامل والوالة يف

هذا لكم وهذا اهدي يل أفال قعد يف بيت أبيه أو يف

الصحابة يف بعض احلاالت( )1فضال عام كان يقوم به

حممد بيده الينال أحدكم منها شيئا أال جاء يوم القيامة

الوقت الذي توىل فيه القضاء بنفسه وان ناب عنه بعض
من نرش الدعوة اإلسالمية ،فان احلاجة ال تستدعي

ختصيص شخص ملنصب النظر يف املظامل لعدم توسعها
كثريا ،فاملسلمون األوائل يعرفون حقهم وحق غريهم

ويدركون واجبهم وواجب غريهم( )2فضال عن إن

جهاز حكومة الرسول ﷺ اعف جهاز عرفه نظام
احلكم يف اإلسالم( )3ومن ذلك:

بيت أمه حتى ينظرا هيدي إليه أم ال ،والذي نفس

حيمله عىل عنقه بعري له رغاء( )5أو بقرة هلا خوار( )6أو

شاة هلا تعري( ،)7ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتتي إبطيه

ثم قال اللهم هل بلغت مرتني))

()8

3.3ومما يدخل يف نطاق النظر يف املظامل ما روى من

شكوى اجلند من اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه

السالم) إىل الرسول ﷺ وذلك ملا كانوا حتت إمرته

1.1لقد بارش الرسول ﷺ النظر يف املظامل بنفسه ،فرفع

ملا صنع هبم يف أمر نزع احللل منهم والتي أعطاها هلم

منهم من ذلك عزل العالء بن احلرضمي عامله عىل

هبا ،وذلك إثناء غياب األمام عيل (عليه السالم)

عن املسلمني ما يستحق إن يرفع ،وأنصف املظلومني
البحرين ،وذلك بعد إن شكاه وفد عبد قيس ،ووىل
مكانه أبان بن سعيد بن العاص عىل البحرين ،وأوصاه
بعد القيس خريا

()4

2.2استعمل الرسول الكريم ﷺ رجال من االزد

ويقال له ابن اللتيبة عىل صدقات بني سليم ،فلام قدم

باملال قال هذا لكم وهذا اهدي يل ،فقام الرسول ﷺ

عىل املنرب حامدا اهلل ثم قال (ما بال عامل ابعثه فيقول
((( فقد اجاز الرسول (ص)لسعد بن معاذ ان حيكم يف بني
قريضة ،انظر ابن سعد 426 /3

((( كرد عيل ،حممد ،اإلسالم واحلضارة العربية ،ط ،2القاهرة،
1959م ،ج ،2ص107

((( القاسمي ،ظافر ،نظام احلكم يف الرشيعة والتاريخ اإلسالمي
(السلطة القضائية)ط ،1بريوت1398 ،هـ 1978 -م،
ص556

((( ابن سعد الطبقات ،ج  ،4ص360

خليفة اإلمام عىل (عليه السالم) عىل جنده ليتجملوا

عنهم ،وكانت نتيجة الشكوى أن قام الرسول الكريم

ﷺ خطيبا فقال :أهيا الناس الشتكوا عليا ،فوا هلل أن

خشن يف ذات اهلل ،أو يف سبيل اهلل ،من إن يشكى))

( )9فان شكوى اجلند من قائدهم إىل من هو أعىل يف
املسؤولية أو املرتبة منه وصدور قرار احلكم برفض

((( الرغاء بالضم صوت اجلمل (الزاوي ،الطاهر امحد ،ترتيب
القاموس املحيط ،ط ،2دار احياء الكتب العربية( ،مرص،

بال)ج ،2ص362

((( اخلوار بالضم صوت البقر ،املرجع نفسه ،ج124 ،2
((( اليعار ،صوت الغنم ،املرجع نفسه ،ج677 ،4

((( مسلم ،مسلم بن احلجاج (ت261هـ)صحيح مسلم،
املطبعة املرصية ج( 12مرص )1349 ،ص219-218

((( ابن هشام السرية النبوية ،ج  ،4ص  ،274الذهبي ،شمس
الدين حممد بن امحد ،تاريخ اإلسالم (القاهرة1368 ،هـ)،

ج ،2ص196
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النظر يف املظامل حتى بداية العرص العبايس
طلب االلتامس املقدم من قبل هؤالء هلو أشبه اليوم بام

ﷺ( :لك ثالثامئة شاة ،ال أزيدك) .فريض الرجل.

واجبات نارض املظامل يف الوقت نفسه.

يف ارض رجل أخر من األنصار من بني بياضه نخال،

يعرف بتميز احلكم أو طلب استئنافه ،وهو من صلب
 4فقد نظر رسول اهلل ﷺ املظامل يف الرشب

.4

الذي تنازعه الزبري بن العوام ريض اهلل عنه ورجل من

األنصار فحرضه بنفسه فقال الزبري " :اسق أنت يا زبري

ثم األنصار فقال األنصاري إنه البن عمتك يا رسول
اهلل فغضب من قوله وقال يا زبري أجره عىل بطنه حتى
يبلغ املاء إىل الكعبني "(.)1

6النزاع الذي وقع بني رجلني احدمها غرس

.6

فاختصام إىل النبي ﷺ فحكم بينهام بان اقر صاحب
األرض عىل أرضه ،وأمر األخر أن ينزع نخله الذي

زرعه يف ارض غريه

()4

إن هذا احلكم هو تطبيق عميل حلديث الرسول

ﷺ (من أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق)) 5وقال
ﷺ أيضا ((يف غري حق مسلم وليس لعرق ظامل فيه

وإنام قال أجره عل بطنه أدب ًا له جلرأته عليه.

حق))( )6فالرجل الذي حكم الرسول ﷺ عليه ظامل

بينه هلام حك ًام أو كان مباح ًا فأمره به زجر ًا عىل جوابني،

بفعله هذا غاصبا حق غريه ( ،)7فاستحق هذا احلكم

واختلف مل أمره بإجراء املاء إىل الكعبني هل كان حق ًا
أن الرسول ﷺ قد استوىف هنا للزبري كامل

حقه وذلك ملا مل يرض األنصاري عىل حكمه األول
باقتصار الزبري عىل بعض حقه عىل طريق التوسط أو
الصلح

()2

وذلك ألنه غرس يف ارض يعلم أهنا ملك غريه ،فصار
الرادع ،وقد عد هذا احلكم من قبيل النظر يف املظامل

ألنه جاوز حكم القضاء ،فلم يكتف بإهناء اخلصومة،
بل ردع الظامل وزجره وذلك بنزع غرسه ليكون عربة

لآلخرين.

5ما روى عبد الرزاق( )3أن النبي ﷺ بعث

املبحث الرابع :اخللفاء الرا�شدون
 bودورهم يف والية املظامل

الربصاء غل من الغنائم فرضبه أبو جهم فشجه ،فأتى

ومل ينتدب للمظامل من اخللفاء األربعة أحد ألهنم

.5

أبا جهم عىل غنائم حنني فبلغ أبا جهم أن مالك بن
رسول اهللﷺ يطلب القصاص فقال ﷺ( :رضبك

عىل ذنب أذنبته ،ال قود لك ،لك مائة شاة) .فلم
يرض ،فقال ﷺ( :لك مائتا شاة) .فلم يرض ،فقال

((( املاوردي ،االحكام السلطانية  ،ص77

يف الصدر األول مع ظهور الدين عليهم بني من يقوده
التناصف إىل احلق أو يزجره الوعظ عن الظلم ،وإنام

((( ابن سالم ،أبو عبيد القاسم ،األموال( ،القاهرة1353 ،هـ)،
ص287

((( النويري ،امحد بن عبد الوهاب ،هناية اإلرب يف فنون األدب،

((( البخاري ،صحيح البخاري ج ، 2ص48

((( البخاري ،صحيح البخاري ،ج  ،2ص.67

((( ابن سالم  ،األموال ،ص287

(القاهرة ،بال)ج ،6ص269
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((( املصدر نفسه ،ج ،2ص48

م .امحد حبرت غريب
كانت املنازعات جتري بينهم يف أمور مشتبهة يوضحها

فاستجوبه وعنفه ،وأمره بطالق امرأة مالك بن نويرة،

الوعظ أن يدبر وقاده العنف أن حيسن فاقترص خلفاء

إال أنه عدّ خالدً ا متأو ً
ال أخطأ الصواب ،بدليل

حكم القضاء ،فإن جتوز من جفاء أعراهبم متجوز تناه
السلف عىل فصل التشاجر بينهم باحلكم والقضاء

تعيين ًا للحق يف جهته النقيادهم إىل التزمه

()1

وودى ً
مالكا من بيت املال ،ورد سبي قومه.

قوله لعمر حني قال له :إن سيف خالد فيه رهق،
وأكثر عليه يف ذلك :هيه يا ابن اخلطاب تأول فأخطأ.

 – 1ما ورد عن أيب بكر  aأنه عنف خالد

 – 2ما ورد عن أنس بن مالك  aقال :كنا

وقومه ،وأمره بطالق امرأة مالك ،وودى ً
مالكا من

أهل مرص ،فقال :يا أمري املؤمنني هذا مقام العائذ بك.

بن الوليد عىل ما فعله هو وأصحابه باملك بن نويرة

بيت املـــال ،ورد سبي قومـه جاء يف اإلصابة(.)2

جلوسا عند عمر بن اخلطاب  ،aإذ جاءه رجل من
ً

قال عمرو :مالك؟ قال املرصي :أجرى عمرو بن

أن أبا بكر  aأرسل خالد بن الوليد a

العاص اخليل بمرص ،فأقبلت فريس ،فلام رآها الناس،

نزلوا منزال ،فإن أذن القوم كفوا عنهم ،وإن مل يؤذنوا

دنا مني عرفته ،فقلت فريس :ورب الكعبة .فقام إيل

فيمن أرسل لقتال املرتدين ،وأوصاهم أن يؤذنوا إذا

قاتلوهم ،فإن أجابوا داعية اإلسالم سألوهم الزكاة،
فـإن أقروا هبا قبلوا منهم ،وإن أبوا قاتلوهم ،فبث

خالد رساياه ،وأمرهم بداعية اإلسالم ،وأن يأتــوه

بكل من مل جيب ،فجاءوه باملك بن نويرة يف نفر من
بني ثعلبة ابن يربوع فأمرهم خالد فحبسوا ،وكان يف

ليلة باردة ،فنادى مناديه :أدفئوا أرساكم – وهي يف
لغة كنانة القتل – فظن القوم أنه أراد القتل فقتلوهم،
فلام سمع خالد الرصاخ عىل املوتى خرج وقد فرغوا

أمرا أصابه ،ثم تزوج أم متيم
منهم ،فقال :إذا أراد اهلل ً

امرأة مالك بن نويرة.

وعندما بلغت أبا بكر الواقعة استقدم خالدً ا

((( املاوردي ،االحكام السلطانية  ،ص77

((( ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج  ،1ص415

قام حممد بن عمرو ،فقال :فريس ورب الكعبة ،فلام
يرضبني بالسوط ،ويقول :خذها وأنا ابن األكرمني.

قال أنس :فواهلل ما زاده عمر عىل أن قال له :اجلس،
ثم كتب إىل عمرو بن العاص :إذا جاءك كتايب هذا

فأقبل ،وأقبل معك بابنك حممد ،قال فدعا عمرو ابنه
حممدً ا فقــال :أأحدثت جر ًما؟ أجنيت جناية؟ قال:

ال .قال :فام بال عمر يكتب فيك؟

قال :فقدم عمرو عىل عمر ،قال أنس :فواهلل

إذا نحن عند عمر حتى حلق بعمرو وقد أقبل يف

إزار ورداء ،فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه ،فإذا
هو خلف أبيه ،فقال :أين املرصي ؟ فقال :ها أناذا.

قال :دونك الدرة فارضب ابن األكرمني ،ارضب
ابن األكرمني .فرضبه حتى أثخنه ،ثم قال عمر:
اجعلها عىل صلعة عمرو ،فوا هلل ما رضبك إال بفضل

سلطانه .فقال املرصي :يا أمري املؤمنني قد رضبت من
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النظر يف املظامل حتى بداية العرص العبايس
رضبني .قال عمر :أما واهلل لو رضبته ما حلنا بينك

وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه.

أذن عن عمر ولألمر

()4

وكان عمر aيدعوا عامله كل سنه يف مواسم

ثم التفت عمر إىل عمرو وقال :أيا عمرو متى

احلج ليمنعهم عن الظلم وحيذرهم منه( ،)5وليتخذها

والتفت إىل املرصي وقال :انرصف راشدا فإن رابك

البعيدة ضد حكامهم ،فكان يستمع إىل شكاوى

استعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا ؟
ريب فاكتب إيل

()1

مناسبة لسامع مظامل احلجاج القادمني من األماكن

الناس ويقتص من ظامليهم.

لقد سلك اخلليفة عمر بن اخلطاب  aعدة

ففي احد املواسم نادى أن كان ألحد مظلمة عند

ورفع الظلم وإرهاب الظامل ،ومل يستثنى بسياسته هذه

اشتكى عامال رضبه مئة سوط  ،فأمر عمر الرجل

طرق لتحقيق غايته الرئيسة واملتعلقة بإنصاف املظلوم
حتى نفسه.

فقد أمر لرجل الذي تعجل برضبه بالدرة دون

سبب ،إن يقتاد منه (أي من عمر نفسه) ،إال إن الرجل

رفض التنفيذ وقال (أهبها هلل وغفر اهلل يل ولك))

2

احد فليقم ،فلم يقم من الناس يومئذ أال رجل واحد،

باالقتصاص منه ،أو افتدائه بمبلغ من املال ،فكان أن

دفع له مئتي دينار مقابل ذلك (.)6

وملا قدم عمرو بن العاص وابنه إىل احلج بأمر من

اخلليفة عىل اثر شكوى قدمت ضدهم من قبل مرصي

وكان إذا شكي له من عامل له ،وصح عليه ذلك،

رضبه ابن عمرو بسوطه وهو يقول له ((خذها وانأ

األشعري لقيامه بجلده وحلق رأسه ،وملا تأكد عمر

باالقتصاص منه برضبه بالسوط واخلليفة يقول لواليه

اقتص بمثل ما أويت به .فلام شكى رجل من أيب موسى
 aمن ذلك كتب إليه أن جيعل الرجل يقتص منه

بمثل ما فعل به عقابا له عىل ذلك ( )3وتظلم أليه أخر
من عمرو بن العاص بسبب نعته له -باملنافق – أمام

مجع من الناس ،وهو يقول للخليفة ((واهلل ما نافقت
منذ أمنت باهلل)) ،فأمره عمر باالقتصاص منه أذا شهد

له شاهدان وتم للرجل ما أراد أال انه عفا عنه بعد أن

ابن األكرمني)) قام الرجل وبأمر من الفاروق a

عمرو((متى استعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم
أحرارا)).7

وهو ال يعرف يف عدله الفرق بني أمري وسوقه،

فقد إرص عىل معاقبة جبلة بن أهيم الغساين حني

رضب إعرابيا (من فزارة) عىل وجهه عندما كان
((( نفس املرجع ،ص97

((( ابن اجلوزي ،مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،ص،98

((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج 13 ،3

((( ابن اجلوزي ،تاريخ عمر بن اخلطاب ،ص113

((( االبشيهي ،حممد بن امحد ،املستطرف يف كل فن مستظرف،

99

((( نفس املرجع ،ص96
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((( أبو يوسف ،اخلراج ،ص116

(القاهرة1385 ،هـ) ج ،1ص56

م .امحد حبرت غريب
يطوف بالبيت وذلك سنة ست عرش للهجرة

وقد ذهبت كل حماوالت األنصار سدى إلقناع

اخلليفة بتغري حكمه ،وذلك بإرضائهم الفزاري،
بافتدائه باألموال بدال من جبلة إال انه إرص عىل ذلك
وهو يقول ((واهلل ال يقتص الفزاري إال من جبلة))

منه بمثل ما أويت به ( ،)4وقد عزل أبا موسى األشعري

واليه عىل البرصة ملا شكاه غيالن بن خرشه الضبي
متهام إياه بانحيازه إىل خصمه يف دارله لكونه احد

أصحابه

()5

()1

 -4واحتاج اإلمام عيل (عليه السالم) حني

أما بعد فإن اهلل خلق اخللق باحلق فال يقبل إال احلق،

فصل رصامة يف السياسة وزيادة تيقظ يف الوصول إىل

 – 3ما ورد عن عثامن أنه كتب إىل عامل اخلراج:

خذوا احلق ،وأعطوا احلق ،واألمانة األمانة قوموا
عليها ،وال تكونوا أول من يسلبها فتكونوا رشكاء من

بعدكم إىل ما كسبتم ،والوفاء الوفاء ال تظلموا اليتيم،
وال املعاهد ،فإن اهلل خصم من ظلمهم

()2

تأخرت إمامته واختلط الناس فيها وجتوروا إىل
غوامض األحكام

وترك لنا اخلليفة الرابع االمام عيل (عليه السالم)

دروسا بليغة من خطب واقوال يف الظلم واحلث عىل

جتنبه ،فام جاء يف العهد الذي كتبه لالشرت النخعي يوم

وقد سار عىل سرية اخلليفة عمر بن احلطاب

واله مرص (أنصف اهلل ،وانصف الناس من نفسك،

باملسلمني والنظر يف أمورهم ،وقد كتب إىل األمصار

فانك اال تفعل تظلم ،ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل

 aفاختذ كذلك موسم احلج فرصة لالجتامع
أن يوافيه العامل ومن يشكو منهم يف كل موسم من
مواسم احلج ( )3علام انه اتبع سرية سلفه اخلليفة عمر

بن اخلطاب  aيف االقتصاص ممن ظلم بمثل ما قام
به ،فلام رضب هاشم بن عتبة بن أيب وقاص وحرقت

داره من قبل وايل الكوفة سعيد بن ابن العاص ،أمر
اخلليفة عثامن  tبرضب سعيد وإحراق داره اقتصاصا

ومن خاصة اهلك ،ومن لك فيه هوى فيه من رعيتك،

خصمه دون عباده ،ومن خاصمه اهلل ادحض حجته،

وكان اهلل حربا ،حتى ،ينزع او يتوب .وليس يشء

ادعى اىل تغري نعمة اهلل ،وتعجيل نقمته من اقامة عىل

ظلم ،فان اهلل يسمع دعوة املضطهدين ،وهو للظاملني
باملرصاد))

6

واوىص حممد بن ايب بكر يف العهد الذي كتبه

((( ابن سعد الطبقات الكربى  ،دار صادر( ،بريوت1380 ،

((( أبو الفداء ،عامد الدين إسامعيل ،املخترص يف إخبار البرش،

هـ)ج ،5ص32

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك .45 ،44/5

(القاهرة1357 ،هـ1938 ،م) ،ص148

ط 1املطبعة احلسينية ،املرصية( ،مرص ،بال)ص161

((( الطربي ،تاريخ الرسل ،ج ،397 ،4ابن األثري ،الكامل يف
التاريخ ،ج ،3ص91

((( اجلهشياري ،حممد بن عبدوس ،الوزراء والكتاب ،ط،1
((( ابن ايب احلديد ،عبد احلميد بن هبة حممد ،رشح هنج البالغة،
(القاهرة1961 ،م) ،ج ،17ص34
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البحوث املحكمة

النظر يف املظامل حتى بداية العرص العبايس
له حني واله مرص بإنصاف املظلومني وبالشدة عىل

ذكر اسامئهم فيها ان ارادوا ذلك ( )7اال ان هذا االجراء

االحواز ((اتق اهلل ما استطعت وال تبغ عىل اهل القبلة

البعض له ،واخذهم يف كتابة الوشايات والسباب يف

الظامل( )1ومن وصيته اىل معقل بن قيس ملا سار اىل
وال تظلم اهل الذمة))

()2

 1.1رفض التامس اهل نجران بإعادهتم اىل االرض

التي اخرجهم منها عمر بن اخلطاب  aقائال هلم

((ان عمر كان رشيد االمر وانا اكره خالفه))

()3

مل يكتب له االستمرار ،فقد الغي فيام بعد اثر استغالل
القصص والقائها يف هذا البيت ( )8ومل يكن اختاذ بيت

القصص معناه بروز مؤسسة مستقلة للمظامل او افراد

وقت معني للجلوس ألصحاب الظالمات.

فاحلاجة مل تدع اىل ذلك يف هذا الوقت ومل حيدث

2.2وقد وصل حرصه عىل حقوق املسلمني درجة

ان عرف هذا التغري اال فيام بعد كام سيتضح بعد

من بيت مال املسلمني ،لوال تدخل خازن بيت املال

االحكام التي اصدرها ولكنه مل خيرج هبا الة النظر

انه اراد قطع يد احدى بناته ملا راها قد زينت بلؤلؤة
ابن ايب رافع وحتمله مسؤوليته األمر( .)4عىل ان اهم

املظاهر املستجدة يف عهد اخلليفة عيل  aاختاذه بيتا
تطرح فيه قصص( )5املتظلمني( )6وقد كان الغرض منه
ضامن االمن املرعية بفسح املجال هلم لألعراب عام

خيتلج نفوسهم من مهوم او مشاكل دون خوف او
وجل وذلك بطرح رقعهم املكتوبة فيها مطالبهم دون

((( الطربي ،تاريخ الرسل ،ج ،4ص556

((( ابن االثري ،الكامل ،دار الفكر( ،بريوت1398 ،هـ،
1978م) ج ،3ص196

((( ابو يوسف ،يعقوب بن ابراهيم (ت192 ،هـ) اخلراج،
املطبعة السلفية ،ط( ،2القاهرة1352 ،هـ)،ص118

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،5ص156
((( القصص :الورق الذي تكتبه فيه املظامل

واليشء البارز يف هذا العهد هو استقالله بغوامض
يف املظامل املحض أي وسائل واجراءات احلكم التي

سلكها وايل املظامل يف كشف املنازعات واملخاصامت)
وذلك الستغنائه عنها

3.3فكان أول من سلك هذه الطريقة واستقل هبا ومل

خيرج فيها إىل نظر املظامل املحض الستغنائه عنه .وقال
يف املنربية :صار ثمنها تسع ًا .وقىض يف القارصة

()9

((( عن بيت القصص ،انظر الشيبي ،كامل مصطفى ،اصحاب
االخبار او رجال املخابرات يف الرتاث العريب حتى سقوط
الدولة العباسية ،افاق عربية ،بغداد ،1982 ،السنة
السابعة ،العدد  ،7ص62

((( العسكري ،االوائل ،ص167

((( هن ثالث جواري كن يلعبن ،فرتاكبن ،فقرصت السفىل
الوسطى ،فقمصت لقرصتها العليا ،فو قصت عنقها
وهلكت ،فجعل ثلثي الدية عىل االثنتني ،واسقط ثلث

((( العسكري ،احلسن بن عبداهلل ،االوائل( ،املدينة املنورة،

العليا لركوب الواقصة عبثا وألهنا اعانت عىل نفسها ،ابن

عبد الرمحن ،الوسائل اىل مسايرة االوائل( ،بغداد،

غريب احلديث واالثر ،دار احياء الكتب العربية (مرص،

1385هـ ،)1966 ،ص ،167السيوطي ،جالل الدين
1369هـ1950 ،م) ،ص98
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االثري ،ايب السعادات ،املبارك بن حممد اجلزري ،النهاية يف

بال) ،ج ،4ص40

م .امحد حبرت غريب
والقامصة والواقصة بالدية أثالثا(.)1

خاص ًا للنظر يف أقوال املتظلمني وتصفح قصصهم،

4.4وقىض يف ولد تنازعته امرأتان( )2بام أدى إىل فصل

وكانوا يسمعون ظالمات الناس وينصفوهنم وفيهم

الناس بالظلم والتغالب ومل يكفهم زواجر العظة

أو من كتاب الدواوين يف تقصريهم بيشء من رواتبهم

القضاء( ،)3ثم انترش األمر بعده حتى بعده حتى جتاهر
عن التامنع والتجاذب ،فاحتاجوا يف ردع املتغلبني
وأنصاف املغلوبني إىل نظر املظامل الذي يمتزج به قوة
السلطنة بنصف القضاء،

من يتظلم من الوالة أو من العامل أو من جباة األموال

أو من أحد أبناء اخللفاء أو األمراء أو نحوهم من

أهل الوجاهة ممن يغتصبون األموال أو الضياع ،أو
من القضاة ألهنم مل ينصفوهم يف أحكامهم أو من

5.5ما روى رافع بن أيب رافع أنه كان خاز ًنا لعيل

أي إنسان كبري ًا كان أو صغري ًا ،فهو أوسع دائرة من

زينت ابنته فرأى عليها لؤلؤة من بيت املال كان قد

نفوذ ًا .ويبدو إن توصل اإلمام عيل  aإىل غوامض

عليا دخل ذات يوم وقد
 aعىل بيت املال ،وأن ًّ
عرفها ،فقال :من أين هلا هذه ؟ هلل ع َّ
يل أن أقطع يدها.

قال رافع :فلام رأيت جده يف ذلك قلت :أنا واهلل يا
أمري املؤمنني زينت ابنة أخي ،ومن أين كانت تقدر
عليها لومل أعطها ؟ فسكت ( )4ومل جيلس للمظامل أحد

جملس االستئناف وأطول باع ًا وأشد وقع ًا وأرسع

االحكام واستقالله هبا من جهة ،واختاذ بيت القصص
هو السبب الذي حدى باملقريزي ( )5إىل اعتباره أول
من جلس ملظامل الناس حيث مل جيلس هلا احد قبله

الف�صل الثاين
النظر يف املظامل
يف الدولة الأموية

من اخللفاء األربعة ألن الناس يف الصدر األول كانوا

بني من يقوده التناصف إىل احلق أو يزجره الوعظ عن
الظلم ،إال علي ًا (عليه السالم) فإنه احتاج إىل النظر
يف املظامل ومل تكن يف احلقيقة كام صارت إليه بعدئذ.

عىل أنه مل يفرد لسامع الظالمات يوم ًا معين ًا أو ساعة
معينة وإنام كان إذا جاءه متظلم أنصفه ،ثم أفردوا يوم ًا

((( املاوردي ،االحكام السلطانية  ،ص77

((( فقد دعا بسكني ليشقه بينهام نصفني ،فقالت احدامها من
هول ماترى :انه ابني ،فكانت امه حقا (التسرتي ،حممد
نقي ،قضاء امري املؤمنني عيل ابن ايب طالب ،ط( ،4النجف،

1383هـ 1963م) ،ص8

((( املاوردي ،االحكام السلطانية  ،ص78

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،5ص90

وقد استمر النظر يف املظامل يف الدولة األموية وكان

له بداية نشطة وفعالة وقد سار وفق التطور التارخيي
اآليت:

املبحث االول :اخلليفة عبد امللك
بن مروان (86 -65هـ705 -685 /م
فكان أول من أفرد للظالمات يوم( )6يتصفح فيه

((( املقريزي ،امحد بن عيل ،اخلطط املفريزية( ،لبنان1959 ،م)
ج ،3ص126

((( املاوردي ،االحكام السلطانية ،ص ،78-77أبو يعىل ،حممد
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البحوث املحكمة

النظر يف املظامل حتى بداية العرص العبايس
قصص املتظلمني من غري مبارشة للنظر عبد امللك بن

يف القتل وتبذير األموال بعد معركة (دير اجلامجم)

()2

عليه بالدية يف القتل اخلطاء ،حتى اثبت له احلجاج بان

مروان يف عمله باحلال ووقوفه عىل السبب ،فكان أبو

4.4قاسم اخلليفة عبد امللك بن مروان أموال يناس

مروان ،فكان إذا وقف منها عىل مشكل أو احتاج فيها
إىل حكم منفذ رده إىل قاضيه( )1أيب إدريس االودي

كتب اليه منذرا وموبخا ومحله سوء العاقبة وحكم

فنفذ فيه أحكامه لرهبة التجارب من عبد امللك بن

العقوبة شملت اهل املعصية وانه مل يظلمهم (،)5

إدريس هو املبارش وعبد امللك هو اآلمر.

بن مخايا كاتب عبد العزيز بن مروان وايل مرص ،الذي

1.1ومن الظالمات التي ردها عبد امللك إىل أهلها،

كان غالبا عليه ،فلام تويف عبد العزيز أرسل عبد امللك

كانت له بجانب زراعة الوليد .وذلك حني طلب من

الذي حصل يف عهد خالفة عبد امللك بن مروان يف

مظلمة روح بن زنباع اجلذامي من ابنه الوليد يف زراعة

ابنه إن هيب زراعته وما فيها إىل روح لكي يرضيه(.)3

2.2كام أنصف عبد امللك اليهودي الذي وقف له

يف طريقه متظلام من إحدى خاصته(هرمز)وذلك
بان اخذ حق الرجل منه ومن ثم عزله ( )4واعرتض

الرجل لعبد امللك يف الطريق هو الدليل عىل عدم
تقيد العامة باألوقات املحددة لعرض مظاملهم وهي

حاالت تكررت فيام بعد.

3.3ان عبد امللك بن مروان ملا بلغه إرساف احلجاج

بن احلسني (ت458 ،هـ1066 ،م) االحكام السلطانية،
صححه وعلق عليه حممد حامد التقي ،ط( ،1القاهرة،

1938م) ،ص59

((( املاوردي ،االحكام السلطانية ،ص،78-77

((( أبو إدريس االودي هو إبراهيم بن أيب جرير ويقال له ابن
حديد ،ينظر ابن األثري ،عيل بن حممد :اللباب يف هتذيب

األنساب( ،القاهرة1357 ،هـ) ،ج ،1ص74

((( ابن عبد الرب ،يوسف بن عبداهلل ،االستيعاب يف معرفة
االصحاب( ،القاهرة ،بال) ،ق ،2ص503

((( اجلهشياري ،الوزراء ،ص44-43
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الضحاك بن عبد الرمحن ليقاسمه أموال( )6إن التطور
النظر باملظامل قد افرز حالة من الرقي والتطور حيث

أصبح النظر باملظامل جزء أسايس من مؤسسات اخلالفة
ألهنا حسمت الكثري من القضايا املتداخلة مع مؤسسة

القضاء ،وكذلك أنصفت الكثري من املظلومني.

املبحث الثاين :النظر يف املظامل
يف خالفة الوليد بن عبد امللك
(86هـ 96هـ 715-705 /م:
رغم إن التاريخ اإلسالمي يصف هذا اخلليفة

باجلبار الظامل( )7عىل إن العديد من الروايات التارخيية

تؤكد اهتامم الوليد بالعدالة،

1.1عزل هشام بن إسامعيل سنة 87هـ 706 /م عن

((( املسعودي ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،دار األندلس،
ط ،4ج( ،3بريوت1401 ،هـ) ،1981 ،ص135-133

((( اجلهشياري ،الوزراء ،ص44-43

((( السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن ،تاريخ اخللفاء ،ط،2
(القاهرة1378 ،هـ 1959م) ،ص223

م .امحد حبرت غريب
إمرة املدينة ملا عرف عنه سوء أساءته للناس وخاصة

األتقياء منهم ،ووىل مكانه ابن عمه عمر بن عبد

العزيز وأمره إن يوقف هشام بن إسامعيل للناس

()1

2.2تولية عمر بن عبد العزيز عىل املدينة هلا أكثر من

داللة عىل اهتاممه بإقرار العدالة ورفع الظلم ،فقد أعاد

عمر سرية السلف الصالح

()2

إن اخلليفة الوليد بن عبد امللك قد جلس للعامة

املجتمع واالستامع إىل تظلامهتم إال انه مل يفرد يوما

خاصا للنظر فيه للمظامل.

املبحث الثالث :النظر يف املظامل
يف خالفة �سليمان بن عبد امللك
(99-96هـ 717-715 /م).
لقد جلس هذا اخلليفة للنظر يف املظامل وإنصاف

املظلومني وكااليت:

ذلك واالنرصاف عن عمله

()4

2.2إن اخلليفة سليامن كان مؤثرا للعدل فقد كان

جيلس للرعية يف قبة الصخرة يف صحن املسجد
بالقدس مما ييل الصخرة ،ويأمر الناس باجللوس عىل

الكرايس ،فيقسم بينهم األموال ويقيض هلم اإلشغال
()5

3.3حينام سخط اخلليفة سليامن عىل عامله بمكة خالد

بن عبدا هلل القرسي وعزله من عمله وويل مكانه طلحة

بن داود احلرضمي ،أمر هذا األخري أن يرضب خالدا
بالسياط ألنه قذف امرأة من قريش فأقبح ( ،)6وخالد
هذا نفسه الذي شكاه رأس احلجبه الشيي إىل اخلليفة
سليامن لرضبه اياه مائة سوط عندما كان أمريا عىل مكة

وذلك لرفضه فتح الباب له ،فأمر اخلليفة بالقود منه،

وذلك برضبه (مئة سوط) عقوبة له عىل ذلك

()7

4.4إن اخلليفة سليامن عزل عامل املدينة عثامن بن

1.1حني جلس للمظامل دخل عليه رجال مناديا باسمه

حيان املري وويل مكانه أبا بكر بن حممد بن عمرو

إن لعنة اهلل عىل الظاملني)) 3فارتاع سليامن وقال له :ما

اخلمر وأخرى لقرفه (هتمته)عبدا هلل بن عمر بن عثامن

قائال :امل تسمع قول اهلل عزوجل ((فإذن مؤذن بينهم

ظالمتك ؟ قال الرجل :وكيلك اغتصب مني ضيعتي
وضمها إىل ضيعتك الفالنية ،فقال سليامن فضيعتي
لك ،وضيعتك مردودة إليك ،وكتب إىل وكيله تنفيذ

بن حزم ،فأقام هذا احلد عىل عثامن مرتني ،مرة لرشبه

((( أبو حيان التوحيدي ،عيل بن حممد (ت414هـ 1023م)
البصائر والذخائر ،ج ،1حتقيق إبراهيم الكيالين( ،دمشق،

 ،)1964ص478

((( اليعقويب ،البلدان ،ج ،3املطبعة احليدرية ( ،النجف،

((( الذهبي ،التاريخ الكبري( ،القاهرة1367 ،هـ1969 ،م)

((( اخلرضي ،الشيخ حممد اخلرضي بك ،حمارضات تاريخ االمم

((( اليعقويب ،التاريخ ،ج ،3ص39

1377هـ1957 ،م) ص29

االسالمية ،ط ،7القاهرة1376 ،هـ  ،1ص169

((( سورة األعراف اآلية 44

ج ،4ص8

((( املرصفي ،سيد بن عيل ،رغبة األمل من كتاب الكامل ،ط،1
(القاهرة1348 ،هـ1930 ،م ،ج ،8ص291
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البحوث املحكمة

النظر يف املظامل حتى بداية العرص العبايس

عامل السوء عليهم ،وإن قوام الدين العدل واإلحسان

بن عفان (.)1

فال يكون يشء أهم عليك من نفسك فإنه ال قليل من

املبحث الرابع :النظر يف املظامل
يف حالفة عمر بن عبد العزيز
(101-99هـ )720 -717 /

وأصلحه حتى يعمر ،وال يؤخذن من العامر إال

1.1كان عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل أول من ندب

4.4مظلمة رجل من حلوان مرص من عمر نفسه :قدم

وأعادها ،ورد مظامل بني أمية عىل أهلها حتى قيل له

العزيز عندما كان واليا عىل مرص اقطعه عبد امللك بن

نفسه للنظر يف املظامل فردها وراعى السنن العادلة
وقد شدد عليهم فيها وأغلظ إنا نخاف عليك من

ردها العواقب ،فقال كل يوم أتقيه وأخافه دون يوم
القيامة ال وقيته(.)2

اإلثم ،وال حتمل خرا ًبا عىل عامر ،وخذ منه ما أطاق،
وظيفة اخلراج ،يف رفق ،وتسكني ألهل األرض(. )4

رجل من حلوان مرص عىل عمر مدعيا إن والده عبد

مروان ارض حلوان فورثها عمر وإخوته ،فقال له

عمر أن يل فيها رشكاء إخوة وأخوات اليرضون أن
اقيض فيها بغري قضاء قاض  ،فأقوم معك إىل القايض

2.2حكي أن عمر بن عبد العزيز خطب عىل الناس يف

فان قيض يل اصطربت وان قيض لك سلمت ،فقاما

بتقوى اهلل ،فإنه ال يقبل غريها وال يرحب إال أهلها،

وتكلم الرجل ،فقيض القايض للرجل ،فقال عمر:

أول خالفته وكانت من أول خطبة فقال هلم :أوصيكم

وقد كان قوم من الوالة منعوا احلق حتى اشرتى منهم

رشاء وبذلوا الباطل حتى افتدى منهم فداء ،واهلل لوال
سنة من احلق أميتت فأحييتها وسنة من الباطل أحييت
فأمتها ما باليت أن أعيش وقت ًا واحد ًا .أصلحوا

آخرتكم تصلح لكم دنياكم ،إن امرأ ليس بينه وين

آدم إال املوت ملعرق له يف املوت.

()3

مجيعا اىل القايض فقعدا بني يديه ،فتكلم عمر بحجته

أن عبد العزيز قد انفق عليها ألف ألف درهم ،فقال
القايض :قد أكلتم من غلتها بقدر ذلك .وقال عمر

وهل القضاء أال هذا ؟ لو قضيت ما وليت يل عمال
أبدا فخرج إىل الر جل من حقه

()5

5.5تظلم ذمي من أهل محص إىل عمر قائال إن

العباس بن الوليد بن عبد امللك اغتصبه أرضه –

3.3ما ورد أن عمر بن عبدا لعزيز كتب إىل أمري

والعباس جالس – فقال له عمر :يا عباس ما تقول

وشدة وجور يف أحكام اهلل وسنة رسوله ﷺ سنها

يل هبا سجال ،فقال عمر :ما تقول يا ذمي ؟ قال :يا

العراق :أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصاهبم بالء

((( اليعقويب ،التاريخ ،ج ،3ص39

((( املاوردي ،االحكام السلطانية ،ص78-77
((( املاوردي ،االحكام السلطانية ،ص80-79
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؟ قال :نعم :اقطعها يل أمري املؤمنني الوليد وكتب

((( املصدر نفسه ،ج ،8ص.139

((( البيهقي ،إبراهيم بن حممد ،املحاسن واملساوئ ،دار صادر

للطباعة والنرش ( ،بريوت1380 ،هـ1960 ،م) ،ص492

م .امحد حبرت غريب
أمري املؤمنني أسالك كتاب اهلل تعاىل ،فقال عمر :نعم

من ماله اخلاص ليأكل هبا يف طريق عودته إىل أهله (.)5

ضيعته ،فردها عليه(.)1

عليها مدعيا انه اخذ من ماله عرشة أالف درهم وقد

كتاب اهلل أحق أن يتبع من كتاب الوليد قم فأردد عليه

9.9إن رجال من أذربيجان تظلم إىل عمر من عامله

6.6أنصف عمر بن عبد العزيز مجاعة من املسلمني

جعلت يف بيت املال ،فكتب عمر برد ذلك عليه وبعزل

كانت هلم بحمص ،عىل الرغم من انه كان مع روح

1010ارجع عمر بن عبد العزيز للرجل الذي تظلم إليه

من روح بن الوليد بن عبد امللك يف قضية حوانيت

سجل من أبيه هبا

()2

عامله وان يدفع للرجل بمقدار ما أنفقه بسفره (.)6

من عروة بن عياض احد نواب وايل مكة عبد العزيز

7.7تظلم رجل من حرضموت إىل عمر ،وقد تعلق

بن عبدا هلل ،ملكه الذي اجربه األخري عىل التنازل عنه

وملا سأله عمر عن ظالمته ؟ رد عليه الرجل :بان أرضه

عىل جبهته باخليزران التي كانت بيده ،وهو يقول هذه

بلجام بغلته وهو يقول :أتيتك بعيد الدار مظلوما ؟
وارض إبائه أخذت منه يف عهد الوليد وسليامن ،فأمر

عمر إن يكتب إىل بالده بإرجاع أرضه له بعد أن أقام

شاهدي عدل عىل صحة دعواه ،ودفع للرجل ثالثني

دينارا عن نفقة رحلته هذه

()3

8.8تظلم رجل إىل عمر من عدي بن ارطأة الفزاري،

عامله عىل البرصة ،يف ارض له ،فقال عمر ((أما واهلل
ما غرنا أال بعاممته السوداء ،أما إين قد كتبت إليه فضال

عن وصيتي أن من أتاك ببينة عىل حق له فسلمه إليه))

4

فكتب إىل عدي برد ارض الرجل وأعطاه ستني درمها

من بيت املال عن نفقة طريقه ،ومخسة دراهم أخرى
((( ابن اجلوزي ،صفوة الصفوة ،حتقيق حممد فاخوري ،ج،2
(بريوت1399 ،هـ1979 ،م) ،ص116-115

((( ابن عبد احلكم ،أبو حممد عبدا هلل (ت214 ،هـ830 ،م)
سرية عمر بن عبد العزيز ،علق عليه امحد عبيد ط،5
(بريوت1967 ،م) ،ص493

((( البيهقي ،املحاسن واملساوئ ،ص493
((( املصدر نفسه ،ص493

مقابل ثالثة آالف درهم ،وقد رضب اخلليفة عامله
غرتني منك (.)7

1111مما أورده ابن اجلوزي عن زياد بن أيب زياد
املديني ،قوله انه دخل عىل عمر بن عبد العزيز فإذا

بكاتبه يقرأ عليه مظامل جاءته من البرصة وعمر يتنفس
الصعداء،

1212عمر يأمر والته برد املظامل ،أن اخلليفة عمر

كان ال يفتأ عن حث عامله عىل رد املظامل ،وأمرهم
برضورة الرسعة يف البت هبا ،حتى ال يرض تأخري
حسمها يف مصالح الرعية ،وذلك الن العدالة هي

نوع من الظلم

()8

((( ابن عبد احلكم ،سرية عمر بن عبد العزيز ،ص147 ،146

((( ابن كثري ،البداية والنهاية ،ط( ،2بريوت ،)1974 ،ج،9
ص218

((( ابن عبد احلكم ،سرية عمر بن عبد العزيز ،ص134

((( عبد املنعم ،محدي ،ديوان املظامل ونشأته وتطوره واختصاصه
مقارنا بالنظم القضائية احلديثة ،ط ،( 1بريوت1403 ،هـ

1983م) ،ص75
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البحوث املحكمة

النظر يف املظامل حتى بداية العرص العبايس
1313وبخ عامله عىل اليمن عروة بن حممد بكتاب كتبه

عبد العزيز وذلك لكثرة املتظلمني.

مظاملهم ،فتكتب ايل تراجعني وال تعرف مسافة ما

إىل أصحاهبا بأبسط بينه وأيرسها

إليه جاء فيه ((إين اكتب إليك أمرك أن ترد إىل الناس
بيني وبينك ،وال تعرف آخذات املوت ،حتى لو كتبت
إليك إن ترد عىل رجل مظلمة شاة لكتبت ايل أردها

غفراء أم سوداء ،فأردد عىل املسلمني مظاملهم وال
تراجعني والسالم))

1

1414منع اخلليفة عمر بن عبد العزيز عامله من رضب
الرعية أال يف احلق

()2

2.2أن اخلليفة كان يكتفي قي حسمه للمظامل وردها
3.3كان اخلليفة عمر ابن عبد العزيز يكرم املتظلم

بعد أن يرد ظالمته إليه وهي سنة مجيلة أحدثها إثناء

خالفته

املبحث اخلام�س :النظر يف املظامل
يف خالفة يزيد بن عبد امللك
(105-101هـ724-727 /م).

1515أمر عمر عامله بعدم اخذ اجلزية ممن اسلم من

أن اخلليفة يزيد مل يكن بمستوى سياسة اخلليفة

أو تعذيب للرعية (.)3فلام طلب منه عدي بن ارطأة

ومن املظامل

أهل األرض وعىل التحرز يف جبايتها من غري ظلم

لغرض استخدام القوة يف حتصيل اخلراج ممن ال
يدفعه ،أجابه عمر بكتاب شديد اللهجة موبخا فيه

القرتاحه وطالبا منه جبايتها بالطرق السلمية

()4

عمر بن عبد العزيز فيام يتعلق بالنظر يف املظامل

واالهتامم بالرعية وحل مشاكلهم

()5

التي ردها يزيد بن عبد امللك هي مظلمة السيدة
فاطمة بنت احلسني بن عيل (عليه السالم) من عامله

عىل املدينة ومكة عبد الرمحن بن الضحاك بن قيس

وقد اعترب الرضائب اإلضافية نوع من الظلم ولذلك

الفهوي سنة 104هـ 722 /م ،فقد روى إن فاطمة

يظهر منها أن املتظلمني بإمكاهنم إرسال مظاملهم

بمضايقته هلا ،حيث انه ألح عليها يف طلب الزواج

ألغاها.

إىل عمران مل يتمكنوا من الوصول إليه ،وكان تواقا

للنظر فيها وحسمها .من كل ما تقدم يمكن القول:

1.1لقد توسع النظر يف املظامل يف عهد خالفة عمر بن

((( الفسوي ،أبو يوسف يعقوب بن سفيان ،املعرفة والتاريخ،
(بغداد1394 ،هـ 1974 -م)ص593

أرسلت رسوال عنها ومعه كتاب إىل اخلليفة ختربه فيه
منها ،غري أهنا أبت عليه ذلك ز فكان إن هددها إن
مل تستجب له بجلد اكرب أبنائها عبد اهلل بن احلسن بن

عيل (عليه السالم) –بحجة رشبه اخلمر ،فلام قرأ يزيد
كتاهبا جعل يرضب بخيزران يف يده وقال ((لقد ارتقى
((( ابن عساكر أبو القاسم عيل بن احلسن (571هـ1175 ،م)

((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،4ص163

التاريخ الكبري ،هتذيب عبد القادر بدران ،مطبعة روضة

((( أبو يوسف ،اخلراج ،ص119

345-

((( املصدر نفسه ،ص163
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الشام( ،دمشق1329 ،هـ 1332-ه) ،ج ،6ص344

م .امحد حبرت غريب
ابن احلجام مرتقى صعبا من رجل يسمعني رضبه وإنا

عىل فرايش هذا)).1

وملا قيل له :عبد الواحد بن عبد اهلل بن برش

النرضي ،أمر بقرطاس وكتب إليه خيربه انه واله
املدينة وحاملا يصل أليه كتابه عليه عزل ابن الضحاك

املبحث ال�ساد�س :النظر يف املظامل
يف خالفة ه�شام بن عبد
امللك(125 -105هـ 743 -724 /م)
متيز هذا اخلليفة بأنه متيقظا يف سلطانه سائسا

لرعيته مبارشا لألمور بنفسه اليغيب عنه يشء يف أمر

وتغريمه أربعني ألف دينار ،وتعذيبه إىل درجة انه

مملكته))

وقد وصل غضب يزيد عىل ابن الضحاك أن رفض

الذي ليس له حاجة به وظالمته ،انه كان احد من بيت

عذابا شديدا ولقي رشا حتى أصبح يسأل الناس

من أمر وخوفا من سطوته ؟فريد عليه انه يروم املوضع

()6

يسمع صوت عذابه ،وهو – أي يزيد – عىل فراشه

دفعه حرصه عىل الرعية انه كان يسال عابر السبيل

شفاعة أخيه مسلمة بن عبد امللك له فعذب الفهري

اخلليفة قد ظلمه فخاف من رفع مظلمته وذلك هيبة

وعليه جهة من صوف

()2

1ومن توقيعات اخلليفة يزيد بن

.1

عبدا مللك يف قصص املتظلمني ،مثال توقيعه عىل

الفالين ،فيرتكه هشام قائال له اذهب بسالم ( )7ومن
املظامل التي ردها هشام بن عبد امللك هي
.1

1ومن اهتاممه بنرصة الضعفاء ورد

قصة متظلم ((()3سيعلم الذين ظلموا أي منقلب

املظامل ،انه كان هلشام موضع بالرصافة ترضب له به

أهل بيته ((ما كان عليك لو صفحت عنه واستو

وال حيتجب عنهم ،يقيض أيامه كلها يف رد املظامل،

ينقلبون))4وعىل أخرى شكا فيها املتظلم من بعض
صلتني))

5

رسادقات ،فيكون فيه ستني ليله ،يظهر فيها للناس
اليرفع إليه املتظلم امرأ عىل فالن من الناس مرتفع

القدر أال أخذه له ،من غري أن يطلب منه حجة أو

سامع بينة (.)8
.2

((( اليعقويب ،التاريخ ،ج ،3ص56
((( املصدر نفسه ،ص56

((( اليعقويب ،التاريخ ،ص56

((( سورة الشعراء ،اآلية227 ،

((( ابن عبد ربه ،أبو عمر امحد بن حممد ،العقد الفريد رشحه
وضبطه وصححه امحد أمني وامحد الزين وإبراهيم

االبياري( ،القاهرة1368 ،هـ ،1384) ،ج ،4ص209

2إن مقاتل بن حيان ادعى بان يزيد بن

مهلب اخذ من أبيه مئة إلف درهم بغري حق عندما

كان هذا واليا عىل خراسان ،فأمر هشام بإرجاعها
((( املسعودي ،التنبيه واإلرشاف ،ص333

((( ابن قتيبة عبدا هلل بن مسلم ،اإلمامة والسياسة( ،القاهرة
1322هـ 1904م)ج ،2ص205

((( املصدر نفسه ،ج ،2ص ،204ص205
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البحوث املحكمة

النظر يف املظامل حتى بداية العرص العبايس
له من بيت مال املسلمني ،بعد أن احلفه باهلل إن يزيد
أخذها منه
.3

()1

ظلامت يوم القيامة))
.3

3النظر باملظامل قبل اإلسالم ويمثله حلف

3ومن توقيعات هشام عىل قصص

الفضول هبيئته وسلطته هذه اىل حد ما سلطة الناظر

النكال أن كنت كاذبا ،فتقدم أو تأخر)) ،2ووقع ((إن

يف املظامل التي تقع يف مكة واملساعدة يف إزالة الظلم

املتظلمني ((أتاك الغوث أن كنت صادقا وحل بك

صح ما ادعيتم عليه عزلناه وعاقبناه))( ،)3ووقع يف
قصة ثالثة رفعها مجاعة شكوا عاملهم الذي تعدى

عليهم ((لنفوضكم ،فاين خصم دونكم))( .)4اما
بقية خلفاء بني امية بعد هشام بن عبد امللك فليست

هناك اشارات تارخيية تشري اىل ردهم املظامل وذلك
النشغاهلم بأمور الدولة وكذلك ضعفهم يف إدارة

الدولة وانشغاهلم يف إمخاد االضطرابات الداخلية

واخلارجية.
اخلامتة

.1

1أن النظر يف املظامل كان معروفا عند العرب

قبل اإلسالم من خالل حلف الفضول الذي يمثل
النواة األساسية ملهمة النظر يف املظامل والذي تطور

يف املظامل حيث ان متتع بصالحياته نفسها يف النظر
وإنصاف املظلوم،
.4

رسول اهلل ،فقد توىل رفع املظامل عن الرعية من العامل
والوالة يف الوقت الذي توىل فيه القضاء بنفسه وان

ناب عنه بعض الصحابة يف بعض احلاالت فضال عام

كان يقوم به من نرش الدعوة اإلسالمية
.5

.2

2إن النظر يف املظامل له جذور إسالمية من

خالل القران الكريم الذي حرم الظلم وكذلك السنة

النبوية الرشيفة التي قال فيها الرسول الكريم ((الظلم
((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،7ص226
((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج ،4ص209
((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج 4ص209
((( املصدر نفسه ،ج ،4ص209
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5استمر النظر يف املظامل يف الدولة األموية

وكان له بداية نشطة وفعالة وقد سار وفق التطور

التارخيي حتى خالفة هشام بن عبد امللك(-105
125هـ 743 -724 /م)ووضعت له معايري
واصفات تدل عىل التطور التارخيي واحلضاري.

امل�صادر واملراجع
بعد القر�آن الكرمي

وأصبح من أهم املؤسسات القضائية يف الدولة العربية

اإلسالمية.

 .4وأول من نظر يف املظامل يف اإلسالم

اوال :املصادر العربية

.1

االبشيهي ،حممد بن امحد( ،ت248 ،

هـ) املستطرف يف كل فن مستظرف ،ج(1القاهرة،

1385هـ)
.2

أبو الفرج عيل بن احلسني القريش

األصبهاين (284هـ897-م) ،األغاين ،طبعة دار

الكتب املرصية(مرص ،بال) املصدر نفسه ،ج،4

م .امحد حبرت غريب
ص209
.3

الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي (ت597 ،هـ)صفوة

األندليس أمحد بن حممد بن عبدربه (ت،

الصفوة ،حتقيق حممد فاخوري( ،بريوت1399 ،هـ،

حممد قميحة ،دار الكتب العلمية (بريوت1404 ،

مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب،

 328هـ) العقد الفريد ،حتقيق حقق :الدكتور مفيد
هـ  1983 -م)
.4

ابن االثري ،عز الدين أيب احلسن عيل بن أيب

الكرم الشيباين( ،ت630 ،هـ)الكامل يف التاريخ  ،دار
الفكر ،ج( ،3بريوت1398 ،هـ1978 ،م)

1979م).
.13

املحقق :حلمي حممد إسامعيل( ،القاهرة)1996 ،

 .14ـــــــــــــ تاريخ عمر بن اخلطاب،

(مرص)1919 ،

 .15اجلهشياري ،حممد بن عبدوس( ،ت،

 .5ـــــــــــــ  :اللباب يف هتذيب األنساب

331ه) الوزراء والكتاب ،ط( ،1القاهرة1357 ،هـ،

 .6ـــــــــــــ ،النهاية يف غريب احلديث

 .16أبو حيان التوحيدي ،عيل بن حممد (ت،

ج( ،1القاهرة1357 ،هـ)

واالثر ،دار أحياء الكتب العربية (مرص ،بال).

 .7ابن أيب احلديد ،عبد احلميد بن هبة حممد(ت،

 656ه) ،رشح هنج البالغة( ،القاهرة1961 ،م).
.8

أبو الفداء ،عامد الدين إسامعيل( ،ت،

727ه) املخترص يف إخبار البرش ،ط 1املطبعة
احلسينية ،املرصية( ،مرص ،بال)
.9

البخاري ،حممد بن إسامعيل(ت256 ،ه)،

متن البخاري ،ج ، ،2مطبعة دار إحياء الكتب العربية

( ،مرص ،بال)

1938م)

414هـ ) البصائر والذخائر ،ج ،1حتقيق إبراهيم
الكيالين( ،دمشق)1964 ،

 .17ابن حنبل ،امحد بن حنبل (ت241 ،ه)،

املسند( ،القاهرة1370 ،هـ 1951م)

 .18ابن خلدون ،أبو زيد ،ويل الدين احلرضمي

اإلشبييل (ت808 ،ه) املقدمة ،حتقيق عبد السالم
الشدادي ،بيت الفنون و العلوم و اآلداب (الدار

البيضاء)2005 ،

 .19الذهبي ،شمس الدين حممد بن امحد(ت،

 .10البريوين ،حممد بن امحد(ت403 ،ه) االثار

748ه) ،تاريخ اإلسالم ،ج( ،2القاهرة1368 ،هـ).

 .11البيهقي ،إبراهيم بن حممد(ت458 ،ه)،

(القاهرة1367 ،هـ1969 ،م).

الباقية عن القرون اخلالية (اليبزك1923 ،م).

املحاسن واملساوئ ،دار صادر للطباعة والنرش،
(بريوت1380 ،هـ1960 ،م) .

 .12ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد

 .20ـــــــــــــ التاريخ الكبري ،ج،4
 .21ابن سعد ،حممد بن سعد بن َمنِيع( ،ت،

230ه) الطبقات الكربى ،ج( ،1بريوت 1380 ،هـ،
.)1960
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البحوث املحكمة

النظر يف املظامل حتى بداية العرص العبايس
 .22السهييل ،عبد الرمحن( ،ت581 ،هـ)

الروض األنف يف رشح السرية النبوية البن هشام،

ج( ،2القاهرة1387 ،هـ)1967 ،

 .32ابن عساكر أبو القاسم عيل بن احلسن

 .23ابن سالم ،أبو عبيد القاسم(ت224 ،ه)،
 .24السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن(ت،

1332-هـ)

911ه) ،الوسائل اىل مسايرة االوائل( ،بغداد،
1369هـ1950 ،م)

بدران ،مطبعة روضة الشام ج(6دمشق1329 ،هـ
 .33ابن عبد احلكم( ،ت 213هـ) سرية عمر

بن عبد العزيز ،عىل ماروا ُه مالك بن ٍ
أنس وأصحابه،

 .25ـــــــــــــ ،تاريخ اخللفاء ،ط،2

طبع يف مكتبة وهبة الطبعة الثانية حتقيق :حممد

 .26الطربي ،حممد بن جرير310( ،هـ) تاريخ

 .34الفسوي ،أبو يوسف يعقوب بن

(القاهرة1378 ،هـ 1959م ).

الرسل وامللوك ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار

املعارف (مرص)1971 ،

عبيد(مرص ،بال)

سفيان(ت347 ،ه) ،املعرفة والتاريخ( ،بغداد،
1394هـ 1974 -م)

 .27العبايس ،احلسن بن عبد اهلل (ت700 ،ه)،

 .35القايض الرشيد ،ابن الزبري (ت561 ،ه)،

 .28العسكري ،احلسن بن عبداهلل (ت،

 .36ابن قتيبة عبدا هلل بن مسلم (ت267 ،ه)،

اثأر األول يف ترتيب الدول (مرص1295 ،هـ)

382ه) ،االوائل( ،املدينة املنورة1385 ،هـ،
.)1966

 .29ابن عبد الرب ،يوسف بن عبداهلل( ،ت،

463هـ)االستيعاب يف معرفة االصحاب ،القاهرة،
 .30ابن عبد احلكم ،أبو حممد عبدا هلل (ت،

214هـ)سرية عمر بن عبد العزيز ،علق عليه امحد
عبيد ط( ،5بريوت1967 ،م)

 .31ابن عبد ربه ،أبو عمر امحد بن حممد (ت،

328هـ)العقد الفريد رشحه وضبطه وصححه امحد
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1368هـ)

(ت571 ،هـ) التاريخ الكبري ،هتذيب عبد القادر

األموال( ،القاهرة1353 ،هـ).

بال.

أمني وامحد الزين وإبراهيم االبياري ( ،القاهرة،

الذخائر والتحف (الكويت.)1959 ،

اإلمامة والسياسة ،ج( ،2القاهرة 1322هـ،

1904م)

.37املقريزي ،تقي الدين امحد بن عيل

(ت845هـ) كتاب املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط
واآلثار ،ج( ،2القاهرة1270 ،هـ )

 .38ابن كثري عامد الدين أبو الفداء :إسامعيل

بن عمر774( ،ه) البداية والنهاية ،ط( 2بريوت،
)1974

 .39ـــــــــــــ ،امتاع االسامع بام للرسول

من االبناء واالموال واحلفدة واملتاع ج( 1القاهرة،

م .امحد حبرت غريب
1941م)

احليدرية ( ،النجف1377 ،هـ1957 ،م).

 .40املاوردي ،البرصي البغدادي أيب احلسن

4949أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت،

السلطانية والواليات ،الطبعة الثانية رشكة مكتبة

عبد الرؤوف سعد ،سعد حسن حممد( ،القاهرة ،بال)

عيل بن حممد بن حبيب(ت450 ،هـ) األحكام
ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده( ،مرص،

1386هـ 1966م )

182هـ) ،اخلراج ،املكتبة األزهرية للرتاث ،حتقيق طه
ثانيا :املراجع العربية

 .50االنباري ،عبد الرزاق عيل ،منصب

 .41املسعودي ،عيل بن احلسني( ،ت346 ،ه)

قايض القضاة يف الدولة العباسية ،الدار العربية

 .42ـــــــــــــ ،مروج الذهب ومعادن

 .51التسرتي ،حممد نقي(ت1415 ،ﻫ)  ،قضاء

التنبيه واألرشاف( ،بريوت1965 ،م)

اجلوهر ،دار األندلس ،ط ،4ج( ،3بريوت،

1401هـ.)1981 ،

 .43مسلم ،مسلم بن احلجاج (ت261هـ)

صحيح مسلم ،املطبعة املرصية ج( 12مرص1349 ،ه)
 .44النويري ،امحد بن عبد الوهاب( ،ت،

للموسوعات(بريوت.)1987 ،

امري املؤمنني عيل ابن ايب طالب ،ط( ،4النجف،

1383هـ 1963م).
بال)

 .52حسن إبراهيم حسن ،النظم( ،القاهرة،
 .53اخلرضي ،الشيخ حممد اخلرضي بك،

733ه) هناية اإلرب يف فنون األدب ،ج(6القاهرة ،بال ).

حمارضات تاريخ االمم االسالمية ،ط( ،7القاهرة،

218ه) سرية النبي ﷺ ج( ،1القاهرة1356 ،هـ،

 .54الدوري ،عبد العزيز ،النظم اإلسالمية،

 .45ابن هشام ،ابو حممد عبدا للملك( ،ت،

1973م)

 .46ابو يوسف ،يعقوب بن ابراهيم (ت،

192هـ) اخلراج ،املطبعة السلفية ،ط( ،2القاهرة،
1352هـ)

 .47أبو يعىل ،حممد بن احلسني (ت458 ،هـ)

االحكام السلطانية ،صححه وعلق عليه حممد حامد

التقي ،ط( ،1القاهرة1938 ،م).

 .48اليعقويب ،أمحد بن إسحق بن جعفر بن

وهب بن واضح (ت292 ،ه)البلدان ،ج ،3املطبعة

1376هـ)

ج( ، 1بريوت ،بال)

 .55ـــــــــــــ مقدمة يف التاريخ االقتصادي

العريب ،ط( ،1بريوت)1969 ،

 ، .56ديموبني غودفروا  ،النظم اإلسالمية،

ترمجة الدكتور فيصل السامر ،والدكتور صالح

الشامع( ،بريوت ،بال)

 .57الزاوي ،الطاهر امحد ،ترتيب القاموس

املحيط ،ط ،2ج ،2دار احياء الكتب العربية (مرص،

بال)
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النظر يف املظامل حتى بداية العرص العبايس
 .58الشيبي ،كامل مصطفى ،اصحاب االخبار

او رجال املخابرات يف الرتاث العريب حتى سقوط

الدولة العباسية ،افاق عربية ، ،السنة السابعة ،العدد

( ، 7بغداد)1982 ،

 .59شاخت يوسف ،القانون ،بحث من كتاب

الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية ،ترمجة الدكتور

صدقي محدي ،ومراجعة الدكتور صالح امحد العيل

 .60عبد املنعم ،محدي ،ديوان املظامل ونشأته

وتطوره واختصاصه مقارنا بالنظم القضائية احلديثة،
ط( 1بريوت1403 ،هـ 1983م)

 .61عليان شوكت ،قضاء املظامل يف اإلسالم،

تقديم صالح الدين الناهي ط( ،1بغداد1397 ،هـ -
1977م)

 .62القاسمي ،ظافر ،نظام احلكم يف الرشيعة

والتاريخ

اإلسالمي

(السلطة

(بريوت1398 ،هـ 1978 -م).

القضائية)ط،1

 .63كرد عيل ،حممد ،اإلسالم واحلضارة العربية،

ط ،2ج(2القاهرة1959 ،م).

 .64املرصفي ،سيد بن عيل (1931م) ،رغبة

األمل من كتاب الكامل( ،القاهرة1348 ،هـ،

1930م)

 .65الناهي ،صالح الدين ،نصوص قانونية

وترشيعية( ،بغداد1969 ،م)

املراجع االجنبية
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