
V m  h g ; 

 

 

 

 
 

العدل عند حكام األندلس فً عهدي اإلمارة 

 والخالفة
 (و8338ـ  657= هـ 244هـ  ـ 831)

Justice in Al-Andalus rulers in the Emirate and 

Caliphate era, (138-422 Hijri) (756-1031m) 

 الطالب عدادإ

 ًــإبراهٌم فتحً إبراهٌم الصوف

 

 األستاذ الدكتور إشراف
 خـالد ٌونس الخالدي

 

مْت هذه الرسالُة استكماالً ل بكلٌِة اآلداب    , التارٌخمتطلباِت الحصوِل على درجِة الماجستٌِر فً قدِّ

 فً الجامعِة اإلسالمٌِة بغزة

 
 م4136 -هـ3658

 

 الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمٌة بغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة

 

 شةةةةةةبوث البحةةةةةةد العلمةةةةةةً والدراسةةةةةةات العلٌةةةةةةا

 

 اآلدابكلٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

  

 التةةةةةةةةةةةةةةةةةةارٌخ واآل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةارم ــــــــــةةةةةةةةةةةةةةةةةةـقس

  



 ب 
 



 ج 
 

 اإلهداء
 

 أهدي بح ً هذا إلى
ا  "الذٌث قال تعالى فٌهم : َم ا َك َم هُ ْم َح بِّ اْر ل رَّ قُ ةِ َو َم ْح َث الرَّ لِّ ِم اَح الذُّ نَ ا َج َم هُ َ ْض ل فِ اْخ َو

ا ًٌر ِغ ً َص انِ ٌَ بَّ  . 24 " اإلسراء:آٌة َر

 األخالق بداخلً غرس ..  نبع العطاء الذي .الماس الذي ال ٌنكسر

 غالً.. إلى أبً ال.رٌق االرتقاءوعلمنً ط

.. حتى ... التً ساندتنً ووقفت إلى جانبً... نبع الحناث.الزهرة التً ال تذبلإلى 
 .. أمً.وصلت إلى هذه المرحلة مث التقدم والنجاح

 . إلى جدتً..وتسكث أمواج البحر لسماع اسمها, إلى مث تعجز الكلمات عث وصفها

. إلى ... الذٌث احتضونً وزرعوا الورد فً طرٌقً.مالبكة األرض... شقابق النعماث
  أخوانً وأخواتً.

إلى القلوب الطاهرة الرقٌقة والنفوس البرٌبة إلى رٌاحٌث حٌاتً ...... أبنابً األعزاء 
 محمد , عبد هللا, آٌة , أسماء .

 إلى مث سكنت روحً  زوجتً الغالٌة 

 البشر.. أصدقابً األعزاء لنب.. إلى أروع وأصدق وأ... بناة المستقبل.رفاق الدرب

 الذٌث رفعوا راٌات العلم والتعلٌم وأخمدوا راٌات الجهل والتجهٌل..

 خالد ٌونس الخالديوأخص بالذكر الدكتور : , إلى أساتذتً األفاضل

 أهدي هذا الجهد المتواضع إلى كل مث قال:

 ال إله  إال هللا محمد رسول هللا

 .. ولث ٌعرفونً.إلى مث لم أعرفهم .. .إلى مث جعلهم هللا إخوة باهلل

 .. إذا ذكرونً.إلى مث أتمنى أث أذكرهم

 .. فً عٌونً.إلى مث أتمنى أث ٌبقى حورهم
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بعد حمد هللا سبحانه وتعالى أتوجه بكل الشكر والتقدٌر للفكر الذي وجه , والنفس 

على التً لم تمل وأخذت بٌدي؛ فحفظت على توازنً, وعلمتنً السٌر والصبر 

المشاق حتى أتممت هذا العمل المتواضع, إلى األستاذ الدكتور: خالد ٌونس الخالدي 

أستاذ دكتور فً قسم التارٌخ بالجامعة اإلسالمٌة, الذي ِأشرف على رسالتً, وما 

بذل مث جهد وقدم مث نصح جزاه هللا عنً خٌر الجزاء, وأتقدم بخالص الشكر 

شاح, ربٌس قسم التارٌخ بالجامعة اإلسالمٌة , والتقدٌر إلى الدكتور: غساث محمود و

والمناقش الداخلً للرسالة , فله الشكر والتقدٌر على ما بذل مث جهد وقدم  مث 

نصح جزاءه هللا عنً خٌر الجزاء, كما أتقدم بالشكر والتقدٌر إلى الدكتور ٌوسف 

ارجً ابراهٌم الزاملً, دكتور فً جامعة األقصً, فً قسم التارٌخ المناقش الخ

عز وجل أث  العلم  خٌر الجزاء, وأشكر المولىللرسالة فجزاه هللا عنً وعث طالب 

منحنً شرف االستفادة مث توجٌهاته السدٌدة وأرابه القٌمة, كما أنه ال ٌفوتنً فً 

هذا المقام أث أتقدم بعظٌم الشكر إلى أستاذتً فً قسم التارٌخ كالً باسمه ولقبه,  

 عبد هللا جمال األسطل الذي راجع الرسالة لغة .إلى األستاذ وأتقدم بالشكر والتقدٌر 
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المسػػممكف باقامػػة العػػدؿ، كتحقيقػػه فػػي حيػػاتهـ كمجتمعػػاتهـ كدكلهػػـ، كنجحػػكا فػػي ذلػػؾ نجاحػػان  اهػػتـ

كبيػران، فتميػزت دكلهػـ كحضػاراتهـ فػي مختمػؼ األزمػاف بالعػدؿ، كقػد ظهػر ذلػؾ كاضػحان فػي الدكلػػة 
، كاختػاركا مارسػك  فػي سياسػتهـك  ،مهػا عمػى العػدؿية اإلسبلمية في األندلس التي حرص حكاالعرب
أقػػػكاهـ فػػػي الحػػػؽ، كلػػػـ يتػػػدخمكا فػػػي أحكػػػامهـ، كلػػػـ  كتقػػػاهـ، أب القضػػػاء أفضػػػؿ العممػػػاء ك لمنصػػػ

يعطمكهػػا حتػػى لػػك كانػػت ضػػدهـ، كقػػد الحػػظ عػػدؿ قضػػاة المسػػمميف أهػػؿ الذمػػة الػػذيف عاشػػكا فػػي 
يػر مػنهـ أف يتركػكا قضػاءهـ الخػاص بهػـ، كيحتكمػكا أمػاـ القضػاء اإلسػبلمي، األندلس؛ ففٌضؿ كث

 تعاليـ دينهـ الذم أمرهـ بالعدؿ، كحـر عميهـ الظمـ. اتباعان ل، الحكاـ باقامة العدؿسبب اهتماـ ب

 : مبررات الدراسة

 قمة الدراسات العممية  الجادة التي تناكلت المكضكع بالرغـ مف أهميته. .1
ارة اإلسػػػػػبلمية، كخصكصػػػػػان فػػػػػي ضػػػػػتميػػػػػزت بػػػػػه الح ؽعمػػػػػى جانػػػػػب مشػػػػػر لضػػػػػكء تسػػػػػميط ا .2

 دلس.ػػػػػاألن

 ه.ػػػػػدؿ كتحقيقػػاقامة العػػػػػػدلس، بػػػػػػاـ األنػػػػػػػػزاـ حكػػػػتقييـ مدل الت .3
 .هػػػدؿ كالحرص عميػػػػامة العػػػػاـ األندلس إلقػػػػػػػػػمعرفة دكافع حك .4
 ع. ػػػػة كالمجتمػػػػػػعمى الدكل األندلػػػػػػػسدؿ في ػػالتعرؼ عمى نتائج إقامة الع .5
إظهػػار عػػدؿ الدكلػػة اإلسػػبلمية فػػي األنػػدلس يػػدفع حكػػاـ المسػػمميف كقضػػاتهـ إلػػى االقتػػداء  .6

 .زماننا الذم نفتقر به إلى العدؿ بهـ، خصكصان في

 منيج الدراسة: 

 اتبع الطالب المنهج التاريخي الكصفي التحميمي.

 رموز الدراسة: 
)أك المرجع( نفسه، كتستعمؿ في حالة تكرار المصدر أك المصدري تعنـ. ف:  -

 المرجع بشكؿ متتالي في نفس الصفحة.
        التاريخ الهجرمهػ:  -
 ـ: التاريخ الميبلدم   -
                ت: تكفي  -
 ج: جزء -
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 وقد قسمت الدراسة إلى أربعة فصول عمى النحو التالي: 

 ند حكاـ األندلس، كيتككف مف ثبلثة مباحث.: يتناكؿ دكافع العدؿ عالفصل األول

 : مفهـك العدؿ لالمبحث األو .1
 : دكافع العدؿ عند حكاـ األندلسالمبحث الثاني .2
 : مقتضيات االلتزاـ بالعدؿ عند حكاـ األندلسالمبحث الثالث .3

 -ـ756= هػػ316-هػػ 138: يتناكؿ العدؿ عند حكاـ األندلس في عهد اإلمارة مػف الفصل الثاني
 كيتككف مف مبحثيف.، ـ 928

 .ارة: مظاهر العدؿ عند حكػاـ األندلس  في عهد اإلمػػالمبحث األول .1
 .عند حكاـ األندلس في عهد اإلمارة: تجاكزات العدؿ المبحث الثاني .2

ــا ــث أم = ق422 -ق  316: يتنػػاكؿ العػػدؿ عنػػد حكػػاـ األنػػدلس  فػػي عهػػد الخبلفػػة الفصــل الثال
 ، كيتككف مف مبحثيف.ـ 928-1031

 .ة: مظاهر العدؿ عند حكػػاـ األندلس في عهد الخبلفػػػث األولالمبح .1
  .: تجاكزات العدؿ عند حكاـ األندلس في عهد الخبلفةالمبحث الثاني .2

يتنػاكؿ ثثػار العػدؿ عنػد حكػػاـ األنػدلس  فػي عهػدم اإلمػارة كالخبلفػة، كيتكػكف مػػف  الفصـل الرابـع:
 مبحثيف.

 .ارةلس في عهد اإلمػ:  ثثار العدؿ عند حكاـ األندالمبحث األول .1
 .:  ثثار العدؿ عند حكاـ األندلس في عهد الخبلفةالمبحث الثاني .2

 .المصادر والمراجعوقائمة  الخاتمةانييت الدراسة ب
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 الفصل األول
 دوافع العدل عند حكام األندلس

 

 

 المبحد األول: مفهوم العدل 
 المبحد ال انً: دوافع العدل عند حكام األندلس

 المبحد ال الد: مقتضٌات االلتزام بالعدل عند حكام األندلس
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 ث األولـــالمبح
 مفيوم العدل

 أٔالً: انؼذل نغخ: -

 :في المعاجـ المغكية كلعٌؿ أهمها رد العديد مف التعريفات لمعدؿك 

كالعػدؿ  ،يقاؿ الشيء يسػاكم الشػيء أم هػك عدلػه ،العدؿ هك الحكـ باالستكاء :تعريف ابن فارس
ككػػذلؾ فػػي الشػػيء  ،كيػػـك معتػػدؿ إذا تسػػاكل حػػر  كبػػرد  ،فتقػػكؿ: عػػدؿ فػػي رعيتػػه ،نقػػيض لمجػػكر

 .(1)كاستكل ،عدلته حتى اعتدؿ أم أقمته حتى استقاـ :كيقاؿ ،المأككؿ فمه نفس المعنى باالعتداؿ

 .(2): "العدؿ بمعنى االستقامة"الكفوميتعريف أبو البقاء 

عػدؿ  ،كهك ضد الجكر ،العدؿ ما قاـ في النفكس انه مستقيـ "أما تعريف العدل لدى ابن منظور:
سػني العػدؿ الػذم ال يميػؿ كفػي أسػماء ا الح ،كهك مػف قػكـ عػدكؿ ،الحاكـ في الحكـ يعدؿ عدالن 

 .(3)" هػك الػذم يقضػي بػالحؽ كالعػػدؿ :قػاؿي ،الحكػـ بػالحؽ :كالعػدؿ ،فيجػكر فػي الحكػـ ،بػه الهػكل
 

 ثبَٛبً: انؼذل اصطالدبً :  -

تعريفػػات الػػكاردة لقػػد تباينػػت تعريفػػات العممػػاء لمصػػطمح العػػدؿ كاختمػػؼ الكثيػػر بتعريفػػه فمػػف أهػػـ ال
 لمصطمح العدؿ: 

 .(4)له إال ا"إ: "العدؿ ال تعريف ابن عباس

 .(5)كالعبلنية" ،: "العدؿ استكاء السريرةتعريف سفيان ابن عيينة

 

                                  
 .247، ص4مغة، جمعجـ مقاييس ال ( 1)
 .639الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية، ص  (2)
 .28، ص4لساف العرب، ج (3)
 .503، ص2، جالقرثف العظيـ ابف كثير، تفسير  (4)
 .503ـ.ف ، ص (5)
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 .(1)كال مجاهرة بصغيرة" ،العدؿ هك ما لـ تعرؼ له كبيرة" :تعريف ابن حزم

 ،كأداء أمانػػػات كتػػػرؾ الظمػػػـ ،: "العػػػدؿ فػػػي كػػػؿ مفػػػركض مػػػف عقائػػػد كشػػػرائععطيـــةابـــن  تعريـــف
عطاء الحؽ" ،كاإلنصاؼ  .(2)كا 

ــــــن عربــــــي ــــــف اب  .(3)"كضػػػػػػد  الجػػػػػػكر ،حقيقتػػػػػػه التكسػػػػػػط بػػػػػػيف طرفػػػػػػي النقػػػػػػيض العػػػػػػدؿ: "تعري
 

كهػػذ   ،"هػػي ممكػػة نفسػػية تكػػكف عمػػى أساسػػها تصػػرفات العبػػد كسػػمككياته :تعريــف اإلمــام القرطبــي
 ،كمػػػا أف التقػػػكل هػػػي االنقيػػػاد لممػػػأمكرات ،الممكػػػة تحمػػػؿ صػػػاحبها عمػػػى مبلزمػػػة التقػػػكل كالمػػػركءة

 .(4)كالبعد عف المنهيات كاجتنابها" ،كاالستسبلـ لها

ف اإلسػػػػبلـ، هػػػػؿ يكػػػػكف ممتزمػػػػان لكاجبػػػػات الشػػػػرع، صػػػػفة زائػػػػدة عػػػػالعػػػػدؿ هػػػػك : الجميــــورتعريــــف 
 .(5)كمستحباته مجتنبان لممحرمات، كالمكركهات"

ـــو البشـــنييي  ،ميؤخػػػذ بػػػه لمضػػػعيؼ مػػػف القػػػك  ،: "العػػػدؿ هػػػك ميػػػزاف ا تعػػػالى فػػػي األرضوعرف
 .(6)كالمحؽ مف المبطؿ"

هػػي التقػػكل بحسػػب  :ففػػي الدينيػػة ،: "االسػػتقامة فػػي األحػػكاؿ الدينيػػة كالدنيكيػػةالونشريســيتعريــف 
كالتمػػبس بالخصػػاؿ التػػي تميػػؽ بمحاسػػف  ،فػػي مجػػارم العػػادات الدنيكيػػة هػػي المػػركءة ،االسػػتطاعة

أم عػاقبل كخبلفهػا ال يتصػؼ بهػا   ،بذلؾ سمي اإلنساف مػرءان كامػرءان  ،كاجتناب ماال يميؽ ،العادات
 .(7)كالمجرمكف كما أف خبلؼ التقكل ال يتصؼ به إال الفساؽ ،إال الحمقى

كيػذهب بػالمركءة  ،شرائط العدؿ أف تجتنب الكبائر كما يستخؼ بفعمه مػف األمػكر: "قال السمناني
 .(8)عند العمكـ؛ ألف مرتكب ذلؾ فاسؽ باجماع المسمميف"

                                  
 .472، ص 8ابف حـز المحمى باآلثار، مج  (1)
 .173، ص6القرطبي، الجامع ألحكاـ القراف، ج (2)
 .139، ص3ف، جأحكاـ القرث(3)
 . 46، ص1بداية المجتهد كنهاية المقتصد، ج (4)
 .2295، ص4القرطبي، شرح بداية المجتهد كنهاية المقتصد، ج (5)
 .100، ص1، المستطرؼ في كؿ فف مستطرؼ، ج(6)
 .203-202، ص 10معيار المعرب، ج (7)
 .205ركضة القضاة، كطريؽ النجاة، ص (8)
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العدؿ هػك الػذم يكفػؿ لكػؿ فػرد " تعريفات المحدثيف لمفهكـ العدؿ فقد عرفه سيد قطب:لقد تعددت 
كال  ،كال تتػػأثر بػػالكد كالػػبغض ،لمتعامػػؿ ال تميػػؿ مػػع الهػػكل كلكػػؿ قػػـك قاعػػدة ثابتػػة ،كلكػػؿ جماعػػة

إنمػػػا تمضػػػي فػػػي طريقهػػػا تكيػػػؿ  ،ؼعالضػػػك   كالفقػػػر كالقػػػكة ىصػػػهر كالنسػػػب كالغنػػػتتبػػػدؿ مجػػػاراة لم
 .(1)عكتزف بميزاف كاحد لمجمي ،مكياؿ كاحد لمجميعب

الشػيء فػي إذ هػك كضػع  ،: العػدؿ هػك القاعػدة األصػمية فػي بنػاء األمػـتعريف عبـد الحميـد كشـك
قامة الميزاف بالقسط ،مكضعه عطاء كؿ ذم حؽ حقه ،كا   .(2)كا 

لػذلؾ  : العدؿ اإلنصػاؼ كالمسػاكاة كعػدـ الميػؿ؛ ألنػه يكػكف بػيف شػيئيف متناقضػيفعرفو الشعراوي
 ألنه إذا مثؿ الخصماف أمامه جعؿ لكػؿ منهمػا نصػؼ تككينػه ككأنػه ؛سيمي الحاكـ العادؿ منصفان 
 .(3)ألحدهماقسـ نفسه نصفيف ال يميؿ 

فػػبلف عػػادؿ  :يقػػكؿ النػػاس ،كنىفػػي أم لػػكف مػػف ألػػكاف التػػرجيح ،: "العػػدؿ التسػػاكمتعريــف المطيــري
لعػػدؿ بهػػذا المعنػػى يعنػػي فا ،أم مػػف دكف تػػرجيح ،فهػػـ يقصػػدكف أنػػه ينظػػر إلػػى األفػػراد بالمسػػاكاة

 .(4)المساكاة"

أك تػػدخؿ بهػػكل  ،أك محابػػاة ،إعطػػاء كػػؿ ذم حػػؽ حقػػه مػػف غيػػر تحيػػز": تعريــف مصــطفى مــراد
 . (5)"أك تفرقة بيف المستحقيف ،نفس

اإلنصاؼ"  كمف ذلؾ أف ييعبد ا بحيث نذكر  كنشكر ؛ ألنػه الخػالؽ العدؿ هك " تعريف الجزائري:
ممػة كلػذلؾ فسػر هػذا المفػظ بك ،ألنه لـ يخمؽ كلـ يػرزؽ كلػـ يػنعـ بشػيء ،المنعـ كتترؾ عبادة غير 

 .(6)له إال ا"إ" ال ػ التكحيد ب

 

 

                                  
 .274، ص5في ظبلؿ القرثف، ج (1)
 .207، ص3ركائع التفسير، ج (2)
 .8158، 13تفسير الشعراكم، ج (3)
 .71العدؿ اإللهي، ص  (4)
 .76خمؽ المؤمف، ص  (5)
 .151-150، ص3أيسر التفاسير مف كبلـ العمي الكبير، مج  (6)
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 ،: العدؿ هك عبارة عف إيصاؿ الحؽ إلى صػاحبه مػف أقػرب الطػرؽ إليػهتعريف محمد رشيد رضا
)الدعكة مف المدعي كاستقامة الحاكـ( فكؿ ما خرج عنهما فهػك ا ال يتحقؽ إال باقامة الركنيف كهمك 

 .(1)ظمـ

 .(2): العدؿ هك مكاـر األخبلؽتعريف الصابوني
يصػاؿ كػؿ  ،كتػرؾ الظمػـ ،كالتسػكية فػي الحقػكؽ فيمػا بيػنكـالعػدؿ هػك القسػط  : تعريف القاسمي كا 
 .(3)ذم حؽ إلى حقه

هػػػك أف ا سػػػبحانه كتعػػػالى يػػػأمر بالعػػػدؿ فػػػي كػػػؿ شػػػيء فػػػي أداء العػػػدؿ : تعريـــف ســـعيد حـــوى
كاالجتمػػاع  ،كاالقتصػػاد ،كيحػػدد الكاجبػػات فػػي السياسػػة ،كالقيػػاـ بالكاجبػػات فيحػػدد الحقػػكؽ ،الحقػػكؽ

 .(4)كال يتحقؽ العدؿ إال باقامة كتابه كسنة رسكله  ،فبل عدؿ إال بأمر ا
 ،التػػػزاـفالكفػػػاء عػػػدؿ؛ ألنػػػه أداء   ،: " كػػػؿ معػػػاني الخيػػػر فػػػي الحيػػػاة عػػػدؿتعريـــف فـــوزي عفيفـــي

كالتعمػيـ عػػدؿ؛ ألنػه تكصػيؿ الحػػؽ مػف عمػػـ  ،كاإلحسػاف عػدؿ؛ ألنػػه قيػاـ الػػنفس بػأداء الحػؽ لمغيػػر
 (5)عدؿ"إنما هي حؽ ك  ،فكؿ معاني الخير ،العالـ

بػؿ كال  ،العدالػة ال تقتصػر عمػى مجػرد االمتنػاع عػف المحرمػات: "تعريف سميمان محمد الطماوي
نما تتطمب التحم ،كاطف الشبهاتحتى عمى م  .(6)باألخبلؽ الفاضمة" يكا 

فنقػكؿ:  ،الحكػـ عمػى بعػض األعمػاؿ عمػى أنهػا خيػر كعمػى بعػض بأنهػا شػر: "تعريف أحمد أمين
 .(7)كالظمـ شر" ،العدؿ خير

فػػػي ذلػػػؾ   كأم خمػػػؿ ،ييسػػػتنتج ممػػػا سػػػبؽ أف العػػػدؿ هػػػك )الميػػػزاف( الػػػذم يعطػػػي كػػػؿ ذم حػػػؽ حقػػػه
 .الميزاف يؤدم إلى الظمـ

 
 

                                  
 .281، ص4تفسير المنار، ج (1)
 .712، ص2صفكة التفاسير، ج (2)
 .3850، ص10تفسير القاسمي، محاسف التأكيؿ، ج (3)
 .2988، ص6األساس في التفسير، ج (4)
 .105مكاـر األخبلؽ عمى طريؽ المصطفى، ص  (5)
 .53التطكر السياسي لممجتمع العربي، ص  (6)
 .9األخبلؽ، ص (7)



8 
 

 :(1)ثالثًا: مفيوم العدل في القرآن الكريم
ٱنَّذِز٘ ﴿ قػاؿ تعػالى: (2)فمقد جاء العدؿ بمعنى اتساؽ الخمػؽ ،لمعدؿ معاني عديدة في القرثف الكريـ

 َّٕ  .(3)﴾ٰىَك فََؼَذنَكَ َخهَقََك فََغ

ف شر فشرك  ،إف خير فخير ،كجاء بمعنى المساكاة في المكافأة ٌَّ ﴿قاؿ تعالي:  ،(4)ا  َ َٚأ  ٱ ۞إِ  ُيشُ َّللَّ

لِ  َؼذ  ٍِ  ثِٲن  َغٰ د  ِ ٱۡل  َٔ ﴾ (5). 

ٌ  :﴿ قػػاؿ تعػػالى ،(6)كجػػاء بمعنػػى المسػػاكة بػػيف الزكجػػات  ذذزُى   فَذذئِ ذذِذنُٕاْ  أاَلَّ  ِخف  ِدذذَذحً  رَؼ  َٰٕ ٔ   فَ  َيهََكذذذ   َيذذب أَ

ُُُكى    ًَٰ  ٚ نِكَ  أَ
ٰ
ٰٗ   َر ََ قتصػار عمػى الكاحػدة عنػد خػكؼ فا سبحانه كتعالى أمػر باال ،(7)﴾ٖ رَُؼٕنُٕاْ  أاَلَّ  أَد 
 .(9)ةكقيؿ إشارة إلى العدؿ الذم هك في القسـ كالنفق ،(8)الجكر

ٔ  : ﴿ قػػػاؿ تعػػػالى ،(10)العػػػدؿ بمعنػػػى المقابمػػػة أك المسػػػاكية لُ  أَ نِذذذكَ  َػذذذذ 
ٰ
إشػػػارة إلػػػى  ،(11)﴾ ببي  ِصذذذَٛ  َر

 .(12)كأصؿ معنى العدؿ المساكاة  ،كالعدؿ بفتح العيف ما عادؿ الشيء مف غير جنسه ،الطعاـ

 .(13)كجاء العدؿ بمعنى عدـ الزيادة كالنقصاف 

                                  
كرد لفظ العدؿ في كثير مف ثيات القرثف الكريـ ككؿ لفظ له معنػى ينظػر إلػى عبػد البػاقي محمػد فػؤاد المعجػـ  (1)

ككػػػذلؾ ينظػػػر إلػػػى مجمػػػع المغػػػة العربيػػػة، معجػػػـ  ألفػػػاظ القػػػرثف  570-569لفػػػاظ القػػػرثف الكػػػريـ، ص المفهػػػرس أل
 .748الكريـ، ص 

 .788، ص2مجمع المغة العربية، معجـ ألفاظ القرثف الكريـ، ج (2)
 .7اإلنفطار، ثية  (3)
 .423، ص2األصفهاني، المفردات في غريب القرثف، ج  (4)
 .90النحؿ، ثية  (5)
 .748، ص2مع المغة العربية، معجـ ألفاظ القرثف الكريـ، جمج (6)
 .3النساء، ثية (7)
 .201، ص3ابف عابديف، حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقه أبك حنيفة، ج (8)
 .443، ص2األصفهاني، المفردات في غريب القرثف، ج (9)
 .49، ص7ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج (10)
 .95المائدة، ثية  (11)
 .423، ص2األصفهاني، ، المفردات في غريب القرثف، ج (12)
 .481، ص4الحنبمي، المباب في عمـك الكتاب، ج (13)
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ن  :﴿حيث قاؿ تعالى زُتَٔ ِل   َكبرُِت   َُُكى  ٛ  ثَّ  َٛك  َؼذ  ى قػاؿ تعػال ،(2)العدؿ بمعنى المساكاة في العبادة (1)﴾ثِٲن 
ِٓى  ﴿ : ٍَ َكفَذذُشْٔا ثِذذَشث  ٌَ  ثُذذىَّ ٱنَّذذِزٚ ذذِذنُٕ اَل ُٚق  ﴿قػػاؿ تعػػالى:  ،(4)كالعػػدؿ بمعنػػى البػػدؿ كالفديػػة (3)﴾َٚؼ   جَذذمُ َٔ

َٓب  ُ َؼخ   ِي اَل ُٚؤ   َشفَٰ َٓبَٔ  ُ ل  ػَ   َخُزِي  .(5)﴾ذ 

ذذ  ﴿ قػاؿ تعػالى: (6)كالعدؿ بمعنى اإلنصػاؼ  ًَّ رَ ذذُ  َٔ ًَ َػذذ  ِصذذ     َسث ذكَ  َكهِ َٔ ِّ الَّ  ال   ب  زِذ ًَٰ َل نَِكهِ َٕ  ۦ   ُيجَذذ  ُْذ َٔ 

ٛغُ  ًِ َؼهِٛىُ  ٱنغَّ ِّۦ ُكىُ َٚذ  ﴿ كقاؿ أيضان: (7)﴾٘ٔٔ ٱن  ا ثِذ َٔ ل   َر ذُُكى   َػذذ   (9)العػدؿ بمعنػى المسػاكاة، و(8) ﴾ي 
أُِيش  : ﴿قاؿ تعالى َُُكُى   ِذلَ ِِلَػ   دُ َٔ  ٛ   .(10) ﴾ثَ

ؿ ثيػة كرد فيهػا العػدؿ لهػا تفسػير مما سبؽ أف العدؿ في القراف الكريـ كرد بعػدة معػافو فكػ خمصكن
 .كمػرة بمعنػى المسػاكاة كهكػذا ،فمػرة يػكرد العػدؿ بمعنػي االتسػاؽ ،حسب مكقعهػا فػي اآليػة الكريمػة

 

 

 

 

 

 

                                  
 .282البقرة، ثية  ( 1)
 .748، ص2مجمع المغة العربية، معجـ ألفاظ القرثف الكريـ، ج (2)
 .1األنعاـ، ثية  ( 3)
 .748، ص2ظ القرثف الكريـ، جمجمع المغة العربية، معجـ ألفا (4)
 .48البقرة، ثية ،  ( 5)
 .748، ص2مجمع المغة العربية، معجـ ألفاظ القرثف الكريـ، ج (6)
 .115األنعاـ،  ( 7)
 .95المائدة، ثية ( 8)
 .748، ص2مجمع المغة العربية، معجـ ألفاظ القرثف الكريـ، ج (9)
 .15الشكرل، ثية  (10)
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 يالمبحث الثان
 اـ األندلسدكافع العدؿ عند حك

 

 .أٔالً: االنزضاو ثأٔايش هللا عجذبَّ ٔرؼبنٗ انذاػٛخ نهؼذل

العػػدؿ التزامػػان بػػأكامر ا تعػػالى التػػي تػػدعك إلػػى العػػدؿ كالتػػي عمػػى تطبيػػؽ  (1)أقبػػؿ حكػػاـ األنػػدلس
َ َٚذذأ  ﴿: حيػػث يقػػكؿ تعػػالى يجػػدكنها فػػي كتابػػه الكػػريـ ٌَّ ٱَّللَّ ٔاْ  أٌَ ُيُشُكى  إِ َ  رُذذَؤدا ذذذِ ٱِل  َُٰ ٰٗ   َيٰ َٓذذب إِنَذذ هِ  ْ إَِرا أَ َٔ 

زُى  ً ٍَ  َدَك  ٛ ٕاْ  أٌَ ٱنَُّبطِ  ثَ ًُ ُك ِل   رَذ  َؼذ   .(2) ﴾٥٘ ثِٲن 

ٌَّ ﴿: كقاؿ تعالى َ َٚأ  ٱ إِ لِ  ُيشُ َّللَّ َؼذ  ٍِ  ثِٲن  َغٰ د  ِ ٱۡل  َٔ ﴾(3). 

ٰٖ  فاََل رَزَّجُِؼْٕا ٱن  ﴿ : قاؿ تعالى َٕ ِذنُْٕا   أٌَ َٓ إٌِ رَؼ  اْ  َٔ  ُٕٓ ذ
ِشُظذٕاْ  ٔ  أَ  رَه  ٌَّ  رُؼ  َ  فَذئِ ٌَ  ٱَّللَّ ذب َكذب ًَ ٌَ  ثِ هُذٕ ًَ  اَخجِٛذش   رَؼ 

ٓ  ﴿ كقاؿ سبحانه كتعالى:  ،(4)﴾ٖ٘ٔ َٚ ٌَ َذق   ُذٔ ِّۦَٔ  ثِٲن  ٌَ  ثِ ِذنُٕ ذ﴿ :كقاؿ ،(5)﴾٦٘ٔ َٚؼ  َٕ  ِذنُٕاْ ٱػ   ُْذ

َشةُ  ٰٖ   أَ   َٕ ٱرَّقُٕاْ  نِهزَّق  َٔ   َ ٌَّ  ٱَّللَّ َ  إِ ب َخجُِٛش   ٱَّللَّ ًَ ٌَ  ثِ هُٕ ًَ  .(6)﴾٥ رَؼ 
ثبَٛبً :اعزجبثخ ِلٔايش هللا انُبْٛخ ػٍ انظهى
 (7)

: 

  ،(8)كقد تكعد ا الظالميف بالعذاب الشديد ،يعدُّ ترؾ العدؿ ظمـ

                                  
نمػا عرفتهػا العػرب فػي اإلسػبلـ، كقػد جػرل عمػى  األندلس، هي كممة عجمية (1) لـ تستعممها العرب فػي القػديـ، كا 

األلسف أف تمـز األلؼ كالبلـ، إحدل مقاطعات أسبانيا، اسمها فػي األصػؿ كندلكسػيا نسػبة إلػى الكنػداؿ أك الفنػداؿ، 
السـ عمى أسػبانيا كمهػا يطمػؽ ككانكا قد استكطنكها بعد الركماف، فمما فتحها العرب سمكها األندلس ثـ أطمقكا هذا ا

 -اليـك عمى الجزء الجنكبي مف أسبانيا، كتقع جنكبي نهر الكادم الكبيػر، كهػك يضػـ سػبع محافظػات كهػي قرطبػة 
؛  زيػػػداف، جرجػػػي، 311، ص 1ككلقػػة، يػػػاقكت، معجػػػـ البمػػداف، ج –مالقػػػا –غرناطػػػة –جيػػاف –قػػػارش  –إشػػبيمية 

 .287ثماف، حامد، المسممكف في العالـ قضايا كتحديات، ص؛ ع1ركايات تاريخ اإلسبلـ، فتح األندلس، ص
 . 58النساء : ثية  (2)
 . 90النحؿ، ثية  (3)
 .135النساء، ثية  (4)
 .159األعراؼ، ثية  (5)
 .8المائدة، ثية  (6)
ف ظممتـ في أمر كبيرة مف الكبائر فهػذا هػك الفسػؽ  (7) الظمـ في أمر عقدم هك الشرؾ كهك الجريمة العظمى، كا 

ف ظممت في صغيرة فهذا الظمـ ،الشعراكم، تفسير الشعراكم، ج  .7590، ص12كا 
 .235شكيدح، النظـ االسبلمية، ص (8)
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حيػػث  (1)لػذلؾ التػـز حكػػاـ األنػدلس بالعػػدؿ اسػتجابةن ألكامػػر ا سػبحانه كتعػػالى الناهيػة عػػف الظمػـ
َٚؼ  ﴿ قاؿ تعالى: َٔ ٌَ ِ َيب نَى   جُُذٔ ٌِ ٱَّللَّ ل   ِيٍ ُدٔ ِّۦ َُُٚض  ُ   ثِ طَٰ ٛ  ُعه  َيب نَ َٔ ُٓى ظَ ب  ِّۦ نَ   ثِ

َيذب ى   ِػه  َٔ  ٍَ ذٛ ًِ هِ
 ِيذٍ نِهظَّٰ

 .(2)﴾ ش  ََِّصٛ

اَل رَذ  ﴿: اؿ تعػػػالىػػػػػػػق َٔ ٍَّ َ  َغذذذجَ فِذذذاًل  ٱَّللَّ ذذذب َغٰ ًَّ ذذذمُ  َػ ًَ ٌَ   َٚؼ  ذذذٕ ًُ هِ
ذذذب ٱنظَّٰ ًَ َّ ُْى   إَِ ُش و   ُٚذذذَؤخ   ٕ ذذذ نَِٛذذذ ِّ  َخصُ رَش   فِٛذذذ

ذذشُ  َصٰ َث  ٕ  ﴿الى: ػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػق.  (3)﴾ٱِل  نَذذ ُ  َُٚؤاِخذذزُ  َٔ ِٓذذى ٱنَُّذذبطَ  ٱَّللَّ ًِ
ذذب ثِظُه  َٓذذب رَذذَش َ  يَّ  ٛ ِكذذٍ  َدا ثَّذذخ   ِيذذٍ َػهَ نَٰ َٔ

شُ  ٰٗ   ُْى  ُٚذذذذَؤخ  ًّ   أََجذذذذم   إِنَذذذذ َغذذذذ ُٓذذذذى  َجذذذذ فَذذذذئَِرا ٗ  يا ذذذذزَ  اَل  ب َء أََجهُ ٌَ     َٚغ  ذذذذ َعذذذذبَػخ   ِخُشٔ اَل َٚغ  َٔ ٌَ ِذُيٕ  .(4) ﴾زَق 
 

ذذذذذذْٕا َػذذذذذذَزاث  ﴿: كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى ًُ ٍَ وَهَ ٌَّ نِهَّذذذذذذِزٚ إِ ٌَ  بَٔ نِذذذذذذكَ  ُدٔ
ٰ
ٍَّ  َر ِكذذذذذذ نَٰ ُْى   َٔ ثَذذذذذذَش ٌَ  اَل  أَك  ذذذذذذٕ ًُ هَ  .(5)﴾ َٚؼ 

َ اَل ﴿قاؿ تعالى:  ٌَّ ٱَّللَّ ٛ   ٱنَُّبطَ  هِىُ َٚظ   إِ ُٓى      َش ٍَّ ٱنَُّبَط أََفَُغ ِك نَٰ َٔ ٌَ  ب  ٕ ًُ هِ
ٕ  ﴿ كقاؿ تعػالى.  (6) ﴾ َٚظ  َٚ  وَ َٔ

ٰٗ  ٱنظَّبنِىُ  ََٚؼطا  ِّ  َػهَ  ٚ ٛ   َٚقُٕلُ  ََٚذ هَ دُ  زََُِٰٙٚ ُعٕلِ  َيغَ  ٱرََّخز  ٚ  َعجِٛال   ٱنشَّ َٕ ذ َٰٚ  ٰٗ زَُِذٙ هَزَ  ٛ  َخهِذٛال   فاَُلًَذب أَرَِّخذز   نَذى   نَ

ِٙ نَّقَذذذذذذذذ   ٍِ  أََظذذذذذذذهَُّ شِ  َػذذذذذذذ ك  ذذذذذذذذَ  ٱنذذذذذذذز  ٙ   إِر   ثَؼ  ٌَ  َجذذذذذذذب َءَِ َكذذذذذذذب َٔ  ٍُ طَٰ  ٛ ذذذذذذذ ٍِ  ٱنشَّ ذذذذذذذ ََغٰ ِ  .(7)﴾ َخذذذذذذذُزٔال   نِۡل 
 

ٌَّ ٱن  ﴿ كقاؿ تعالى:  ْا إِ  ٕ ٍَ َءاَيُُ ٍَ َٔ َبَل ٱنَِّزٚ ِغِشٚ ٍَ  َخٰ اْ  ٱنَِّزٚ  ٔ ُٓى   َخِغُش ِٓى   أََفَُغ هِٛ  ْ أَ وَ  َٔ  ٕ قَِٰٛ  َٚ ذِخ  ٱن  ٌَّ  أاََل   ًَ  إِ

 ًِ هِ
ٍَ ٱنظَّٰ قِٛى   َػَزاة   فِٙ ٛ  . (8)﴾ يا

 انخٕف يٍ انظهى ِلٌ فّٛ ْالكبً نأليى:  :ثبنثبً 

كقػػد  ،حػرص كثيػر مػػف حكػاـ األنػدلس عمػػى تجنػب الظمػـ خكفػػان مػف الهػبلؾ الػػذم ينتظػر الظػالميف
 فهمكا ذلؾ مف خبلؿ اطبلعهـ عمى مصير الظالميف الذم يظهر كاضحان في القرثف الكريـ؛ حيث

فِش  َٔ ﴿قاؿ تعػالى:  َٔ  ٌَ ُشٔ
َٰ  ٌَ  ٕ ٍَ   َػ ذ ًَٰ َْٰ نَقَذذ   َٔ ُْى َٔ ٰٗ  َجذب َء َٕعذ ذذِ  يا َٰ جَُٛ  جَُشٔاْ  ثِٲن  ذزَك  ضِ  فِذٙ فَٲع  َس  َيذب ٱِل  َٔ 

ٍَ  َكذذبَُٕاْ  ذذجِقِٛ ََب فَُكذذاّلً ٦ٖ َعٰ ِّۦ   أََخذذز  جِذذ  َ ُٓى ثَِز  ُ ذذ ًِ ٍ   فَ ذذ َُب يَّ َعذذه  ِّ  أَس  ذذ  ٛ ُ  َدبِصذذج   َػهَ ِيذذ َٔ ٍ   ُٓىب  ذذ ذذُّ  يَّ َذخُ  أََخَزر   ٛ ذذ  ٱنصَّ

                                  
 .91تأثر حكاـ األندلس بأكامر ا الناهية عف الظمـ ، ينظر، ص  (1)
 .71الحج : ثية (2)
 .42أية  :إبراهيـ(3)
 .61النحؿ: ثية (4)
 . 47الطكر : ثية (5)
 .44يكنس: ثية (6)
 .29-27الفرقاف، ثية  (7)
 .45الشكرل: أية  ( 8)
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 َٔ  ُ ٍ   ُٓىِيذذ ذذ َُب يَّ ِّ  َخَغذذف  ضَ  ثِذذ َس  ُٓى ٱِل   ُ ِيذذ َٔ   ٍ ذذ َُذذب   يَّ َش   َيذذب أَغ  َٔ  ٌَ ُ  َكذذب ُٓى   ٱَّللَّ ًَ هِ
ِكذذٍ نِذذَٛظ  نَٰ اْ  َٔ  ٕ ُٓى   َكذذبَُ  أََفَُغذذ

 ٌَ ٕ ًُ هِ
  (1) ﴾ٓٗ َٚظ 

نَِك أَخ  ﴿قاؿ تعالى: 
ٰ
َكَز ٰٖ  أََخزَ  إَِرا   َسث كَ  زُ َٔ قَُش َٙ  ٱن  ِْ  وَٰ  َٔ

خ   ًَ ٌَّ  هِ َزُِٓ   إِ  .(2)﴾ٕٓٔ َشِذٚذ   ٛى  نِ أَ  أَخ 

اؿ: "إف عػف أبػي بػردة عػف النبػي محمػد صػمى ا عميػه كسػمـ قػفسرها اإلماـ الػذهبي؛ حيػث قػاؿ: 
 .(3)ثـ تمى اآلية السابقة  "أخذ  لـ يفمته ا ليممي لمظالـ فاذا

َكى  : ﴿قاؿ تعالى  َُب َٔ  ً َٚذخ   ِيذٍ  ََص ذخ   َكبََذذ    َش  ًَ أَََشذأ   وَبنِ َْ  ََبَٔ ذَذ ٍَ ًيذٕ  ب  َ ثَؼ  ذْٕا ٔٔب َءاَخذِشٚ ذب  أََدغا ًَّ فَهَ

َٓب ُْى إَِرا َعَُب  ثَأ    ُ ٌَ  ي  ُكُعٕ ُكُعٕاْ  اَل ٕٔ َٚش  اْ  رَش   ٕ ِجُؼ ٱس  َٔ  ٰٗ زُى   َيذب   إِنَذ ذِشف  ِّ  أُر  ذِكُُِكى   فِٛذ َيَغٰ ذ نََؼهَُّكذى   َٔ ٌَ   َ رُغ   هُٕ

هََُب    َبنُٕاْ ٖٔ  ٚ َٕ ٍَ  ُكَُّذب إََِّب َٰٚ ذٛ ًِ هِ
ذبٗٔ وَٰ ًَ ذ َصانَذذ فَ ذ كَ ر ه  ُٓى  َدػ  ٰى َٕ  ٰٗ ُٓى   َدزَّذ ذَُٰ ٍَ  َدِصذًٛذا َجَؼه  ذِذٚ ًِ

َيذب٘ٔ َخٰ َٔ 

َُذذذب ب ءَ  َخهَق  ًَ ذذذ ضَ  ٱنغَّ َس  ٱِل  َيذذذب َٔ ذذذب َٔ ًَ ُٓ َُ  ٛ ٍَ  ثَ ِؼجِذذذٛ لقػػػد شػػػبه ا سػػػبحانه كتعػػػالى استئصػػػالهـ  ،(4)﴾ٙٔ نَٰ
 .(5)بالحصيد

ٔ  ﴿قاؿ تعػالى:  ب َسأَ ًَّ ب ُِ فَهَ جِمَ  َػبِسظ  زَق  غ  ِٓ  يا ِدَٚزِ  ٔ َزا بنُٕاْ  َ  ى  أَ ِطُشََذب   َػبِسض   َْٰ  ً َٕ  ثَذم   يا زُى َيذب ُْذ َجه  ذزَؼ   ٱع 

ِّۦ   َٓب ِسٚخ   ثِ قيػؿ: مسػتقبؿ أكديػتهـ كانػت عػاد قػد حبسػت عػنهـ المطػر فسػاؽ  (6)﴾ٕٗ أَنِٛى   َػَزاة   فِٛ
 .(7)أنه مطر كجاء كلكف جاء عذاب أليـا إليهـ سحابة سكداء كظنكا 

َكى  ﴿قاؿ تعػالى:ف الظمـ الذم فيه هبلؾ لؤلمـ حيث كهناؾ ثيات قرثنية كثيرة تحذر م َُب َٔ هَك   ْ  ِيذٍ أَ

َِٚخ   َٓب   ثَِطَشد    َش  كَ  َيِؼَٛشزَ ُٓى   فَزِه  ِكُُ َكٍ نَى   َيَغٰ ٍ   رُغ  ِْى   ي  ِذ ُكَُّب  َهِٛال    إاِلَّ  ثَؼ  َٔ  ٍُ ٍَ  ََذ  ِسثِٛ َٰٕ  .(8) ﴾٥٘ ٱن 

ب َػبد  ﴿: قاؿ تعالى جَُشٔ فَأَيَّ زَك  َ ْا فِٙ فَٲع  ضِ ٱِل  شِ  س   ٛ َذق   ثَِغ ٍ   َٔ َبنُٕاْ  ٱن  حً   ِيَُّذب أََشذذا  َيذ َّٕ َٔ   ُذ اْ  نَذى   أَ  ٔ ٌَّ  َٚذَش  أَ

 َ ُٓى   ٱنَِّز٘ ٱَّللَّ َٕ  َخهَقَ ُٓى   أََشذا  ُْ  ُ   ِي
ح   َّٕ َكبَُٕاْ   ُ زَُِب  َ ثِ  َٔ ٌَ  بَٰٚ َذُذٔ  .(9)﴾َٚج 

                                  
 .40-39العنكبكت، ثية  ( 1)
 .102هكد، ثية (2)
 .408، ص1تفسير اإلماـ الذهبي، ج (3)
  16-11األنبياء، ثية (4)
 .127، ص1الرازم، التفسير الكبير، ج (5)
  24األحقاؼ، ثية (6)
 . 24، ص14الرازم، ج  (7)
 .58القصص، ثية  (8)
 .15صمت، ف(9)
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الرحمف بف الحكـ: " فانػا فمف الشكاهد عمى أف حكاـ األندلس يخافكف عمى هبلؾ ممكهـ قاؿ عبد 
معشػػر بنػػي مػػركاف، ال تأخػػذنا فػػي ا لكمػػة الئػػـ كمػػا نػػرل أف ا رفػػع ممكنػػا، كجمػػع بهػػذ  الجزيػػرة 
عػػزاز دينػػه،  فمنػػا،  كأعمػػى فيهػػا ذكرنػػا، حتػػى صػػرنا شػػجى فػػي حمػػؽ عػػدكنا، إال باقامػػة حػػدكد ، كا 

 .(1)كجهاد عدك ، مع مجانبة األهكاء المضمة، كالبدع المردية"

أمػا التمػادم فػي  ،شاهد أف تمكيف ا لحكاـ األندلس؛ بسبب إقامة الحدكد كالجهاد في سػبيؿ اال
إَِرا  أََسد  ﴿ سػػيؤدم إلػػى زكاؿ ممكهػػـ قػػاؿ تعػػالى:كعػػدـ إقامػػة الحػػدكد ال شػػؾ أف ذلػػؾ  ،الظمػػـ  أٌَ ََذذب  َٔ

هِذذذذكَ   ٓ َٚذذذذخً  َا ََذذذذب  َش  ذذذذب أََيش  َٓ َشفِٛ ذذذذب فَفََغذذذذقُٕاْ  ُيز  َٓ ذذذذبٛ  فََذذذذذقَّ َػهَ  فِٛ لُ  َٓ  ٕ قَذذذذ َٓب ٱن  ََٰ ش  ِيٛش   فَذذذذَذيَّ  .(2)﴾ٙٔا رَذذذذذ 
 

 :انُجٙ يذًذ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى  : اال زذاء ثأفؼبلساثؼبً 

حرص كثير مف حكاـ األندلس عمى العدؿ اقتداء بأفعاؿ الرسكؿ محمد صمى ا عميه كسمـ التي 
ع  الى كاف أحمـ النػاس كأشػجفالرسكؿ كما كصفه ا تع ،مف الظمـ هـكتحذر  ،عدؿ مل تدعك الحكاـ

 .(3)الناس كأعدؿ الناس كأعؼ الناس

لػػـ  أعرابػػيلػػه قصػػاص مػػف نفسػػه فػػي خػػدش خدشػػه إلػػى الالرسػػكؿ صػػمى ا عميػػه كسػػمـ فقػػد دعػػا 
فػػدعا النبػػي  ،فأتػػا  جبريػػؿ عميػػه السػػبلـ فقػػاؿ: يػػا محمػػد إف ا لػػـ يبعثػػؾ جبػػارا كال متكبػػران  ،يتعمػػد 

فقػػاؿ: اقػػتص منػػي فقػػاؿ األعرابػػي: قػػد أحممتػػؾ بػػأبي أنػػت  ،عرابػػيمحمػػد صػػمى ا عميػػه كسػػمـ األ
 .(4)كلك أتيت عمى نفسي ،كما كنت ألفعؿ ذلؾ أبدا ،كأمي

ركم أف الرسكؿ محمد صمى ا عميه كسمـ عدؿ الصفكؼ يـك بدر كفي يد  قػدح يعػدؿ بػه القػـك 
اد فقػػاؿ: يػػا رسػػكؿ ا فطعنػػه الرسػػكؿ بالقػػدح فػػي بطنػػه كقػػاؿ: اسػػتك يػػا سػػك  (5)فمػػر سػػكاد بػػف غزيػػة

فكشؼ الرسكؿ عف بطنػه كقػاؿ: اسػتقد فأعتنقػه كقبػؿ بطنػه  ،أكجعتني كقد بعثؾ ا بالحؽ فأقدني

                                  
 .55النباهي، تاريخ قضاة األندلس، ص (1)
 .16اإلسراء، ثية (2)
، جكامع السيرة، ص (3)  .32ابف حـز
 .58، ص3؛ الغزالي، إحياء عمـك الديف، ج286، ص 19السيكطي، جامع الحديث، ج (4)
حػػاؼ بػػف سػػكاد بػػف غزيػػة األنصػػارم بػػف بنػػي النجػػار، كقيػػؿ: هػػك حميػػؼ لهػػـ مػػف بنػػي بمػػي بػػف عمػػرك بػػف ال (5)

 .  590، ص2قضاعة شهد بدر كالمشاهد بعدها " ابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج
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ني أحػب أف اقاؿ: ما حممػؾ عمػى هػذا يػا سػكاد قػاؿ يػا رسػكؿ ا: حضػر مػا تػرل لػـ ثمػف القتػؿ فػ
 .(1)أككف أخر العهد بؾ أف يمس جمدم جمدؾ فدعا له الرسكؿ بخير"

 : االعزجبثخ ِلدبدٚث انشعٕل يذًذ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى انذاػٛخ نهؼذل: خبيغبً 

حرص حكاـ األندلس عمى العدؿ استجابة ألكامر النبي محمد صمى ا عميه كسمـ الداعية لمعدؿ 
: أيضػان كقػاؿ  ،(2)عـادل مـنيم إمـام ،يـوم ل ظـل إل ظمـو ظمـو  سبعة يظميم ا فـي: "كمنها قكلػه

يِن الـرَّْحَمِن َعـزَّ َوَجـلَّ َوِكْمتَـا َيَدْيـِو َيِمـيٌن، َنـاِبَر ِمـْن ُنـوٍر، َعـْن َيِمـِإنَّ اْلُمْقِسِطيَن ِعْنَد المَِّو َعَمـى مَ "
 .(3)"ا َوُلواالَِّذيَن َيْعِدُلوَن ِفي ُحْكِمِيْم َوَأْىِميِيْم َومَ 

ـِتُكْم الَّـِذيَن ُتِحبنـوَنُيْم َوُيِحبنـوَنُكْم َوُتَصـمنوَن َعَمـْيِيْم َوُيَصـمنوَن َعَمـْيُكْم َوِشـرَاُر َأئِ " كقػاؿ: ـِتُكْم ِخَياُر َأِئمَّ مَّ
ا َرُسوَل المَِّو َأَفاَل ُنَناِبُذُىْم ِعْنَد َذِلَك الَِّذيَن ُتْبِغُضوَنُيْم َوُيْبِغُضوَنُكْم َوَتْمَعُنوَنُيْم َوَيْمَعُنوَنُكْم َقاُلوا ُقْمَنا يَ 

اَلَة َأَل َمْن َوِلَي َعَمْيِو َواٍل َفَرآُه َيأْ  اَلَة َل َما َأَقاُموا ِفيُكْم الصَّ ِتي َشْيًئا ِمْن َقاَل َل َما َأَقاُموا ِفيُكْم الصَّ
 .(4)"ْنزَِعنَّ َيًدا ِمْن َطاَعةٍ المَِّو َوَل يَ  َمْعِصَيِة المَِّو َفْمَيْكَرْه َما َيْأِتي ِمْن َمْعِصَيةِ 

 ،َقْمـِب ِبُكـل  ِذي ُقْرَبـىَوَرُجـٌل َرِحـيٌم َرِقيـُق الْ  ،: ُذو ُسْمَطاٍن ُمْقِسـٌط ُمَتَصـد قٌ َأْىُل اْلَجنَِّة َثالَثةٌ "قاؿ: ك 
 ،(6)" ذ لضعيفيا من شـديدىال يقدس ا أمة ل تأخقػاؿ: " ،(5) "َوُمْسِمٌم َعِفيٌف ُمَتَعف ٌف ُذو ِعَيالٍ 

من ولي من أمـر قاؿ الرسكؿ: " ،(7)"يعطي الضعيؼ فيها حقه غير متعتع ال قدست أمة القاؿ: "
 .(8)"أمتي شيئا فشق عمييم فاشقق عميو ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بيم فارفق بيم

إمػاـ عػػادؿ كأبغػض النػاس إلػػى منػه مجمسػا    كأدنػػاهـ    إف أحػب النػاس إلػػى ا يػـك القيامػة  " كقػاؿ:
 .(9)" جائر   ا كأبعدهـ منه مجمسا إماـ 

                                  
 . 590، ص2ابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج (1)
 .461، ص3؛ النسائي، السنف الكبرل، ج  192النككم، رياض الصالحيف، ص (2)
 460؛ ـ.ف ، ، ص .193ـ.ف ، ص (3)
 .193ص ـ.ف ،  (4)
 .193ـ.ف ، ص  (5)
 .200-199، ص3الهيثي، مجمع الزكائد، ج (6)
 .200ـ.ف ، ص (7)
  313، ص5البغكم شرح السنة، ج  (8)
 .617، 3؛ الترمذم الجامع الصحيح، ج314-313ـ.ف ، ص (9)

http://www.herosh.com/download/498328/13arbeen00003.ra.html
http://www.herosh.com/download/498328/13arbeen00003.ra.html
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 ومن الدلئل عمى التزام حكام األندلس بأقوال النبي محمد صمى ا عميو وسمم:

فػػأيش  ،عػػامر: "يػػا حاجػػب : قػػاؿ النبػػي لػػيس عمػػى مسػػمـ جزيػػةأبػػي بػػف ممنصػػكر ال (1)البــاجيقــال 
فقاؿ :  ،هك حؽ ال شيء فيه ،كما عسى أف أقكؿ في حديثهفقاؿ ابف أبي عامر:  ؟تقكؿ أنت فيه
فقػاؿ لػه: فمػـ أغػـر الجزيػة إذان كرسػكؿ ا يػأمرؾ  ،فقاؿ: مسمـ حنيفػي بحمػد ا ،؟كأيش أنا عندؾ
 .(2)"كلف تغرمها بعد ،معان كطاعة لهفقاؿ ابف أبي عامر: س ؟باسقاطها عني

 ،مد صمى ا عميه كسمـ ال جزية عمى مسمـعامر لحديث الرسكؿ محأبي امتثاؿ ابف هنا نبلحظ 
 .الباجيالذم فرض عمى ضياع  كقاـ باسقاط الغـر

 : اعزجبثخ ِلدبدٚث انشعٕل يذًذ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى انُبْٛخ ػٍ انظهى: عبدعبً 

ابتعد حكاـ األندلس عف الظمـ استجابة ألحاديث الرسكؿ محمد صمى ا عميه كسػمـ الناهيػة عػف 
 ،كالخمػػة ،"مػػا مػػف إمػػاـ يغمػػؽ بابػػه دكف ذكم الحاجػػة ؿ النبػػي صػػمى ا عميػػه كسػػمـ كقػػك ،(3)الظمػػـ

 .(4)كمسكنته" ،كحاجته ،كالمسكنة إال أغمؽ ا أبكاب السماء دكف خمته

 

 ،صمى ا عميه كسمـ :"مف كلي مف أمر الناس شيئا ثـ أغمؽ بابػه دكف المسػكيف كالمظمػكـ كلهكق
قػاؿ  (5)كتعالى أبكاب رحمته دكف حاجته كفقر  أفقػر مػا يكػكف إليهػا "كذم الحاجة أغمؽ ا تبارؾ 

ـوَن َمَظـاِلَم َكاَنـتْ أيضان: "  ِإَذا َخَمَص اْلُمْؤِمُنوَن ِمْن النَّاِر ُحِبُسوا ِبَقْنَطـَرٍة َبـْيَن اْلَجنَّـِة َوالنَّـاِر َفَيَتَقاصن
ـٍد ِبَيـِدِه أَلََحـُدُىْم  َبْيَنُيْم ِفي الدنْنَيا َحتَّى ِإَذا ُنقنوا َوُىـذ ُبوا ُأِذَن َلُيـْم ِبـُدُخوِل اْلَجنَّـِة َفَوالَّـِذي َنْفـُس ُمَحمَّ

 .(6)"ِبَمْسَكِنِو ِفي اْلَجنَِّة َأَدلن ِبَمْنِزِلِو َكاَن ِفي الدنْنَيا

                                  
يػػب عبػػد ا البػػاجي، كلػػي قضػػاء بمػػد  كالشػػكرل كألػػح فػػي االسػػتعفاء حتػػى عػػكفي مػػف القضػػاء ، عيػػاض، ترت (1)

 .199، ص2المدارؾ، ج
 .200، ص2عياض، ترتيب المدارؾ، ج  (2)
 .36-35، ينظر ، ص  الناهية عف الظمـ  استجابة ألحاديث الرسكؿابتعد حكاـ األندلس  (3)
 .619، ص 3سنف الترمذم، ج ،الترمذم (4)
 .21، ص 6؛ البيهقي، شعب اإليماف، ج187، ص 2الهيثي، الركاجز عف اقتراؼ الكبائر، ج (5)
 .304، ص 1؛ البيهقي، شعب اإليماف، ج587، ص 1البخارم، صحيح البخارم، ج (6)
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 : انزأثش ثغٛش انخهفبء انشاشذٍٚ:عبثؼبً 

 (1)حاضػرة فػي أذهػاف حكػاـ األنػدلس مف المؤكد أف سيرة الخمفاء الراشديف المتميزيف بعدلهـ كانػت
فهذا أبػػػك بكػػػر ،فاقتػػػدكا بهػػػـ كقمػػػدكهـ؛ حيػػػث تجمػػػت صػػػكر العػػػدؿ كاضػػػحة عنػػػد الخمفػػػاء الراشػػػديف

عميكـ كلست بخيركـ، فػاف أحسػنت فػأعينكني،  أما بعد أيها الناس فاني قد كليت: " يقكؿ الصديؽ
ف أسػأت فقكمػكني، الصػدؽ أمانػة كالكػذب خيانػة، كالضػػعيؼ فػيكـ قػ كم عنػدم حتػى أرجػع عميػػه كا 

حقه إف شاء ا، كالقكم فيكـ ضعيؼ عندم حتى ثخذ الحؽ منه إف شاء ا، ال يدع قكـ الجهاد 
في سبيؿ ا إال ضربهـ ا بالذؿ، كال تشيع الفاحشة في قكـو إال عٌمهػـ ا بػالببلء، أطيعػكني مػا 

عمػيكـ، قكمػكا إلػى صػبلتكـ يػرحمكـ  فػاذا عصػيت ا كرسػكله؛ فػبل طاعػة لػي ،أطعت ا كرسكله
 .(2)"ا

إنػي لػـ أسػتعممكـ عمػى أمػة "يأمر كالته بالعدؿ فيقكؿ:  -رضي ا عنه –كهذا عمر بف الخطاب 
عمػػيهـ لتقيمػػكا بهػػـ  اسػػتعممتكـكال عمػػى أبشػػارهـ، إنمػػا  ،محمػد صػػمى ا عميػػه كسػػمـ عمػػى أشػػعارهـ

 .(3)بالعدؿالصبلة، كتقضكا بينهـ بالحؽ، كتقسمكا بينهـ 

 .(4)كأساء به فبل أمير عميه دكني" ،مف ظممه أمير " :وكان عمر بن الخطاب يقول

كقتػػؿ  ،:" ينبغػػي لمػػكالي أف يكػػكف فيػػه مػػف الشػػدة مػػا يكػػكف ضػػرب الرقػػاب عنػػد  فػػي الحػػؽويقــول
   .(5)كر لغيػػػػر حػػػػؽ"كيكػػػػكف فيػػػػه مػػػػف الرقػػػة كالحنػػػػك كالرحمػػػػة مػػػػا يجػػػػزع عػػػف قتػػػػؿ عصػػػػف ،عصػػػفكر
  .(6)أؿ عنها"تت سخمة عمى شاطئ الفرات لخشيت أف أس: " لك ماويقول

ألبػي مكسػػى األشػعرم: "ال تستقضػيف إال ذا مػػاؿ كذا حسػب فػاف  ذا المػػاؿ ال يرغػب فػػي  ،ويقـول
ف ذا الحسب ال يخشي العكاقب بيف الناس" ،أمكاؿ الناس  .(7)كا 

                                  
 .82ف ، ينظر، صاـ األندلس بسير الخفاء الراشديتأثر حك (1)
 .450، ص2الطبرم تاريخ األمـ كالممكؾ، ج (2)
 .273، ص 3ـ.ف، ج(3)
 .309، ص10الببلذرم، أنساب األشراؼ، ج  (4)
 .57، ص1ت المنثكرة، جابف السماؾ، الزهراكا (5)
 .63، ص3الغزالي، إحياء عمـك الديف، ج (6)
 .57ككيع، أخبار القضاة، ص  (7)



17 
 

ؤتي به يـك القيامة كال كاؿو إال ي ،ليس مف قاض" :رضي ا عنو يقول  عمي بن أبي طالبوىذا 
ثػػـ تنشػػر صػػحيفة سػػيرته فتقػػرأ عمػػى رؤكس  ،حتػػى يكقػػؼ بػػيف يػػدم ا عػػز كجػػؿ عمػػى الصػػراط

ف كاف غير ذلػؾ؛ انػتفض بػه الجسػر انتفاضػة فصػار  ،فاف كاف عدالن؛ نجا  ا بعدله ،الخبلئؽ كا 
 .(1)"ككذا ثـ ينخرؽ به الجسر إلى جهنـ ،بيف كمه عضك مف أعضائه مسيرة كذا

قاؿ:" ما فعؿ بضاربي قالكا أخذنا  قاؿ:  طعفمما ف ،عمي رضي ا عنه عادالن مع مف قتمهكاف ك 
ف أنػ ا مػت فضػربك  ضػربة أطعمك  مف طعامي كأسقك  مف شػرابي فػاف أنػا عشػت رأيػتي فيػه رأيػي كا 

 .(2)كاحدة ال تزدك "

 :: انزأثش ثغٛش خهفبء ثُٙ أيٛخثبيُبً 

الػذم  ،(3)عبػد الممػؾ بػف مػركافك ،أجدادهـ مف بنػي أميػةاء بدحرص حكاـ األندلس عمى العدؿ اقت
فأنصفني منه كأرني حبلكة  ،يا أمير المؤمنيف إف بعض خاصتؾ ظممني" فقاؿ:  يهكدم له  كقؼ
جػػد فػػي ن اقػػاؿ اليهػػكدم:" إنػػ الثالثػػة"،فػػأعرض عنػػه أميػػر المػػؤمنيف ثػػبلث مػػرات ففػػي المػػرة  ،العػػدؿ

أف اإلمػاـ ال يكػكف شػريكان فػي ظمػـ أحػد  ، كسػبلمه عميػهصػمكات ا (4)التػكراة عػف كمػيـ ا مكسػى
كبعػث  ،فممػا سػمع عبػد الممػؾ ذلػؾ فػزع ،فػاذا رفػع إليػه كلػـ يزلػه شػاركه فػي الظمػـ ،حتى يرفع إليػه

 .(5)مف ظممه فعزله كأخذ لميهكدم حقه"ل

                                  
 .20، ص 6؛ البيهقي، شعب اإليماف، ج 187، ص 2الهيثي، الركاجز عف اقتراؼ الكبائر، ج (1)
 .298ابف قدامة، مختصر منهاج القاصديف، ص (2)
لكليد، يمقب شح الحجر لبخمه ككاف يكني أبا ذباب لبخر ، ككاف معاكيػة عبد الممؾ بف مركاف كاف ينكنى بأبا ا (3)

هػػ =  65جعمه مكاف زيد بف ثابت عمى ديكاف المدينػة كهػك ابػف سػتة عشػر كال  أبػك  مػركاف هجػر ثػـ جعمػه خميفػة 
 .201-200ـ ،ابف قتيبة، المعارؼ، ص864

ى مكػػاف كػػذا؛ ففعػؿ فكجػػد عينػػان كشػػجرة، جػػاء قػاؿ مكسػػى عميػػه السػػبلـ:  يػا رب أرنػػي عػػدلؾ، قػػاؿ:  اذهػب إلػػ (4)
فارس فشرب مف العيف كنسي كيسان فيه ألؼ دينار،  فجاء صبي فأخذ ،  ثـ جاء أعمػى فتكضػأ مػف العػيف، تػذكر 
الفارس كيسه فرجع كسأؿ األعمى، فقاؿ: ما كجدته فضربه فقتمه تعجب مكسػى أكحػى ا إليػه الصػبي أخػذ حقػه؛ 

لصػبي ألػؼ دينػار، كاألعمػػى قتػؿ أبػا الفػارس فأكصػمت لكػؿ ذم حػؽ حقػه. الصػػفكرم، ألف الفػارس أخػذ مػف كالػد ا
 .400نزهة المجالس كمنتخب النفائس، ص

 .24، ص 6؛ البيهقي، شعب اإليماف، ج101، ص1االبشنيهي، المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ، ج (5)
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 قػاؿ لػي عمػر ،عػف عمػرك بػف مهػاجرفقد ركم  ،ككعمر بف عبد العزيز الذم كاف مف أئمة العدؿ
ثػـ قػؿ يػا عمػر مػا  الحؽ فضع يدؾ في ثمبابي ثػـ هزنػي، إذا رأيتني قد ممت عف" بف عبد العزيز:

 .(1)تصنع"

ا فحصف مدينتؾ بالعدؿ كنؽ طرقهػليه خراب مدينته فكتب إليه عمر إ كركم أف بعض عماله شكا
 .(2)مف الظمـ فانه مرميها كالسبلـ"

 مػا ركم أف هشػاـ بػف عبػد الػػرحمف  ،لػة األمكيػةكمػف الػدالئؿ عمػى تػأثر حكػاـ األنػدلس بحكػػاـ الدك 
 .(3)عمر بف عبد العزيزيقتدم بسيرة 

 انزأثش ثخهفبء انذٔنخ انؼجبعٛخ:ربعؼبً: 

فمػػػف النمػػػاذج المشػػػرقة لمعػػػدؿ فػػػي العهػػػد  ،(4)تػػػأثر حكػػػاـ األنػػػدلس بعدالػػػة خمفػػػاء الدكلػػػة العباسػػػية
جاء   ،ألخيه أبي العباس جمس لممظالـعندما كاف أميران ألرمينيا  ،(5)العباسي أبك جعفر المنصكر

ذا أفزعػه شػيء لجػأ  ،رجؿ قاؿ: إف الصبي إذا أزعجه شيء لجأ ألمه ذا عرؼ كالػد  لجػأ ألبيػه كا  كا 
ذا ظممػػه لجػػأ إلػػى  ربػػه ،لسػػمطانه  ،قػػاؿ: ظممنػػي ابػػف نهيػػؾ فػػي ضػػيعة فػػي كاليتػػه فػػاف نصػػرتني ،كا 

ال لجػػػأت إلػػػى ربػػػي قػػػاؿ أبػػػك جعفػػػر: عزلػػػت ابػػػ  .(6)ف نهيػػػؾ كأمػػػر بػػػرد ضػػػيعته"كأخػػذت مظممتػػػي كا 
 

 ،الخميفػػػة ال يصػػػمحه إال التقػػػػكلمػػػى عدلػػػه قػػػاؿ أبػػػك جعفػػػر المنصػػػكر: "فمػػػف أقكالػػػه الػػػذم تػػػدؿ ع
كأكلى النػاس بػالعفك أقػدرهـ عمػى  ،كالرعية ال يصمحها إال العدؿ ،كالسمطاف ال يصمحه إال الطاعة

 .(7)مف ظمـ مف هك دكنه" كأنقص الناس عقبلن  ،العقكبة

                                  
 .406، ص 2ابف الجكزم، صفة الصفكة، ج (1)
 .101، ص1فف مستظرؼ، ج االبشنيهي، المستطرؼ في كؿ (2)
 .336، ص 1المقرم، نفح الطيب، ج (3)
(4)

 .53، ينظر صتأثر حكاـ األندلس بعدالة خمفاء الدكلة العباسية 
أبك جعفر المنصكر: الخميفة أبك جعفر عبد ا بف محمد بف عمي الهاشمي العباسي المنصكر، كأمػه سػبلمة  (5)

الممػػكؾ أربعػػة: معاكيػػة  كعبػػد الممػػؾ كهشػػاـ ابػػف عبػػد الممػػؾ كأنػػا "  ـ كمػػف أقكالػػه713هػػػ = 95البربريػػة، كلػػد عػػاـ
 .83، ص 7الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج 

 .425ابف الجكزم، عيكف الحكايات، ص (6)
 .85، ص 7الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (7)
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فمػف عػدؿ المػأمكف أنػه  ،(1)الصكر المشرقة لمعػدؿ فػي العهػد العباسػي الخميفػة المػأمكف ككذلؾ مف
كهك ينظر في المظالـ فجاءت امرأة متظممة فقاؿ المأمكف  ،كأخذ لها الحؽ مف ابنه ،أنصؼ امرأة

فممػػا رجعػػت قػػاؿ  ،كقػػاؿ لهػػا: الكقػػت فػػات عػػكدم الخمػػيس ،أف ينظػػر فػػي أمرهػػا (2)ليحيػػى بػػف أكػػتـ
قػػد حيػػؿ بينػػي كبينػػه أمػػر المػػأمكف  ،خصػػمؾ؟ قػػاؿ: كاقػػؼ عمػػى رأسػػؾ يػػا أميػػر المػػؤمنيفلهػػا: أيػػف 

كيقعد  مػع المػرأة تنػاظر سػاعة عػبل صػكت المػرأة عميػه قػاؿ  ،أحمد بف أبي خالد أف يأخذ بيد ابنه
لها أحمد: أيتها المرأة اٌنًؾ تناظريف األمير بحضرة األمير احفظػي عميػؾ قػاؿ المػأمكف: دعهػا فػاٌف 

كأمػر  ،أمػر بػرد ضػيعتها ،كالباطؿ أخرسػه فمػـ تػزؿ تنػاظر حتػى حكػـ المػأمكف عميػه ،أنطقهاالحؽ 
 .(3)ابف أبي خالد أف يدفع إليها عشر أالؼ درهـ"

  ػبششاً: انزأثش ثأفؼبل انؼهًبء:

كمف المؤكػد أف أفعػاؿ عممػاء المشػرؽ قػد  ،حرص حكاـ األندلس عمى العدؿ اقتداءن بأفعاؿ العمماء
فػي بعػض   (4)مر اإلمػاـ أبػك حنيفػة النعمػاف: "ـ األندلس كتأثركا بها فقد ركم أنهكصمت إلى حكا

أمػػا تخشػػى القصػػاص يػػـك القيامػػة فكقػػع  ،فأصػػاب بقدمػػه قػػدـ صػػبي فقػػاؿ: ياأبػػا حنيفػػة ،الطرقػػات
 .(5)كالعياذ با كبا المستعاف" ،كقاؿ رضي ا عنه: يؤدم الظمـ إلى سكء الخاتمة ،مغشيان عميه

                                  
جعفػر المنصػكر العباسػي، المأمكف: الخميفة أبك العباس عبد ا بف هاركف الرشيد بف محمد المهدم بف أبي  (1)

 .273-272، ص10ـ، الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج786ق= 170كلد سنة 
يحيي بف أكتـ قاؿ عنه أحمد بف حنبؿ: ما عرفنػا  ببدعػة قػاؿ عنػه النسػائي يحيػى بػف أكػتـ أحػد الفقهػاء فمػف  (2)

 857-نسػياف-13هػػ =242اـ ذم الحجػة عػ15المناصب التي تكالها القضاء كالكزارة كقاضي القضاة تكًفي يـك )
 .636-629، ص10ـ( المزم، تهذيب الكماؿ، مج 

 .271ابف الجكزم، عيكف الحكايات، ص (3)
ق=  150ـ ، كمػػػات سػػػنة 699جػػػرة=لمه 80أبػػػك حنيفػػػة النعمػػػاف بػػػف ثابػػػث بػػػف زكطػػػي كلػػػد فػػػي األنبػػػار سػػػنة (4)

يف " الذهبي، سير أعبلـ النببلء، سنة( كانت كالدته في عصر الصحابة، كتفقه في زمف التابع 70، كعاش)ـ767
 .158؛ الحر يفيش، شعيب، الركض الفائؽ في المكاعظ كالرقائؽ، ص390، ص 6ج
 .392الصفكرم، نزهة المجالس كمنتخب النفائس، ص (5)
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 ٘ ػشش: انزأثش ثُصبئخ انذػبح ٔانؼهًبء انذاػٛخ نهؼذل: انذبد

قاؿ سميماف بف عبد الممؾ  ألبي كمف المؤكد أف أقكاؿ عمماء المشرؽ لـ تغب عف حكاـ األندلس 
 .(2)كهك ظالـ متاع أخرته بدنيا غير " ...؟ قاؿ مف خط: " مف أحمؽ الناس(1)حاـز 

إف اسػتطعت أف تجػيء يػـك القيامػة ال يتبعػؾ أحػد ز: "لعمر بػف عبػد العزيػ (3)قاؿ سالـ بف عبد ا
فمػػف بعػػث مػػف  ...فافعػػؿ ،كيجػػيء مػػف كػػاف مػػف قبمػػؾ كهػػـ غػػابطكف لػػؾ  بقمػػة تبػػاعهـ ،بمظممػػة

 ،كسػػفؾ الػػدماء إال بحقهػػا المػػاؿ ،بالعقكبػػة عػػف أخػػذ األمػػكاؿ ،عمالػػؾ فػػأزجر  زجػػران  شػػديدان مشػػبهان 
كلػـ يغيػر  ،ؾ مف هكؿ جهنـ مف عامؿ بمغؾ ظممػهفانؾ ال عد ل ،الماؿ يا عمر الدـ الدـ يا عمر

 .(4)فا ا يا عمر..."
 عشر: لتحقيق األمن:  نيالثا

كانػت المػرأة  ،(6)األمير المنػذر فقد ركم أف  ،(5)لتحقيؽ األمف ؛حرص حكاـ األندلس عمى العدؿ
فكانػت عقكبتػه  ، ال يعترضػها أحػد مػف خمػؽ ا ،في أيامه تجيء بالمػاؿ كالمتػاع مػف بمػد إلػى بمػد

 .(7)السيؼ يصدؽ المرأة ك الرجؿ كالصبي
 

                                  
أبك حاـز المخزكمػي سػممة بػف دينػار اإلمػاـ القػدكة الػكاعظ شػيخ المدينػة النبكيػة أبػك حػاـز المػديني المخزكمػي  (1)

ـ ،  كمػف مػف 752ق= 135ـ ، كمػنهـ مػف قػاؿ 750ق=133د، اختمؼ حكؿ تاريخ كفاته: فمنهـ مف قػاؿ  الزاه
 .101-96، ص6ـ، الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج757هػ= 140قاؿ 
 .301الجكزم، عيكف الحكايات، ص  (2)
عبػػد ا أشػػبه بمػػف سػالـ بػػف عبػػد ا بػف عمػػر بػػف الخطػاب القرشػػي العػػدكم لػـ يكػػف أحػػد فػي زمػػاف سػػالـ بػف  (3)

ـ ، كمػنهـ 725هػػ=107مضى مف الصالحيف في الزهػد كالفضػؿ كالعػيش، اختمػؼ فػي تػاريخ كفاتػه فمػنهـ مػف قػاؿ
 .15-11، ص4هػ. المزم، تهذيب الكماؿ، ج 108مف قاؿ 

 .80-79الجكزم، عيكف الحكايات، ص  (4)
(

5
 .718ص  ,يُظس  (

ـ، أمػه أثػؿ قاضػيه أبػك 843ق=229يته أبك الحكـ مكلد  سنة المنذر بف محمد بف عبد الرحمف بف الحكـ، كن(6)
 ـ،ابػػف عػػذارم، البيػػاف المغػػرب فػػي888ق=275معاكيػػة عػػامر بػػف معاكيػػة المخمػػي، تػػكفي المنػػذر بػػف محمػػد عػػاـ 

، ج275أخبار األندلس كالمغرب، ص ، رسائؿ ابف حـز ، 8؛ الذهبي سير اعبلـ النببلء، ج193، ص2؛ ابف حـز
 .264ص
 .276م، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، صابف عذار  (7)
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 المبحث الثالث
 مقتضيات العدل عند حكام األندلس

 بمبدأ العدؿ أف يمتزمكا بالعدؿ في جكانب عدة أهمها:  أخذكااقتضى عمى حكاـ األندلس الذيف 

 أٔالً: انؼذل ثٍٛ انؼجذ، ٔخبنقّ:

لقهـ عامرة طمعان في نيؿ رضا ا سبحانه حرص حكاـ األندلس عمى أف تككف العبلقة مع خا
تؤدم إلى رضا ا عمى عباد ، سبلمة االعتقاد كعدـ الشرؾ با قاؿ  يكتعالى، فمف األمكر الت

َة ٱن  ﴿ تعالى: َُٚؼز  َٔ ٍَ فِقِٛ َُٰ ذِ  ًُ فِقَٰ َُٰ ًُ
ٱن  ِشكِ  َٔ ش  ًُ

ٱن  ٱن  َٔ َٔ  ٍَ ذِ ٛ ِشَكٰ ٍَ  ًُش   ٛ ِ  ٱنظَّبَ  ٍَّ  ثِٲَّللَّ ِء   وَ  ٕ ِٓى   ٱنغَّ  ٛ  َػهَ

ِء   َدا ئَِشحُ   ٕ َغِعتَ  ٱنغَّ َٔ  ُ ِٓى   ٱَّللَّ  ٛ ُٓى   َػهَ نََؼَُ أََػذَّ  َٔ ُٓى   َٔ َََُّٓى   نَ َعب َءد   َج ا َٔ كاالعتقاد ، (1)﴾ٙ َيِصٛش 
 .(2)الصحيح أف ال ألكهية كال ربكبية إال ،كمف ثـ فبل طاعة، كال خضكع،كال اتباع إال 

عبلقة حكاـ األندلس كانت عامرة مع خالقهـ قاؿ الحكـ  تدلؿ عمى أف يفمف الدالئؿ الت
المستنصر لقاضيه محمد بف السميـ: "أف يعتبر أمر  كما قمد  فيعمـ أنه كاكب إلى طريؽ منتهاها 

 .(3)إلى الجنة أك النار"
في  ككذلؾ كانت عقيدة حكاـ األندلس سميمة بعيدة عف الزيغ كاالنحراؼ، قاؿ الحكـ المستنصر

 أنقى كال أبعد مف : " فمـ أر مذهبان ه عمى مذهب مالؾ الذم إلتـز به حكاـ األندلس معرض ثنائ

مف مذاهب الفقهاء فاف فيهـ الجهمي كالرافضي  كجؿ مف يعتقد مذهبان  ،الزيغ مف مذهبه
  .(4)"إال مذهب مالؾ فاني ما سمعت أحدا ممف انتمى اليه قاؿ بشيء مف هذ  البدع ،كالخارجي

 غ انُفظ: ثبَٛبً: انؼذل ي

كلػػـ يتركػػكا لشػػهكاتهـ العنػػاف بػػالرغـ مػػا تػػكفر مػػف  ،حػػرص حكػػاـ األنػػدلس عمػػى العػػدؿ مػػع أنفسػػهـ
فػالنفس  ،إف تغمػب حكػاـ األنػدلس عمػى أنفسػهـ أمػر يحسػب لهػـ ،الشهكات كسهكلة الكصكؿ إليهػا

                                  
 .6الفتح :ثية  (1)
 .90فائز ، طريؽ الدعكة في ظبلؿ القرثف، ص (2)
 .75النباهي، تاريخ قضاة األندلس، ص (3)
 .900-899، ص2ابف سهؿ، االحكاـ الكبرل، ج (4)
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رة بالسػكء كهػي األمػا ،كاالجتهاد ،كتنفر مف البذؿ ،كالدعة ،كالكسؿ ،البشرية بطبيعتها تحب الراحة
 .(1)حقيقة قررها رب العزة  ،الناهية عف الخير

َيب  ﴿ :لقد عدؿ حكاـ األندلس مع أنفسهـ استجابة ألكامر ا قاؿ تعالي  اُ  َٔ ٙ    أُثَش  ِغ
ٌَّ  ََف  ظَ  إِ  ٱنذَُّف 

 
بَسحُ  ءِ  َِلَيَّ  ٕ ٙ    َسِدىَ  َيب إاِلَّ  ثِٲنغا ٌَّ  َسث  ِدٛى   َغفُٕس   َسثٙ  إِ ٍْ َخذبَف َيقَذبَو ﴿تعالى:  قاؿ ،(2) ﴾ٖ٘ سَّ ب َي أَيَّ َٔ

ٖ َٔ أْ ًَ َٙ اْن ِْ ٌَّ اْنَجَُّخَ  ِ ٖ فَئ َٕ َٓ ٍِ اْن َٓٗ انَُّْفَظ َػ ََ َٔ  ِّ   (3) ﴾َسث 

بػؿ  ،فعبػد الػرحمف الػداخؿ لػـ يظمػـ نفسػه بارتكػاب المحرمػات ،لقد عدؿ حكاـ األنػدلس مػع أنفسػهـ
إلػى األنػدلس أتػك  بخمػر فقػاؿ:" إنػي  كالػدليؿ عمػى ذلػؾ أكؿ قدكمػه ،مع ربه كمػع نفسػه كاف عادالن 

. يتضػػح لمباحػػث أف قمػػة العػػدؿ أف (4)محتػػاج لمػػا يزيػػد فػػي عقمػػي ال لمػػا ينقصػػه فعرفػػكا بػػذلؾ قػػدر "
كقد فعؿ عبػد الػرحمف ذلػؾ فكػاف عػادالن مػع ربػه  ،يمتـز الحاكـ بأكامر ا تعالى كيبتعد عف نكاهيه

تدح ا تعالى الحكاـ الذيف يمتزمكف بأمر  بعد أف كقد ام ،كمٌف عميه بالحكـ كالتمكيف ،الذم أكرمه
ُٓى  يمكف ا لهـ قاؿ تعالى : ﴿

ذَُّٰ كَّ ٍَ إٌِ يَّ ضِ  فِذٙ ٱنَِّزٚ َس  حَ  أَ َذبُيٕاْ  ٱِل  ٰٕ ذهَ اْ  ٱنصَّ ُٕ َءارَذ أََيذُشْٔا  َٔ َٔ حَ  ٰٕ َكذ ٱنضَّ

ُشٔفِ ثِٲن   ؼ  اْ  ًَ  ٕ َٓ ََ َٔ  ٍِ َُكِش   َػ ًُ
ِ  ٱن  َّلِلَّ قِجَخُ  َٔ ُُيٕسِ  َػٰ  .(5)﴾ٔٗ ٱِل 

النعػيـ ال يػدرؾ  فمػف األقػكاؿ الصػحيحة المشػهكرة ،مخالفة الػنفس فػي أهكائهػا كشػهكاتها فيػه النجػاة
 .(6)إال بترؾ النعيـ

 :ثبنثبً: انؼذل يغ اِلعشح

مػػف  ،لؤلسػػرة ميػػزاف هػػك إعطػػاء كػػؿ ذم حػػؽ حقػػه ،حػػرص حكػػاـ األنػػدلس عمػػى العػػدؿ مػػع أسػػرهـ
 كلػػـ يػػرع ،كػػؿ إنسػػاف كاجبػػه أخػػذ أكثػػر مػػف حقػػهكقيامػػه بكاجبػػه فػػي سػػبيمها فػػاذا نسػػي  ،أعضػػائها

                                  
 . 164أبك شادم خميؿ، جرعات الدكاء، ص (1)
 .53يكسؼ، ثية (2)
 .41-40زعات: ثيةالنا(3)
 . 42، ص 3المقرم، نفح الطيب، ج  (4)
 . 41الحج، ثية (5)
 .154عمي، ركف اإلخبلص في مجاالت العمؿ اإلسبلمي، ص(6)
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ٍَّ ﴿ قػػاؿ تعػػالى: (1)كاالضػػطراب ،كسػػادها القمػػؽ ،كاعتػػؿ ،حقػػكؽ اآلخػػريف اختػػؿ ميػػزاف األسػػرة ُٓذذ نَ َٔ

ٍَّ  ٱنَِّز٘ مُ ِيث   ِٓ  ٛ ُشِٔف   َػهَ ؼ  ًَ
ٛ   ثِٲن  َجبِل َػهَ نِهش  َٔ ٍَّ ِٓ  

ُ َػِضٚض  َدِكٛى  َٔ  َدَسَجخ    .(2)﴾٥ٕٕٱَّللَّ

لػػـ يفػػرؽ بينهمػػا  ،ـ األنػػدلس مػػع أسػػرهـ مكقػػؼ عبػػد الػػرحمف الػػداخؿ مػػف أبنائػػهكمػػف عدالػػة  حكػػا
 ،كابنػه اآلخػر سػميماف فػي طميطمػة ،عندما حضرت المنيػة عبػد الػرحمف كػاف ابنػه هشػاـ فػي مػاردة

قاؿ له: "مف سبؽ إليؾ مف أخكتؾ فأـر إليه  -المعركؼ بالبمنسي-كٌكؿ عبد الرحمف ابنه عبد ا 
ف سػبؽ إليػؾ  ،فاف سبؽ إليؾ هشاـ فمه فضؿ دينه كعفافه كاجتماع الكممة عميه ،بالخاتـ كاألمر كا 

 .(3)سميماف فمه فضؿ سنه كنجدته كحب الشامييف إليه"

عدالة هشػاـ فمف  ،يتضح مما سبؽ أف عبد الرحمف لـ يفرؽ بيف أبنائه فذكر إيجابيات كؿ ابف له
سميماف عمى أف يرحؿ مف األندلس بأهمه الرضا مع أخيه سميماف عقد هشاـ الرضا األماف ألخيه 

 .(4)ألؼ دينار 60الحه في ميراث أبيه كماله كص

اختار خيرة العمماء لتعميـ أبنائه الحكـ المستنصر أدبه محمد  فقد أما الخميفة عبد الرحمف الناصر
ككػػػػذلؾ أدبػػػػه محمػػػػد بػػػف عمػػػػر بػػػػف دحػػػػكف) ت  ،(5)(ـ 943=هػػػػ 331ابػػػف إسػػػػماعيؿ النحػػػػكم)ت 

 . (6) (ـ951=ق339

 ساثؼبً: انؼذل يغ اِلٚزبو:

القائػػؿ فػػي  ،خكفػػان مػػف عقػػاب ا سػػبحانه كتعػػالى (7)حػػرص حكػػاـ األنػػدلس عمػػى العػػدؿ مػػع األيتػػاـ
أٌَ تَقُُٕيْٕا نِه  ﴿كتابػه:  ىَٰ َٔ ًَ

ِط   يَتََٰ قِس  َيب بِٱن  َعهُٕاْ  َٔ ٍ   تَف  س   ِي ِّ  َخي  ٌَ بِ َ َكب ٌَّ ٱَّللَّ ِ ٗ ۦفَإ  ً (8)﴾٧٢١ب َعهِي
: ٔانقبئٗم 

ٍَ يَأ  إِ ﴿ ٌَ ٌَّ ٱنَِّري لَ  ُكهُٕ ََٰٕ ٗىَٰ ٱن   أَي  ًَ
ٗب يَتََٰ ًً ٗب ظُه  ًَ َّ ٌَ  إَِ ُكهُٕ ِٓى   فِٗ  يَٗأ  ٌَ  ا  ََٗبز   بُطَُِٕٗ  ٕ ٗهَ َسيَص   ،(9) ﴾٧١ا َسِٗعيس   َٔ

                                  
 .350جمعة، خكاطر إيمانية كدعكية، ص (1)
 228البقرة: ثية(2)
 .241ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص  (3)
 .120كر ببلد األندلس، صمؤلؼ مجهكؿ، ذ (4)
 .251ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص (5)
 . 255ـ.ف ، ص (6)
(7)

 .91-89-85-84حرص حكاـ األندلس عمى العدؿ مع األيتاـ، ينظر ص 
 .127النساء، ثية  (8)
 .10النساء، ثية   (9)
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ح  ﴿ وقال أيضًا: ٌَ نِهسُّ هُٕ
ئَِك َيب يَأ  أ﴿ قال تعالى:،(1)﴾ ِت  أَكََّٰ

َٰٓ نََٰ ْٔ ُُ ٌَ ِٓى   ُكهُٕ قال  ،(2) ﴾ٱنَُّبزَ  إِّلَّ  فِ  بُطَُِٕ
َّل تَق  ﴿تعالى: " ٍُ  ِْ َ  بِٱنَّتِ  إِّلَّ  يَتِيىِ َيبَل ٱن   َسبُٕاْ َٔ َس هُغَ  َحتَّىَٰ  أَح  ُِۥ   يَب  فُٕاْ  أَُشدَّ  ٔ أَ مَ  َٔ َكي  ٌَ  ٱن  ا ََ يٗ ًِ ٱن  ِٗط   َٔ قِس   بِٱن 

ًسب ََُكهِّفُ  َّل  َعَٓب   إِّلَّ  ََف  س  إَِذا ُٔ تُى   َٔ ِدنُٕاْ  قُه  ٕ   فَٱع  نَ َٔ  ٌَ بَىَٰ   َذا َكب دِ َٔ  قُس   ٓ ِ  بَِع   ٱَّللَّ
 
فُْٕا  ٔ ُكى نُِكى  َذَٰ  أَ ىَٰ صَّ  نََعهَُّكٗى   بِِّۦ َٔ

 ٌَ  . (3)﴾٧٥٢ تََركَُّسٔ

فمثبلن عمر بف الخطاب له قصة  ،عدؿ حكاـ األندلس مع األيتاـ تأثران بمف سبقهـ مف الخمفاءكقد 
لػت:" ا بيننػا قاف ،رأل األيتػاـ يبكػكف مػف الجػكع فسػأؿ المػرأة عػف حػالهـفقػد  ،مع األرممة كأيتامهػا

حضػػر عمػػر فأكمػػا يػػدرم عمػػر بكػػـ قالػػت: يتػػكلى شػػأننا كيغفػػؿ عنػػا  ،كبػػيف عمػػر قػػاؿ يرحمػػؾ ا
 .(4)تاـ كلـ يتركهـ حتى رثهـ يضحككف"الدقيؽ كطبخ لؤلي

 خبيغبً: انؼذل ثٍٛ انًزخبصًٍٛ:

إٌِ﴿التزامػان بقكلػه تعػالى:  (5)حرص حكاـ األندلس عمى تحقيؽ العدؿ مػع المتخاصػميف َٔ  ٌِ غَب ئِفَزَذب

ٍَ ٱن   ٍَ ِي ِيُِٛ ؤ  زَزَهُذٕاْ  ًُ ذهُِذٕاْ  ٱ   ذب   فَأَص  ًَ ُٓ َُ  ٛ ٌ   ثَ ب ثََغذذ   فَذئِ ًَ ُٓ ذَذٰى ٰٖ  َػهَذٗ إِد  ذَش ُخ  زِهُذٕاْ  ٱِل  ِغذٙ ٱنَّزِذٙ فَقَٰ ٰٗ  رَج   َدزَّذ

ءَ   ٙ ٰٗ   رَفِ ذ إِنَ ِ   شِ أَي  ذهُِذٕاْ  فَذب َءد   فَذئٌِ ٱَّللَّ ذب فَأَص  ًَ ُٓ َُ  ٛ لِ  ثَ َؼذذ  ٕ   ثِٲن  ِغذطُ
أَ   ٌَّ  ْا  َٔ َ  إِ ٍَ  ُِٚذذتا  ٱَّللَّ ِغذِطٛ ق  ًُ

 .(6)﴾٦ٱن 
عمػػػر ابػػػف رسػػػالة  ذلػػػؾ  مػػػفكك ،بسػػػيرة الخمفػػػاء الراشػػػديف الداعيػػػة  لمعػػػدؿ مػػػع المتخاصػػػميف ان تػػػأثر ك 

ػػػةه أبػػي مكسػػػى األشػػعرم رضػػي ا عنػػه الخطػػاب ػػاءى فىًريضى ، أىَمػػػا بىٍعػػدي : فىػػًاَف اٍلقىضى مىيػػؾى : سىػػبلـه عى
سيَنةه ميتَ  ػؽف الى نىفىػادى لىػهي، ثًس بىػٍيفى الَنػاًس ًفػي ميٍحكىمىةه كى ـه ًبحى ، فىًاَنػهي الى يىٍنفىػعي تىكىمُّػ ـٍ ًإذىا أيٍدًلػىى ًإلىٍيػؾى بىعىةه فىػاٍفهى

ٍيًفػؾ ػعى شىػًريؼه ًفػي حى ٍجًمًسػؾ ؛ حتػى الى يىٍطمى مى ػٍدًلؾ كى ػٍدًلؾ ،كىٍجًهؾ كىعى ػًعيؼه ًمػٍف عى اٍلبىيِّنىػةي  .كىالى يىٍيػأىسى ضى
مىى مىفٍ  ػا، أىٍك  ،اَدعىى عى رىامن ػَؿ حى ا أىحى ػٍمحن ، ًإال صي اًئزه بىػٍيفى اٍلميٍسػًمًميفى ٍمحي جى ، كىالصُّ ٍف أىٍنكىرى مىى مى كىاٍليىًميفي عى

ٍيتىهي اليكـ فراجعت نفسؾ فيػه اءه قىضى بلىالن، الى يىٍمنىعىؾى قىضى َرـى حى أف ترجػع إلػى  ،كهيػديتى فيػه لرشػدؾ ،حى
َؽ قىدً  ػاًدم فػي اٍلبىاًطػؿً الحؽ ؛ فىًاَف اٍلحى ٍيػره ًمػفى الَتمى ػؽِّ خى عىػةي اٍلحى ميرىاجى ـى  ،يـه كى ـى .اٍلفىٍهػ ػا يػتمجمج  ،. اٍلفىٍهػ ًفيمى

                                  
 .42المائدة، ثية  (1)
 .174البقرة ، ثية  (2)
 .152األنعاـ، ثية  (3)
 .425- 424الجكزم ، عيكف الحكايات، ص  (4)
 .50-49حرص حكاـ األندلس عمى تحقيؽ العدؿ مع المتخاصميف ينظر ص (5)
 . 9الحجرات، ثية  (6)
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ػػٍدًرؾى ًمَمػػا لػػيس فػػي كتػػاب كال سػػنة ػػكرى عنػػد ذلػػؾ ،ثػػـ اٍعػػًرًؼ األىٍمثىػػاؿى كىاألىٍشػػبىا ى  ،ًفػػي صى  ،فًقػػًس األيمي
ٍد إلى أقربها ًإلىى الَمهً  ؽِّ كىأىٍشبىًههى  ،كىاٍعمى  .(1)ا ًباٍلحى

 عبدعبً: انؼذل يغ أْم انكزبة: 

نَِك فَٲد  ﴿حرص حكاـ األندلس عمى العدؿ مع أهؿ  الكتاب التزاما بقكله تعػالى: 
ٰ
زَقِى   ُع  فَهَِز ٱع  ذب   َٔ ًَ  َك

َد   اَل  أُِيش  ْ   رَزَّجِغ   َٔ ُْى   أَ ا َء ب   َءاَيُذُ  َٔ ُم   َٕ ًَ ُ  أَََضلَ  ثِ ذت    ِيٍ ٱَّللَّ دُ  ِكزَٰ أُِيذش  ذِذلَ  َٔ ذَُُكُى   ِِلَػ   ٛ ُ  ثَ َسثاُكذى    َسثاَُذب ٱَّللَّ َٔ 

هَُُب نََُب   ًَٰ نَُكى   أَػ  هُُكى    َٔ ًَٰ خَ  اَل  أَػ  ََُُب ُدجَّ  ٛ َُُكُى   ثَ  ٛ ثَ َٔ  ُ غُ  ٱَّللَّ ًَ ََُُب   َٚج   ٛ ِّ  ثَ  ٛ إِنَ َٔ  ًَ  .(2) ﴾ِ٘ٔصُٛش ٱن 

محمػػد بػػف عمػػرك بػػف  ضػػربفقػػد  ،تػػأثر حكػػاـ األنػػدلس بعدالػػة الخمفػػاء الراشػػديف مػػع أهػػؿ الكتػػاب
شػػكا القبطػػي محمػػد بػػف ف ،كأنػػا ابػػف األكػػرميف ،ألف فرسػػه سػػبقت فرسػػه قػػاؿ خػػذها ،العػػاص قبطػػي

 ،مػػيفألألبػػف الخطػػاب لمقبطػػي: اضػػرب ابػػف ا قػػاؿ عمػػرف ،لعمػػر بػػف الخطػػاب ،عمػػرك بػػف العػػاص
قػػػاؿ يػػػا أميػػػر  ،قػػػاؿ: أحمهػػػا عمػػػى صػػػمعة عمػػػرك فػػػك ا مػػػا ضػػػربؾ إال بفضػػػؿ سػػػمطانهففضػػػربه 
 ،قاؿ عمر بف الخطاب لعمرك بف العاص متى اسػتعبدتـ النػاس ،نيف قد ضربت مف ضربنيالمؤم

 .(3)هب راشدا فاف رابؾ ريب فأكتب إليقاؿ اذفكقد كلدتهـ أمهاتهـ أحرار ثـ التفت إلى المصرم 

كانػػت  فقػػد ،فمػػف الػػدالئؿ عمػػى عدالػػة حكػػاـ األنػػدلس عدالػػة عبػػد الػػرحمف الػػداخؿ  مػػع أهػػؿ الذمػػة
كانػػت تػػأتي لمخميفػػة هشػػاـ رأت حفيػػد  عبػػد الػػرحمف لمػػا ممػػؾ عبػػد الػػرحمف  ،(4)سػػارة  ذميػػة اسػػمها
ذا جاءت إلى ق ،كاعترؼ بذمامها ،كأحسف إليها ،تكسمت إليه  .(5)صر  ال يحجب عياله عنهاكا 

                                  
 .66ابف قتيبة، عيكف األخبار، ص (1)
 .15الشكرل، ثية  (2)
 .422-421الجكزم ، عيكف الحكايات، ص  (3)
بد الممؾ لتشكك عمها أرطباش، الػذم سػيطر عمػى ضػياعها فكتػب سارة، بنت المند ذهبت لمقابمة هشاـ بف ع (4)

خكتهػا عمػى سػنة الميػراث،  مضػائها كا  هشاـ لعاممه في أفريقيػا حنظمػة بػف صػفكاف، إلنصػافها مػف عمهػا أرطبػاش كا 
-266، ص1فيما كاف في يد كالدها كانفذ كتاب لعماله باألندلس ألبي الخطار ابف عمه، المقرم، نفح الطيب، ج

267. 
 .267، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (5)
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 عبثؼبً: انؼذل يغ اِلػذاء: 

كنيػػػكٍا   ﴿ :ان بقكلػػػه تعػػػالىعػػػدؿ حكػػػاـ األنػػػدلس مػػػع أعػػػدائهـ التزامػػػ نيػػػكٍا كي يفى ثمى َػػػًذ ا أىيُّهىػػػِ نل يىػػػ
ليكٍا  ًد ليكٍا نٍعػػ ًد ػػ مىػػىا أىاَل تىٍع نىِفي قىػػٍكـو عى ػػ ـٍ شى كي َن ًرمى ٍجػػ ًط كىالى يى ٍسػػ ًق ٍْل ثءى ًب هىدى َػػًه شيػػ يفى لم قىػػَكاًم

مى  ا تىٍع مى يره ًب ًب هى خى َف نلَم هى ًإ قيكٍا نلَم نَت كىٰل كى ٍق مَت بي ًل رى  .(1)﴾٥  ميكفى هيكى أىٍق

لما بعثه  (2)قكؿ عبد ا بف ركاحة ذلؾ ككذلؾ تأثران بصحابة رسكؿ ا صمى ا عميه كسمـ كمف
لقد " كا  :فقاؿ ،ألهؿ خيبر فأرادكا أف يرشك  ليرفؽ بهـ ،النبي محمد صمى ا عميه كسمـ
كبغضي لكـ عمى  ،يا كما يحممني حبي إ ...كألنتـ أبغض إلي ،جئتكـ مف عند أحب الخمؽ إلي

   .(3)" فقالكا: بهذا قامت السمكات كاألرض ،أف ال أعدؿ فيكـ
 . (4)مػػاعرؼ التػػاريخ فاتحػػان أعػػدؿ كال أرحػػـ مػػف العػػرب"د صػػدؽ غكسػػتاؼ لكبػػكف عنػػدما قػػاؿ: "لقػػ

 

عػػدؿ المسػػمميف كػػاف مػػف أهػػـ األسػػباب فػػي انتشػػار اإلسػػبلـ عبػػر الفتكحػػات قػػاؿ كايػػد قرعػػكش: "
ؿ الػببلد المفتكحػػة إذا مػا أخػذنا بعػيف االعتبػار مبمػغ الظمػـ الػذم كػاف يمحػؽ أهػ ،ىاإلسػبلمية األكلػ
 .(5)مف قبؿ حكامهـ

 كتاب عهد األماف لمنصارل قاؿ فيه عبد الرحمف الداخؿ:  ،فمف عدالة حكاـ األندلس مع األعداء

ثغى هللا انشدًٍ انشدٛى

عبػػد الػػرحمف ابػػف  الممػػؾ المعظػػـكتػػاب أمػػاف كرحمػػة، كحقػػف دمػػاء كعصػػمة، عقػػد  األميػػر األكػػـر 
معاكيػػة، ذك الشػػرؼ الصػػميـ، كالخيػػر العمػػيـ، لمبطارقػػة كالرهبػػاف، كمػػف تػػبعهـ مػػف سػػائر البمػػداف،  

كأعمالهػا، مػػا دامػكا عمػى الطاعػػة فػي أداء مػا تحممػك ، فأشػػهد عمػى نفسػه أف عهػػد  ال  قشػتالة أهػؿ
ة ثالؼ رطػؿ مػف الفضػة، كعشػرة عشػرة ثالؼ أكقيػة مػف الػذهب، كعشػر  ينسخ ما أقامكا عمى تأدية

                                  
  8المائدة، ثية  (1)
حد كالخندؽ كالحديبػة أعبد ا بف ركاحة كاف ممف شهد العقبة ككاف نقيب بف الحارث بف الخزرج شهد بدر ك  (2)

 8كخيبر كعمرة القضاء كالمشاهد كمها مع الرسكؿ محمد صمى ا عميه كسػمـ  إال الفػتح، استشػهد فػي مؤتػة عػاـ 
 . 238-235، ص 3ابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ج  هػ "
 .485، ص 1ف العظيـ، جثابف كثير، تفسير القر  (3)
 .309، ص 7رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، ج (4)
 .284االخبلؽ في اإلسبلـ، ص  (5)
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ثالؼ رأس مػػف خيػػار الخيػػؿ، كمثمهػػا مػػف البغػػاؿ، مػػع ذلػػؾ ألػػؼ درع كألػػؼ بيضػػة، كمػػف الرمػػاح 
الدردار مثمها في كؿ عاـ، كمتى ثبت عميهـ النكث بأسير يأسركنه، أك مسمـ يغدركنه، انتكػث مػا 

ر عػػاـ اثنػػيف كأربعػػيف عكهػػدكا عميػػه، ككتػػب لهػػـ هػػذا األمػػاف بأيػػديهـ إلػػى خمػػس سػػنيف، أكلهػػا صػػف
 .(1)كمائة

كتػب العزيػز فقػد  ،كهناؾ أيضان ركاية تدلؿ عمى عدالة حكاـ األندلس مع مف يخالفهـ في المػذهب
 ان فكتب الحكـ المستنصر كتابػ ،إلى الحكـ المستنصر يسبه كيشتمه ان بف المعز صاحب مصر كتاب

 :كالسبلـ ككتب لهعرفناؾ لهجكناؾ  قاؿ فيه أما بعد: فانؾ عرفتنا فهجكتنا كلك
 

 لســــــــــــــــــــــــــنا بنــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــروان

 كيــــــــــــــــف تبــــــــــــــــدلت بنــــــــــــــــا الحــــــــــــــــال  

   
 او دارت عمينـــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــدوائر

 ولــــــــــــــــــــــــــد المولـــــــــــــــــــــــــــود منـــــــــــــــــــــــــــا  

   
 تيممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو األرض

(2)واىتــــــــــــــــــــــزت لــــــــــــــــــــــو المنــــــــــــــــــــــابر  
 

     
 : انؼذل فٙ انًؼبيالد انزجبسٚخ:ثبيُبً 

ٍَ ﴿ التزامان بقكلػه تعػالى:  ،(3)حرص حكاـ األندلس عمى سبلمة المعامبلت مع الناس َٓذب انَّذِزٚ َٚذب أَٚا

َُُْٛكْى َكبرِت  ثِبْنَؼْذلِ  ْنَْٛكزُت ثَّ َٔ ًًّٗ فَبْكزُجُُِٕ  َغ ٍٍ إِنَٗ أََجٍم يا ْٚ  .(4)﴾آَيُُْٕا إَِرا رََذاَُٚزُى ثَِذ

 ربعؼبً: انؼذل فٙ انشٓبدح: 

إَِرا  ُه  ﴿تعالى:  قكله (5)األمر الذم دفع حكاـ األندلس لمعدؿ  في الشهادات ذِذنُٕاْ فَٲ زُى  َٔ ٕ   ػ  نَذ َٔ  ٌَ  َكذب

ٰٗ   َرا ثَ ذِ   ُش   ٓ ثَِؼ َٔ  ِ فُْٕا   ٱَّللَّ  ٔ نُِكى   أَ
ٰ
ٰىُكى َر صَّ ِّۦ َٔ ٌَ  نََؼهَُّكى   ثِ فالعدؿ في القكؿ بأف ال يظمػـ  (6) ﴾ٕ٘ٔرََزكَُّشٔ

كال يسػػػػتغؿ لسػػػػانه فػػػػي أم قػػػػكؿ  ،كال يػػػػنـ ،كال يفسػػػػد ،كال يغتػػػػاب،كال يفتػػػػرم ،كال يكػػػػذب ،فػػػػي قكلػػػػه
 . (7)سكاء أكاف ذلؾ عمى قريب أك بعيد يغضب ا سبحانه

                                  
 .250، ص8الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج  (1)
 . 235، ص 23االدب، ج  النكيرم، نهاية االرب في فنكف (2)
 .130حرص حكاـ األندلس عمى سبلمة المعامبلت مع الناس ، ينظر ص  (3)
 .282البقرة ، ثية  (4)
 .89حرص  حكاـ األندلس عمى العدؿ في الشهادات، ينظر ص   (5)
 .152األنعاـ، ثية  (6)
 .213عكدة، زاد المتقيف، ص (7)
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 :انؼذل فٙ انذكى ػبششاً:
كتطبيػػؽ شػػرع ا فػػي  ،عػػدؿ حكػػاـ األنػػدلس فػػي أحكػػامهـ ألف ا سػػبحانه كتعػػالى أمػػرهـ بالعػػدؿ

َيٍ نَّى  ﴿ أحكامهـ التزامان بقكله تعػالى: ُكى َٔ ُُْى ٱن   َٚذ  ئَِك 
نَٰ  ْٔ ُ ُ فَأ ب  أَََضَل ٱَّللَّ ًَ ٌَ ثِ فِذُشٔ َيذٍ﴿(1)﴾ٗٗ َكٰ  نَّذى   َٔ

ُكى ب   َٚذ  ًَ ُ  أَََضلَ  ثِ ئِكَ  ٱَّللَّ
نَٰ  ْٔ ُ ٌَ  ُْىُ  فَأ ٕ ًُ هِ

َيٍ نَّى  ﴿ (2)﴾٘ٗ ٱنظَّٰ ُكى َٔ ب   َٚذ  ًَ ُ  أَََضلَ  ثِ ئِكَ  ٱَّللَّ
نَٰ  ْٔ ُ ٌَ  ُْىُ  فَأ ِغقُٕ فَٰ  ٱن 

ٗ٤﴾(3). 

 .(4)فالعدؿ في الحكـ بيف الناس خمؽ مف أخبلؽ المسمـ يجب عميه أف يحافظ عميه كيتخمؽ به 

كيأخػػذ مػػف  ،كالمحكػػكـ ،لمدكلػػة ميػػزاف هػػك القػػانكف العػػادؿ الػػرحيـ الحكػػيـ الػػذم يحػػدد حػػدكد الحػػاكـ
فػػاذا لػػـ يكػػف لمدكلػػة ،كالطبقات ،كالهيئػػات ،كالجماعػػات ،كيقػػيـ العدالػػة بػػيف األفػػراد ،الظػػالـ لممظمػػكـ

: قػػاؿ تعػػالي ،(5)كاضػػطرب النظػػاـ ،عمػػت الفكضػػى ،ميػػزاف أك سػػخر ميزانهػػا مػػف غيػػر مػػا كضػػع
﴿ ٌَّ َ  ۞إِ ُيُشُكى   ٱَّللَّ ٔاْ  أٌَ َٚأ  ذِ  رَُؤدا َُٰ ََيٰ ٰٗ   ٱِل  َٓب إِنَ هِ  ْ إَِرا أَ زُى َٔ  ً ٕاْ  أٌَ ٱنَُّبطِ  ٍَ ٛ  ثَ  َدَك ًُ ُك ِل   رَذ  َؼذ    (6) ﴾ ثِٲن 

يػا بنػي قاؿ  الحكـ بف هشاـ  البنػه: " ،فمف الدالئؿ عمى التزاـ حكاـ األندلس بالعدؿ في أحكامهـ
كمعاقبة المسيء باساءته أف تتقي  ،كال تدعف مجازاة المحسف باحسانه ،ليؾطب نفسا بما يصير إ

 .(7)كتعدؿ في أحكامؾ" ،ا ما استطعت

قػائبلن: يػا بنػي فػبل تطمػؽ يػدؾ فػي  لمعػدؿ فػي أحكامػه  أكصى المنصكر بف عامر ابنػه عبػد الممػؾ
 (8)ختبلؿ ال محالة.فكؿ صرؼ راجع إلى ا ،اإلنفاؽ كال تقبض لظممة العماؿ فيختؿ أمرؾ سريعان 

 

 

 

                                  
 .44المائدة، اية  (1)
 .45المائدة، اية  (2)
 47المائدة،  (3)
 .212عكدة، زاد المتقيف، ص (4)
 .351- 350جمعة، خكاطر إيمانية كدعكية، ص  (5)
 .58النساء : أية  (6)
 .67-66، ص2ات المنثكرة، جابف السماؾ الزهر  (7)
 .76، ص 7الشنتريني، الذخيرة في محاسف الجزيرة ج (8)
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 الفصل ال انً : 
العدل عند حكام األندلس فً عهد اإلمارة مث 

 م928-م 756=هـ 386-هـ 838

 

 ارة ـام األندلس  فً عهد اإلمـ: مظاهر العدل عند حكالمبحث األول
 ارة م: تجاوزات العدل عند حكام األندلس فً عهد اإلالمبحث الثاني
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 المبحث األول
 (1)في عيد اإلمارة  ،مظاىر العدل عند حكام األندلس

كرعيتهـ  ،كأهمهـ ،كتدؿ سيرتهـ مع أنفسهـ ،تميز حكاـ األندلس في عهد اإلمارة بالعدؿ بكجه عاـ
مػيهـ بهػذا كفي مصادرنا اإلسبلمية ركايات كثيػرة تؤكػد تح ،عمى حرصهـ عمى االلتزاـ بمبدأ العدؿ

 .الخمؽ

:أٔالً: ػجذ انشدًٍ انذاخم
(2)

 :(و 811-و 757= 871ِ-ِ 831) 

كػاف عمػى سػيرة  ،(4)كصػؼ بػأكؿ أمػراء األمػكييف ،(3)لقب األمير بدأ منذ عهد عبد الرحمف الػداخؿ
فقد أهديت له جارية فقاؿ: "  ،ال يظمـ أحدان  ،ككاف عبد الرحمف الداخؿ عادالن  ،(5)جميمة مف العدؿ

ف أنػا اشػتغمت عنهػا بهمتػي فيمػا أطمبػه ظممتهػا ،  مػف القمػب كالعػيف بمكػافإف هذ ف اشػتغمت  ،كا  كا 
 .(6)"كردها إلى صاحبها ،كال حاجة لي بها اآلف ،بها عما أطمب ظممت همتي

                                  
خبلفػػػة اإلسػػػبلمية، سػػػكاء كانػػػت فػػػي عصػػػر الخبلفػػػة اإلمػػػارة : سػػػميت إمػػػارة ألنهػػػا أصػػػبحت منفصػػػمة عػػػف ال (1)

، ص 1العباسية، أك ما تبلها بعد ذلؾ إلى ثخر عهكد األندلس ، السرجاني، قصة األندلس مػف الفػتح لمسػقكط، ج
150. 

هك عبد الرحمف بف معاكية بف هشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بػف أميػة، كنيتػه أبػك  (2)
ـ ، بكيػػػػػع لػػػػػه بقرطبػػػػػة 731ق= 113بربريػػػػػة مػػػػػف سػػػػػبي المغػػػػػرب، كلػػػػػد بػػػػػدير حسػػػػػينة بدمشػػػػػؽ المطػػػػػرؼ، أمػػػػػه 

ـ قيػؿ عػف عبػد الػرحمف كػاف عالمػان حسػف السػيرة عػاش) 788ق= 172ـ ، تكفي عبد الرحمف عػاـ 756ق=138
ارل، البيػػاف المغػػرب فػػي ذ؛ ابػػف عػػ251، ص8سػػنة(، كلػػي بعػػد  هشػػاـ ، الػػذهبي،  سػػير أعػػبلـ النػػببلء، ج  62

؛ابػف 74، ص1؛ ابػف كثيػر، البدايػة كالنهايػة، ج592؛ ؛ السػيكطي، تػاريخ الخمفػاء، ص232األندلس، ص  أخبار
، 1؛الػػذهبي، العبػػر فػػي خبػػر مػػف غبػػر، ج 7، ص2تغربػػردم النجػػـك الزاهػػرة فػػي أخبػػار ممػػكؾ مصػػر كالقػػاهرة، ج

 .35الممالؾ، ص ؛ االصطخرم، مسالؾ134.؛ القرماني، أخبار الدكؿ كثثار األكؿ في التاريخ، ص 202ص
 .227زيدكف، تاريخ األندلس مف الفتح االسبلمي حتى سقكط الخبلفة في قرطبة، ص (3)
؛ ابػػف 153األمكيػػكف بنػػك أميػػة النسػػب لعبػػد شػػمس بطػػف مػػف قػػريش ، القزكينػػي، أسػػماء القبائػػؿ كأنسػػابها، ص (4)

 .85؛ القمقشندم، نهاية األرب في معرفة أنساب العرب، ص198سبلـ النسب، ص
؛ ابػػػف عػػػذارم، البيػػػاف المغػػػرب، 10؛ الخطيػػػب أعمػػػاؿ األعػػػبلـ، ص15، ص1الحميػػػدم، جػػػذكة المقتػػػبس، ج (5)

، ص 167، ص18، الصػػفدم، الػػكافي بالكفيػػات، ج240ص ، رسػػائؿ ابػػف حػػـز ؛ الػػذهبي، تػػاريخ 191؛ ابػػف حػػـز
 .368ب، ص؛السكيدم، سبائؾ الذهب في معرفة قبائؿ العر 242، ص11اإلسبلـ كفيات المشاهير األعبلـ، ج

 .42، ص3المقرم، نفح الطيب، ج (6)
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فهػك  ،يتضح مما سبؽ رفضه قبكؿ الجارية مؤشر عمى طبػع العػدؿ الػذم جبػؿ عميػه عبػد الػرحمف
 ،كال يريػػد أف يظمػػـ الرعيػػة باالنشػػغاؿ عنهػػا بالجاريػػة ،عنهػػا بالرعيػػة ال يريػػد أف يظممهػػا باالنشػػغاؿ

 .  الظمـنه رفضها ألنه بطبعه يحب العدؿ كيكر أالكاضح 

يسػمح لمضػعفاء ك  ،كينظػر بنفسػه فػي قضػاياهـ ،كيسػمع مػنهـ ،كمف عدالتػه أنػه كػاف  يقعػد لمعامػة
ف العامػػػة دخػػػؿ إلػػػى مجمػػػس . فقػػػد ركم أف رجػػػبلن مػػػ(1)لرفػػػع ظبلمتػػػه دكف مشػػػقة  ،بالػػػدخكؿ عميػػػه

بأنػػه  (2)سػػعيد بػػف أبػػي هنػػد الطميطمػػي يػػدعىك  ،األميػػر عبػػد الػػرحمف كعػػرض بأحػػد رجػػاؿ األميػػر
أصػمح ا األميػر يظػف كدافػع سػعيد عػف نفسػه بػالقكؿ: " ،فراجع األمير سػعيدان   ،(3)يتصؼ بالرياء

قػػػد فسػػػدت  ،رة رجػػػؿبنػػػا سػػػكء السػػػريرة مػػػع حسػػػف العبلنيػػػة فمػػػا ظػػػف األميػػػر أعػػػز  ا تعػػػالى بسػػػري
كيستحسػنكف كسػكتهـ فقػاؿ إنهػـ مػا أخػذكا  ،كرأل الناس ينظػركف إلػى قػـك كسػاهـ األميػر ،عبلنيته

 .(4)أم أنهـ بدلكا فيها دينهـ" ،ذلؾ إال ببخس الثمف

رض بأحػػد رجالػػػه لػػكال عػػػدؿ األميػػر عبػػد الػػرحمف لمػػػا تجػػرأ رجػػؿ مػػف العامػػػة أف ييٌعػػ مػػف المبلحػػظي 
 .المقربيف في مجمسه

فػػػي منصػػػرفه عنهػػػا رجػػػؿ مػػػتظمـ  ،كل أف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف معاكيػػػة حضػػػر جنػػػازة فتصػػػدل لػػػهيػػػر ك 
فقػاؿ لػه: تنصػؼ  ،كأنػا أسػتجيرؾ مػف الظمػـ ،فقػاؿ:" أصػمح ا األميػر إف قاضػيؾ ظممنػي ،عامي

كقاؿ أسألؾ بػا لمػا برحػت مػف مكانػؾ حتػى تػأمر قاضػيؾ  ،إف صدقت فمد الرجؿ يد  إلى عنانه
كدعػا بالقاضػي  ،كالتفػت إلػى مػف حكلػه مػف حشػمه فػرثهـ قمػيبلن  ،كجـ األميػربانصافي فانػه معػؾ فػ

 ".(5)كأمر بانصافه

                                  
 .332، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (1)
أبػك هنػػد الطميطمػػي هػػك عبػػد الػػرحمف بػػف هنػػد األصػػبحي مػف أهػػؿ طميطمػػة يكنػػي بأبػػا هنػػد سػػمع مػػف مالػػؾ بػػف  (2)

، ـ  ، ابػػف الفرضػػي851هػػػ= 200أنػػس، ككػػاف مكرمػػا ككػػاف يسػػميه حكػػيـ األنػػدلس اسػػتكزر  بعػػض الخمفػػاء ، ت 
 .156-155تاريخ عمماء األندلس، ص 

 .166الرياء باألعماؿ هك الشرؾ األصغر، القرني ، العظمة، ص (3)
 .203، ص1عياض، ترتيب المدارؾ، ج (4)
 .37، ص2المقرم، نفح الطيب، ج (5)
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أسػػند إليػػه الػػذم  ،(1)القاضػػي معاكيػػة بػػف صػػالحكمػػف عدالػػة عبػػد الػػرحمف حسػػف اختيػػار القضػػاة ك 
منصػػػب فػػي يف القضػػاة الزاهػػػد ،ككػػػاف ينتقػػي مػػػف القضػػاة ،(2)صػػػؼ بأنػػه ثقػػةكك  ،ءمنصػػب القضػػا

 .(4)الذم عرض عميه تكلي قضاء  فرفض ،(3)ف عمرافالقضاء كمصعب ب

لقػد  ،أك ال تتماشػى مػع أهكائػه ،كمف عدله قبكله بأحكاـ القضاء حتى لك كانت تمؾ األحكاـ ضػد 
كقػػاؿ لمقاضػػي عبػػد  ،كهػػك مػػف المقػػربيف إليػػه ،قبػػؿ عبػػد الػػرحمف الػػداخؿ بحكػػـ ضػػد حبيػػب القرشػػي

كمػف  ،(6)فأشػتريها لحبيػب مػف مػالي،أف يبيعكها : لعؿ الذيف استحقكا الضػيعة(5)الرحمف بف طريؼ
كلػـ  ،الكاضح أنه لـ يتدخؿ في حكـ القاضي بالرغـ مف أنه حكػـ لغيػر صػالح الرجػؿ المقػرب منػه

فيشػتريها عبػد  ،بيػع خصػمه الضػيعةيجد عبد الرحمف سػبيبلن إلكػراـ حبيػب القرشػي إال تمنيػه بػأف ي
 .ؿ عػػػدـ تػػػدخؿ الحكػػػاـ بأحكػػػاـ القضػػػاةلعػػػدكال شػػػؾ أف مػػػف أهػػػـ مقكمػػػات ا ،الػػػرحمف كيهبهػػػا لػػػه

 

أمػػر بتكليهمػػا منصػػب  ،كمعاكيػػة بػػف صػػالح ،(7)أنػػه عنػػدما عمػػـ بكفػػاءة عمػػرك بػػف شػػراحبيؿيػػركل ك 
فكتػػب  ،كفػػي إحػػدل المػػرات لػػـ يبعػػث بتكليػػة معاكيػػة ،كمػػرة معاكيػػة ،بالتنػػاكب مػػرة عمػػرك ءالقضػػا

كأنػػا  ،كليتنػػي القضػػاء كأنػػا كػػار  فقػػاؿ لػػه معاكيػػة: ،معاكيػػة إلػػى عبػػد الػػرحمف كغضػػب عبػػد الػػرحمف
كلقػػد سػػأؿ الكاليػػة  ،الػػذم أقعػػد  بفضػػؿ العػػاـ الػػذم أعمػػؿ بػػه لمػػاذا تنكػػر عمػػي ،أعتػػاش فػػي العػػاـ

                                  
أنه  معاكية بف صالح، دخؿ األندلس قبؿ دخكؿ عبد الرحمف الداخؿ كهك مف جمة العمماء عالي الركاية يذكر (1)

ركل عف مالؾ بف أنس يقاؿ: إف عبد الرحمف الداخؿ بعته لمشاـ؛ لكي يقنع أختيه في الشاـ أف يأتيا إلى األندلس 
فرفضػػتا، كال  عبػػد الػػرحمف الػػداخؿ القضػػاء كعػػزؿ أخػػر أيػػاـ عبػػد الػػرحمف الػػداخؿ " ابػػف سػػعيد، المغػػرب فػػي حمػػى 

 ." 103، ص1المغرب، ج
 .307-304الحميدم، جذكة المقتبس، ص(2)
مصعب بف عمراف، شامي األصؿ دخؿ األندلس في عهػد عبػد الػرحمف الػداخؿ، ركل عػف األكزاعػي ال يتقمػد  (3)

مذهبان يقضي بما يرا  صكابان ككاف خيران أقر  الحكػـ فػي منصػب القضػاء بعػد أبيػه هشػاـ حتػى مػات مصػعب " ابػف 
 .144، ص1سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج

 .228ماء األندلس، صالفرضي، تاريخ عمابف (4)
، ـ.فعبػػػد الػػػرحمف بػػػف طريػػػؼ كػػػاف قاضػػػيان لعبػػػد الػػػرحمف بػػػف معاكيػػػة مػػػع معاكيػػػة بػػػف صػػػالح ذكػػػر  أحمػػػد ، (5)

 .155ص
 . 41الخشني، قضاة قرطبة، ص  (6)
عمرك بف شراحبيؿ بف محمد المعافرم، مف أهؿ قرطبة كاف قاضيان أياـ عبد الرحمف بف معاكية قاؿ قاسـ بف  (7)

الفرضػػػي، تػػػاريخ عممػػػاء األنػػػدلس، ابػػػف بػػػف شػػػراحبيؿ هػػػك جػػػد بنػػػي شػػػراحبيؿ هػػػؤالء الػػػذيف عنػػػدنا، أصػػػبغ عمػػػرك 
 .189ص
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ُِٙٱج  ﴿يكسؼ عميه السبلـ قاؿ تعالى  ٰٗ  َؼه  ٍِ  َػهَ ِض   َخَضا ئِ َس  فقبػؿ عبػد  (1) ﴾٘٘ َػهِذٛى   َدفِذٛ    إَِٙ  ٱِل 
 .(2)كعزؿ عمران  ،الرحمف بالحجة

مػف مظػاهر العػدؿ  ، بلحظ حرص عبد الرحمف عمى اإلفادة مف رجميف اتصفا بالعػدؿ كالكفػاءةكي 
غضػب مػف القاضػي  ،اعندما عمـ أف الكفػاءة تتػكافر فيهمػف ،عند عبد الرحمف المساكاة بيف القضاة

عبػػد  كهػػا هػك يطمبػػه؛ غضػبي  ،ء معاكيػة بػف صػػالح؛ ألف القضػاة كػػانكا يفػركف مػػف منصػب القضػا
ف  ،القضػػاء مػػف أراد  ىفمػػف أقػػػكاؿ الفقهػػاء يجػػب أال يػػػكل ،نابعػػا مػػػف فػػراغالػػرحمف لػػيس  كطمبػػػه كا 

عمػػر ابػػف الخطػػاب ب كهػػك يقتػػدم ،اجتمعػػت فيػػه شػػركط القضػػاة مخافػػة أف يككػػؿ إليػػه فػػبل يقػػكـ بػػه
فقػاؿ لػه عمػر كػدت  ،ؿ القضػاءأكأعجبه فاذا هك يس ،إلى شاب في كفد عميه فاستحبل الذم نظر 

. كلكػػف يبلحػػظ أف فػػي حالػػة  معاكيػػة (3)ف األمػػر ال يقػػكل  عميػػه مػػف يحبػػهإ ،أف تغرنػػا مػػف نفسػػؾ
ككػذلؾ نسػتنتج أنػه لػـ تكػف عقميػة  ،كتػأقمـ عمػى أف يتػكال   سػنة ثػـ يجمػس سػنة ،تختمؼ ألنه تكلى

 ،كال الػػدليؿ حينمػػا عػػرض عميػػه معاكيػػة برهانػػه ،عبػػد الػػرحمف بعقميػػة العنيػػد الػػذم ال يقبػػؿ البرهػػاف
كمػف الظمػػـ ضػرب ذلػػؾ  ،العػػدؿ قبػكؿ القػكؿ إذا كػػاف مػدعمان بالبرهػػاف كالػدليؿ فمػف ،كدليمػه قبػؿ بػػه
ألف ذلػؾ  ،كيرل الباحث أنه مف األزهد أف ال يراجػع معاكيػة عبػد الػرحمف كيعاتبػه ،بعرض الحائط

 ال يميؽ بالقاضي المسمـ. 
 كصدؽ الشاعر سعيد  بف حميد عندما قاؿ:
ــــــــــــــل ــــــــــــــاء قمي ــــــــــــــك فالبق ــــــــــــــل عتاب  أقم

ـــــــــــــ   ـــــــــــــدىر يعـــــــــــــدل ت ـــــــــــــلوال (4)ارة ويمي
 

   
كزيػػر  ،(5)فػػرغـ عداكتػػه مػػع الصػػميؿ بػػف حػػاتـ ،ككصػػؿ عػػدؿ األميػػر عبػػد الػػرحمف إلػػى معارضػػيه

 إال أف ذلؾ لـ يمنعه مف قكؿ الحؽ فيه قاؿ: " ما رأيت مثمه رجبل لقد صحبني (6)يكسؼ الفهرم
                                  

 .55يكسؼ، ثية  (1)
 .39-38الخشني، قضاة قرطبة، ص (2)
 .258، ص 2القرطبي، المقدمات كالممهدات، ج (3)
 .166، ص 2ابف رشيؽ، العمدة في محاسف الشعر كثدابه كنقد ، ج (4)
حػاتـ بػف شػمر بػف ذم الجكشػف، أصػمه مػف الككفػة، جػد  شػمر قتػؿ الحسػيف بػف عمػي رحمػه ا الصميؿ بػف  (5)

 .56قتؿ المختار شمر،مؤلؼ مجهكؿ، أخبار المجمكعة، فتح األندلس، ص
يكسػػؼ بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي عبيػػدة بػػف عقبػػة بػػف نػػافع الفهػػرم أميػػر األنػػدلس، عنػػدما قتػػؿ الكليػػد بػػف يزيػػد  (6)

كاألنػػدلس، كهاجػػت القبائػػؿ ثػػـ اتفقػػكا عمػػى تقػػديـ يكسػػؼ باألنػػدلس عمػػيهـ إلػػى أف تجتمػػع اضػػطرب، أمػػر المغػػرب 
األمػػة عمػػى خميفػػة فمهػػد الجزيػػرة كمهػػا، كامتػػدت أيامػػه إلػػى أف دخػػؿ عبػػد الػػرحمف بػػف معاكيػػة بػػف هشػػاـ األنػػدلس 

هير كاإلعػبلـ، ـ ، الذهبي، تاريخ اإلسبلـ ككفيػات المشػا756هػ= 138فحارب يكسؼ، كهزمه في ذم القعدة سنة 
 .571، ص 8ج 
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 . (2)كال خرجت دابتي عف دابته ،فما لمست ركبتي ركبته ،(1)مف البير  إلى قرطبة

مػػف يأتيػػه إذ ركم أنػػه أمػػر بػػألؼ دينػػار ل ،مػػف عدالػػة عبػػد الػػرحمف الػػداخؿ أنػػه كػػاف يفػػي بكعػػكد ك 
فقػػاـ رجػػؿ يػػدعى مسػػكار بقتػػؿ عبػػد الػػرحمف الفهػػرم كجػػاء بػػرأس  ،(4()3)بػػرأس عبػػد الػػرحمف الفهػػرم
 .(5)الداخؿ فقاـ عبد الرحمف بمكافأتهالفهرم إلى عبد الرحمف 

عهد فكؿ فعؿ فيه فمف العدؿ الكفاء بال ،الداخؿ كاف يفي بكعكد  تؤكد هذ  الركاية أف عبد الرحمف
 .استقامة فهك عدؿ

إذ  ،كمف المكاقؼ التي تبػيف عػدؿ عبػد الػرحمف مػع خصػكمه االقتصػاص مػف قتمػة يكسػؼ الفهػرم
 .(6)"كأمػػػر بضػػػرب أعنػػػاقهـ ،كتنظمػػػكف طػػػاعتي ،قػػػاؿ لهػػػـ:" لػػػـ تحفظػػػكا مػػػكالكـ فكيػػػؼ تحفظػػػكني

 

فػاف يكػػف التقصػير لػػؾ مقػدمان فعػػد أمػػا بعػد: " ،كتػػب عنػه أميػة بػػف زيػد ،الػهكمػف عدالتػه متابعػػة عم
 .(7)تقدمت فاعتمد عمى أيهما أحببت" كقد عممت ما ،أف يككف لؾ مؤخران  ،االكتفاء

ككذلؾ مف عدالته مع أهؿ الذمة أنه لما ضاؽ بالمسمميف مسجد قرطبة نظر عبػد الػرحمف لضػيؽ 
كأكسػػع لهػػـ البػػذؿ فيػػه كفػػاء  ،بيػػع مػػا بقػػي مػػف الكنيسػػة كسػػألهـ ،كأحضػػر أعػػاجـ قرطبػػة ،المسػػجد

 .(8)نائسهـ التي كانت هدمت كقت الفتحكأباح لهـ بناء ك ،بالعهد الذيف صكلحكا عميه

 

                                  
الحميرم، الركض المعطػار،  ،قرطبة قاعدة األندلس كأـ مدنها كمستقر خبلفة األمكييف بها كثثارهـ بها ظاهرة (1)

 .574، ص 2؛ اإلدريسي، نزهة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، مج 456ص
 .349الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرطانة، ص  (2)
الفهػػرم، المعػػركؼ بالصػػقمبي، ألنػػه كػػاف طكيػػؿ أشػػقر مثػػؿ الصػػقالبة، النػػكيرم، نهايػػة عبػد الػػرحمف بػػف حبيػػب  (3)

 . 312؛  العبادم، التاريخ العباسي كاألندلسي، ص 203، ص 23األرب في فنكف األدب، ج
 .203، ص23النكيرم، نهاية اإلرب في فنكف األدب، ج (4)
 .11العذرم، ترصيع األخبار كتنكيع اآلثار، ص  (5)
 .234ف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، صاب (6)
 .239ـ. ف، ص(7)
 .350، صـ.ف(8)
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أف عبػػد الػرحمف ابتػػاع الشػطر الثػػاني مػف النصػػارل بمئػة ألػػؼ  ،كمػف أركع مػػا ذكػر  اإلمػػاـ الػذهبي
 : ة البمكم. قاؿ دحي(1)دينار كقبضكها أماـ مؤل مف الناس

 

 بنيـــــــت ألىـــــــل الـــــــدين بـــــــالغرب مســـــــجدا

 ليركـــــــــــــع لمـــــــــــــرحمن فيـــــــــــــو ويســـــــــــــجد  

   
 جمعــــــت لــــــو األكفــــــاء مــــــن كــــــل صــــــانع

 فقـــــــــــــام بمــــــــــــــن ا بيتــــــــــــــًا ممجــــــــــــــدا  

   
 فمـــــــا لبثـــــــوه  يـــــــر حـــــــول ومـــــــا خــــــــال

(2)إلـــــــــــى ان أقـــــــــــاموه منيعـــــــــــًا مشـــــــــــيدا  
 

   
 

ف بكسػع عبػد الػرحمف أف فهناؾ مكاقؼ كػا ،(3)العادؿ مف قدر أف يجكر فمـ يفعؿ":" قال جالينوس
فكانت بمنتهى  ،كمف هذ  المكاقؼ معاممته لزكجة يكسؼ الفهرم كابنتيه ،يظمـ فيها كلكنه لـ يفعؿ

كأمػر بضػـ  ،فعؿأ :فقاؿ ،يا ابف عـ أحسف كما أحسف ا إليؾ" قمنا لعبد الرحمف: ،الرأفة كالرحمة
تسػمى حمػؿ هػي أـ  بنػة الفهػرم جاريػةك أهػدت إليػه ا ،النساء إلى دار  كبات هذ  الميمة في القصر

 .(4)هشاـ رحمها ا"

عبد مير كلكنه لـ يفعؿ؛ حيث ثار عمى األ ،كهناؾ مكقؼ ثخر لعبد الرحمف كاف بكسعه أف يجكر
كتحته فػرس  ،عبد الرحمفاليه  نظرفكقد حمؿ عمى بغؿ  ،الرحمف بف معاكية ثائر فغزا  كظفر به

فػػػرس مػػػاذا تحمػػػؿ مػػػف العفػػػك  قػػػاؿ الثػػػائر: يػػػافكالنفػػػاؽ؟ قػػػاؿ:" يػػػا بغػػػؿ مػػػاذا تحمػػػؿ مػػػف الشػػػقاؽ ك 
 .(5)؟ فقاؿ له عبد الرحمف: كا ما تذكؽ مكتا عمى يدم أبدا"كالرحمة

إال انػه بعػد االنتهػاء مػف  ،كهناؾ أيضا مكقػؼ لعبػد الػرحمف كػاف قػادران عمػى أف يػبطش بمعارضػيه
 (6)مكقعة المصارة

                                  
 . 248، ص8سير أعبلـ النببلء، ج  (1)
 .248ـ.ف، ص(2)
 .132ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء في طبقات األطباء، ص (3)
 .51-50ابف القكطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص  (4)
؛ ابف عذارم، البيػاف المغػرب فػي أخبػار األنػدلس كالمغػرب، ص 11، ص2زهرات المنثكرة، جابف السماؾ، ال (5)

239. 
المصارة هذ  الكاقعة كانت لعبد الرحمف الداخؿ ضد يكسػؼ الفهػرم " ابػف سػعيد، المغػرب فػي حمػى المغػرب،  (6)
 ." 131، ص1ج
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اخؿ كصػؼ ينطبػؽ عمػى سياسػة عبػد الػرحمف الػد .(1)ال تستأصمكا شأفة أعداء ترجكف صداقتهـ" "
النػػاس ثػػبلث طبقػػات تسكسػػهـ ثػػبلث سياسػػات: طبقػػة مػػف األحػػرار تسػػاس ركاف عنػػدما قػػاؿ: "انكشػػ

كطبقػة مػف  ،كطبقة مف خاصة األشرار تساس بالغمظة كالعنؼ كالشػدة ،فكالميف كاإلحسا ،بالمطؼ
 . (2)هـ الميف"ئبل تحرجهـ الشدة كيبطر العامة تساس بالغمظة كالميف؛ ل

كدخػػػؿ  ،كمػػػف المكاقػػػؼ الدالػػػة عمػػػى عدالػػػة عبػػػد الػػػرحمف عنػػػدما انتصػػػر عمػػػى حسػػػيف األنصػػػارم
؛ فقػاؿ: " فيػه النعمػة  يكا لػكال أف هػذا اليػكـ يػـك أسػبغ عمػسرقسطة أحػد الجنػد هنػأ  بصػكت عػاؿو

مػػف هػػك دكنػي؛ ألصػػميتؾ مػػا تعرضػت لػػه مػػف  ىذلػؾ أف أنعػػـ فيػػه عمػ يمػف هػػك فػكقي فأكجػػب عمػػ
مف تككف حتػى تقبػؿ مهنئػان رافعػان صػكتؾ غيػر مػتمجمج، كال متهيػب لمكػاف اإلمػارة كال  ،كء النكاؿس

ف جهمؾ ليحممؾ عمى العكد لمثمها ،حتى كأنؾ تخاطب أباؾ أك أخاؾ ،عارؼ بقيمتها فبل تجد  ،كا 
 مثؿ هذا الشافع في مثمها مف عقكبة، فقػاؿ: كلعػؿ فتكحػات األميػر يقتػرف اتصػالها باتصػاؿ جهمػي

كقػػاؿ:  ،كذنػػكبي فتشػػفع لػػي متػػى أتيػػت بمثػػؿ هػػذ  الزلػػة ال أعدمنيػػه ا تعػػالى، فتهمػػؿ كجػػه األميػػر
لػػيس هػػذا باعتػػذار جاهػػؿ ثػػـ قػػاؿ: نهكنػػا عمػػى أنفسػػكـ إذا لػػـ تجػػدكا مػػف ينبهنػػا عميهػػا كرفػػع مرتبتػػه 

  .(3) كزاد في عطائه"

بػأف مػٌف عميػه كنصػر   ،الىتػذكر نعمػة ا سػبحانه كتعػ ،يتضح مما سبؽ أف عبػد الػرحمف الػداخؿ
كبالميف  ،كأف سياسته مع الرعية امتازت بالشدة عندما يككف هناؾ خطأ ،عمى عدك   في سرقسطة

 .تكريمػػػػه لمرعيػػػػة كزيػػػػادة العطػػػػاء لهػػػػا ،ككػػػػاف مػػػػف مظػػػػاهر المػػػػيف ،عنػػػػدما يمػػػػتمس العػػػػذر لرعيتػػػػه
سػبلـ بالكميػة فػي بػبلد اإللػكال عبػد الػرحمف الػداخؿ النتهػى : كأهـ ما قيؿ عػف عبػد الػرحمف الػداخؿ

 .(4)األندلس

رب العدنانيػة قاؿ عنه أبك جعفر المنصكر: صقر قريش دخؿ المغرب كقد قتؿ قكمػه فمػـ يػزؿ يضػ
 .(5)بالقحطانية حتى ممؾ

                                  
 . 157، ص1مسقكط، ج ؛ السرجاني، قصة األندلس مف الفتح ل42، ص3المقرم، نفح الطيب، ج (1)
 .56، ص1كرة، جثابف السماؾ، الزهرات المن (2)
 .41، ص3المقرم، نفح الطيب، ج (3)
 .6السرجاني، قصة األندلس مف الفتح إلى السقكط، ص (4)
 .251، ص8الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج  (5)
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(و 787 – 711= ْـ  811-871ثبَٛبً : ْشبو ثٍ ػجذ انشدًٍ  )
(1)

: 

 .(2)قكمه باألندلسبمنزلة عمر بف عبد العزيز في  ،مف أئمة العدؿ ىكاف هشاـ الرض

:" العػػدكؿ بعػػد صػػحابة رسػػكؿ ا : معاكيػػة بػػف -محمػػد صػػمى ا عميػػه كسػػمـ -قػػاؿ عنػػه ابػػف حػػـز
 .(4)ىهشاـ الرض ،(3)محمد المهدم ،عمر بف عبد العزيز ،يزيد

 ،مػف فػراغ؛ فهنػاؾ العديػد مػف الػدالئؿ التػي تػدلؿ عمػى ذلػؾ إف كصؼ ابػف حػـز لهشػاـ لػيس نابعػان 
كػاف يبعػث بقػـك مػف ثقاتػه إلػى  إذ   ،يذهب بسيرته مذهب عمر بف عبػد العزيػز فمنها " كاف هشاـ

فػػاذا انتهػػي إليػػه حيػػؼ مػػف أحػػدهـ  ،كيخبركنػػه بحقائقهػػا ،فيسػػألكف النػػاس عػػف سػػير عمالػػه ،الكػػكر
 .(5)كلـ يستعممه بعد" ،كأنصفه ،كأسقطه ،أكقع به

أف يػػزيف مكسػػمنا  -تعػػالى– لمالػػؾ بػػف أنػػس فقػػاؿ: "نسػػأؿ ا (6)لقػػد كصػػفه زيػػاد بػػف عبػػد الػػرحمف
قػبض  ،حاكمػا بالسػنة كالكتػاب ...قاؿ عنه ابف عذارم: "كاف رحمه ا بسػط البنػاف  (7)"بمثؿ هذا

 عػػػػادالن  ككػػػػاف كريمػػػػان  ،لػػػػـ يأخػػػػذ  فػػػػي ا لكمػػػػة الئػػػػـ ،كضػػػػعها فػػػػي حقهػػػػاك الزكػػػػكات مػػػػف طرقهػػػػا 
 .(8)أياـ حياته"كال زلة في  ،لـ تعرؼ له هفكة في حداثته ،عاقبلن  متكاضعان فاضبل ن 

                                  
األمير أبك الكليد المركاني، بكيع هشاـ بف عبد الرحمف بف معاكية، كانت خبلفته سبع سنيف كتسعة أشهر، ،  (1)

ـ ، كعهػد 796ق= 180ـ ، كعمػر  ثبلثػكف سػنة، مػات فػي صػفر 788ق = 172باألندلس عند مػكت كالػد  سػنة 
 .253ك ص 8، الذهبي، سير أعبلـ النببلء،  ج208، ص 27لكلد  الحكـ ، الصفدم الكافي بالكفيات، ج 

 .12الخطيب، أعماؿ األعبلـ، ص  (2)
ـ ، الجكزم، المنتظـ 744ق= 127اسمه محمد بف عبد ا كيكنى بأبي عبد ا كلد بأيدج،  سنة  المهدم : (3)

 .250، ص 1في تاريخ األمـ كالممكؾ، ج 
، ج(4)  .75، ص 2رسائؿ ابف حـز
؛ ابػػف عػػذارم، البيػػاف المعػػرب فػػي أخبػػار المغػػرب كاألنػػدلس، 337كص336، ص 1المقػػرم، نفػػح الطيػػب، ج (5)

 .244ص 
د بف عبد الرحمف قرطبػي يكنػى أبػا عبػد ا قيػؿ: مػف كلػد حاطػب بػف أبػي بمتعػة، زيػاد هػك أكؿ مػف أدخػؿ زيا (6)

إلى األندلس مكطأ مالؾ بف أنس، عرض عميه األمير هشاـ، منصب القضاء كخرج هاربان بنفسه ،عياض، ترتيػب 
 .201-200، ص1المدارؾ، ج

 .120مؤلؼ، مجهكؿ، أخبار مجمكعة فتح األندلس، ص  (7)
 .244البياف المعرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص  (8)
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يكثػػر  ،كيعػػدؿ فػػي الرعيػػة ،كيعػػكد المرضػػى ،كػػاف متػػدينان كرعػػان يشػػهد الجنػػائزقػػاؿ عنػػه الػػذهبي: "
 .(1)يتعاهد المساكيف ،الصدقات

كيتصػدؽ بالصػدقات  ،يشػهد الجنػائز ،يعػكد المرضػى ،كػاف حسػف السػيرة متحريػان لمعػدؿ"قيؿ عنه: 
يتحػػرل بهػػا  ،كمعػػه صػػرر الػػدراهـ ،شػػديدة المطػػر ،كربمػػا كػػاف يخػػرج فػػي الميػػالي المظممػػة ،الكثيػػرة

 .(2)ـ يزؿ مشهكر مف أمر  إلى أف مات"ل ،كذكم البيكتات مف الضعفاء ،المساكيف

يػركل أنػه  ،لرعيتػه كػاف هشػاـ بػف عبػد الػرحمف منصػفان  ،(3)هشػاـ بالرضػا لفضػمه كعدلػهعرؼ كقد 
 ،ؿ أكقفػػه شػػفقة عمػػى العامػػؿيقػػاؿ:  إف أحػػد رجػػاؿ العامػػ ،اعتػػرض لػػه يكمػػا مػػتظمـ مػػف أحػػد عمالػػه

احمػؼ عمػى كػؿ مػا ظممػؾ فيػه؛ فػاف كػاف ضػربؾ ككصؿ الخبر لهشػاـ فبعػث إلػى الشػاكي كقػاؿ: "
أك أخػػػذ لػػػؾ مػػػاال، فخػػػذ مػػػف مالػػػه مثمػػػه، إال أف يكػػػكف  ،أك هتػػػؾ لػػػؾ سػػػترا، فاهتػػػؾ سػػػتر  ،فاضػػػربه

 . (4)أصاب منؾ حدان مف حدكد ا"

كالتزاـ بسنة النبي محمد صمى ا عميه  ،صرفه عدؿ: أف عبد الرحمف تالشاهد مف النص السابؽ
ذا ظمـ العامػؿ فيجػب أف يقػتص  ،فهك يريد أف يطبؽ مبدأ العدالة  داخؿ مؤسسات الدكلة ،كسمـ كا 
 منه.

كيسػػتدؿ عمػػى ذلػػؾ بػػبعض األمثمػػة: لقػػد أحسػػف  هشػػاـ  ،كمػػف عدالػػة هشػػاـ حسػػف اختيػػار  القضػػاة
لقػد كػاف مػػف  ،أيػػكب بػف سػعد بػف بكػر بػف  هػرزاف ف جعفػر بػف سػميماف بػفبػعنػدما اختػار أسػباط 

خكتػػه فػػي إكأنػػه لػػـ يشػػارؾ  ،حػػيف بمغػػه زهػػد  ككرعػػه ،كال  األميػػر هشػػاـ قضػػاء البيػػرة (5)أهػػؿ البيػػرة
ككسػع عميػه  ،كانفػرد لمعبػادة فاسػتقدمه هشػاـ كتكسػـ فيػه الخيػر ،كابتاع منزالن بطػراليش ،ميراث أبيه

 .(6)كأقر  الحكـ كلـ يعزله ،هالرزؽ ككهب له ضياعا كثيرة تعرؼ باسم

                                  
 .253، ص8سير أعبلـ النببلء، ج (1)
 .12المراكشي، المعجب في تمخيص أخبار المغرب، ص  (2)
 .213جبكر ، الممكؾ الشعراء، ص (3)
 ؛ مؤلػػػؼ مجهػػػػكؿ، أخبػػػار مجمكعػػػػة244ابػػػف عػػػػذارم، البيػػػاف المعػػػػرب فػػػي أخبػػػػار األنػػػدلس كالمغػػػػرب، ص  (4)

 .121األندلس، ص 
البيرة ، هي ككرة كبرة مف األندلس، كمدينة متصمة بأراضي ككرة  قبرة، بيف القبمة كالشرؽ مف قرطبة، بينها  (5)

 .289، ص  1كبيف قرطبة  تسعكف ميبلن ، كأراضها كثيرة األنهار كاألشجار، ياقكت ، معجـ البمداف، ج
 .250-249ابف اآلبار، التكممة لكتاب الصمة،  ص  (6)
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فعندما رفض قاؿ له: " لئف لـ تعمػؿ  ،ككذلؾ مف حسف اختيار  لمقضاة اختيار مصعب بف عمراف
 . (1)"سطكف بؾ سطكة تزيؿ اسـ الحمـ عنيعمى القضاء أل

 ،عنػػدما أراد تعيػػيف زيػػاد بػػف عبػػد الػػرحمف خػػرج هاربػػان بنفسػػهأنػػه  اختيػػار  لمقضػػاةككػػذلؾ مػػف حسػػف 
 .(2)"نه فرجعكأم ،الناس كزياد حتى أكؼ أهؿ الرغبة في الدنيا تاـ:" ليفقاؿ هش

بينما أقدـ حكاـ أخركف عمى ضرب كسجف  ،هشاـ عف زياد الذم فر مف منصب القضاءلقد عفا 
لػػـ يقبػػػؿ منصػػب القضػػػاء  ،مػػف فػػر مػػػف منصػػب القضػػػاء مثػػؿ النعمػػاف بػػػف ثابػػت رضػػػي ا عنػػه

 .(3)فضرب كحبس

الرحمف عندما أصر عميه الكزراء قاؿ لهـ: " إف كليتمكني كجاءني أحد   زياد بف عبدكيركل أف 
ككمفتكـ البينة لما أعرؼ مف  ،متظمـ منكـ إال أخرجت مف أيديكـ ما يدعيه كرددته عميه

لحؽ كلد  في ديكاف أ ،إذا قتؿ أحد مف جند  فقد كاف  ،. أما عدالة هشاـ مع جند (4)ظممكـ"
 .(5)أرازقه

 

 . داء بؿ أكرمهـفهك لـ يترؾ أكالد الشه ،هشاـ تصرؼ عدؿ فبذلؾ كاف تصرؼ

القنطػػرة، ذكػػر لػػه أف النػػاس يقكلػػكف: إنمػػا بناهػػا لصػػيد ، كنزهػػه لمػػا  بمغػػه قػػكؿ هشػػاـ عنػػدما بنػػى 
 .(6)الناس حمؼ أف ال يجكز عميها إال لغزك أك مصمحة

 س. تؤكد الركاية السابقة عدالة هشاـ؛ ألنه قصد التجرد  ككؼ ألسنة النا

سجف ابنه عبد الممؾ لشيء بمغه عنه، فبقي مدة حياة أبيه كبعض كاليػة أخيػه إلػى هشاـ ركم أف 
 .(7)("ـ 813=ق198أف تكفي سنة) 

                                  
 .45النباهي، قضاة األندلس، ص  (1)
 .95؛ ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص 45، ص 2المقرم، نفح الطيب، ج (2)
 .402، ص 7الذهبي سير أعبلـ النببلء، ج(3)
 .201، 1عياض، ترتيب المدارؾ، ج(4)
 .120مؤلؼ مجهكؿ، أخبار فتح األندلس، ص  (5)
 .12؛ الخطيب، أعماؿ األعبلـ، ص 338، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (6)
، جمهرة انساب العرب، ص  208، ص23دب ج نهاية االرب في فنكف األ (7)  .95؛ ابف حـز
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ف كاف كذلؾ فهذا مف عدله .  ال يمكف أف يقكـ األمير هشاـ بفعؿ ذلؾ إال لجـر عممه كا 

 :(  و118-787=117ِ -811ِ) (1)ثبنثبً: انذكى ثٍ ْشبو

قػػاؿ الحكػػـ:  ،(2)ثػػـ تغيػػر كجػػاهر بالمعاصػػي  ،تػػبل فيهػػا أبػػا  ،كؿ أمػػر  عمػػى سػػيرة حميػػدةكػػاف فػػي أ
 ،كال امتطػكا مثػؿ التثبػت ،مقكلة عف العدؿ تكتب بماء الذهب: "ما تحمى الخمفػاء بػأزيف مػف العػدؿ

 .(3)"كال ازدلفكا بمثؿ العفك

ككػػاف يباشػػر  ،النػػاس"كانػػت لػػه عيػػكف يطالعكنػػه بػػأحكاؿ  :قػػاؿ ابػػف خمػػدكف عػػف الحكػػـ بػػف هشػػاـ
 .(4)كالعمماء كالصالحة" ،كيقرب الفقهاء ،األمكر بنفسه

ه أهػػؿ تػػكتكلي ،ككػػاف حسػػف التػػدبير فػػي سػػمطانه ،ىقػػكأصػػكله تنت ،شػػديد العػػـز كػػاف : "أنػػه كقيػػؿ 
كحكامػػه عمػػى نفسػػه  ،مبسػػكط اليػػد بالعطػػاء الكثيػػر كػػاف يسػػمط قضػػاته ،الفضػػؿ كالعػػدؿ فػػي رعيتػػه
 .(5)فضبلن عف كلد  كخاصته"

بعػد أف عمػػـ الحكػـ بقػػدر  ،نسػػأؿ ا تعػالى أف يػزيف حرمنػػا بممككػـ"قػاؿ اإلمػاـ مالػػؾ عػف الحكػـ: "
 . (6)كترؾ مذهب األكزاعي ،اإلماـ مالؾ حمؿ الناس عمى مذهبه

 فكػػػػػاف " شػػػػػجاعان  ،صػػػػػاحب كتػػػػػاب أخبػػػػػار المجمكعػػػػػة فػػػػػي فػػػػػتح األنػػػػػدلس الحكػػػػػـ فػػػػػي نظػػػػػر  أمػػػػػا
كأذهػؿ أهػؿ الكفػر فػػي  ،ككسػر فػػركؽ النفػاؽ ،الفػتف باألنػدلسفػي حركبػه أطفػػأ نيػراف  مظفػران حازمػا ن 
منقػػادان لئلنصػػاؼ عمػػى نفسػػه فضػػبل عػػف  ،كعػػزة نفسػػه متكاضػػعان لمحػػؽ ،ككػػاف مػػع نجدتػػه ،كػػؿ أفػػؽ

                                  
الحكػػـ بػػف هشػػاـ أبػػك العاصػػي الريضػػي بػػف هشػػاـ بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف معاكيػػة بػػف هشػػاـ بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف (1)

؛ الذهبي، سير أعبلـ النػببلء، 38غرب، صـ، ابف سعيد، المغرب في حمى الم821ق=206مركاف، تكفي الحكـ 
 .253-260، ص8ج
 .254، ص8الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (2)
؛ ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج 252ابف عذارم البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص  (3)
 .39، ص 1
 .342، ص 1المقرم، نفح الطيب، ج (4)
؛ابػػػف عػػػذارم، البيػػػاف المعػػػرب فػػػي أخبػػػار األنػػػدلس 479، ص1ار غرناطػػػة، جالخطيػػػب، اإلحاطػػػة فػػػي أخبػػػ (5)

 .252كالمغرب، ص
 .230، ص 3المقرم، نفح الطيب، ج (6)
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 ككػػػاف لػػػه قػػػاض ،كأقضػػػاهـ بػػػالحؽ ،كسػػػائر خاصػػػته يتحيػػػز ألحكامػػػه أكرع مػػػف يقػػػدر عميػػػه ،كلػػػد 
 .(1)استكفا  أمكر رعيته لفضمه ككرعه

كمػػػف هػػػذ  المكاقػػػؼ  ،السػػػابؽ لمحكػػػـ فهنػػػاؾ مكاقػػػؼ تػػػدلؿ عمػػػى عدالتػػػه مػػػع القضػػػاة بعػػػد الكصػػػؼ
ابف عبد الػرحمف الػداخؿ  (2)يقاؿ إف سعيد الخير ،المشرفة التي تحسب له احتراـ سمطات القاضي

شػهادة  (3)ككػاف أميػرا عمػى األنػدلس فػرد القاضػي محمػد بػف بشػير المعػافرم ،احتاج لشػهادة الحكػـ
قػػاؿ  ،الػػذم كليتػػه يػػرد شػػهادتؾ كقػػاؿ: ذهػػب سػػمطاننا عػػف األنػػدلس قاضػػيؾ ،الحكػػـ فغضػػب سػػعيد

 . (4)كال أعارضه" ،"رجؿ صالح فعؿ ما يجب :الحكـ

فممػا عػزؿ العامػؿ عمػؿ عمػى  ،ركم أف رجبلن مف ككرة جياف اغتصبه بعػض عمػاؿ الحكػـ جاريػةك 
 ،القاضػي لمحكػـ كذهػب ،يقػاؿ: إف الرجػؿ اشػتكى لمقاضػي محمػد بػف بشػير ،تسيير الجارية لمحكػـ

 ،كقػاؿ لػه فمػف العػدؿ أك السػنة إبرازهػا ،كقاؿ: ال يككف عدؿ في العامة دكف إفاضػته فػي الخاصػة
 ،فقػاؿ القاضػي: لعػؿ قػائبلن يقػكؿ بػاع مػف ال يممػؾ بيعػان  ،لمرجؿ ثمنهػا ىيعط :أك عزله فقاؿ الحكـ

ك قػاؿ القاضػي  ،الجاريػةاخراج بػأمػر إال أف الحكػـ العػادؿ مف فما كاف  ،كقاؿ يجب إبراز الجارية
 .(5)الرعية عمى استخراج حقكقهـ للتقك لصاحب الجارية: إياؾ كبيعها إال في بمدؾ 

كأف الرعيػة إذا أصػابها ظمػـ اتجهػت  ،تؤكد الركاية السػابقة أف العػدؿ كػاف سػائدان فػي بػبلد األنػدلس
ى احتػػػراـ حكػػػاـ كمػػػا كتؤكػػػد عمػػػ ،كأنهػػػـ سػػػيعممكف عمػػػى إنصػػػافهـ ،لمقضػػػاء لتيقنهػػػا بنزاهػػػة القضػػػاة

 حتى لك كانت األحكاـ ضدهـ. ،األندلس ألحكاـ القضاء

                                  
 .114مؤلؼ مجهكؿ، أخبار مجمكعة فتح األندلس، ص  (1)
 .145، ص1سعيد الخير مف أبناء عبد الرحمف الداخؿ " ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج (2)
ف بشػػير قػػاؿ أبػػك عبػػد ا بػػف حػػارث: هػػك أبػػك عبػػد ا محمػػد ابػػف سػػعيد بػػف شػػرحبيؿ يقػػاؿ إسػػرائيؿ محمػػد بػػ (3)

المعافرم أصمه مف جند باجة  كال  الحكـ بعد كفاة مصػعب رحػؿ كحػج كسػمع عممػان كثيػران قػاؿ عنػه بقػي بػف مخمػد 
-286، ص1يب المدارؾ، ج عياض، ترت ،له في قضاء  حقائؽ ال يقارف فيها إال بمف تقدـ في صدر هذ  األمة

 .145، ص 1، ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج287
 .94، ص 1ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج (4)
؛مؤلؼ مجهػكؿ، أخبػار مجمكعػة فػي فػتح 252ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص  (5)

 .126-125األندلس، ص 



42 
 

ككضػػع الرجػػؿ المناسػػب فػػي المكػػاف  ،مػػف عدالػػة الحكػػـ العمػػؿ بجػػد عمػػى حسػػف اختيػػار القضػػاةك 
 ،عمػػرافبػػف  فمػػف قضػػاته مصػػعب ،كنػػدلؿ عمػػى ذلػػؾ أف قضػػاته اتصػػفكا بصػػفة العػػدؿ ،المناسػػب

حامد بف  ،محمد بف تمبد ،(2)عبيد ا بف مكسى ،طفبشر بف ق ،(1)الفرج بف كنانة ،عمر بف بشر
 .(4)(3)محمد بف يحيي

كمف يقػـك  ،ركم أف الحكـ  عندما عمـ أف  القاضي مصعب بف عمراف مريض قاؿ فأيف لي مثمه
 . (5)ككلى محمد بف بشير ،مقاـ الرعية مقامه فمات القاضي

 ،نجػح فػي االختبػار ثبتػه فػي المنصػب فػاف ،إذ قػاـ باختبػار القضػاة ،بمغ العدؿ ذركتػه عنػد الحكػـ
أف رجػػبلن كػػاف مقربػػان مػػف الحكػػـ يػػدعى عبػػاس بػػف عبػػد ا بػػف  ،كمػػف فشػػؿ عزلػػه كنػػدلؿ عمػػى ذلػػؾ

 ،فقاؿ له الحكـ: إذا أخبلؾ نفسػه ،هذا الرجؿ اشتكى مف القاضي محمد بف بشير ،مركاف القرشي
فخرجػت إليػه عجػكز فأعممهػا  كقػرع البػاب ،بعػث القرشػي لمقاضػي ،كأدخمؾ عميػه صػدقناؾ كعزلتػه

كقػػاؿ لهػػا قػػكلي لػػه: إف كانػػت لػػه  ،كأمرهػػا أف يسػػتأذف لػػه عميػػه فممػػا عمػػـ بػػه نهػػر العجػػكز ،بنفسػػه
كلكػف دكف جػدكل رجػع  ،كأصر الرجػؿ عمػى مقابمتػه ،حاجة فتككف في المسجد مع طبلب الحكائج

 .(6)بما كاف مف القاضي فطار به سركراالفتى لمحكـ فأعممه 

أنػػه كػػاف يستشػػير العممػػاء  ،كػػـ عمػػى اختيػػار الرجػػؿ المناسػػب فػػي المكػػاف المناسػػبكمػف حػػرص الح
أخػػذ  ،أراد الحكػػـ تقػػديـ رجػػؿ مػػف الفقهػػاء يخػػتص بػػه لمشػػهادة كمػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ؛ ،كالفقهػػاء 

                                  
الحكـ بعد ابف بشير كاف خيران فاضبل ذا كقار سمت كاسػتعفى الحكػـ فعزلهػالفرج بػف الفرج بف كنانة استقضا   (1)

كنانة، بف نزار بف عتباف بف مالؾ الضميرم مف كلد عمر بف أمية الضمرم الكنػاني نسػبه فػي كنانػة كمسػكنه فػي 
ب في حمى المغػرب، جند فمسطيف ككاف مسكنه في شدكنه قاؿ ابف عبد البر: كنيته أبك القاسـ ، ابف سعيد، المغر 

 .393، ص1، عياض، ترتيب المدارؾ، ج146، ص1ج
ـ ، طمػب 819ق=  204ـ  إلى اف مات عاـ 816ق= 201عبيد ا بف مكسى أبك مركاف كال  الحكـ عاـ  (2)

االستعفاء كلـ يعفػه، كقػاؿ لػه إذا كػاف األميػر يجػكر كالقاضػي يجػكر فػأيف يجػد النػاس الراحػة، ابػف سػعيد، المغػرب 
 .146، ص1ى المغرب، جفي حم

ق = 207حامػػد بػػف محمػػد بػػف يحيػػى أبػػك محمػػد حامػػد بػػف يحيػػى، كال  الحكػػـ بعػػد عبيػػد ا تػػكفى أبػػك محمػػد  (3)
 .146، صـ.ف ـ، 822

 .479، ص 1الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج (4)
 .250ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص (5)
 .129-127أخبار مجمكعة في فتح األندلس، ص  مؤلؼ مجهكؿ، (6)
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 ،فكػاف رأيهمػا أنػه شػديد الفقػر ،كغيرهما ،كعبد الممؾ ،(1)الحكـ بِراء العمماء مثؿ: يحيى بف يحيى
بقػػػي الحكػػػـ ف ،عمػػػى حقػػػكؽ المسػػػمميف خاصػػػة أنػػػؾ تريػػػد ظهػػػكر  فػػػي المكاريػػػث كالكصػػػاياكال تأمنػػػه 
كقػػاؿ البنػػه عبػػد الػػرحمف: أال تػػرل هػػؤالء الػػذيف نقػػدمهـ كننػػك  عنػػد النػػاس بمكػػانهـ حتػػى  ،مهمكمػػا

أنػػػت أكلػػػى النػػػاس " قػػػاؿ عبػػػد الػػػرحمف لكالػػػد : ،بػػػؿ مػػػا ال يعيػػػبهـ ،كمفنػػػاهـ مػػػا لػػػيس عمػػػيهـ شػػػطط
اقترح عبد الرحمف إعطاء  ،ء ما قدمتهـ أنت كال نكهت بهـ إنما قدمهـ عممهـ"إف هؤال ،باإلنصاؼ

قػػػاؿ الحكػػػـ : كػػػـ مػػػف المػػػاؿ مػػػا تغنػػػي ف ،كعبػػػد الممػػػؾ ،فاسػػػتدعي الحكػػػـ  يحيػػػى ،الفقيػػػه مػػػف مالػػػه
 .(2)ؿ ماالن ما يؤهمه لمغنىأعطى الحكـ الرج ،الرجؿ؟ قاؿ كذا ككذا

فمقػػد استشػػار  ،حتػػى ال يقػػع فػػي الظمػػـ ،ذ بمبػػدأ الشػكرلتؤكػد الركايػػة السػػابقة أف األميػػر الحكػػـ يأخػػ
 ،فػػي تعيػػيف مكظػػؼ يخػػتص بالشػػهادة كالمكاريػػث ،العممػػاء مػػف أمثػػاؿ يحيػػى بػػف يحيػػى كعبػػد الممػػؾ

كمػػػا تؤكػػػد الركايػػػة أف لمعممػػػاء  ،كهػػػذا المنصػػػب خطيػػػر يحتػػػاج لشػػػخص يتصػػػؼ باألمانػػػة كالنزاهػػػة
 بتنفيذ ما أكصى به العمماء. كأف أراءهـ محؿ احتراـ؛ فمقد قاـ الحكـ ،مكانتهـ

إف قريشػا حاربػت قاؿ الفرج بف كنانػة: "ف ،(3)استشار الحكـ العمماء لمحكـ بخصكص أهؿ الربضك 
 ،ثـ كاف مف صفحه عنهـ لمػا أظهػر  ا عمػيهـ مػا عممػت ،رسكؿ ا محمد صمى ا عميه كسمـ

 .(4)"في عباد كخبلفة ا  ،كأنت أحؽ الناس باالقتداء به لمكانؾ مف قرابته

كهػػػػدـ  ،كاسػػػتباحة العامػػػػة ،مػػػع العمػػػػـ أف فطػػػيس بػػػػف سػػػمماف أشػػػػار عمػػػى الحكػػػػـ باإلثخػػػاف بالقتػػػػؿ
إف ا أحسػػف كاإلعفػػاء كقػػاؿ: " ،أشػػار بالصػػفحف (6)أمػػا الحاجػػب عبػػد الكػػريـ بػػف مغيػػث.(5)الػػربض

 .(7)"ء لؾ فأحسف إلى خمقه بعفكؾ عنهـإليؾ بالظفر ابتبل

                                  
يحيػػى بػػف يحيػػى كػػاف األميػػر عبػػد الػػرحمف يبجمػػه كيحترمػػه كيشػػاكر  فػػيمف يكليػػه كمػػف يعزلػػه، عيػػاض، ترتيػػب  (1)

 . 310، ص 1المدارؾ، ج
 .215، ص 214، ص 3المقرم، نفح الطيب، ج (2)
لسػكر، مؤلػؼ مجهػكؿ، نبػذة العصػر فػي األرباض، جمػع ربػض مػا حػكؿ المدينػة مػف بيػكت كمسػاكف، خػارج ا (3)

 .16أخبار ممكؾ بني نصر، ص
 .43، ص 2، ابف السماؾ، الزهرات المنثكرة، ج393، ص 1عياض، ترتيب المدارؾ، ج (4)
 .43، ص 2ابف السماؾ، الزهرات المنثكرة، ج  (5)
أبػػك  عبػػد الكاحػػد عبػػد الكػػريـ بػػف عبػػد الكاحػػد بػػف مغيػػث الحاجػػب أبػػك حفػػص، اسػػتحجبه الحكػػـ الربضػػي كػػاف  (6)

 .135، ص1بار، الحمة السيراء، جحاجب لهشاـ كالد الحكـ ، ابف اآل
 .43، ص 2ابف السماؾ، الزهرات المنثكرة، ج (7)



44 
 

كمػنهـ  يحيػى بػف يحيػى  ،دكر كبيػر فػي العفػك عػف العديػد مػف العممػاء إف مشكرة العمماء كػاف لهػا
 .(1)كانصػػػرؼ إلػػػى قرطبػػػة ،ثػػػـ اسػػػتأمنه الحكػػػـ أمانػػػا ،كػػػاف مػػػف اتهػػػـ بػػػالهيج فهػػػرب إلػػػى طميطمػػػة

 

 .(2)ه فػػػػػي أخػػػػػر أيػػػػػاـ الحكػػػػػـتػػػػػككانػػػػػت عكد ،كمالػػػػػه ،كيقػػػػػاؿ إف األميػػػػػر الحكػػػػػـ رد عميػػػػػه متاعػػػػػه
 

 (5). كػذلؾ شػمؿ العفػك عيسػى بػف دينػار(4)حيػى بػف يحيػى": "عاقمهػا ي(3)قاؿ عنػه محمػد  بػف عمػر
الذم قاؿ عنه محمد بف عمر بف لبابة فقيه األندلس: عيسػى بػف دينػار اسػتأمنه  ،بف داكد الغافقي

 . (6)ـ يـك الهيج فهربكعيسى بف دينار اته ،الحكـ بف هشاـ؛ فرجع إلى قرطبة

كطالػب  ،كهػك مػف أهػؿ ربػض شػقند  ،كذلؾ شمؿ عفك الحكـ الفقيه طالكت الذم خرج عػف الحكػـ
ثػـ ذهػب لصػديقه الكاتػب أبػي  ،اختبأ طالكت عاما عند يهكدم ،كتعييف أخيه المنذر ،بخمع الحكـ

فمػػا كػػاف مػػف طػػالكت إال أف قػػاؿ: كيػػؼ  ،كتعنيفػػه ،كقػػاـ الحكػػـ بتػػكبيخ طػػالكت ،بسػػاـ فكشػػى بػػه 
فقػػاؿ الحكػػـ: انصػػرؼ  ،أخػػرج عنػػؾ كسػػمعت مالػػؾ يقػػكؿ: سػػمطاف جػػائر مػػدة خيػػر مػػف فتنػػة سػػاعة

غضػب فكأف كزيػر  أبػك بسػاـ عمػـ بػه  ،ثـ سأله أيػف اختبػأ قػاؿ: عنػد يهػكدم ،إلى منزلؾ كأنت ثمف
قيػػؿ إنهػػا  ،كعػػاش أبػػك بسػػاـ بعػػد ذلػػؾ فػػي ذؿ ،ال يخدمػػه أبػػدان  ان ككتػػب عهػػد ،كعػػزؿ الػػكزير ،الحكػػـ

دم لظمػػـ الحكػػـ . يبلحػػظ مػػف ركايػػة طػػالكت أف العممػػاء هػػـ رأس الحربػػة فػػي التصػػ(7)دعػػكة طػػالكت
كانت حسػنة بػدليؿ أف الفقيػه طػالكت اختبػأ عنػد  ،كأف عبلقة مسممي األندلس مع اليهكد ،الربضي

                                  
 .327ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص  (1)
 .316، ص1عياض، ترتيب المدارؾ، ج (2)
بربرم ( بػف أبػي الشػيخ بػف لبابػة جػؿ سػماعه  مػف محمد بف يحيي بف عمر بف لبابػة أبػك  عبػد ا بمقػب) بػال (3)

ـ،  ابػف فرحػكف، الػديباج المػذهب فػي معرفػة أعيػاف المػذهب، ص 974ق= 336عمه محمد بف عمر بف لبابة ت
 .80، ص 1؛ عياض، ترتيب المدارؾ، ج348

 .196ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص  (4)
كرل، مػف أقكالػه: كا الػذم ال إلػه إال هػك مػا كتػب بينػي كبػيف عيسى بف دينار كلي قضاء قرطبة لمحكـ كالشػ (5)

مخمػػكؽ ذنػػب فػػي ظمػػـ أك سػػئؿ عميػػه هػػكل، أك اعتقػػاد أك سػػكء مػػف ألبسػػني ا العمػػـ عػػف تعمػػد، عيػػاض، ترتيػػب 
 .374، 373، ص 1المدارؾ، ج

 .196ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص (6)
؛ ابػػػف القكطيػػػة،  294-293، ص 1اض، ترتيػػػب المػػػدارؾ، ج؛ عيػػػ639، ص 2المقػػػرم، نفػػػح الطيػػػب، ج  (7)

 .72، 70تاريخ افتتتاح األندلس، ص
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لػػيس بيػػنهـ فقػػط بػػؿ مػػع  ،كهػػذا أثػػر لمعػػدؿ الػػذم تأصػػؿ عنػػد مسػػممي األنػػدلس ،يهػػكدم لمػػدة عػػاـ
 .كائؼ األخرلالط

ك أف أخبرنػي لػ ،طػالكت يػا:" هناؾ ركاية ذكرها اإلماـ الذهبي قاؿ: إف الحكػـ عاتػب طػالكت قػائبلن 
؟ ألػػـ أفعػػؿ كػػراـ كالبػػر عمػػى مػػا كنػػت أفعػػؿ معػػؾ، أكنػػت فيهػػا فػػي اإلأبػػاؾ أك ابنػػؾ ممػػؾ هػػذ  الػػدار

بسػػفؾ دمػػي؟ فقػػاؿ  ؟ أفمػػا رضػػيت إالكرجعػػت معػػؾ إلػػى دارؾ ،ازة امرأتػػؾ؟ ألػػـ أمػػش فػػي جنػػكػػذا
عػي يمنعؾ ما صنعت م : إني كنت أبغضؾ  فمـفقاؿ ،: ال أجد أنفع مف الصدؽالفقيه في نفسه

نػي لمعتػػرؼ بػذلؾ : اعمػػـ أف الػذم أبغضػػتني لػه قػػد أصػػمحؾ ا. فػكجـ الخميفػػة كقػاؿ ،لغيػر ا، كا 
 .(1)"صرفني عنؾ

فبل يعني أف الحكػـ يبػر  ،يميؿ الباحث لركاية اإلماـ الذهبي أف غضب طالكت مف الحكـ كاف 
لثانيػػػة التػػػى تػػػذكر أف طػػػالكت قػػػاؿ: أمػػػا الركايػػػة ا ،كيكػػػـر طػػػالكت أف يسػػػكت طػػػالكت عمػػػى ظممػػػه

إذا كػاف طػالكت لػـ يخػرج  ،فهػذ  الركايػة ال يميػؿ لهػا الباحػث ،"سمطاف جائر خير مف فتنة ساعة"
 ؟.عف الحكـ فمماذا هرب؟ كلماذا اختبأ سنة عند اليهكدم

 ،كخمػػؽ العفػػك عنػػد المقػػدرة تأصػػؿ عنػػد الحكػػـ ،نبلحػػظ أف طػػالكت نػػدـ عمػػى خركجػػه عػػف الحكػػـ
 .مػى عقػػاب طػالكت إال أنػػه لػـ يعاقبػػهكالحكػـ قػػادر ع ،ك مػػف يقػدر عمػػى الظمػـ فػػبل يظمػـفالعػادؿ هػ

 

ككشػػػى عنػػػه لػػػـ يػػػرع حقػػػكؽ  ،مػػػف عدالػػػة الحكػػػـ أنػػػه عاقػػػب الػػػكزير أبػػػا بسػػػاـ الػػػذم غػػػدر بطػػػالكت
كمػػف أجػػؿ منصػػب دنيػػكم زائػػؿ إال أنػػه خسػػر  ،فغػػدر بػػه ليتقػػرب مػػف الحكػػـ ،الصػػحبة مػػع طػػالكت

َ َكثِٛذذذش  ﴿تعػػػالي:  كانطبػػػؽ عميػػػه قكلػػػه ،منصػػػبه َرَكذذذُشْٔا ٱَّللَّ َٔ ِذ  ذذذهَِذٰ هُذذذْٕا ٱنصَّٰ ًِ َػ َٔ ٍَ َءاَيُُذذذْٕا  ا إاِلَّ ٱنَّذذذِزٚ

  ٍ ٱَزََصُشْٔا ِي ْٕا   َيب ذِ ثَؼ   َٔ ًُ هَىُ  وُهِ َعَٛؼ  َٔ  ٍَ اْ  ٱنَِّزٚ  ٕ ًُ َّ٘  وَهَ ٌَ  ُيُقَهَت   أَ  .(2)﴾َُٚقَهِجُٕ

كمػػا ذكرهػػا لسػػاف  ،تػػكافر فػػي الػػكزيرال تنطبػػؽ عميػػه الشػػركط التػػي يجػػب أف ت ،إف الػػكزير أبػػا بسػػاـ
 .(3)مكيف الرأفة كالرحمة ،بعيد الهمة ،كمف هذ  الشركط ،الديف الخطيب

 

                                  
 .259-258، ص 8سير أعبلـ النببلء، ج (1)
 .227الشعراء :ثية  (2)
 .342، ص2ريحانة الكتاب كنجعه المنتاب، ج (3)
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مثمػؾ الحكػـ قػاؿ: " قيؿ أف قرعكس كممه فتى عمػى لسػاف ،(1)قاـ الحكـ بالعفك عف قرعكسككذلؾ 
 ،ؾ مػػػف السػػػتكركػػػاف يهتػػػ ،كاألمانػػػة فػػػي العمػػػـ يتػػػابع السػػػفمة فمػػػك نفػػػذ لهػػػـ أمػػػركـ ،مػػػف أهػػػؿ الديانػػػة

قػػاؿ معػاذ ا أف أفعػػؿ كأف أقػػع  فػػي مثػػؿ هػػذا بيػػد أك " ،كيسػتحؿ الفػػركج إلػػى أف يقػػكـ يػػريح النػػاس
قد سمعت مالكان كالثكرم يقكالف: سمطاف جائر سػبعيف سػنة خيػر مػف أمػة سػائبة سػاعة مػف  ،لساف
 .(2)أنت سمعت هذا منهما فخمى سبيمه" فقاؿ له الحكـ: ،نهار

حيػػث قيػػؿ: إف الحكػػـ رفػػع الخيػػرزاف عمػػى عجػػنس  ،(3)كعجػػنس ،بػػيف الحكػػـ ركم أف هنػػاؾ مكقػػؼ
فقاؿ عجػنس: رفػع الخيػزراف عمػي كرفعػت األطرلػة  ،فما كاف مف عجنس إال أف رفع عميه األطرلة

 .(4)عميه
 ،: أنػػه لػػك كػػاف الحكػػـ حاكمػػان طاغيػػة لقػػاـ بعقػػاب عجػػنس عقابػػان شػػديدان لمػػا فعمػػهيتضــم ممــا ســبق

رأل ذلػػؾ  تصػػرؼ عػػدؿ كاقتصػػاص  ،ـ عنػػدما رفػػع عميػػه عجػػنس األطرلػػةكلكػػف نبلحػػظ أف الحكػػ
 منه؛ ألنه رفع الخيزراف عمى عجنس.

 ،كتجمػػت عظمػػة الدكلػػة اإلسػػبلمية فػػي عهػػد الحكػػـ بعػػدـ التمييػػز بػػيف عناصػػر المجتمػػع اإلسػػبلمي
مػػف مسػػالمة الذمػػة مػػف سرقسػػطة استقضػػا   ،أيػػكب بػػف عبػػد ربػػه: مػػى عػػدـ التمييػػزنضػػرب مثػػاالن ع

كجعؿ إليه الصبلة ثـ  ،(ـ798=ق182) كنكاحيها في محـر ،شبيميةإير الحكـ الربضي عمى األم
 .(5)(ـ 810=ق195عزله )

أف يكػكف  ،يتضح مما سبؽ أف المعيار هك التقكل ال شرط فيمف يتكلى المناصب العميا في الدكلة
ال يميز أحدان عف أحػد  ،ةبؿ المعيار هك الكفاءة؛ فجميع المكاطنيف بعرقياتهـ كطكائفهـ كاف ،عربيان 

فنبلحظ أف هناؾ عدالة عند مسممي األندلس عمى عكس االستعمار البغػيض  ،إال الكفاءة كالتقكل
 .عرؽ كالمكف كالديفالذم كاف يميز عمى أساس ال ،الذم حكـ العالـ اإلسبلمي

                                  
 جلثػػكرم، كابػػف جػػريقرعػػكس بػػف العبػػاس بػػف  قرعػػكس بػػف حميػػد، قرعػػكس سػػمع مػػف مالػػؾ بػػف أنػػس، كسػػفياف ا (1)

كابف أبي حاـز كالميث لـ يتحقؽ بالحديث تحقؽ بالمسػائؿ كػاف متػدينان كرعػان فاضػبلن تػكفى أيػاـ األميػر عبػد الػرحمف 
 .214؛ ابف حياف،  المقتبس، ص285، ص 1ق عياض، ترتيب المدارؾ، ج835ق= 220

 .285، ص 1عياض، ترتيب المدارؾ، ج  (2)
 .462، ص 1العمـ سمع مف يحيى ، عياض، ترتيب المدارؾ، ج عجنس مف أهؿ كشقة راغب في (3)
 .184-183ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص  (4)
 .237مؤلؼ مجهكؿ، أخبار المجمكعة، ص (5)
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 ( :و151-118=ْـ 131-ْـ117)  (1)ساثؼبً : ػجذ انشدًٍ ثٍ انذكى

كػاف حسػف  ،جكادان فاضبلن له نظر في العمػكـ العقميػة ،ةعادالن في الرعي ،كسطكاف عبد الرحمف األ
 ،(2)كعمارة الببلد بالعدؿ حتى ارتفاع ببلد  فػي كػؿ سػنة ألػؼ دينػار  ،التدبير في تحصيؿ األمكاؿ

بقضاء ا راض  في ذلؾ قيؿ:   ،كعبد الرحمف لحرصه عمى العدالة ليقب ى
 خـــــــــــــــــــــــاتم لمممــــــــــــــــــــــــك أضــــــــــــــــــــــــحى

ــــــــــــــي النــــــــــــــا    س ماضــــــــــــــيحكمــــــــــــــو ف

   
ـــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــرحمن في ـــــــــــــــــــــــــد ال  عاب

(3)بقضـــــــــــــــــــــــــــــــــاء ا راضـــــــــــــــــــــــــــــــــي  
 

   
كالمعرفػة حتػى ال يقػع فػي الظمػـ قػاؿ ابػف  ،كأكلػي العمػكـ ،فمف عدالته األخػذ بػرأم كمشػكرة الػكزراء

ي الػػرأم القكطيػػة: " أكؿ مػػف ألػػـز  هػػؤالء الػػكزراء االخػػتبلؼ إلػػى القصػػر كػػؿ يػػـك كالػػتكمـ معهػػـ فػػ
 .(4)كالمشكرة لهـ في النكازؿ"

 ،كالمعرفػة ،كالنهػي ،اجتمع لؤلمير عبػد الػرحمف مػف سػراة الػكزراء أكلػىي الحمػكـ" :(5)كقاؿ ابف مفرج
 .(6)"هـكعصابة لـ يجتمع مثمها عند أحد مف الخمفاء مثمهـ كال بعد ،كالذكاء

كاف لػه حفػظ  ،كاف رحمه ا حميمان جكادان خطيب عف عبد الرحمف بف الحكـ: "كقاؿ لساف الديف ال
 .(7)"كفقه كحفظ لمقرثف كركاية الحديث مف أدب

                                  
ـ  أمػه 792ق=176عبد الرحمف بف الحكـ بف هشػاـ، كنيتػه أبػك المطػرؼ، كلػد عبػد الػرحمف بطميطمػة عػاـ   (1)

ـ، تػػكفى 821ق= 206لكػريـ كسػفياف بػػف عبػد ربػه كعيسػػى بػف شػهيد،  بكيػػع لػه سػنة تسػمى حػبلكة كحاجبػه عبػػد ا
؛ ابػػف عػػذارم، البيػػاف المغػػرب 260-261، ص8ـ،  الػػذهبي، سػػير أعػػبلـ النػػببلء، ج852ق=238عبػػد الػػرحمف 

 .346، ص1؛المقرم، نفح الطيب، ج 254في أخبار األندلس كالمغرب، ص 
 .84، ص 18الصفدم، الكافي بالكفيات، ج (2)
 .341، ص 1المقرم، نفح الطيب، ج (3)
 .168ابف حياف، المقتبس، ص (4)
ابػف مفػػرج محمػد بػػف أحمػد بػػف محمػػد بػف يحيػػى بػف مفػػرج مػكلى اإلمػػاـ عبػػد الػرحمف الحكػػـ يكنػى أبػػا عبػػد ا، (5)

ثػػـ  اتصػؿ بػػأمير المػؤمنيف المستتنصػػر بػػا، كانػت لػػه مكانػػة خاصػة، ألػػؼ لػػه عػدة دكاكيػػف استقضػػا  عمػى اسػػتجة
ابػف ، ـ،  990ق=380رية، حافظان لمحػديث بصػير بالرجػاؿ صػحيح النقػؿ جيػد الكتابػة عمػى كثػرة مػا جمػع تػكفي 

 .278-276الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص
 .169ابف حياف، المقتبس، ص (6)
 .135أعماؿ األعبلـ، ص  (7)
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كالتعمؽ فػي العمػـك  ،يبلحظ مف مقكلة لساف الديف الخطيب أف صفات عبد الرحمف مف حمـ ككـر
كيركم الحديث عف الرسكؿ محمد  ،الدينية كاف لها بالغ األثر عمى شخصيته؛ فحاكـ يحفظ القراف

سػػينعكس ذلػػؾ عمػػى شخصػػيته باإل كيعمػػؿ مػػا بكسػػعه لتحػػرم  ،يجػػابصػػمى ا عميػػه كسػػمـ حتمػػا ن
نطرحها مػػف سػػ ،كهػػذا كػػبلـ لػػيس إنشػػاء إنمػػا هنػػاؾ كقػػائع تػػدلؿ عمػػى ذلػػؾ ،كتجنػػب الظمػػـ ،العػػدؿ

 .خبلؿ الحديث عف شخصيته

: عبد الرحمف بف الحكـ كرعان محمكد السيرة فمػف عدالتػه اسػتفتح دكلتػه بهػدـ  ،(1)قاؿ عنه ابف حـز
ظهػػار البػػر ،فنػػدؽ الخمػػر عبػػد الػػرحمف بخصػػكص هػػدـ فنػػدؽ الخمػػر تصػػرؼ إف  إف تصػػرؼ ،(2)كا 

كأبػي  ،إنه حؽ كجكب الحد عمى شارب الخمػر عنػد أبػي حنيفػة ،دؿ فانما يدؿ عمى عدالته الثابتة
 .(3)كاألصؿ فيه كجكب  الحد ،يكسؼ سكاء يثبت كجكب الحد بالشهادة أك اإلقرار

 ،ي مػػف يكليػػه منصػػب القضػػاءفمػػف عدالػػة عبػػد الػػرحمف حسػػف اختيػػار  لمقضػػاة كاستشػػار  العممػػاء فػػ
كا مػا يمنعنػي نحػك سػتة أشػهر قػاؿ عبػد الػرحمف: " قيؿ: لما تكفى يحيى بف معف بقي ببل قػاض

. نصػحه أحػد (4)"غيػر كاحػد كهػك ال يجيبنػي ،مف التعجؿ إال النظر لهـ بػأني ال أجػد رجػبل أرضػا 
ف رفض فعميه أف يدؿ  ،الجمساء بأف يعرض القضاء عمى يحيى بف يحيى عمى مف يصمح لهػذا كا 

كبعػث ليحيػى بػف يحيػى رفػض المنصػب؛ فػأمر   ،كبالفعؿ نفذ عبد الػرحمف تمػؾ المشػكرة ،المنصب
فمػػا  ،ككانػػت حجتػػه  أنػػه ال يريػػد أف يشػػركه فػػي جػػكر  ،أف يدلػػه عمػػى مػػف يصػػمح لممنصػػب فػػرفض

اف مف كبقي ثبلثا كهك ال يمد يد  لكتاب فما ك ،كاف مف عبد الرحمف إال أف فرض عميه المنصب
أما بخصكص مشكرة يحيى بػف يحيػى إلبػراهيـ  ،(5)يحيى  إال أف أشار أف يكلى إبراهيـ بف عباس

لقػد أحسػف  ،بف عباس ابف عيسي بف عمػر بػف الكليػد بػف عبػد الممػؾ بػف مػركاف ييكٌنػى أبػا العبػاس
 فػػي حككمتػػه متكاضػػعا فػػي لقػػد كػػاف محمػػكدان فػػي قضػػائه عػػادالن  ،عبػػد الػػرحمف عنػػدما كلػػى إبػػراهيـ

مػػػف قضػػػاته إسػػػحاؽ بػػػف سػػػميماف بػػػف عػػػامر بػػػف  ،(6)كال متهيػػػب،كال مترفػػػع ،أحكالػػػه غيػػػر متصػػػنع

                                  
، ج (1)  .192، ص 2رسائؿ ابف حـز
 18، ص2، جابف سعيد، المغرب في حمى المغرب (2)
 .285، ص 5ابف الهماـ الحنفي، شرح فتح القدير، مج  (3)
 .14النباهي، تاريخ قضاة األندلس، ص (4)
 .15ـ. ف، ص (5)
 .195؛ابف اآلبار، التكممة لكتاب الصمة، ص 194ابف حياف، المقتبس، ص (6)
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= ق215الحكػػـ سػػنة ) مػػف قبػػؿ عبػػد الػػرحمف بػػف (2)كلػػى قضػػاء تػػدمير ،(1)الحػػارث مػػف أهػػؿ لكرقػػة
 .(3)ػ(ـ 830

. (5)كػاف حسػف السػيرة فاضػبل (4)ككػذلؾ أحسػف عبػد الػرحمف فػي اختيػار   لمحمػد بػف زيػاد المخمػي 
كلي الشرطة لعبد الػرحمف ،كذلؾ أحسف في اختيار محمد بف خالد األشجك  كاف فاضبل كرعان صمبا ن

 . (6)(ـ835=هػ220كتكفي ) ،بف الحكـ

عنػدما اختمفػكا بػؿ كقػؼ عمػى  ،كمف عدالة عبد الرحمف بف  الحكـ انه لـ يتحيز ألحد مػف العممػاء
فهناؾ قصة أطرافهػا عبػد األعمػى بػف  ،كهناؾ مف يدلؿ عمى ذلؾ ،مسافة كاحدة بيف هؤالء العمماء

قيػؿ أف  ،(8)كعبػد الممػؾ بػف حبيػب ،(7)كسعيد بػف حسػاف ،كيحيى بف يحيى ،كهب بف عبد األعمى
سبب تقديـ عبد األعمى لمشكرل هك أف عبد الممؾ بف حبيب أفتػى بقضػية خالفػه يحيػى بػف يحيػى 

 ،األعمى لقػي أصػبغ بػف فػرجقيؿ إف عبد  ،(9)اف الخبلؼ عمى ركاية أصبغ بف فرجكسعيد بف حس
أف يكػػذب عبػػد الممػػؾ بػػف حبيػػب إذا  ،كسػػعيد بػػف حسػػاف مػػف عبػػد األعمػػى ،فطمػب يحيػػى بػػف يحيػػى

كسػعيد  ،كبالفعػؿ خػالؼ عبػد الممػؾ يحيػى بػف يحيػى ،كيستظهر بكتابه ركاياته عف أصبغ ،خالفهـ
                                  

تػػدمير، كهػػي كثيػػرة الػػزركع   أهػػؿ لكرقػػة باألنػػدلس مػػف بػػبلد تػػدمير، إحػػدل المعاقػػؿ السػػبعة التػػي عاهػػد عميهػػا (1)
كالضػرع كالخمػػر كهػي عمػػى ظهػر جبػػؿ كبهػػا أسػكاؽ كربػػض فػي أسػػفؿ المدينػػة، كعمػى الػػربض سػكر، كفػػي الػػربض 

 .512السكؽ )الحميرم، الركض المعطار، ص
 .131تدمير مف ككر األندلس سميت باسـ ممكها تدمير ، الحميرم، الركض المعطار، ص (2)
 .23كتاب الصمة، صابف اآلبار، التكممة ل (3)
محمد بف زياد المخمي، هك جد بنى زيد كاف عاقبلن ركل عف يحيى، كلكنه لـ يكػف حافظػان أبقػا  األميػر محمػد  (4)

 .150، ص 1عمى القضاء حتى تكفي ابف زياد،  ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج
 .222ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص (5)
 .222ـ.ف ، ص (6)
عيد بػػف حسػػاف مػػكلى األميػػر الحكػػـ بػػف هشػػاـ مػػف أهػػؿ قرطبػػة يكنػػى أبػػا عثمػػاف، رحػػؿ إلػػى المشػػرؽ سػػنة سػػ (7)

ـ،  لػػـ يكػػف فػػي زمانػػه أكرع منػػه، قػػاؿ ابػػف حػػارث: إنػػه مجػػاب الػػدعكة لفضػػمه كاجتهػػاد ، كقػػاؿ ابػػف 793ق= 177
 . 376، ص1كضاح: ركيت عنه مسائؿ كهك ثقة ، عياض ترتيب المدارؾ، ج

بف حبيب بف سميماف بف هاركف بف عبػاس بػف مػركاف السػممي، يكنػى أبػا مػركاف، نػزؿ بمػدة البيػرة، عبد الممؾ  (8)
 .382-381، صـ.فنقمه األمير عبد الرحمف بف الحكـ إلى قرطبة كرتبه في طبقة المفتيف،

ـ  كهػػػك مفتػػػى الػػػديار 767ق=150أصػػػبغ بػػػف فػػػرج بػػػف سػػػعيد بػػػف نػػػافع الشػػػيخ اإلمػػػاـ الكبيػػػر كلػػػد بعػػػد عػػػاـ  (9)
لمصرية أبك عبد ا األمكم مكالهـ المصرم المالكي ركل ابف معيف أنه أعمـ خمؽ ا برأم مالؾ قػاؿ أحمػد بػف ا

 .656، ص 10ـ،الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج839ق=225عبد ا أصبغ ثقة، تكفي سنة  
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يكػػذب عبػػد  ابػػف حسػػاف فمػػا كػػاف مػػف عبػػد األعمػػى إال أف أخػػرج كتابػػه كرث  القاضػػي هػػذا الكتػػاب
نػػؾ تخػػالؼ أصػػحابؾ إكخشػػف لػػه كقػػاؿ:  ،فمػػا كػػاف مػػف القاضػػي إال أف عنػػؼ عبػػد الممػػؾ ،الممػػؾ
فما كاف مف عبد الممؾ إال أف رفػع كتابػان لؤلميػر عبػد الػرحمف بػف الحكػـ يشػكك يحيػى بػف  ،بالهكل
 ،كقػاؿ: إنػه شػاكر عبػد األعمػى بغيػر إذنػؾ فػأنكر ذلػؾ ،كسعيد بف حساف كيعػزم بالقاضػي ،يحيى

كمكانه في  ،فعمه أف رفع لؤلمير كتابان يذكر  كالء  أما عبد األعمى فكاف رد ،كبعث لمقاضي كغمظ
كسعيد بف حسػاف؛ فػأمر األميػر  ،كاستشهد بالقاضي كيحيى بف يحيى ،العمـ كيصؼ رحمته كطمبه

مػـ ككاف عبد األعمى عػاقبلن حافظػان لمػرأم مشػاركان فػي ع ،القاضي إحضار  لمشكرل مف ذلؾ الكقت
 . (1)كالمغة متدينا كزاهدان  ،النحك

فهك استمع لشػككل عبػد  ،تؤكد الركاية السابقة  أف عبد الرحمف لـ ينحاز ألم طرؼ مف األطراؼ
ندما عمـ مكانته بػالعمـ الممؾ بف حبيب ثـ استمع لشككل عبد األعمى كقدـ عبد األعمى لمشكرل ع

 .كمصدقيته

جػاءت (2)ل الرعيػة قيػؿ: إف حسػانة التميميػةع إلػى شػكك مف عدالة عبد الرحمف بف الحكـ االسػتماك 
ككػػاف الحكػػـ قػػد كقػػع بخػػط يػػد   ،كالػػي البيػػرة جػػابر بػػف لبيػػد يتشػػتك ،إلػػى عبػػد الػػرحمف بػػف الحكػػـ

فمػػـ يفػػدها  ،فتكسػػمت إلػػى جػػابر بخػػط الحكػػـ  ،تحريػػر أمبلكهػػا كحممهػػا فػػي ذلػػؾ عمػػى البػػر كاإلكػػراـ
 :عمى عبد الرحمف بف الحكـ كأنشدتدخمت ف

 ى ذي النــــــــدى والمجــــــــد ســــــــارت ركــــــــائبيإلــــــــ

 عمــــــــى شــــــــحط تصــــــــمى بنــــــــار اليــــــــواجر  

   
 ليجبــــــــــر صــــــــــدعي إنــــــــــو خيــــــــــر جــــــــــابر

 ويمنعنــــــــــي مــــــــــن ذي الظالمــــــــــة جــــــــــابر  

   
ــــــــــــــو ــــــــــــــامي بقبضــــــــــــــة كف ــــــــــــــبني وأيت  ف

ــــــب كاســــــر   ــــــش أضــــــحى فــــــي مخال  كــــــذي ري

   
ــــــــــــال مروعــــــــــــة ــــــــــــي أن يق  جــــــــــــدير لمثم

 لمــــــوت أبــــــي العاصــــــي الــــــذي كــــــان ناصــــــري  

   
 يـــــا لمـــــا اعتـــــدىســـــقاه الحيـــــا لـــــو كـــــان ح

 عمـــــــــي زمـــــــــان بـــــــــاطش بطـــــــــش قـــــــــادر  

   

                                  
 .446-445، ص1؛عياض ترتيب المدارؾ، ج 170-169ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص (1)
حسانة: ظمت تنعـ بعطؼ الحكـ الربضي، ككاف عاممه عمى البيرة يمضي كتاب الحكـ فيها كيخشى مخالفته  (2)

فكاف يحسف اليها كيبتعد عما يؤذيها، شعرها يتسـ باألصالة كالصدؽ ففيه طبيعة المرأة في ضػعفها، كحاجتهػا إلػى 
؛ هيكػػؿ ، األدب 184-183مػػف األنػػدلس، ص  الحمايػػة كبحثهػػا عػػف الكنػػؼ، كفزعهػػا مػػف القهػػر، جمعػػة ، نسػػاء

 . 109األندلسي مف الفتح إلى سقكط الخبلفة، ص 
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 أيمحـــــــــو الـــــــــذي خطتـــــــــو يمنـــــــــاه جـــــــــابر

ــــــدى الكبــــــائر   ــــــاألمالك إح ــــــد ســــــام ب (1)لق
 

   
فػرؽ  ،كحكػت جميػع أمرهػا ،لما انتهت حسانة مف قكؿ قصيدتها رفعت إلى عبد الرحمف خط كالػد 

لبيػد طػكر  حػيف راـ كقػاؿ: تعػدل ابػف  ،كيضػعه عمػى عينػه ،كأخذ يقبػؿ خػط أبيػه ،عبد الرحمف لها
انصػػرفي يػػا حسػػانة فقػػد  ،كحسػػبنا أف نسػػمؾ سػػبيمه بعػػد  كنحفػػظ بعػػد مكتػػه عهػػد  ،نقػػذ رأم الحكػػـ

 .(2)عزلته لؾ ككقع لها بمثؿ تكقيع أبيه الحكـ فقبمت يد  كأمر لها بجائزة

يبلحػػظ ممػػا سػػبؽ أف عبػػد الػػرحمف كػػاف يسػػتمع لشػػككل الرعيػػة فالشػػاعرة حسػػانة التميميػػة عنػػدما  
 .مى عدالة عبد الرحمف بف الحكـكهذا إف دؿ إنما يدؿ ع ،كعزؿ ابف لبيد ،ابف لبيد أنصفهاشكت 

لعديػد مػف مف الدالئؿ عمى عدالػة عبػد الػرحمف بػف الحكػـ أنػه تصػدل بكػؿ حػـز لممبلحػدة كهنػاؾ ا
 منها: الركايات التي تؤكد ذلؾ

 ألقي القػػبض عميػػهفػػ ،(3)ي يػػـك مطػػر: بػػدأ الخػػراز يػػرش جمػػكد أف أخػػي بػػف عجػػب قػػاؿ فػػ مػػا ركم
، كا مف أف مهبلن يا أما ، فبل بدقاؿ لها عبد الرحمف: " ،طالبت عجب باطبلؽ سراح ابف أخيهاف

ثػـ يكػكف الفصػؿ بعػد فػي  نكشؼ أهؿ العمـ عمػا يجػب عميػه فػي لفظػه ذلػؾ الػذم شػهد بػه عميػه ؛
 .  (4)، كالبدع المردية"مع مجانبة األهكاء المضمة ...أمر 

أما أبك زيد بف إبراهيـ كعبد األعمى  ،كأصبغ( فقاال: كجب قتمه ،ابف حبيبالرحمف )استشار عبد ك 
كامتنعكا عف الفتكل  ،قالكا: عبث مف القكؿ فيه األدبف ،بف كهب إباف بف عيسى كمكسى بف زياد

 ،إنػا إذف لعبيػد سػكء ،أيشػتـ ربػان عبػدنا ؟ ثػـ ال ينتصػر لػه ،قاؿ ابف حبيب: دمػه فػي عنقػي  ،بقتمه
 ،كصػػدر أمػػر بقتمػػه كصػػمبه بحضػػرة فقيهػػيف ،أخػػذ األميػػر بقػػكؿ ابػػف حبيػػب ،نحػػف لػػه بعابػػديفكمػػا 

ػػي بػػف عجػػب: اتػػًؽ ا فػػي دمػػػي أبػػي مػػركاف كأف محمػػػدان  ،إنػػي أشػػهد أف ال الػػه إال ا ،كقػػاؿ أيخى
 .(5)كقتؿ كانصرفا ،كلـ يزؿ حتى صمب ،كعبد الممؾ يقكؿ: اآلف قد عصيت ،رسكؿ ا

                                  
 .168-167، ص 4المقرم، نفح الطيب، ج (1)
 .168ـ. ف ، ص (2)
 .362، ص2الكنشريسي، المعيار المعرب كالجامع المغرب، ج (3)
 .55النباهي، تاريخ قضاة األندلس، ص (4)
؛ 362، ص2؛ الكنشريسػػي، المعيػػار المعػػرب كالجػػامع المغػػرب، ج387، ص1جعيػػاض، ترتيػػب المػػدارؾ،   (5)

 .56-55النباهي، تاريخ قضاة األندلس، ص
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 يصدؽ في الزنادقة قكؿ الشاعر: (1)زندقة ابف عجب فعمه فعؿ

 أىــــــــل الحرابــــــــة والفســــــــاد فــــــــي الــــــــورى

ــــــــــــذكار       ــــــــــــي التشــــــــــــبيو لم  يغــــــــــــزون ف

   
ـــــــــــــره ـــــــــــــو الصـــــــــــــالح لغي  ففســـــــــــــاده في

 بـــــــــــالقطع والتعميـــــــــــق فـــــــــــي األشـــــــــــجار  

   
 ذكــــــــــــارىم ذكــــــــــــرى إذا مــــــــــــا أبصــــــــــــروا

ـــــــــوق الجـــــــــذوع وفـــــــــي ذرى األســـــــــوار    ف

   
 لــــــــــو عــــــــــم حكــــــــــم ا ســــــــــائر خمقــــــــــو

(2)ىم مـــــــن أىـــــــل النـــــــارمـــــــا كـــــــان أكثـــــــر   
 

   
 

كمف هذ  األلفػاظ أنػه مػف  ،ركم أف هاركف بف حبيب أخك عبد الممؾ بف حبيب تمفظ بألفاظ زندقة
لى أحسػف حػاؿ ألقػي القػبض عمػى هػاركف كعرضػت القضػية عمػى األميػر  ،تعمؽ بالقرابيف عزيز كا 

إبراهيـ بػف حسػيف بػف  ،عبد الرحمف بف الحكـ فجمع عددان مف العمماء منهـ: عبد الممؾ بف حبيب
أخػذ األميػر عبػد الػرحمف بقػكؿ  ،(5)كأبػا سػعيد بػف سػمماف البمػكطي ،(4)كابراهيـ بػف عاصػـ ،(3)خالد

عبد الممؾ كغير  مف الفقهػاء يعنػؼ قائمػه كيػؤدب لسػكء لفظػه كأمػر األميػر بػاطبلؽ سػراحه كطمػب 
 .(6)عبد الممؾ أف يسير أخيه إلى قرطبة مسجكنان أدبان لحد  كعصيانه له

                                  
بطػاف الكفػر فمػف أسػر ديننػا مػف األديػاف غيػر اإلسػبلـ  فػاف أتػي تائبػان قبمػت  (1) الزندقة : هػي إظهػار اإليمػاف، كا 

ف أخذ عمى ديف أخفا  قتؿ كلـ يستتب، قاؿ اإلماـ مالؾ: النفػاؽ فػي عهػد الرسػكؿ محمػد صػمى ا عميػه  تكبته، كا 
كسمـ، هك الزندقة فينا اليـك  فيقتؿ الزنديؽ إذا شهد عميه بها دكف استتابة ال يظهر ما يستتاب عنػه، ابػف فرحػكف، 

 .211، ص2تبصرة الحكاـ في أصكؿ االقضية، كمناهج األحكاـ، ج
 .125ص الخطيب، الحمؿ المكشية في األخبار المراكشية، (2)
إبراهيـ بف حسيف بف خالػد بػف مرثيػؿ، كلػي الشػرطة بقرطبػة لؤلميػر محمػد، كػاف صػمبان فػي حكمػه عػدالن، قػاؿ  (3)

ابػػف لبابػػة: حضػػرته كقػػد ضػػرب شػػاهد زكر عنػػد بػػاب الجػػامع أربعػػيف سػػكطان كحمػػؽ لحيتػػه كسػػهـ كجهػػه ، عيػػاض، 
 .444، ص1ترتيب المدارؾ، ج

السكؽ كأحكاـ الشػرطة أيػاـ األميػر محمػد، قػاؿ فيػه مكسػى بػف سػعيد، إبراهيـ بف حسيف بف عاصـ، تصرؼ ب (4)
 .451-450، صـ.ف ـ،869هػ=256ال يعذر الناس منه ليف جانبه فبل يبالي بحكـ مف قتمه، تكفي 

سعيد بف سميماف بف حشيب، بف المعمى بف ادريس بػف محمػد بػف يكسػؼ الغػافقي البمػكطي، استقضػا  األميػر  (5)
كػػػـ مػػػرتيف، كقيػػػؿ: كلػػػي القضػػػاء أربعػػػة فاتصػػػؿ العػػػدؿ بهػػػـ فػػػي اآلفػػػاؽ دحػػػيـ اليتػػػيـ بالشػػػاـ، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف الح

كالحارث بف مسكيف في مصػر، كسػحنكف بػف سػعيد بػالقيركاف،  كأبػك خالػد سػعيد فػي قرطبػة، ابػف الفرضػي، تػاريخ 
 .100عمماء األندلس، ص

 .390-389، ص1عياض، ترتيب المدارؾ، ج (6)
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 ،بؿ استشار العمماء ،أف عبد الرحمف لـ يتسرع في حكمه ضد هاركف السابقة  يبلحظ مف الركاية
 .مف الفقهاء الذيف قالكا ال يقتؿ كرجح رأم عبد الممؾ كغير 

ففػػي بػػبلد   ،كمػػف عدالػػة عبػػد الػػرحمف بػػف الحكػػـ التصػػرؼ بحػػـز مػػع أصػػحاب االنحرافػػات العقائديػػة
كمػف شػرائعه كػاف ينهػػي  ،ؿ القػرثف كاتبعػه خمػؽ كبيػر مػػف الغكغػاءاألنػدلس رجػؿ ادعػى النبػكة كتػػأك 

بعػػث  ،يقػػكؿ: ال تغيػػركا خمػػؽ ا ،كاالسػػتحداد ،عػػف قػػص الشػػعر كتقمػػيـ األظػػافر كنتػػؼ األجنحػػيف
قكؿ أتقتمػكف رجػبلن يقػكؿ ربػي فأمر عبد الرحمف بقتمه كهك ي ؛إليه اإلماـ كاستتابه فمـ يتب عف أمر 

 .(1)ا

كصػػدؽ  ،مػػف مػػدعي النبػػكة عػػدؿ اسػػتتاب عبػػد الػػرحمف مػػدعي النبػػكة كلػػـ يتػػب يبلحػػظ أف مكقفػػه
مؤمف لػػػه مناهجػػػه القائػػػؿ: " إف االسػػػتعبلء كالعػػػزة عمػػػى الكػػػافر صػػػفة مػػػف صػػػفات أكليػػػاء ا؛ فػػػال

اَل رَذ  ﴿كقاؿ تعالى (2)"ككسائمه كأساليبه َٔ ُُِْٕٓا  اَل رَ أََزُىُ  َضَُٕاْ َٔ َٔ  ٌَ  ٕ هَ َػ  ؤ   ٱِل  ٍَ يِ إٌِ ُكُزُى يا ُِٛ ﴾ (3). 

ح   نَُكى   َكبََذ    َذ  ﴿كقاؿ تعالى:  َٕ ٙ   َدَغَُخ   أُع  ِْٛىَ  فِ َشٰ ٍَ  إِث  ٱنَِّزٚ ِٓى    َذبنُٕاْ  إِر   َيَؼُّٓ   َٔ ِي  ٕ اْ  إََِّذب نِقَذ ُُ  ِيذُُكى   ثُذَشَءٰ 

ب ًَّ ِي َٔ  ٌَ جُُذٔ ٌِ  ِيٍ رَؼ  ِ  ُدٔ ََب ٱَّللَّ ثََذا ثُِكى   َكفَش  ََُُذب َٔ  ٛ ذَٔ  ثَ  ٛ حُ  َُُكىُ ثَ َٔ َؼذَذٰ َعذب ءُ  ٱن  جَغ  ٱن  ٰٗ  أَثَذًذا َٔ ِيُُذٕاْ  َدزَّذ ِ  رُؤ   ثِذٲَّللَّ

َذُِٓ   د  لَ  إاِلَّ  َٔ  ٕ ِْٛىَ   َ َشٰ ِّ  إِث  ٌَّ  ِِلَثِٛ فَِش زَغ  َيب   نَكَ  َِلَع  هِكُ  َٔ ٍَ  نَكَ  أَي  ِ  ِي ء    ِيٍ ٱَّللَّ  ٙ ذسَّ  َش  ٛ َب َػهَ َُذب كَ ثَُّ ه  كَّ َٕ ذكَ  رَ  ٛ إِنَ َٔ 

َُب كَ  أَََج   ٛ إِنَ ِصٛشُ  َٔ ًَ
 .(4)﴾ ٱن 

إذ يػػػركل أف الدكلػػػة العباسػػػية عاقبػػػت  ،تنفيػػػذ حكػػػـ اإلعػػػداـ بالمبلحػػػدة لػػػـ يكػػػف حكمػػػان مبتػػػدعان  إف
كػػػاف يتعصػػػب لمنػػػار عمػػػى األرض كيصػػػكب رأم  ،(5)الػػػدليؿ عمػػػى ذلػػػؾ بشػػػار بػػػف بػػػردك  ،المبلحػػػدة

 :  في امتناعه عف السجكد كيركل لهإبميس لعنة ا
ــــــــــــــار مشــــــــــــــرقة ــــــــــــــة والن  األرض مظمم

 ن كانــــــت النــــــاروالنــــــار معبــــــودة منــــــذ أ  

   
 .(6)دم إال أف أمر بقتمه عمى اإللحادفما كاف مف الخميفة المه

                                  
 .145د األندلس، صمؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببل (1)
 .59-58القطاف ، األهداؼ الرئيسية لمدعا  إلى ا، ص (2)
 .139ثؿ عمراف، ثية  (3)
  4الممتحنة، ثية  (4)
ألػػؼ( بيػػت ككلػػد أعمػػى نػػزؿ  13بشػػار بػػف بػػرد شػػاعر العصػػر أبػػك معػػاذ البصػػرم الضػػرير بمػػغ شػػعر  الفػػائؽ)  (5)

عامػػان (، الػػذهبي، سػػير أعػػبلـ  90هػػػ( كعمػػر  )167اـ) بغػػداد كمػػدح الكبػػراء كهػػك مػػف مػػكالي بنػػي عقيػػؿ همػػؾ عػػ
 .25-24، ص7النببلء، ج

 .111، ص3ابف المبرد، الكامؿ، ج (6)
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كتػب  كهػك أكؿ مػف أمػر بتصػنيؼ ،كأفنى منهـ خمقان كثيػران  ،تتبع الخميفة العباسي المهدم  الزنادقة
فقػاؿ  ككذلؾ الخميفة هاركف الرشيد أخذ زنديقان فأمر بضػرب عنقػه ،(1)الجدؿ في الرد عمى الزنادقة

قاؿ: فأيف أنت مف ألؼ حديث كضعتها  ،؟ قاؿ له: أريح العباد منؾتضرب عنقي اله الزنديؽ: لم
 ،(2)عف رسكؿ ا كمها ما فيها حرؼ نطؽ بها فقاؿ: أيف أنت يا عدك ا مف أبي إسحاؽ الفزارم

 .  (4)ينخبلنها فيخرجانها حرفان حرفان  (3)كعبد ا بف المبارؾ

( و117 -151= 173ِ-ِ 131) خبيغبً: اِليٛش  يذًذ 
(5)

: 

 قػاؿ عنػه  لسػاف الػديف الخطيػب: " كػاف فصػػيحان  ،اتصػؼ األميػر محمػد بالعػدؿ كاألخػبلؽ الحميػدة
 ككػػاف عػػاقبلن  ،كال يمتفػػت إلػػى قػػكؿ راـ ،ال يسػػمع مػػف سػػاع ،عػػف القبػػيح  يػػؤتي الحػػؽ كأهمػػه  بميغػػان 

الفضػػؿ المسػػتبيف فػػي إدراكػػة  كباشػػر أف لػػه ،يػػرل مػػف خدمػػه ،كمكػػاـر جميمػػة ،عمػػى أخػػبلؽ حميػػدة
 .(6)"كفهمه

األميػػػػر محمػػػػد حميمػػػػان عفيفػػػػان كاظمػػػػان لغيظػػػػه محػػػػتمبلن لحسػػػػف األدب بصػػػػير لخطيػػػػب: "ككصػػػػفه ا
 .(7)بالعباد"

 

                                  
 .328السيكطي، تاريخ الخمفاء، ص  (1)
أبك اسحاؽ الفزارم : إبراهيـ بف محمد بف الحارث بف اسماعيؿ بف خارجة، إماـ أهؿ الشاـ في المغازم    (2)

ثكرم  كاألكزاعي  كغيرهما ، ذكر  أبك حاتـ فقاؿ : الثقة المأمكف  اإلماـ ، قاؿ النسائي: كغير ذلؾ، أخذ عف ال
  539,541، ص8أعبلـ النببلء ، ج  هػ، الذهبي ، سير 186هػ كقبؿ 185ثقة ، مأمكف، أحد األئمة قيؿ تكفي 

لزهػػد ككتػاب البػػر ك الصػػمة، عبػد ا بػػف مبػارؾ، مػػف مؤلفاتػػه كتػاب السػػنف فػػي الفقػه ككتػػاب التفسػير ككتػػاب ا (3)
 .280هػ ( ابف النديـ، الفهرست، ص181تكفي بهيت )

 .350السيكطي، تاريخ الخمفاء، ص  (4)
ـ، كيٌتابه عبد الممؾ بف أمية، حامد بف محمد الزجالي، 822ق=  207كنيته عبد ا، أمه، بهير، مكلد  عاـ  (5)

د ا المعػػركؼ )بالقبعػػة(، كسػػميماف بػػف أسػػكد الغػػافقي،  مكسػػى بػػف أبػػاف قضػػاته: أحمػػد بػػف زيػػاد، ثػػـ عمػػرك بػػف عبػػ
ـ، ابػػػف عػػػذارم، البيػػػاف المغػػػرب فػػػي أخبػػػار 886ق= 273ـ ،  تػػػكفي األميػػػر محمػػد 852هػػػػ=238بكيػػع لػػػه عػػػاـ 

 .351، ص1؛ المقرم، نفح الطيب، ج263، ص8؛الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج263األندلس كالمغرب، ص
 .22أعماؿ األعبلـ، ص (6)
 .141ـ.ف، ص (7)
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  عف األمير محمد: (1)قاؿ بقي ابف مخمد

 .(2)مف األمير محمد" كال أبمغ فضبلن ما كممت أحدان مف ممكؾ الدنيا أكمؿ عقبل ن "

ه أدخؿ مصنؼ الذم اتهمه الفقهاء باإللحاد كالزندقة؛ ألن ،قؼ مف بقي بف مخمدكلؤلمير محمد مك 
كأنكػر مػا فيػه مػف خػبلؼ كحرضػكا العامػة عميػه ككصػؿ الخبػر لؤلميػر  ،(3)أبي بكػر بػف أبػي شػيبه

 .(4)جػػػػػزء كأمػػػػػر بنشػػػػػر  كعػػػػػدـ التعػػػػػدم عميػػػػػهمحمػػػػػد فمػػػػػا كػػػػػاف منػػػػػه إال أف تصػػػػػفح الكتػػػػػاب جػػػػػزء 
 

بػػؿ تصػػفح  ،األميػػر محمػػد لػـ يتعامػػؿ بحمػػؽ كبسػػرعة مػع المكقػػؼيتضػح ممػػا سػػبؽ أف مػف عدالػػة 
 الكتاب لما رأل ما في هذا الكتاب مف فكائد أمر بنشر فكر .

كمػػػف عدالػػػة األميػػػر محمػػػد أنػػػه حػػػريصه عمػػػى أف يتػػػكلى منصػػػب القضػػػاء مػػػف يتصػػػؼ بالنزاهػػػة 
فػرفض  ،فركم أف األميػر محمػد اختػار لمنصػب قضػاء جيػاف أبػاف بػف عيسػى بػف دينػار ،كاألمانة

ففعمػػكا  ،فػػأمر األميػػر أف يككػػؿ بػػه الحػػرس حتػػى يبمػػغ بػػه جيػػاف كيكػػر  عمػػى الحكػػـ ،أبػػاف المنصػػب
كهػرب لمػا أتػى الميػؿ قػاؿ النػاس: هػرب القاضػي  ،ذلؾ حتى اجمسػك  كحكػـ بػيف النػاس يكمػان كاحػدان 

كمػػف األشػػياء التػػي تحسػػب لؤلميػػر محمػػد  ،(5)فكصػػؿ الخبػػر لؤلميػػر محمػػد قػػاؿ هػػذا رجػػؿ صػػالح 
كػػاف  ،(6)فمقػػد كلػػى أمػػكر الشػػرطة إلبػػراهيـ بػػف حسػػيف بػػف خالػػد بػػف مراثيػػؿ ،ف اختيػػار مكظفيػػهحسػػ

                                  
بقي بف مخمد، مف الحفاظ المحدثيف كأئمة الديف  كالزهاد الصالحيف، اختمؼ حكؿ تاريخ كفاته فمنهـ مف قػاؿ  (1)

مػػػ، الضػػبي، بغيػػة 889ق=  276ـ،  كهػػذا قػػكؿ الػػدارقطني، أمػػا سػػعيد بػػف يػػكنس قػػاؿ: تػػكفي886هػػػ= 273تػكفى 
 .76-75، ص7؛ ياقكت، معجـ األدباء، ج 302-301الممتمس، ص

، 8؛ الػػػذهبي، سػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء، ج273ابػػػف عػػػذارم، البيػػػاف المغػػػرب فػػػي أخبػػػار األنػػػدلس كالمغػػػرب، ص (2)
 .262ص
أبي بكر بف شيبة عبد ا بف محمد بف إبراهيـ بف عثماف، ركل عنه البخارم كمسمـ كابف ماجة قاؿ عبد ا  (3)

يػػػى بػػػف معػػػيف: أبػػػك بكػػػر عنػػػدنا صػػػدكؽ ت ابػػػف أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ: سػػػمعت أبػػػي يقػػػكؿ: أبػػػك بكػػػر صػػػدكؽ، قػػػاؿ يح
 .592-589، ص 5ـ، المزم، تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، مج 849ق= 235

؛ ابػف 136؛ الضػبي، بغيػة الممػتمس، ض273ابف عذارم، البياف المغرب فػي أخبػار األنػدلس كالمغػرب، ص (4)
، ج  .193-192، ص2حـز رسائؿ ابف حـز

 .453، ص1عياض، ترتيب المدارؾ، ج (5)
 .444، ص1ـ ، عياض ترتيب المدارؾ، ج863ق=  249إبراهيـ بف خالد ابف مرتيؿ تكفي  (6)
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: لقػػػد حضػػػرته كقػػػد ضػػػرب شػػػاهد زكر عنػػػد بػػػاب (1)قػػػاؿ عنػػػه ابػػػف لبابػػػة ،صػػػمبان فػػػي حكمػػػه عػػػدالن 
كمف عدالة األمير محمد يقاؿ: إف إبػراهيـ بػف حسػيف كػاف  ،(2)كجهه  سجـكحمؽ لحيته ك  ،الجامع

ة حكػػػـ لبنػػػي قتيبػػػة كخػػػالؼ فقهػػػاء كقتػػػه يحيػػػى كعبػػػد الممػػػؾ بػػػف حبيػػػب كزكتػػػاف عمػػػى سػػػكؽ قرطبػػػ
حكمػه فػي  (3)اختار األمير قكؿ الفقهاء كفسخ القاضي معاذ بػف عثمػاف الشػعباني ،فتظاهركا عميه

 .  (4)ذلؾ

كلـ  ،فاألمير اختار قكؿ الفقهاء ،يتضح مما سبؽ أف مكقؼ األمير محمد مف إبراهيـ مكقؼ عدؿ
فاإلماـ مالؾ رضي ا عنه له مكقؼ ممف يخالؼ الفقهاء  ،راهيـ الذم خالؼ الفقهاءيختر قكؿ إب

اعمػػـ رحمػػؾ ا أنػػه يخػػالؼ الفقهػػاء كتػػب إليػػه قػػائبل: " (5)ركل أنػػه عنػػدما عمػػـ أف الميػػث بػػف سػػعد
كببمػػدنا الػػذم نحػػف فيػػه كأنػػت فػػي  ،بمغنػي أنػػؾ تفتػػي بأشػػياء مخالفػػة لمػػا عميػػه جماعػػة النػػاس عنػػدنا

كفضمؾ كمنزلتؾ مف أهؿ بمدؾ كحاجة مف قبمؾ إليؾ كاعتمادهـ عمى ما جاء منػؾ حقيػؽ  إمامتؾ
 .(6)بأف تخاؼ عمى نفسؾ كتتبع مف ترجك النجاة باتباعه

؛ حيث كتب هاشـ ضد رجؿ مف خػدـ (7)كمف عدالة األمير محمد مكقفه مف هاشـ بف عبد العزيز
قػػاؿ  ،قػاؿ: مػاذا تػرل؟ قػػاؿ: التنكيػؿ كالتشػريد ،فقػاؿ األميػر لهاشػػـ: هػذا كتابػؾ؟ قػاؿ: نعػػـ ،األميػر

هاشػػـ ك كهػػك يقػػرأ  ،كػػؿ كتػػاب مكجػػب لقتمػػه ،األميػػر لهاشػػـ: خػػذ ضػػبارة مػػف الكتػػب فيهػػا مئػػة كتػػاب

                                  
ـ ، مػكلى عثمػاف بػف عبيػد ا بػف عثمػاف، يكنػى أبػا عبػد ا 839هػػ=225محمد بف عمر بف لبابة كلد عاـ  (1)

ـ يكػف يشػركه أحػد فػي رياسػة البمػد بف لبابة الفقيه انفرد بالفتيا مف أكؿ أياـ أمير المؤمنيف عبػد الػرحمف الناصػر، لػ
 .240ـ، ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص 926ق=314كالقياـ بالشكرل، ت 

 . 444، ص1عياض، ترتيب المدارؾ، ج (2)
معػػاذ بػػف عثمػػاف الشػػعباني، كال  األميػػر عبػػد الػػرحمف بػػف الحكػػـ قضػػاء الجماعػػة فػػي جيػػاف، ثػػـ كػػاف قاضػػيان (3)

عبػػػد الػػػرحمف ؛ لتعجيمػػػه بالحككمػػػة، كأحصػػػي عميػػػه فػػػي مدتػػػه سػػػبعكف قضػػػية أنفػػػذها بقرطبػػػة سػػػبعة أشػػػهر، فعزلػػػه 
ـ،  ابػػػف 848ق=234ـ،  تػػػكفي عػػػاـ  846ق=232فاسػػػتكثرت عميػػػه  كخيػػػؼ عميػػػه الزلػػػؿ، كتػػػكلى القضػػػاء عػػػاـ 

 .205-204حياف، المقتبس، ص
 .444، ص 1عياض، ترتيب المدارؾ، ج (4)
هػ ، 94ـ الحافظ شيخ اإلسبلـ،  كعالـ الديار المصرية، كلد عاـ ( الميث بف سعد بف عبد الرحمف،  االما (5)

 .137-136، ص 8الذهبي سير أعبلـ النببلء ، ج
 .499، ص4ابف معيف، التاريخ، ج (6)
هاشـ بػف العزيػز، هػك أخػك القاضػي أسػمـ بػف عبػد العزيػز، اتصػؼ بالبػأس كالجػكد كالفركسػية كالكتابػة كالبيػاف  (7)

، ص 1بػار، الحمػة السػيراء، جالبديعة كاف تياهان معجبان حقكدان لجكجػان أفسػد الدكلػة ، ابػف األكالببلغ كقكؿ األشعار 
 .153، ص1؛ ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج137
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قػاؿ األميػر: رب  ،يرتعد فجعؿ يحمؼ كيقػكؿ حسػادم كاألميػر أكلػى بالتثبػت حتػى تنكشػؼ براءتػي
ان مف أصحاب البطائؽ التي اطمع عميها؛ ثـ أمر األمير هاشـ أف ال يعرؼ أحد،عجمة أعقبت ندمان 

 .(1)ـ أحد عاقبتؾفاف عم

فكػػـ مػػف  ،التثبػػت ال التسػػرع فػػي إصػػدار األحكػػاـ ،نسػػتنتج ممػػا سػػبؽ  أف مػػف عدالػػة األميػػر محمػػد
كالثابت مف الػنص السػابؽ أف األميػر محمػدان كػاف  ،مظمكـ راح ضحية التسرع في إصدار األحكاـ

لقد بمغ عدد الكتب المكجهة ضد  ،كف يتسرع في إصدار األحكاـكلـ ي ،يتقبؿ الشكاكل ضد عماله
ضػد هاشػـ كمها مكجب لقتمه كلكنػه لػـ يتسػرع فػي إصػدار الحكػـ  ،هاشـ بف عبد العزيز مئة كتاب

 .خكفا مف الكقكع في الظمـ

 .(2)تفت إلي قكؿ زائغكال يم ،األمير محمد كاف يؤثر الحؽ كأهمه ال يسمع مف باغ

يػا هاشػـ مػف أثػر السػرعة أمضػت بػه إلػػى هاشػـ فػي شػيء أنكػر  عػدـ التثبػت: "قػاؿ األميػر محمػد ل
الهفكة لك  أف أصغينا إلى محك زالتؾ كأصبحنا إلي هفكاتؾ لكنا شػركاءؾ فػي الزلػة كقسػماءؾ فػي 

 .(3)"عميؾ كركيدان بؾ أف يعجؿ لؾ مهبلن ف ،العجمة

 بػػػػػف عبػػػػػد العزيػػػػػز:مػػػػػف عدالػػػػػة األميػػػػػر محمػػػػػد تكجيػػػػػه النصػػػػػح لعمالػػػػػه فمػػػػػف نصػػػػػائحه لهاشػػػػػـ ك 
قػد أكثػر أهػؿ خػدمتنا كأكثػرت فػي هػذا الكاتػب: تػذكركف تػب قػاؿ لػه: "كاف هاشـ يتبع سقطات الكا

نمػا  جهمه كقدامته، كقد ضممنا إليه مف الكتاب مف يستعيف بػه، كيسػتظهر عمػى خدمتػه بمكانػه؛ كا 
ذا كنػػا ال نخمػػؼ تقفػػك بخػػدمتنا، كننسػػمؾ بمراتبنػػا طريػػؽ مػػف ابتػػدأها كأسسػػها ككضػػع أهمهػػا فيهػػا. كا  

ثبػػاءكـ بكػػـ، كال نخمفكػػـ بأبنػػائكـ، فعنػػد مػػف نصػػنع إحسػػاننا كنربػػي أيادينػػا؟ أعنػػد أبنػػاء القػػرانيف أك 
الجزاريف أك أمثالهـ مف الممتهنيف؟ كأنت كنت أحؽ بػالحص عمػى هػذا، كتصػكيب الػرأم فيػه، لمػا 

 .(4)رجمهفرجع هاشـ إلى الشكر له كتقبيؿ يد  ك  ،ترجك مف مثمه في أكالدؾ كعقبؾ

                                  
 .143-142مؤلؼ مجهكؿ، أخبار المجمكعة في فتح األندلس، ص  (1)
 .271ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص  (2)
 .271ـ.ف ، ص  (3)
 .272، ص ـ.ف (4)
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الػذيف يرفعػكف مػف  ،كمف عدالة األمير محمد الحرص عمى أف يتكلي أمر الدكلػة أصػحاب الكفػاءة
ما كلكػف عنػد ،يقاؿ: أف عمرك بف لبيب بف عبد ا بف لبيب استقضػا  األميػر محمػد ،شأف الدكلة

 .(1)حدث له خمط في عقمه أمر بعزله

رؼ عدؿ فهػك ال يريػد مػكظفيف يحطػكف يبلحظ أف تصرؼ األمير محمد مع عمرك بف لبيب تص 
فعزلػه بسػػبب الخمػػط  ،؟! كأف منصػػب القضػاء خطيػػر فػي الدكلػػة اإلسػػبلميةر دكلتػه كيػػؼ المػف أمػػ

 .في عقمه

 :مير محمد االستعانة بأهؿ الكفاءةكمف عدالة األ

عػف قد فهمنا عنؾ، كلـ نػأت مػا أتينػا  بد الممؾ بف عبد ا بف أمية: "قاؿ األمير محمد  لكاتبه ع
كقػػد أبحنػا لػػؾ االسػتعانة بأهػؿ اليقظػػة مػف الكتػػاب.  ،جهػؿ بػؾ، لكػػف اصػطناعان لػػؾ، كعائػدة عميػؾ

كنحف نعينؾ عمى أمرؾ بتفقػد كتبػؾ كاإلصػبلح عميػؾ، إلػى  ،فتخير منهـ مف نثؽ به كتعتمد عميه
 .(2)كتبصر الخدمة إف شاء ا تعالى"أف تركب الطريقة 

استشػػارة العممػػاء فػػي قضػػية عمػػرك بػػف عبػػد ا المعػػركؼ  مػػف الػػدالئؿ عمػػى عدالػػة األميػػر محمػػدك 
كتػػرؾ  ،تػػكفي كتػػرؾ مبمغػػان مػػف المػػاؿ ثبلثػػة أالؼ دينػػار ،)بالقبعػػة( يقػػاؿ: إف رجػػبلن يػػدعى القصػػبي
تهػـ القاضػي كا ،قيؿ: أف الماؿ لما صػار لمقاضػي ذهػب ،أيتامان ككاف مسؤكلية القاضي حفظ ماله

 .  (3)ابنه أبا عمرك ككاتبه

 :ن بن سعيدقال مؤم

 لعمــــــري لقــــــد أزري بعمــــــرو أبــــــو عمــــــرو

 ومثـــــــــــل أبـــــــــــو عمـــــــــــرو بوالـــــــــــده يـــــــــــزري  

   
 وقــــــــد كــــــــان عمــــــــرو يستضــــــــاء بنــــــــوره

(4)فأضــــــحي أبــــــو عمــــــرو كســــــوفا عمــــــى البــــــدر  
 

   

                                  
 .190ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص (1)
 .272ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص  (2)
 .87-86ابف القكطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص (3)
 .87، صـ.ف(4)
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قػاؿ: إف مػف الشػماتة بنػا عنػد اليهػكد فأمػا بقػي بػف مخمػد  ،أشار جميػع العممػاء اسػتحبلؼ القاضػي
أف يجبػػر هػػذا  ،أرل األميػػر أصػػمحه ،.. كأحباسػػنا كأيتامنػػا.كالنصػػارل أف يسػػتحمؼ قػػاضو المػػأمكف

 .(2()1)مف بيت الماؿ فصار إلى رأيه كأمر بعزله ككلي سميماف بف أسكد

 :( و111-117=175ِ-173ِ: انًُزس ثٍ يذًذ )عبدعبً 

ف  ،(3)كاإلكػػػراـ ألهػػػؿ العمػػػـ كالصػػػبلح  ،كصػػػؼ األميػػػر المنػػػذر بأنػػػه مػػػف أهػػػؿ العقػػػؿ كالسػػػخاء كا 
الػذم قػاؿ لػه:  ،كالػد  األميػر محمػد  امية لـ تكف ناتجػة عػف فػراغ بػؿ هػي نتػاج تربيػةاألخبلؽ الس

إف العيػكف تمػج  ،فقػاؿ لػه: يػا بنػي ،فقاؿ لػه: حػؽ لفػرع أنػت أصػمه أف يعمػك ،إف فيؾ لتيها مفرطان "
كالسػػمطاف مػػا  ،كالنسػػب كعمػػك المكػػاف ،فقػػاؿ: يػػا أبػػي لػػي مػػف العػػز ،كالقمػػكب تنحػػرؼ عنػػه ،التائػػه

نػػػي لػػػـ أر العيػػػكف إال مقبمػػػة عمػػػي ،ذلػػػؾيجمػػػؿ مػػػف  ف لهػػػذا  ،كال األسػػػماع إال مصػػػغية إلػػػي ،كا  كا 
ف  ،كال يصكنه كيشرفه إال التيػه كاالنقبػاض ،نقه التبذؿ كعمكا يخفضه االنبساطالسمطاف ركنقان ير  كا 

ف رأك   ،فػاف رأك  راجحػا عرفػكا لػه قػدر رجاحتػه ،هؤالء األنذاؿ لهػـ ميػزاف يسػبركف بػه الرجػؿ منػا كا 
فقػػاؿ لػػه أبػػك :  أنػػت فػػايؽ كمػػا  ،ناقصػػا عػػاممك  بنقصػػه كصػػيركا تكاضػػعه صػػغرا كتخضػػعه خسػػة

 .(4)رأيت"

 .(5)حدان زائدا لـ يبؽ مف بينه منافؽقيؿ عف المنذر: لك عاش المنذر عامان كا

إف األخبار الدالة عمى المنذر تدلؿ عمى عدالته قيؿ: إنػه لمػا بمغػه مػكت أبيػه؛ لػـ يمنعػه ذلػؾ مػف 
بؿ كلػى عميهػا سػميماف بػف عبػد الممػؾ بػف أخطػؿ كعبػد الػرحمف بػف  ،(6)هتماـ بأمكر منطقة ريةاال

                                  
دريػس بػف محمػد بػف يكسػؼ الغػافقي يكنػى سميماف بف أسكد بف يعيش بف سميماف بف جشبير بف المعمػى بػف إ (1)

 . 113الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، صابف ( سنة ، 95أبا أيكب استقضا  األمير محمد بقرطبة تكفي كعمر  )
 .87ابف القكطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص (2)
 .113، ص ـ.ف (3)
 .587، ص 3المقرم، نفح الطيب، ج (4)
 .22عبلـ، صأعماؿ األ ،الخطيب؛ 280أخبار األندلس كالمغرب، ص ف عذارم، البياف المغرب فيبا(5)
رية ، ككرة كاسعة باألندلس متصمة بالجزيرة الخضراء كهي قبمي قرطبة، كهي كثيرة الخيرات،كلها مدف  (6)

 .35، ص 5ككرة، ياقكت معجـ البمداف ،ج 30كحصكف، كلها مف األقاليـ نحك 
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طػػؿ كلػػـ ت ،(1)كلقػػد بمػػغ مػػف أخبػػار  أنػػه أسػػقط العشػػكر عمػػى أهػػؿ قرطبػػة  ،حػػريش قػػد أحبتػػه الرعيػػة
 .(2)لمنذر بف محمد صمحت ببلد األندلسبا ،مدته أقاـ في الممؾ سنتيف إال شهران 

( و881-111=ـ311ْ -ـ175ْجذ هللا ): اِليٛش ػعبثؼبً 
(3)

: 

فيػػرل النػػػاس، كيشػػرؼ عمػػػى  كػػاف مػػػف أهػػـ مػػػا تميػػزت بػػػه سػػيرته العػػػدؿ قػػاؿ عنػػػه ابػػف عػػػذارم: "
أخبػػػارهـ كحركػػػاتهـ، كيسػػػر بجماعػػػاتهـ، كيسػػػمع قػػػكؿ المػػػتظمـ؛ كال يخفػػػى عميػػػه شػػػيء مػػػف أمػػػكر 

ع إليػػه فيػػه الظبلمػػات، ككػػاف يقعػػد أيضػػان عمػػى بعػػض أبػػكاب قصػػر  فػػي أيػػاـ معمكمػػة؛ فترفػػ ،النػػاس
كتصؿ إليه الكتب عمى باب حديد قد صنع مشرحبا لذلؾ؛ فبل يتعذر عمى ضعيؼ إيصػاؿ بطاقػة 

 .(4)بيد ، كال إنهاء مظممة عمى لسانه"

اقترب إليهـ منػه سػما   ،كقاؿ عنه ابف حياف: " فتح لمعامة بابا محدثا تجا  قصر دانيا مف مسكنه
فبل ،مستضػػػعفكهـ مػػػف قبمػػػه ينػػػزع إجػػػابتهـ كيػػػأمر بأخػػػذ رقػػػاعتهـبػػػاب العػػػدؿ؛ فيناديػػػه متظممػػػكهـ ك 

 .(5)"لخائؼ؛ فعظـ االنتفاع بهذا الباب.. كيؤمف ا.يخنزؿ حاجاتهـ دكنه كال تحجب مظالمهـ عنه

 ،األميػػػر عبػػػد ا كػػػاف يسػػػمع لقػػػكؿ المػػػتظمـ :أف ص ابػػػف عػػػذارم كنػػػص ابػػػف حيػػػافيتضػػػح مػػػف نػػػ
الضػعفاء  منػعبل يفػمف عظمته أف الجميع يصػؿ إليػه ك  ،كردع الظممة ،كالهدؼ هك إحقاؽ الحقكؽ

ف أف المظػالـ ال تحجػب عنػه ك أك  ،يعمػؿ عمػى إحقػاؽ الحقػكؽ كاف  هنأك   ،كصكؿمف المف الناس 
ف رجػػبلن بهػػذ  السػػيرة ،مػػف ركعػػة سػػيرته أنػػه أمػػف الخػػائؼ  ،ال عجػػب أف نػػرل أكصػػافان جميمػػة لػػه ،كا 

كقيػػؿ عنػػه  ،(6)لمصػػمكت فػػي الجػػامع" مبلزمػػان هػػاد كػػاف مػػف أمػػراء العػػدؿ مثػػابران عمػػى الجقيػػؿ عنػػه: "
كانكا يعدكف األمير عبػد ا مػف الرازم عف أبيه أحمد بف محمد: " حسب ما ركا  عيسى بف أحمد

كأتمهػـ معرفػة كأمتػنهـ ديانػة كػاف يجتهػد بالميػؿ  ،كأمػثمهـ طريقػة ،أصمح خمفاء بنػي أميػة باألنػدلس

                                  
 .24الخطيب أعماؿ اإلعبلـ، ص؛ 280ر األندلس كالمغرب ، صف عذارم، البياف المغرب في أخبابا(1)
 352، ص 1المقرم، نفح الطيب، ج (2)
أبك محمد عبػد ا بػف عبػد الػرحمف بػف الحكػـ بػف هشػاـ بػف عبػد الػرحمف الػداخؿ كهػك السػابع مػف أمػراء بنػي  (3)

ؼ صػػفر، النػػكيرم، نهايػػة ق، كقيػػؿ منتصػػ 275صػػفر  13أميػػة بػػببلد األنػػدلس، بكيػػع لػػه بعػػد كفػػاة أخيػػه المنػػذر 
 .231، ص 23األرب في فنكف األدب، ج

 .302البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص (4)
 .58المقتبس، عهد األمير عبد  ا، ص  (5)
 .156، ص14الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (6)
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ككػاف بنيتػه  ،مة المػرتبيف لهػا بالمسػجد الجػامع بقرطبػةكيقكـ ليالي شهر رمضاف باإلشفاع مع األئ
. كمػف عدالػة األميػر عبػد ا اإلحسػاف لمػف يحسػف (1)لكرع الراغب فػي الخيػر رحمػة ا"في ذلؾ ا

كالػي السػكؽ مكػرك  مػف  ،كلقػد بمغػه أف أيػكب بػف سػميماف بػف هاشػـ المعػافر ،كاإلساءة لمف يسيء
كأيضان مف عدالته عزؿ كالي البيرة جهػكر بػف عبػد  ،(2)ي لههالبعزله لكراهية األ ان الناس أصدر قرار 

 .ؾ البختي بسبب تظمـ الرعيةالمم
 :  بالقكؿ لكالي الظالـا (3)كصؼ سميماف بف كاسنكسحيث 

ــــــرج محتشــــــيا ــــــار الم ــــــار حم  جــــــاء الحم

 ممـــــــــا أفـــــــــاد مـــــــــن األمـــــــــوال والطـــــــــرف  

   
ــــــــد أودت مــــــــا ــــــــى لبيــــــــرة ق  ســــــــكنيا خم

 بقـــــــــــبم ســـــــــــيرتو والعنـــــــــــف والســـــــــــرف  

   
 فاحمـــــل عمـــــى العيـــــر حمـــــال يســـــتقل بـــــو

ــــــــف   ــــــــبن والعم ــــــــو ســــــــببا لمت ــــــــرك ل (4)وات
 

   
أفتػػػي ال يقتػػػؿ حتػػػى  (5)أنػػػه شػػػاكر بقػػػي بػػػف مخمػػػد فػػػي قتػػػؿ الزنػػػديؽ ،عدالػػػة األميػػػر عبػػػد ا كمػػػف

 . (6)يستتاب
يحسب لؤلمير عبد ا مكقفه العادؿ مف أبناء هاشـ بف عبد العزيػز؛ حيػث قػاـ بػاطبلؽ سػراحهـ ك 

 .(7)ككلى أحدهـ الكزارة كالقيادة ،عميهـ ضياعهـكصرؼ 
 كمف عدالة األمير عبد ا مع مماليكه أنه ذات يكـ اعتذر له أحد مماليكه؛ فكقع عمى عذر  كاتبنا 

 ،كلػػػػك أقػػػػررت بػػػػذنبؾ .األمػػػػكر لتػػػػدؿ عمػػػػى خػػػػبلؼ قكلػػػػؾ كتنبػػػػئ عػػػػف باطػػػػؿ تنصػػػػمؾ إف مخايػػػػؿ"
 .(8)"!عفك عميؾال لستر كأسدؿ ،لكاف أجمؿ بؾ ،كاستغفرت لجرمؾ

 ،كمػا لمػذنب مجػاؿ بينهمػا ،بػؿ تقػدمت لػؾ خدمػة كتػأخر لػؾ الغفػراف ،مهػبل عميػؾ ركيػدان فقاؿ لػه: "
 .(9)كقد كسعؾ الغفراف"

 

                                  
 .53ابف حياف، المقتبس في عهد األمير عبد ا، ص (1)
 .55اريخ عمماء األندلس، صابف الفرضي، ت (2)
سميماف بف محمد أصبغ بف عبد ا بف كاسػنكس المكناسػي مكسػى سػميماف بػف عبػد الممػؾ أصػمه مػف البرابػر  (3)

كلػػه مػػنهـ بيػػت شػػرؼ باألنػػدلس، سػػميماف بػػف كاسػػنكس مػػذككر بػػاالدب كالعقػػؿ كعػػزة الػػنفس ، ابػػف اآلبػػار، الحمػػػة 
 .198، ص ؛ الحميدم، جدكة المقتبس160، ص1السيراء، ج

 .161-160، ص1ابف اآلبار، الحمة السيراء، ج (4)
 .197ابف بشككاؿ، الصمة. ص (5)
 .156، ص 14الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (6)
 .277ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص  (7)
 .302ألندلس كالمغرب، ص؛ ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار ا26الخطيب، أعماؿ األعبلـ، ص  (8)
 .26ـ.ف ، ص (9)
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 المبحث الثاني
 تجاوزات العدل عند حكام األندلس في عيد اإلمارة

سػئؿ  ،لعػدؿإال أف هنػاؾ بعػض االنحرافػات عػف ا ،اتصؼ حكاـ األندلس فػي عهػد اإلمػارة بالعػدؿ
 .(1)ه عف الظمـ فقاؿ انحراؼ عف العدؿابف مسككي

جريػان كراء إحساسػه أك  ،قاؿ محمد رضػا: " إف مػف عػد السػيئات حسػنات كاألغػبلط حكػـ الصػكاب
ال يعػد  ،أك لمتظػاهر بػالعمـ كالصػبلح ،أك إلشػباع شػهكة ،أك البيئػة ،أك خشية الرأم العاـ ،عكاطفه

 .(2)"ضان مغر في نظرنا مؤرخان بؿ متحيزان أك 

قػػػاؿ ابػػػف قػػػيـ  ،تبػػػاع الهػػػكلاكيمكػػف القػػػكؿ: إف مػػػف أهػػػـ األسػػػباب التػػػي تػػػؤدم لتجػػػاكز العػػػدؿ هػػػك 
ف كقػػع فػػي  ،كصػػد  عػػف الحػػؽ ،الجكزيػػة: " الهػػكل إف كقػػع فػػي الحكػػـ أخػػرج صػػاحبه إلػػى الظمػػـ كا 

ف كقع فػي الكاليػة كالعػزؿ أخػرج صػاحبه إلػى ،القسمة خرجت عف قسمة العدؿ إلى قسمة الجكر  كا 
 (3)حيث يكلي بهكا  كيعزؿ بهكا " ،خيانة ا كالمسمميف

 :رجبٔصاد ػجذ انشدًٍ انذاخم نهؼذل: أٔالً 

سػػمبه نعمتػػه، فمعاممتػػه لخادمػػه بػػدر الػػذم سػػخط عميػػه  لمعػػدؿ  األميػػر عبػػد الػػرحمف تجػػاكزاتكمػػف 
 . (4)كانتزع دكر  كأمبلكه، كأغرمه عمى ذلؾ نحك أربعيف ألفا

ف الداخؿ عاقب بدر، ألنه تمفظ بأقكاؿ كمنها " بعنا أنفسنا كخاطرنا فػي مف المرجح أف عبد الرحم
 .(5)شأف مف هانت عميه"

 فتظمـ بدر ككتب لعبد الرحمف قائبلن: 
"قد طاؿ هجرم كتضاعؼ همي كفكرم، كأشد ما عمي ككني سميبا مف مالي، فعسى أف تأمر لػي 

  .(6)"دخؿ في شيء مف أمكر  ما عشتباطبلؽ مالي، كأتحد به في معزؿ ال أشتغؿ بسمطاف، كال أ

                                  
 . 41عبيد، فمسفة مسككيه  كالطبيعة االلهية، ص(1)
 .9ذم النكريف، عثماف بف عفاف الخميفة الثالث، ص   (2)
 .425ركضة المحبيف كالمشتاقيف، ص  (3)
 .445، ص 1الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج (4)
 .40، ص 3المقرم، نفح الطيب، ج (5)
 .40ـ.ف ، ص (6)
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رد األميػػر عمػػى مظممػػة بػػدر قػػائبلن: "إف لػػؾ مػػف الػػذنكب المترادفػػة مػػا لػػك سػػمب معهػػا ركحػػؾ لكػػاف 
بعض مػا اسػتكجبته كال سػبيؿ إلػى رد مالػؾ فػاف تركػؾ بمعػزؿ فػي بمهنيػة الرفاهيػة كسػعة ذات اليػد 

 .(1)كالتخمي مف شغؿ السمطاف أشبه بالنعمة منه بالنقمة"

رل أنه مف الظمـ ما تصرؼ به عبد الرحمف فمهما كاف الخطأ فػبل يصػح أف يػؤدم إلػى مصػادرة أ
 األمبلؾ.

ككانػػت  ،الػػذيف أشػػاركا عميػػه بعػػدـ الخػػركج لمعامػػة ،ككػػذلؾ مػػف تجاكزاتػػه تقبػػؿ نصػػيحة مستشػػاريه
ز فتػػرؾ يكمئػػذ الجنػػائ ،فمػػيس النػػاس كمػػا عهػػدكا ،ال تػػأمف بػػكادرهـ عميػػه ،حجػػتهـ أف عيػػكف العامػػة
 .(2)ليها كلد  هشامان كحضكر المحافؿ كككؿ إ

 :نستنتج ما يمي

كدليمنا عمى ذلؾ  أف عمر بف الخطاب الػذم  ،أف نصيحة مستشاريه هي نصيحة في غير محمها
كنكافػػؽ مقكلػػة اإلمػػاـ  ،ككػػذلؾ عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز ،عػد رمػػزان مػػف رمػػكز العػػدؿ كػػاف يخػػرج لمعامػػة

 ،فبمثؿ هذا المكقؼ يككف التزييف أك الحجة ،كلمناس أفعالهـ بأف إبميس يزيف لمحكاـ ،الجكزمابف 
. أمػا بخصػكص ضػياع (3)كمػا هػذا إال تمبػيس إبمػيس ،بأف الخػركج المتكػرر يقمػؿ مػف هيبػة الحػاكـ

دما قػاؿ عنػه أبػك كنستشػهد مػف سػيرة عبػد الػرحمف الػداخؿ عنػ ،الهيبة؛ فاف هذا الكبلـ مردكد عميػه
حتػى حججػت فػدخمت عمػى مالػؾ  ،تػي لعبػد الػرحمف بػف معاكيػةبما هبت أحػدا هيهند الطميطمي: "
 .(4)حتى صغرت عندم هيبة عبد الرحمف" فهبته هيبة شديدة

= ق167قتػؿ ابػف أخيػه المغيػرة سػنة)أنػه  ،عبػد الػرحمف الػداخؿعمػى كمف األمكر التػي ال تحسػب 
 .(5)بمالهكليد بف معاكية إلى العدكة كنفى أخا  ال ،كقتؿ معه الصميؿ بف حاتـ ،(ـ 783

  

                                  
 .41، ص 3المقرم، نفح الطيب، ج (1)
 .37، ص 2ـ.ف ، ج(2)
 . 129تمبيس إبميس، ص  (3)
 .98ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص (4)
 .46، ص3المقرم، نفح الطيب، ج (5)
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ف: ثفما ذنب أخيه أف ينفيه كا سػبحانه كتعػالى يقػكؿ فػي القػر  ،اذا كاف ابف أخيه المغيرة مخطئف
اِصَسح  ﴿ َٔ اَل رَِضُس  سَ  َٔ ٰٖ  أُخ   ِٔص    (1)﴾َش

ظمػػـ؛ ألف ‘عنػػدما شػػعر أرطبػػاش أنػػه  ،(2)كمػػف تجػػاكزات األميػػر عبػػد الػػرحمف مكقفػػه مػػف أرطبػػاش
أتػػى لمحاجػػب ابػػف  ،فممػػا سػػاءت حالػػة أرطبػػاش ،طرة عمػػى ضػػياعهعبػػد الػػرحمف الػػداخؿ أمػػر بالسػػي

فأدخمػه عمػى األميػر فقػاؿ: "يػا أرطبػاش مػا بمػغ بػؾ هػا هنػا؟  ،بخػت؛ ليسػتأذنه ليػدخؿ عمػى األميػر
بػػبل ذنػػب  ،كخالفػػت عهػػكد أجػػدادؾ فػػيَ  ،حمػػت بينػػي كبػػيف ضػػياعي ،فقػػاؿ لػػه: أنػػت بمغتنػػي هػػا هنػػا

 ،ديػع التػي أف تتػكدع منػي أظنػؾ تريػد التكجػه إلػى ركمػػافقػاؿ لػه : كمػا هػذا التك  ،يكجػب ذلػؾ عمػي
فقػػاؿ لػػه: كمػػف يتركنػػي أرجػػع إليهػػا كبالسػػيؼ  ،قػػاؿ: ال كلكنػػه بمغنػػي أنػػؾ تريػػد التكجػػه إلػػى الشػػاـ

أـ  ،فقػػاؿ لػػه أرطبػػاش: فهػػذا المكضػػع الػػذم  أنػػت فيػػه تريػػد أف تكطػػد لكلػػدؾ بعػػدؾ ،أخرجػػت عنهػػا
أرطبػاش: قػاؿ لػه  ،كمػا أريػد  إال أف أكطػد لنفسػي كلكلػدم ،قاؿ لػه: ال كا ،تأخذ منه ما اتخذ لؾ

كبينهػا لػه؛ ففػرح بػذلؾ عبػد  ،كعرفه بأشياء كػاف النػاس ينكركنهػا عميػه ،فعيف هذا العمؿ اعمؿ فيه
ككػػػاف أكؿ  ،ككال  القماسػػة ،كشػػكر  عميػػه كأمػػر لػػه بعشػػػريف ضػػيعة مػػف ضػػياعه صػػرفت ،الػػرحمف
 .(4)"باألندلس (3)قكمس

كعنػدما شػعر بػالظمـ عػرض مظممتػه عمػى األميػر  ،بقة أف أرطبػاش تعػرض لظمػـتؤكد الركاية السا
 . ال أف رد له عشريف ضيعة مف ضياعهعبد الرحمف؛ فما كاف مف عبد الرحمف إ

كابنػػػيف  ،لمنػػػد خمػػػؼ ابنتػػػه سػػػارةأأنػػػه بعػػػد هػػػبلؾ  ،يتضػػػح لنػػػا أف أرطبػػػاش الػػػذم يشػػػكك مػػػف الظمػػػـ
يكػكف تصػرؼ  كيمكػف أف .(5) إلػى ضػياعه كضػمهـ ،فبسط أرطباش يد  عمى ضػياعهـ ،صغيريف

شػػرعية كضػػمه ربمػػا جمػػع أرطبػػاش هػػذ  الضػػياع بطػػرؽ غيػػر ف ،عبػػد الػػرحمف لػػيس تجػػاكزان لمعػػدؿ
 .لمندألضياع سارة بنت 

                                  
 .35فاطر، ثية(1)
(2) Ardabast)536س، ص( أرطباش هك زعيـ عجـ أهؿ الذمة كابف غيطشة "مؤنس حسيف، فجر األندل. 
قكمس، سمطة القكمس، تتركز في المسائؿ المدنية الخاصة بالنصارل إلى جانب أنه كاف حمقة اتصاؿ بيػنهـ  (3)

كحيمػػة ؛ كبػػيف الحككمػػة اإلسػػبلمية ؛ القػػكمس أك القمػػص فػػي األنػػدلس هػػك القاضػػي الػػذم يتبػػدبر شػػؤكف النصػػارل
 .191داخؿ صقر قريش، صالحايؾ عبد الرحمف ال86عبادة تاريخ النصارل في األندلس، ص

 .58ابف القكطية، تاريخ افتتاح االنمس، ص (4)
 .266، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (5)
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 ثبَٛبً : رجبٔصاد ْشبو نهؼذل: 

 ،زاد مػف مشػيخة الشػكرل مػف مػاؿ العػيفقاؿ الشنتريني: " ،مف تجاكزات األمير هشاـ شراء الذمـك 
مشػاهرة عمػى خبػث أصػمه كتسػاهمكا فػي مأكػؿ لػـ يسػتطبه  ،ينػاران لكػؿ كاحػد خمسػة عشػر دففرض 

أكد الشنتريني فػي الركايػة السػابقة  ،(1)"...لسمؼ في قبكؿ جكائز األمراءفقيه مثمهـ عمى اختبلؼ ا
 .له هدفه في ذلؾ شراء ذمـ العمماءأف زيادة هشاـ لعما

 ،تعيػػيف الػػكزير القػػزاز؛ حيػػث اتصػػؼ بػػالظمـ كالجػػكر كمػػف األمػػكر التػػي لػػـ يكفػػؽ األميػػر هشػػاـ بهػػا
 .(2)كسدت تجارة قرطبةف

 . يككنكا مف ذكم الكفاءة كاألمانة كأف ،فكاف مف المفترض أف يككف هشاـ دقيقان في اختيار  لعماله

 :(3)المخشي يعميه األمر بقطع لساف أبكمف األفعاؿ التي أيخًذت 

 :ركاياتالمخشي هناؾ ثبلث  يساف أببخصكص قطع ل

فكػػاف أبػػك المخشػػي  ،المخشػػي فػػي عهػػد كالػػد  عبػػد الػػرحمف يالركايػػة األكلػػى: قطػػع هشػػاـ لسػػاف أبػػ
كاقتػدر  ،كانجبر قمػيبلن  ،فقطع لسانه هشاـ بف عبد الرحمف سمطاف األندلس ،جسكران عمى األعراض

 .(5)بنػػه كأحسػػف إلػػى أبػػي المخشػػي؛ حيػػث قػػاـ بتعنيػػؼ اكػػاف تصػػرؼ كالػػد  عػػدالن ك  ،(4)عمػى الكممػػاء
 

 ،المخشػػي كػػاف يمػػدح سػػميماف بػػف عبػػد الػػرحمف االركايػػة الثانيػػة ركايػػة ابػػف القكطيػػة: أف الشػػاعر أبػػ
فتعصػػػب متعصػػب لهشػػػاـ فسػػمؿ عينػػػي أبػػػي  ،كانػػػت بيػػنهـ منافسػػػة كمباعػػدةك  ،كهػػك شػػػقيؽ هشػػاـ

ف فأعطػػا  ألفػػي كقصػػد عبػػد الػػرحم ،فػػي العػػيف حسػػنان  كقيػػؿ: إف أبػػا المخشػػي قػػاؿ شػػعران  ،المخشػػي
 .(6)دية العينيفدينار 

                                  
 .517، ص 5الشنتريني، الذخيرة في محاسف أهؿ الجزيرة، ج (1)
 .51، ص 5ـ.ف ، ج(2)
ثػـ العبػادم  أبك المخشي، عاصـ بف زيد بف يحيى بف يحيى بف حنظمة بف عمقمة بف عػدم بػف يزيػد التميمػي (3)

 .97، ص 2ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج
 .97، ص ـ.ف  (4)
 .97ـ.ف ، ص (5)
 57تاريخ افتتاح األندلس، ص  (6)
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 .(1): أكردها لساف الديف الخطيبالرواية الثالثة

بينت الركايػة أف الػذم قطػع المسػاف هػك هشػاـ؛ ألف أبػك المخشػي تعػرض لهشػاـ ككػاف يمػدح أخػا  
 كقاؿ فيه أبك المخشي: ،مع العمـ أف هشاـ كاف أحكؿ ،سميماف

ــــــة ــــــان ســــــيل عرم ــــــل مــــــن ب  ليســــــوا بمث

ـــــــــــــــو   ـــــــــــــــو فييـــــــــــــــا أعون ـــــــــــــــب مقم  يقم

   
ككاف كاليان عميهػا كقػاؿ: إف المػرأة الصػالحة التػي هجػكت ابنهػا اسػتجاب  ،تدعا  هشاـ في ماردةاس

 .(2)كسمؿ عينه ،ا لدعائها

كلػػك كانػػت  ،كتحممهػػا لمتعصػػب لهشػػاـ ،يبلحػػظ أف ركايػػة ابػػف القكطيػػة تبعػػد المسػػؤكلية عػػف هشػػاـ
 لماذا يدفع عبد الرحمف الداخؿ الدية ؟ ،هذ  الركاية الصحيحة

 :شعر أبك المخشي عندما سممت عينيهمف  ،ف متعصب لهشاـ فعؿ ذلؾ ألقتص منهأ لك

ــــــــــــــــــــَدا ــــــــــــــــــــاِتي ِلْمِع ــــــــــــــــــــَعْت ُأمن َبَن  َخَض

ـــــــــــــــــَأْمٍر َفَمَضـــــــــــــــــى   ـــــــــــــــــى اُ ِب  ِإْذ َقَض

   
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــِريرًا ِإنََّم ـــــــــــــــــــى َض  َورََأْت َأْعَم

ــــــــى   ــــــــٌس ِباْلَعَص ــــــــي اأَلْرِض َلْم ــــــــُيُو ِف  َمْش

   
 َلـــــــــــــــةً َفَبَكـــــــــــــــْت َوْجـــــــــــــــًدا َوَقاَلـــــــــــــــْت َقوْ 

ـــــــــَدى   ـــــــــي الَم ـــــــــْت ِمن  ـــــــــرَّى َبَمَغ ـــــــــَي َح  َوْى

   
ـــــــــــــــَؤاِدي َقـــــــــــــــِرٌح ِمـــــــــــــــْن َقْوِلَيـــــــــــــــا  َفُف

(3)َمـــــــــــــــا ِمـــــــــــــــَن اأَلْدَواِء َداٌء َكـــــــــــــــاْلَعَمى  
 

   
 .(4)أعطا  دية مضاعفة ،بسببه ألبك المخشي غمه ما حدث لهشاـ قيؿ: إف األمر عندما صار

 

 

 

                                  
رحالة مف الطراز األكؿ،  العبادم، أحمد مختار مشاهدات لساف الديف الخطيب، في ببلد المغرب كاألندلس،  (1)

 .21ص 
 .82ص، 2اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج  (2)
 .57؛ ابف القكطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص 233، ص 4ـ.ف ، ج(3)
 .57ابف القكطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص  (4)
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 :ما نالحظو عمى الروايات

ـــن ســـعيد ـــة اب هػػػك أف أبػػػا المخشػػػي كػػػاف جسػػػكرا عمػػػى  ،كقكلػػػه بػػػأف سػػػبب قطػػػع المسػػػاف ،أن رواي
فػػػػاف صػػػػدقت تمػػػػؾ الركايػػػػة ألػػػػـ يسػػػػتفيد أبػػػػا المخشػػػػي مػػػػف أقػػػػكاؿ الػػػػدعاة كالعممػػػػاء فػػػػي  ،األعػػػػراض

  .(2)"مقتؿ الرجؿ بيف فكيه يعني لسانه" أكتـ بف صيفي: ؛ حيث قاؿ(1)المساف

يػرل الباحػث أف   ،ب هػك هجػك أبػي المخشػي لهشػاـالتي تبيف أف السب :أما الرواية الثانية والثالثة
 قاؿ حاتـ " إذا رأيت مف أخيؾ زلة فاطمب لها سبعيف  ،هشاـ لك التـز بقكؿ حاتـ لكاف أفضؿ

 
                                  

كقاؿ المهمب لبنيه : اتقكا زلة المساف فاني كجدت الرجؿ تعثر قدمه فيقـك مف عثرتػه، كيػزؿ لسػانه فيكػكف فيػه  (1)
الخيػػر تكػػكف فػػي الرجػػؿ هػػي أحػػرل، أف تكػػكف جامعػػة ألنػػكاع  هبلكػه قػػاؿ يػػكنس بػػف عبيػػد : ليسػػت خمػػة مػػف خػػبلؿ

 الخير كمها مف حفظ المساف، خصمتاف إذا صمحتا مف العبد صمح ما سكاهما مف أمر  : صبلته، كلسانه 
 قال عبد ا ابن المبارك  

 تعاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانؾ إف المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريع إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرء فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
   

 ؿ عمى عقمه كهذا المساف بريد الفؤاد... يدؿ الرجا
 قال الشاعر:

 احفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانؾ أيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
  

 ال يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدغنؾ إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ثعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
   

 كػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػػي المقػػػػػػػػػػػػػػػػابر مػػػػػػػػػػػػػػػػف قتيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لسػػػػػػػػػػػػػػػػانه
  

 كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجعاف
   

ف المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف دليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاد  كا 
  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
   

 احفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانؾ إف تقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه فتبتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
  

 إف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببلء هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنطؽ
   

 : المساف معيار أطاشه الجهؿ كأرجحه العقمكقيؿ ألعرابي: كيؼ كتمانؾ لسرؾ؟  -نهرضي ا ع -قاؿ عمي
 قاؿ: ما قمبي له إال قبر. كقيؿ:  مف ضاؽ قمبه اتسع لسػػػانه. 

، 4؛المنػاكم، طبقػات الصػكفية، ج22كقيؿ: عقكؿ الرجاؿ في أطراؼ أقبلمها ، الجاحط، المحاسف كاألضداد، ص
؛ 97رب في معرفة األدب، ص ،المرعشي الدمشقي، نيؿ األ172، ص 1، ج؛ عياض، ترتيب المدارؾ639ص 

 .47، ص 40ص -39، ص 1ابف قتيبة، عيكف األخبار، ج
 .103، ص 1ف، ج ي، البياف كالتبيظالجاح (2)
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 .(1)"ان مف العمؿ فاف لـ تجد فمـ نفسؾكجه

 : رجبٔصاد انذكى نهؼذل:ثبنثب ً

 ،زكريػا يحيػى بػف مضػر القيسػي قتػؿ الفقيػه أبػي ،ذيكرت العديد مف التجاكزات في عهد الحكـ منها
حيػث  ،كػاف عالمػا متقنػا قتػؿ بسػبب الهػيج ،(ـ804=ق189ى بف مضر القيسي صمب عػاـ) يحي

ركل  ،ككػاف قػدكة فػي الػديف كالػكرع سػمع مػف سػفياف كمالػؾ بػف أنػس ،(2)أراد خمع الحكـ بف هشػاـ
ككػػاف  ،لمػكزكد هػك اضػعنػه مالػؾ قػاؿ: حػدثنا يحيػى بػف مضػر عػػف سػفياف الثػكرم أف الطمػح المن

 .(3)عة مف العمماء كغيرهـالمدعك قتؿ مع جما

كيحيػى  بػف مضػر  ،مػنهـ أبػك كعػب عبػد البػر ،ركم أف الحكـ صمب اثنيف كسبعيف رجبل بقرطبػة
بلؼ عميه كطمبػكا رئيسػا يقكمػكف كهمكا بالخ ،كسبب ذلؾ أنهـ أرادكا الغدر به ،كمسركر بف الخادـ

 .(4)به

 . (5)كا بازاء قصر  بمغكا سبعيف نفسان قهاء  الذيف قتمفقاؿ: إف عدد الف ،أما الكتبي

قتػػػػؿ الحكػػػـ مػػػػف أهػػػػؿ  ،(ـ 806=ق191عػػػاـ ) (6)مػػػف تجػػػػاكزات الحكػػػـ ارتكػػػػاب مجػػػزرة طميطمػػػػة
قيػػػؿ: إف أسػػػباب المجػػػزرة أف أهػػػؿ  ،مػػػى خمسػػػة أالؼ رجػػػؿ مػػػف أعيػػػاف أهمهػػػاطميطمػػػة مػػػا يزيػػػد ع

 ،نفػكس أهػؿ طميطمػة لحصػانة بمػدهـ كقكيػت ،طميطمة طمعكا فػي األمػراء كخمعػكهـ مػرة بعػد أخػرل
ضػد أهػؿ  (7)هـ طاعة مرضية استعاف الحكـ بعمركس بػف يكسػؼءككثرة أمكالهـ فبل يطيعكف أمرا

 .(9)كبيرة فحكـ ا بخمكد  في النارقاتؿ النفس عمدان لـ يجحد ا إنما هك مرتكب  ،(8)طميطمة 

                                  
 .126، ص 2أبك حياف، التكحيدم االمتاع كالمؤانسة، ج (1)
 .204، ص1المدارؾ، ج؛ عياض، ترتيب 325ابف الفرضي، تاريخ عمماء االندلس، ص (2)
 .344، ص 1المقرم، نفح الطيب، ج (3)
 .247ابف عذارم، البياف المعرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص  (4)
 .372، ص1فكات الكفيات، ج (5)
مػػػيبلن (كهػػػي مركػػػز لجميػػػع بػػػبلد األنػػػدلس  65طميطمػػة باالنػػػدلس بينهػػػا كبػػػيف البػػػرج المعػػػركؼ بػػػكادم الحجػػارة ) (6)

 .393المعطار، صالحميرم، الركض 
 259عمركس بف يكسؼ كاف داهية قتؿ جماعة مف أهؿ طميطمة ،الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ص  (7)
 . 214، ص23النكيرم، نهاية األرب في فنكف األدب، ج (8)
 . 54الهضيبي ، دعاة ال قضاة، ص (9)
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َيٍ َٚق  ﴿ قاؿ تعالى:  ُ  ؤ  يُ  زُم  َٔ ذ  ِي  ً زََؼ ُِ  اب يا ُُ ََُّٓىُ  ٓفََجَضا  هِذ   َج ٛ  َخٰ ُ َػهَ َغِعَت ٱَّللَّ َٔ َٓب  نََؼَُُّٓ ِّ ا فِٛ أََػذَّ  َٔ  نَذُّٓ َٔ

  ً  .(1) ﴾٦ٖ بَػَزاثًب َػِظٛ

كمػػف األمػػكر الدالػػة عمػػى تجػػاكز الحكػػـ لمعػػدؿ التسػػرع فػػي إصػػدار األحكػػاـ؛ حيػػث أمػػر بقطػػع يػػد  
 :قػػاؿ لػػه زيػػاد بػػف عبػػد الػػرحمف ،هكذلػػؾ لسػػبب أنػػه أكصػػؿ إليػػه كتػػاب ال يريػػد كصػػكله إليػػ ،خػػادـ

مػػف كظػػـ غيظػػا عمػػى إنفػػاذ  مػػؤل  ا  اف مالػػؾ بػػف أنػػس حػػدثني خبػػر رفعػػه"فػػ ،أصػػمح ا األميػػر"
 كقاؿ: ا إف مالكان  ،كيعفك عنه فسكف غضبه ،فأمر أف يمسؾ عف الخادـتعالى أمنا يـك القيامة "

 .(2)حدثنا بهذا" إف مالكان  ،كا ،فقاؿ زياد ،حدثؾ بهذا

صدؽ مف قاؿ: " ال يعد الرجؿ عاقبلن حتى يستكمؿ ثبلثان: إعطاء الحؽ مف نفسه في حاؿ الرضا 
 .(3)كأال ترل له زلة عند ضجر " ،كأف يرضى لمناس ما يرضى لنفسه ،كالغضب

 هػػؿ إيصػػاؿ كتػػاب أكػػر  الحكػػـ الكصػػكؿ إليػػه يكػػكف مبػػرران  ،نسػػتنتج أف هػػذا األمػػر فيػػه ظمػػـ شػػديد 
يػد الخػادـ؟ إذا كػاف الخػادـ مخطػئ أيػف دكر القضػاء فػي إصػدار الحكػـ أمػا  بقطػع إلصدار حكػـ 

 أف الحكـ هك القاضي كالحكـ في ثف كاحد.

 .كدفعهـ لمتراجع عف الظمـ ،نستنتج أف العمماء كاف لهـ دكر كبير في تقديـ النصح لمحكاـ

 . مف أكثر األمكر شناعة كتجاكزان لمعدؿ في عهد الحكـ خصي مف اشتهر بالجماؿ

: "قاؿ عنه ابف  كقػد  ،مف المجاهريف بالمعاصي السفاحيف لمدماء لدينا الحكػـ صػاحب الػربضحـز
ذكػر أف هنػاؾ  ،(4)كاف مف جبركتػه يخصػي مػف اشػتهر بالجمػاؿ مػف أبنػاء الرعيػة ليػدخمهـ قصػر "

كأخػػا  عبػػد ا بػػف  ،بسػػبب ظمػػـ الحكػػـ لقػػد قػػاـ الحكػػـ بخصػػي طرفػػة بػػت لقػػيط ،كثيػػر مػػف تضػػرر
 .(5)كشػريح صػاحب مسػجد شػريح ،نصػر صػاحب منيػة نصػر أبػك  مػف مسػالمة أهػؿ الذمػةك  ،لقيط

 

                                  
 .93 :يةثالنساء،  (1)
 .202-201، ص 1المدارؾ، ج ؛ عياض ترتيب341-340، ص 1المقرم، نفح الطيب، ج (2)
 .582، ص2القرطبي، بهجة المجالس كأنس المجالس، ج (3)
 .371، ص1؛ الكثبي، فكات الكفيات، ج42، ص 1ابف سعيد، المغرب في حمى الغرب، ج  (4)
، ج  (5) ، رسائؿ ابف حـز  .75، ص 2ابف حـز
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نَذذذٍ َٚج  ﴿فهػػك لػػـ يمتػػػـز بقكلػػه تعػػالى:  ،أهػػـ مػػا يؤخػػذ عمػػػى الحكػػـ االسػػتعانة بالنصػػػارلك  ُ  َؼذذذمَ َٔ  ٱَّللَّ

 ٍَ فِِشٚ َكٰ ٍَ  َػهَٗ نِه  ِيُِٛ ؤ  ًُ
حكـ في لكي يت ،كلقد نصب الحكـ نصراني يدعى ربيع .(1)﴾ٔٗٔ َعجِٛاًل  ٱن 

 .(2)كالمغاـر عمى المسمميف ،رقاب المسمميف لقد سكغه الحكـ افتراض المعادف

قيؿ عنه هػك  ،فمف الثكرات التي اندلعت ثكرة الربض ،اندالع الثكراث ،كمف ثثار الظمـ عند الحكـ
 .(3)قتؿ الفقهاء كالخيار كهدـ الديارالذم أكقع بأهؿ الربض ك 

كالبطر  ،( أصمه األشرـ817=هػ202الهيج )الحكـ كقاؿ: " ابف عذارم دافع عفكلكف يبلحظ أف 
كال انتهػػاؾ لحرمػػة كال تعسػػؼ فػػي ممكػػه الحػػاؿ تػػدؿ عمػػى  ،إذا لػػـ يكػػف ضػػركرة مػػف اجحػػاؼ مػػاؿ

كال شػيء يكػكف سػببا لخػركجهـ  ،كال سػخر ،صحة ذلؾ فانه لـ يكف عمى الناس كظائؼ كال مغػاـر
هػك الػذم أكقػع  ،اغيػا مسػرفا لػه أثػار سػكء قبيحػة. أما ابف حـز قاؿ عنه: "كاف ط(4)عف السمطاف 

كػاف مػف ثثػار الظمػـ فػي عهػد  ،(5)فقتمهـ كهػدـ ديػارهـ كمسػاجدهـ  ،بأهؿ الربض الكاقعة المشهكرة
 :بيد النصارل  كصدؽ القائؿ (7()6)هك سقكط برشمكنة ،الحكـ

 عمــــــــــل النـــــــــوب تزيــــــــــــــن الذنبــف               ارعياــــــــــــــمة فـــــت في نعــــــــإذا كن   

 قمــــــــــــــع النـــــــاد سريـــــــرب العبـــــــف                ادــــــــــــــاعة رب العبـــــــيا بطـــــــوحط  

ي              مـــــــديد الوخـــــــاد شـــــــم العبـــــــمـفظ (8)تـــــــا استطعـــــــم ميمـــــــالظماك و ـــــــوا 
 

 
 
   

                                  
 .141 ثية :النساء، (1)
 .15الخطيب، أعماؿ األعبلـ، ص  (2)
، جابف ح (3) ، رسائؿ ابف حـز  .21، ص 2ـز
 .250البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص  (4)
، ج  (5)  .192، ص 2رسائؿ ابف حـز
 .203القمقشندم، مِثر األناقة في معالـ  الخبلفة، ص (6)
المراكػب  مػيبلن كبرشػمكنة عمػى البحػر كمرسػاها تػرش ال تذخمػه 50مدينة لمػرـك بينهػا كبػيف طرككنػة  برشمكنة : (7)

أعظػـ بمػدة تجاريػة كصػناعية فػي الجزيػرة اإليبريػة   Bar Celonaإال عف معرفة كلها ربض كعميهػا سػكر منيػع،  
يحدها مف الشماؿ الشرقي جيرندة أك جيركنة كمػف الغػرب الرد  كالجنػكب طرككنػة ، الحميػرم، الػركض المعطػار، 

 .193، ص 2ر األندلسية، جأرسبلف، شكيب، الحمؿ السندسية في األخبار كاآلثا؛87-86ص
  .95ابف قيـ الجكزية، الداء كالدكاء، ص  (8)
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   .(1)ال الممػػكؾ ك أحبػػار سػػكء ك رهبانهػػارحػػـ ا عبػػد ا بػػف المبػػارؾ الػػذم قػػاؿ كهػػؿ أفسػػد الػػديف إ
 ساثؼبً: رجبٔصاد ػجذ انشدًٍ ثٍ انذكى  نهؼذل:

ذا ظمػـ العبػد ك  ،صػبلح القمػب فػي العػدؿ كفسػاد  فػي الظمػـقػاؿ اإلمػاـ ابػف تيميػة: " ظمم الـنفس : ا 
" ظمـ الحكـ نفسه كذلؾ بارتكاب كبيرة في نهار رمضاف؛ حيث كقع  ،(2)نفسه فهك الظالـ كالمظمـك

فجمػع الفقهػاء كسػألهـ  ،عبد الػرحمف بػف الحكػـ عمػى جاريػة يحبهػا فػي رمضػاف؛ ثػـ نػدـ أشػد النػدـ
فتيػا سػكت الفقهػاء فمما بادر يحيى بهذ  ال ،متتابعيففقاؿ يحيى: تكفر بصكـ  شهريف  ،عف التكبة
فقػاؿ: لػك فتحنػا لػه هػذا البػاب  ،فقاؿ بعضهـ له: لما لػـ تفػت بمػذهب مالػؾ بػالتخيير ،حتى خرجكا

 .(3)سهؿ عميه أف يطأ كؿ يـك كيعتؽ رقبة كلكف حممته عمى أصعب األمكر لئبل يعكد

ذنػكب لػك أف العاقػؿ أمسػى كأصػبح لػه " :(4)ينطبؽ عمى عبد الرحمف بف الحكـ قكؿ معاذ بف جبػؿ
ذلػؾ  . قيػؿ: ككيػؼ ذلػؾ؟ قػاؿ: ألف العاقػؿ إذا زؿ تػدارؾ..بعدد الرمؿ كػاف كشػيكان بػالتخمص منهػا

 .(5)"بالتكبة كالعقؿ الذم قسـ له

كسػػبب تصػػرفه مػػع جنػػد البيػػرة أف جنػػد البيػػرة عممػػكا  ،لػػرحمف قتػػؿ جنػػد البيػػرةمػػف تجػػاكزات عبػػد اك 
عمػػى قرطبػػة يطمبػػكف األمػػكاؿ التػػي كػػاف  ككلػػي عبػػد الػػرحمف أقبمػػكا ،بصػػمب ربيػػع فممػػا تػػكفي الحكػػـ

أرسؿ عبد الرحمف مف  ،ظممهـ ربيع فيها ظنان أنها سترد إليهـ فجند البيرة أكثر الجند إلحاحان كتألبان 
 .(6)تمهـ قتػػػاالن عنيفػػػان"اجنػػػد البيػػػرة كقػػػحػػػارب عبػػػد الػػػرحمف ف ،تػػػاهـأيسػػػكنهـ فمػػػـ يقبمػػػكا كدفعػػػكا مػػػف 

 

كهػؿ المطالبػة بػالحؽ يعػد جريمػة عنػد عبػد الػرحمف  ،بحقهػـيبلحظ مما سػبؽ أف جنػد البيػرة طمبػكا 
فمػػك أعطػػى عبػػد الػػرحمف الجنػػد  ،ممػػا ال شػػؾ فيػػه أف ذلػػؾ تجػػاكز لمعػػدؿ ،بػػف الحكػػـ لكػػي يحػػاربهـ

 .اضطر إلى محاربتهـ حقكقه ما

                                  
 .517ابف سهؿ، األحكاـ الكبرل، ص  (1)
 .84مكاـر األخبلؽ، ص (2)
 .11-10، ص1المقرم، نفح الطيب، مج  (3)
معاذ بف جبؿ بف عمر بف أكس بف عائد بف عدم بف كعب بف عمرك بف أبي بف سعد بف عمػي بػف أسػد بػف  (4)
سػنة( الػذهبي، سػير أعػبلـ  18اركة بف يزيد بف جشـ بػف الخػزرج، شػهد بػدر كالعقبػة، قػاؿ عطػاء: أسػمـ كعمػر  )س

 . 445-443، ص 10النببلء، ج
 .15ابف الجكزم، مختصر ذـ الهكل، ص (5)
 .220، ص23النكيرم، نهاية األرب في فنكف األدب، ج  (6)
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قيػؿ عنػه: شػديد  ،عٌدت مػف تجػاكزات عبػد الػرحمف أنػه كػاف شػديد الكلػع بالنسػاء يمف األمكر التك 
ه مئػة قيؿ: إنه عشؽ جارية اسمها طركب أعطاهػا حمػي قيمتػ ،ساء كثير اإلعجاب بهفالهكل بالن

كقػػاؿ: إف هػػذا حمػػي نفػػيس ال ينبغػػي أف تخمػػى منػػه خزانػػة الممػػؾ  ،ألػػؼ دينػػار المػػه بعػػض كزرائػػه
 .(1)قاؿ: إف البسه أنفس عندم منه خطرا كأرفع قدرا كأكـر منه جكهران كأشرؼ عنصرا

ركل أف إذ  ،ف الحكػػـ التسػػرع فػػي عػػزؿ القاضػػي إبػػراهيـ بػػف عبػػاسمػػف تجػػاكزات عبػػد الػػرحمف بػػك 
لػػذلؾ عزلػػه األميػػر  ،(2)أة دسػػت لػػه كقالػػت: يػػا ابػػف الخبلئػػؼسػػبب عػػزؿ إبػػراهيـ بػػف عبػػاس أف امػػر 

  .(3)سريعان 

يتضػح ممػػا سػػبؽ أف األميػػر تسػػرع فػػي عػػزؿ إبػػراهيـ بػف عبػػاس؛ حيػػث قػػاؿ محمػػد بػػف حػػارث: إنػػه 
يقػكؿ:  ،(4)صػر لػديف ا يقػكؿ سػمعت مكسػى بػف محمػد بػف حػذير سمع كلي العهد الحكـ بػف النا

 ،إف مكسى بف حدير عمه دس امرأة مف مكاليه فكقفت لمقاضي في طريقه فنادته يا ابػف الخبلئػؼ
كقػاؿ:  ،كقيؿ إف األمير عندما عزؿ إبراهيـ  شاكر عبد الممؾ بف حبيػب ،(5)اف ذلؾ سبب عزلهفك

 .(6)ه مف يشركه في نسبهيشركه في عدل ال ينبغي لؤلمير أف

كسػبب   ،يميؿ الباحػث لتصػديؽ الركايػة التػي تقػكؿ: إف مكسػى بػف حػدير هػك مػف دس هػذ  المػرأة
هػػذا الميػػؿ أف القاضػػي إبػػراهيـ بػػف عبػػاس لػػه مكقػػؼ مػػف ابػػف حػػدير؛ حيػػث أنصػػؼ امػػرأة مػػف ابػػف 

كقػػػدمت كقالػػػت: إف مكسػػػى ابػػػف حػػػدير ظممهػػػا  ،تقػػػكؿ: إف امػػػرأة جػػػاءت لمقاضػػػي ركايػػػةكال ،حػػػدير
كقػاؿ المػرأة: تقػكؿ كػذا ككػذا كتػدعي عميػؾ بكػذا ككػذا  ،الشككل البف عباس كأرسؿ إبراهيـ لمكسى

ثـ تككؿ بعد ذلؾ ما شػئت مػف  ،أككؿ مف يخاصمها فقاؿ له تقر أك تنكر :فماذا تقكؿ قاؿ مكسى

                                  
 .139ذكر ببلد األندلس، ص؛ مؤلؼ مجهكؿ، 349، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (1)
ابف الخبلئؼ كاف يسمـ عمى األمكم السبلـ عميكـ يا ابف الخبلئؼ كذلؾ أنهـ يركف اسـ الخبلفة إال مف ممؾ  (2)

 .83الحرميف ، ابف خردادبة، المسالؾ كالممالؾ، ص
 .179ابف حياف، المقتبس، ص (3)
 .26، تاريخ عمماء األندلس، صالفرضيابف ـ، 870ق =256مكسى بف حدير الحاجب كلد عاـ   (4)
 .196ابف حياف، المقتبس، ص (5)
 .160بار، التكممة لكتاب الصمة، ص؛ ابف اآل 386، ص1؛ عياض، ترتيب المدارؾ، ج196ـ.ف ، ص(6)
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رفض القاضػي كاضػطر مكسػى لمقػكؿ: إف جميػع مػا  ،قاؿ: أككؿ مف يقر عني أك ينكر ،الخصكـ
 .(1)عيه المرأة حؽ كهي مصدقةتد

مػف المكاقػػؼ التػػي عػػدت مػػف تجػػاكزات األميػػر عبػد الػػرحمف لمعػػدؿ المكقػػؼ مػػف الفقهػػاء فػػي قضػػية 
أمػػا الفقهػػاء  ،رأل عبػػد الػػرحمف األخػػذ بقػػكؿ عبػػد الممػػؾ كأصػػبغ بقتػػؿ أخػػي بػػف عجػػب ،ابػػف عجػػب

اد عزلػػه بتهمػػة الػػذيف أفتػػكا بعػػدـ قتػػؿ أخػػي بػػف عجػػب؛ قػػاـ بتػػكبيخهـ مثػػؿ القاضػػي مكسػػى بػػف زيػػ
فقػاؿ لػه: يحيػى  ،أمػا مكقفػه مػف عبػد األعمػى ،(2)ككبػخ  الفقهػاء كسػبهـ ،المداهنة في هػذ  القضػية

قػػاؿ ألبػػاف بػػف عيسػػى أراد  ،كمػػف كانػػت هػػذ  صػػفته كيػػؼ تسػػمع فتيػػا  كػػذلؾ ،يشػػهد عميػػؾ بالزندقػػة
تػتعمـ كاف  لؾ أففما ثف  ،األمير تكليتؾ عمى قضاء جياف قمت ال تحسف القضاء إف كنت صادقا

 .(3)كنت كاذبا ال يككف الكاذب أمينان 

ف  ،كااجتهػػد فقهػػاءتجػػاكز لمعػػدؿ؛ ألف ال مػػف الفقهػػاء  يتضػػح  ممػػا سػػبؽ أف مكقػػؼ عبػػد الػػرحمف كا 
إذا حكػـ الحػاكـ : " -صػمى ا عميػه كسػمـ-قػاؿ الرسػكؿ محمػد  ،أجػر ـفمه كافأخطأ كااجتهد كاكان

ذا حكـ فاجتهد ،فاجتهد فأصاب فمه أجراف  (4)فأخطأ فمه أجر" كا 
ف كانكا ليس بعدكؿ فمماذا يستشيرهـ؟  ،لماذا التجريح بالفقهاء   كا 

 :يغبً: رجبٔصاد اِليٛش يذًذ نهؼذلخب

سأؿ األميػر أبػك كهػب عبػد األعمػى بػف  ،مف تجاكزات األمير محمد عدـ االستجابة ألقكاؿ العمماء
رد عمػيهـ مصػرياتهـ كمػا أخػذ لهػـ فقاؿ له عبد األعمػى: يطمػب أهػؿ الػربض كيػ،عف الكرع (5)كهب

 .(6)األمير إنكار ذلؾ كأمر  بالقياـ أك قيمته فظهر عمى

عػزؿ سػميماف  بػف أسػكد ركم أف  ،كمف األمكر التػي تسػرع بهػا األميػر محمػد كعػدت مػف تجاكزاتػه
كأشػػار هاشػػـ بػػف عبػػد  ،األميػػر محمػػد أراد  شػػراء دار لؤليتػػاـ  قيػػؿ: إف سػػميماف شػػطط فػػي ثمنهػػا

                                  
 .81الخشني، قضاة قرطبة، ص (1)
 .362، ص2الكنشريسي، معيار المعرب كالجامع المغرب، ج (2)
 .387ص ، 1عياض، ترتيب المدارؾ، ج  (3)
 . 324، ص2القزكيني، سنف ابف ماجة، ج (4)
 .440، ص 1أبك كهب عبد األعمى بف كهب مكلى قريش قرطبي ،عياض، ترتيب المدارؾ، ج (5)
 .446، ص 1ـ.ف ، ج(6)
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مػػى األميػػر بعزلػػه كيعػػيف أبػػا عبػػد ا عمػػرك بػػف عبػػد ا الػػذم سيسػػاعد األميػػر فػػي شػػراء العزيػػز ع
 .(1)ككاف ذلؾ ،دار األيتاـ لكرائمه

كمػػف تجػػاكزات األميػػر محمػػد أنػػه لػػـ يكفػػؽ فػػي تعيػػيف إبػػراهيـ بػػف حسػػيف بػػف عاصػػـ لتػػكلي أحكػػاـ 
قصػػد بػػذلؾ  ،فقيػػه غمػػب عمػػى أهػػؿ الشػػر كقتػػؿ كصػػمب بػػبل مشػػاكرة سػػمطاف كال ،السػػكؽ كالشػػرطة

يقاؿ له: اكتب كصيتؾ يعمـ أنه  ،إذ جئ بالفاسد ،التشديد عاـ المجاعة لما كثر تطاكؿ أهؿ الشر
تجػاكز الحػد مػف األمثمػة عمػى الظمػـ: قػـك جػاؤكا بفتػى مػف  ثـ يأمر بصمبه لقػد كػاف شػديدان  ،مقتكؿ

شػار إلػى المصػمبيف عمػى كأ ،كقاؿ شيخ القكـ: إنه يستحؽ ما يستحؽ هؤالء ،جيرانهـ يريدكف زجر 
كقػاؿ لمفتػػى: اكتػب كصػػيتؾ قػاؿ الفتػى: اتػػؽ ا لػـ يبمػػغ  ،قػػاؿ إبػراهيـ لمقػػكـ: اذهبػكا ،كجػه التغمػيظ

فقػاؿ ألػـ تقػؿ يػا  ،كقػالكا: لػـ نشػهد بمػا يكجػب قتمػه ،كعمػـ القػكـ أف الفتػي قتػؿ ،ذنبي القتػؿ كصػمبه
 .(2)ه عمى المثؿ قاؿ فأثمه في رقابكـهذا كذا قالكا إنما قال

قيؿ: إف األمير  ،(3)ا بف محمد بف خالد بف مراثيؿ كمف تجاكزات األمير محمد المكقؼ مف عبد
كلكػف المكقػؼ الػذم ال يحسػب لؤلميػر هػك أف كزيػر األميػر هاشػـ بػف عبػد العزيػز  ،محمد بعث له

نمػػػا بعثنػػػا نػػػأمرؾ فػػػائتمر " غضػػػب عبػػػد ا ،قػػػاؿ لػػػه: " إف لػػػـ نبعػػػث فيػػػؾ نشػػػاكرؾ  ككػػػاف إذا ،كا 
إذا  ،غضػػب احمػػرت عينػػا  كقػػاؿ لػػـ تبعػػث تشػػاكرني إنمػػا بعػػث تػػأمرني فػػائتمر فامرأتػػه طػػالؽ البتػػة

قػػاؿ لػػه عبػػد ا: هكػػذا أنػػا كأبػػي إذا كسػػانا ا  ،قضػيت فقػػاؿ لػػه هاشػػـ : عرفتػػؾ شرسػػان ابػػف شػػرس
ثػة أشػهر كأربعػة أطمػؽ كلػـ يبعػت ثػـ خرجػت كصػية بسػجنه ثبل ،أعراؾ ا منه أنت كأبػاؾ قميصان 

 .(4)له

كهػذا ال  ،إنما تصدر لهػـ األكامػر لينفػذكا مػا يػأمر  الحػاكـ ،يبلحظ مما سبؽ  أف ال مشكرة لمعمماء
كهنػاؾ عػزة  ،يحدث إال في دكؿ ديكتاتكرية ظالمة ال مكانة لمعمماء كال لمسمطة القضائية أم مكاف
إف  ،عبػػد ا ككرامػػة لعبػػد ا بػػف مرثيػػؿ عنػػدما رد عمػػى هاشػػـ بػػف عبػػد العزيػػز بػػأم ذنػػب سػػجف

 .كقمع األصكات الشريفة التي تريد الصالح العاـ ،سجنه ليدؿ عمى الظمـ الذم كاف سائدان 

                                  
 .153-152، ص1ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج (1)
 .458، ص 1عياض، ترتيب مدارؾ، ج (2)
مػـ كسػمع منػه أبيػه كعيسػى بػف دينػار كيحيػى بػف يحيػى كرحػؿ، فسػمع مػف سػحنكف مراثيؿ : كػاف مػف أهػؿ الع (3)

 .443-442ابف سعيد بالقيركاف كسمع بمصر مف أصبغ بف الفرج كعبد الممؾ بف هشاـ " ـ.ف ، ص
 .443ـ.ف ، ص(4)
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 :: رجبٔصاد انؼذل فٙ ػٓذ انًُزسعبدعبً 

كػػاف المنػػذر كثيػػر اإلصػػغاء  ،مػػف تجػػاكزات العػػدؿ التػػي اتصػػؼ بهػػا المنػػذر سػػيئ الخمػػؽ أكؿ أمػػر 
كثػر التشػكي عمػى المنػذر  ،قبا لمف يقدر عمى معاقبتهمعا ،لما يقاؿ في جانبه ،لمكشا  مفرط القمؽ

ال يػزكر  أحػد ضػجر  ،فما كاف مف كالد  عبد الرحمف إال أف كضعه فػي جبػؿ منقطػع عػف العمػراف
إنػي قػد تكحشػت فػي هػذا المكضػع تكحشػا مػا كتػب المنػذر لكالػد : " ،مف ذلؾ كقيػؿ لػه: أمػر كالػدؾ

فػاف  ،صػبحت مسػمكب العػز فقيػد األمػر كالنهػيكأ ،كعدمت فيه مف كنت ثنس إليه ،عميه مف مزيد
فػاني صػابر عمػى تأديبػه ضػارع إليػه  ،لذنب كبير ارتكبته كعممه مكالم كلػـ أعممػه كاف ذلؾ عقابان 

ف أميػػر المػؤمنيف كفعمػه لػؾ الػػدهر ال عػار بمػا فعػؿ الػػدهر" ا عمػـ عبػػد . لمػ(1)فػي عفػك  كصػفحه كا 
 ،مػػف تػػكحش االنفػػراد فػػي ذلػػؾ المكضػػع كصػػمت رقعتػػؾ تشػػكك مػػا أصػػابؾ" الػػرحمف أدبػػه قػػاؿ لػػه:

ف كاف لؾ ذنب يترتب عميػه أف تطػكؿ سػكناؾ فػي  ،كترغب أف تأنس بحكلؾ كعبيدؾ كأصحابؾ كا 
نما رأيناؾ تكثػر الضػجر كالتشػكي مػف القػاؿ كالقيػؿ فأردنػا  ،ذلؾ المكاف كما فعمت ذلؾ عقابا لؾ كا 

اد تربيتػػه تربيػػة سػػميمة قػػاؿ أبػػك . إف مكقػػؼ عبػػد الػػرحمف مػػف كلػػد  المنػػذر مكقػػؼ عػػدؿ أر (2)راحتػػؾ
 .(3)دبرة إال التنقؿ مف حاؿ إلى حاؿ"العتاهية:" ال يصمح النفس إذا كانت م

 لشػعر قػاؿا: سػبب قتمػه أبيػات ؿ قتؿ الكزير هاشـ بف عبػد العزيػزمف تجاكزات األمير المنذر لمعد
 : فيها

 أعــــــــــزي يــــــــــا محمــــــــــد عنــــــــــك نفســــــــــي

 معــــــــــــــــــاذ ا واأليــــــــــــــــــدي الجســــــــــــــــــام  

   
ـــــــــــات ـــــــــــال م ـــــــــــم يموتـــــــــــوا في ـــــــــــوم ل  ق

(4)ودوفـــــــــع عنـــــــــك لـــــــــي يـــــــــوم الحمـــــــــام  
 

   
 ،كسػجف أكالد  ،بعػث بػه األميػر لػيبل كقتمػه ،كمف تأكيؿ الحاقػديف عمػى هاشػـ أف المقصػكد المنػذر

يزالػكا فػي كأغػرمهـ  مئتػي ألػؼ دينػار فمػـ  ،  بالسػجفاؤ بنػأكانتهب مالػه كهػدـ دار  كألقػى  ،كحاشيته
 . (5)السجف حتى  مكت المنذر

                                  
 .575-574، ص3المقرم، نفح الطيب، ج (1)
 .576-575، صـ.ف  (2)
 . 21عياض، ص المقرم ، أزهار الرياض، في أخبار (3)
؛ 25-24عػبلـ، ص؛الخطيػب، أعمػاؿ األ277ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األنػدلس كالمغػرب، ص (4)

 .210ص    4ابف حمدكف، التذكرة  الحمدكنية  ج 
 .25-24عبلـ، ص؛الخطيب، أعماؿ األ277ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص (5)
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ا قيؿ عف مكقؼ المنذر مف هاشـ"  األمير المنذر أصبلن ال يحػب الػكزير هاشػـ كال يستسػيغ أهـ م
 .(1)إليه أكثر مف كشاية حؽ كبغير حؽ"فاف أخصامه نقمكا  ،التعامؿ معه

 عبثؼبً : رجبٔصاد اِليٛش ػجذ هللا نهؼذل 

: "قػػاؿ عنػػه ا ،(2)ه القاسػػـيػػمػػف تجػػاكزات األميػػر عبػػد ا لمعػػدؿ قتػػؿ كلديػػه كأخ كػػاف قػػاتبل بػػف حػػـز
لمػػا قصػػد   ،فانػػه احتػػاؿ عمػػى أخيػػه المنػػذر ،مػػع مػػا كػػاف يظهػػر مػػف غضػػبه ،تهػػكف عميػػه الػػدماء

ثػـ قتػؿ كلديػه معػا بالسػيؼ كاحػدان بعػد  ،بالعسكر ككأطأ عميه حجامػان سػـ المبضػع  الػذم قصػد  بػه
العاشػػػر مػػػف . قتػػػؿ كلػػػد  المطػػػرؼ فػػػي (3)"القاسػػػـ  ثػػػالثهـ إلػػػى قتػػػؿ مػػػف غيػػػرهـكقتػػػؿ أخػػػا   ،كاحػػػد

 .(4)لريحانة التي كاف يشرب بها الخمركدفف تحت ا ،(895=ق282رمضاف عاـ )

لػـ ينصػؼ األميػر عبػػد  ،ظمػـ الػكزير سػميماف بػف كانسػػكس ،كمػف تجػاكزات األميػر عبػد ا  لمعػػدؿ
 قاؿ عنه األمير عبد ا : ،ا كزير  سميماف

ــــــــــــق نكــــــــــــراء (5)ىموفــــــــــــة  كأنيــــــــــــا جوال

 ل بــــــــــــــــــــــارك فييــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــالق  

   
ـــــــــــــائق ـــــــــــــي حافاتيـــــــــــــا  نق  لمعمـــــــــــــل ف

 فييـــــــــــــا  لبـــــــــــــا ي المتكـــــــــــــأ مرافـــــــــــــق  

   
 وفــــــــي احتــــــــدام  الصــــــــيف ظــــــــل رائــــــــق

(6)إن الــــــــــــــــــذي يحمميــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــائق  
 

   
يا أيها األمير إثما كػاف النػاس يرغبػكف فػي هػذ  " كقاؿ: ،ثـ قاؿ له اجمس يا بربرم فجمس فغضب

مػػذؿ فغنينػػا عػػنكـ  فػػاف حمػػتـ بيننػػا كأمػػا إذا صػػارت حالتػػه  ل ،المنزلػػة ليػػدفعكا عػػف أنفسػػهـ الضػػيـ
ثػـ كضػع يػد  فػي األرض كقػاـ مػف  ،كبينها فمنا دكر تسعنا ال تقدركف عمى أف تحكلكا بيننػا كبينهػا

 .(7)"مير بعزلهغير أف يسمـ ثـ نهض لمنزله كأمر األ

                                  
 .282مجيد، تاريخ الدكلة االمكية في األندلس، صنعنعي، عبد ال (1)
القاسػػـ ابػػف األميػػر محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف ابػػف الحكػػـ أبػػك محمػػد كػػاف مػػف األدبػػاء الشػػعراء قػػبض عميػػه أخػػك   (2)

 .127، ص 1األمير عبد ا فمات في محبسه ، ابف األبار، الحمة السيراء، ج
، ج (3)  .21، ص2رسائؿ ابف حـز
 .280، ص3اطة في أخبار غرناطة، جالخطيب، اإلح (4)
 .123، ص 1الهمكفة، المحية الضخمة ، ابف األبار، الحمة السيراء، ج (5)
 .123، صـ.ف(6)
 .123ـ.ف ، ص(7)
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ليرضيه دخؿ عميػه الكليػد كلػـ يػنهض  ،(1)كلكف األمر يحسب لؤلمير عبد ا بعث الكليد بف غانـ
يػئس  ،كاآلف أنػا حػر ،قاؿ له الكليػد: لمػاذا لػـ تػنهض؟ قػاؿ سػميماف :ألنػي كنػت حينئػذ عبػدان مثمػؾ

  ألفضػػػؿ مػػػا كػػػاف دٌ كرجػػػع لؤلميػػػر يخبػػػر  ظػػػؿ األميػػػر يبعػػػث لػػػه حتػػػى أرضػػػا  كر  ،منػػػه ابػػػف غػػػانـ
 .(2)عميه

 فمػػـ ،يتضػػح لنػػا أف األميػػر عبػػد ا تراجػػع عػػف ظممػػه لسػػميماف كالكصػػؼ المػػزرم الػػذم كصػػفه لػػه
 .كبالفعػػػػػػػػػػؿ أرضػػػػػػػػػػا  كرد  ألحسػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف ،فبعػػػػػػػػػػث ليرضػػػػػػػػػػيه ،يسػػػػػػػػػػتمر عبػػػػػػػػػػد ا بظممػػػػػػػػػػه

 

عامػػػػؿ  ،يمكػػػف القػػػػكؿ بػػػأف الحػػػػاكـ األمػػػكم األميػػػػر عبػػػد اهػػػـ مػػػػا قيػػػؿ عػػػػف األميػػػر عبػػػػد ا: "أ
 ،بناءهػا كحفظػت لهػا هيبتهػا ،ضمنت في مجمكعها لئلمارة في األنػدلس ،المتمرديف بطرؽ مختمفة

 .(3)ليعيد الكحدة الحقيقية لمببلد" ،خميفة عبد الرحمف الناصرفمهد الطريؽ أماـ ال

 

                                  
الكليػػد بػػف غػػانـ، كلػػى لؤلميػػر محمػػد خطتػػي الػػكزارة كالمدينػػة كقػػاد جػػيش الصػػائفة الػػذم قػػدـ عميػػه ابنػػه عبػػد  (1)

 .162، ص 1حمة السيراء، جالرحمف بف محمد ، ابف األبار، ال
 .124، ص 1ابف األبار، الحمة السيراء، ج (2)
 . 396أبا خميؿ، األندلس في الربع  األخير مف القرف الثالث الهجرم، ص (3)
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 الفصل ال الد 
العدل عند حكام األندلس  فً عهد الخالفة 

 م8338 -م928= ه422 -ه  386

 

 ة ـــعهد الخالفام األندلس فً ــ: مظاهر العدل عند حكالمبحث األول
  : تجاوزات العدل عند حكام األندلس فً عهد الخالفةالمبحث الثاني

 



79 
 

 

 المبحث األول
 عند حكام األندلس في عيد الخالفةمظاىر العدل 

لكف المعمكمات المتكفرة في مصادرنا عػف مكضػكع  ،انتشر العدؿ في األندلس خبلؿ عهد الخبلفة
بدك أف السبب في ذلؾ يرجػع إلػى قصػر مػدة كي ،العدؿ في عهد الخبلفة أقؿ منها في عهد اإلمارة

كانتهػت  ،كقعت في أكاخر عهد الخبلفة يإضافة إلى الفتنة الت ،مقارنة بعهد اإلمارة ،عهد الخبلفة
 بسقكط الدكلة األمكية في األندلس.    

أٔالً: ػجذ انشدًٍ انُبصش
(1)

. 

( أف ـ 928=ق316) كقرر سنة ،(2)(ػـ912=ق300بدأ عهد الخميفة عبد الرحمف الناصر سنة )
الػػػذيف أقػػػامكا فػػػي  ،كذلػػػؾ حفاظػػػان عميهػػػا مػػػف تكسػػػع  الشػػػيعة ،(3)يحػػػكؿ األنػػػدلس إلػػػى دكلػػػة خبلفػػػة

كاسػػػتمر عهػػػد الخبلفػػػة فػػػي األنػػػدلس إلػػػى  ،(4)كلضػػػعؼ الخميفػػػة فػػػي بغػػػداد ،المغػػػرب دكلػػػة خبلفػػػة
ثػيف كأربػع كثبل ،تحمؿ عبد الرحمف عبء الحكـ سػت عشػرة سػنة أميػران  ،(5)(ـ1031=ق422سنة)

قػػػاؿ محمػػػد أبػػػك محمػػػد إمػػػاـ: " أرل أف األميػػػر عبػػػد الػػػرحمف كػػػاف أهػػػبلن لمخبلفػػػة  ،(6)سػػػنة خميفػػػة

                                  
هك عبد الرحمف بف محمد بف عبد ا بف محمد بف عبد الرحمف بف عبد الحكػـ بػف هشػاـ بػف عبػد الػر حمػف  (1)

كالػػد الناصػػر هػػك  ر لػػديف ا أبػػك المطػػرؼ، صػػاحب األنػػدلس الممقػػب بػػأمير المػػؤمنيفبػػف معاكيػػة المركانػػي الناصػػ
محمد قتمه أخك  المطرؼ في صدر دكلة أبيهـ عبد ا، بعد كفاة عبد ا خمفه حفيد  عبد الرحمف بػف محمػد عػاـ 

، ص 18ـ ، الصػػػفدم، الػػػكافي بالكفيػػػات، ج961ق= 350ـ  تػػػكفي عبػػػد الػػػرحمف الناصػػػر عػػػاـ 912هػػػػ =300
، ج136 ، رسائؿ ابف حـز  .466، ص 3؛المقرم، نفح الطيب، مج 193، ص 2؛ ابف حـز

، ج (2) ، رسائؿ ابف حـز  .193، ص2ابف حـز
الصػكفي ، تػػاريخ العػػرب فػي األنػػدلس فػػي عصػر اإلمػػارة مػػف عبػد الػػرحمف الػػداخؿ إلػى عبػػد الػػرحمف الناصػػر  (3)

 .60خبلفة في األندلس، ص؛ سالـ، قرطبة حاضرة ال331ـ ػ، ص961-756ق= 138-350
 .198، ص1ابف اآلبار، الحمة السيراء، ج (4)
الصػكفي ، تػػاريخ العػػرب فػي األنػػدلس فػػي عصػر اإلمػػارة مػػف عبػد الػػرحمف الػػداخؿ إلػى عبػػد الػػرحمف الناصػػر  (5)

؛ الشطشاط، تاريخ اإلسبلـ في األندلس مف الفتح العربي حتى سقكط 331ـ،  ص961-756هػ،=  138-350
 .198ص الخبلفة، 

 .91فكرم، قرطبة في العصر االسبلمي تاريخ كحضارة، ص (6)
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فيعػد عبػػد الػرحمف الناصػػر أكؿ مػف حػػكؿ   ،(1)كمسػتكفيان لشػػركطها كقػادران عمػػى النهػكض بأعبائهػػا"
 .اإلمارة إلى خبلفة

سػػتكفى حقػػه كأجػػدر مػػف فأنػػا أحػػؽ مػػف ا ،خبلفػػة قػػاؿ: " أمػػا بعػػدإلػػى عنػػدما حػػكؿ الناصػػر اإلمػػارة 
سػػػـ غيرنػػػا إذ كػػػؿ مػػػدعك بهػػػذا اإل ،كقػػػد رأينػػػا أف تكػػػكف الػػػدعكة لنػػػا بػػػأمير المػػػؤمنيف ،اسػػػتكمؿ حقػػػه

تػرؾ الكاجػب لنػا مػف ذلػػؾ  ىكعممنػا أف التمػادم عمػػ ،ككسػػـ بمػا ال يسػتحقه ،منتحػؿ لػه كدخيػؿ فيػه
 اصر. عمى عبد الرحمف الن(3)إذف أطمؽ لقب الخميفة،(2)حؽ ضيعنا كاسـ أسقطنا  "

ككانػت  ،كلقد بمغت الدكلة األمكية في األنػدلس فػي عهػد عبػد الػرحمف الناصػر ذركة القػكة  كالبهػاء
  .(4)كمراحؿ ضعفها كانحبللها ،الفيصؿ بيف مراحؿ قكة الدكلة كازدهارها

 سيؼ منصكر تحت عدؿ مشهكر متحمبلن فقاؿ: " (5)كقد شهد لعبد الرحمف الناصر منذر بف سعيد
ناهيػؾ مػف عػدؿ أظهػر كمػف ضػان: "كقػاؿ أي ،(6)"لما ناله مف جانب ا مف التعػب لمنصب مستقببلن 

جػػكر كال عػػدت  لػػـ يحفػػظ عنػػه مػػدة كاليتػػه قصػػة .كمػػف حػػؽ رفػػع كمػػف باطػػؿ خفػػض ،فضػػؿ أشػػهر
 .(7)"عميه في حككمته زلة

ف هنػػػاؾ  العديػػػد مػػػف إبػػػؿ  ،نسػػػتنتج مػػػف كصػػػؼ منػػػذر لمناصػػػر أف كبلمػػػه لػػػيس نابعػػػان مػػػف فػػػراغ
قػاؿ عنػه ابػف  ،الدالة عمى عدالته؛ حيث بػدأ أكؿ كاليتػه فػي تخفيػؼ المغػاـر عػف النػاس المؤشرات
 عبد ربه:

 بـــــــــــــــــــــــــدا الِيـــــــــــــــــــــــــالُل َجديـــــــــــــــــــــــــداً 

 والُممــــــــــــــــــــــــُك َ ــــــــــــــــــــــــض  جديــــــــــــــــــــــــدُ   

   
ــــــــــــــــــِدي ــــــــــــــــــِو ِزي ــــــــــــــــــَة الّم  يــــــــــــــــــا ِنْعَم

 إْن كـــــــــــــــــــــــــاَن فيـــــــــــــــــــــــــِك َمزيـــــــــــــــــــــــــدُ   

   
                                  

 .67نظـ الحككمة اإلسبلمية، في األندلس في عهد بنى أمية، ص  (1)
 .30الخطيب، أعماؿ األعبلـ، ص  (2)
 الخميفة السمطاف األعظـ، كقد يؤنث، أنشد الفراء أبكؾ خميفة كلدتػه أخػرل، كأنػت خميفػة ذاؾ الكمػاؿ، كالجمػع (3)

 .111خمفاء،الرازم، مختار الصحاح، ص 
 .435عناف ، دكلة اإلسبلـ في األندلس، ص  (4)
منذر البمكطي، كقاضي الجماعة بقرطبة، ينسب لقبيمة يقاؿ لها كزانة، كهك مكضع قريب مف قرطبة يقاؿ لها  (5)

 .13، ص 16فحص البمكط الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج 
 .370ص ، 1المقرم، نفح الطيب، ج (6)
 .376ـ.ف ، ص (7)
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ــــــــــــــــــــــوِم ِفْطـــــــــــــــــــــــرٌ   إْن كــــــــــــــــــــــاَن لمصَّ

ــــــــــــــــــــــــدُ    ــــــــــــــــــــــــدَّْىِر ِعي ــــــــــــــــــــــــَت ِلم (1)َفأن
 

   
ال طػػار رأسػػؾ(2)قػػاؿ ألحػػد الكشػػاةكيػػركل أنػػه  كعمػػى هػػذا نسػػتنتج أف  ،(3): ال تحػػرؾ بػػه لسػػانؾ كا 

كيػذكرنا  ،مكقفه الصاـر مف الكشاة مكقؼ عدؿ؛ ألنه ال يريد أف يسمع كشايات تخرجه عف العدؿ
 .(4)عنػػدما قػػاؿ لرجػػؿ اغتػػاب رجػػبلن فػػي مجمسػػه: دع الشػػر يعبػػر ،هػػذا  بالخميفػػة العباسػػي المػػأمكف

 

الػذم كصػؼ بأنػه: " مػف خيػار  ،(5)حسف اختيار  لمقضاة أمثػاؿ أسػمـ بػف عبػد العزيػز فمف عدالته 
كعمػك الهمػة فػي  ،رفيػع الدرجػة فػي العمػـ ،شريؼ البيت كريـ األبكة مف كبار أهؿ العمـ ،أهؿ البيرة

كمػػػف  (6)(" ػـ 921= ق309كاسػػػتعفا  ) ،(ـ912=ق300كال  الناصػػػر سػػنة ) ،اإلدراؾ كالركايػػة
اختيار محمد بف عبد ا بف عيسى كصؼ بأنه:" كاف يػذهب  ،حسف اختيار  لمقضاةاألمثمة عمى 

أحسف المذاهب بسط الحؽ كأحيا العدؿ كنصر المظمػـك كقمػع الظػالـ كلػـ يطمػع شػريؼ فػي حيفػه 
 ،"(8)(ـ 937= ق326استقضػػػا  الناصػػػر عمػػػى قضػػػاء قرطبػػػة ) ،(7)كال يػػػأس كال ضػػػيع مػػػف عدلػػػه
ر أبي عيسى يحيى بف عبد ا أخي محمد بف عبد ا؛ حيػث كال  ككذلؾ مف حسف اختيار  اختيا

 .  (9)(ـ957=ق 346)ت  ،فقد أدنى الضعيؼ كاتصؼ بالعفة ،قضاء البيرة

أبك يحيػي  ،اختيار الناصر زكريا بف يحيى بف زكريا التميمي قرطبي ،كمف حسف اختيار  لمكظفيه
 ،عنػػه عمػػى لسػػاف ابػف الفرضػػي: إنػػه ثقػػةكقػػد قيػؿ  ،كقػػد تصػرؼ أيػػاـ الناصػػر ،يعػرؼ بػػابف برطػػاؿ

                                  
 .354، ص 1؛ المقرم، نفح الطيب، ج160مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (1)
 .386كشى؛ أم كذب، ك كشي به إلى السمطاف كشاية أم سعى.  الرازم، مختار الصحاح، ص  (2)
 .362، ص 1المقرم، نفح الطيب، ج (3)
 .474، ص 1الميداني، مجمع األمثاؿ، ج (4)
بف عبد العزيز بف هاشػـ بػف خالػد بػف عبػد ا بػف الحسػف بػف جعػد بػف أسػمـ بػف أبػاف بػف عػامر، مػكلى  أسمـ (5)

هػػػ،  تػػكفى 260عثمػػاف ابػػف عفػػاف، يكنػػى أبػػا الجعػػد، سػػمع مػػف بقػػي بػػف مخمػػد كصػػحبه طػػكيبل رحػػؿ إلػػى المشػػرؽ
 .57الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص ابف هػ،  319

 .420، ص1رناطة، جالخطيب، اإلحاطة في أخبار غ (6)
 86-84، ص 2عياض، ترتيب المدارؾ، ج(7)
 .60النباهي، تاريخ قضاة األندلس، ص (8)
 . 90، ص 2عياض، ترتيب المدارؾ، ج (9)
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فعمى سبيؿ المثاؿ أحمد بف عبد  ،. كمف عدالته حسف اختيار مكظفيه(1)(ـ932= ق320كتكفي )
 ا بف يحيى بف يحيى بف يحيى الميثي مف أهؿ قرطبة عبد الرحمف الناصر كال  حصف 

كأتػػي بجثػػث الشػػهداء  ،مػػف المسػػمميف 28ككػػاف مجاهػػدا فػػي سػػبيؿ ا استشػػهد كمعػػه  ،(2)مجػػريط
كيبلحػػظ عدالػػة الناصػػر فػػي اختيػػار أنػػاس أحبػػكا  ،(4)ػـ( 935= ق324)سػػنة  (3)كدفنػت بطممنكػػة

 ،كصػػد العػدكاف الخػػارجي ،الجهػاد فػػي سػبيؿ ا كبػػذلكا الغػالي كالنفػػيس مػف أجػػؿ رفػع رايػػة التكحيػد
رفػع لمناصػر  كقػد ،فقد تصرؼ الناصر بحـز مع أم مكظؼ يتصؼ بالفساد أك يفعؿ أشياء قبيحة

أشػياء قبيحػة أمػر إسػقاط منزلتػه مػف الشػكرل  ،(5)لديف ا عف محمد بف يحيى بػف عمػر بػف لبابػة
المعػػركؼ بػػػػػابف السػػميـ  ،أمػػا مكقػػؼ الناصػػر مػػف محمػػد بػػف سػػعيد ،(6)كألزمػػه بيتػػه كمنعػػه أف يفتػػي

ؿ مػف خاصػتنا مػا بػاؿ رجػاقػاؿ لػه: " ،الذم حصؿ عمى األمكاؿ الكثيرة لتصرفه في كبػار الكاليػات
األمػكاؿ، كيضػيعكف تعمػدنا، كهػـ يػركف غمػيظ مؤكنتنػا فػي زكف يحتجػ (7)تكسعكا فػي دنيانػا، فطفقػكا

ف أميػػػر كيعممػػػكف أ ،اإلنفػػػاؽ عمػػػى شػػػؤكننا التػػػي بقػػػدرتنا عميهػػػا صػػػبلح أحػػػكالهـ كرفاهيػػػة عيشػػػهـ
قسػػػػطاس المػػػػكازيف، قاسػػػػـ عمالػػػػه أربػػػػاحهـ فػػػػي  ،رضػػػػي ا عنػػػػه- المػػػػؤمنيف عمػػػػر بػػػػف الخطػػػػاب

فسػكت ابػف السػميـ  ،تجاراتهـ؛ فجعمها في بيت الماؿ، كهك مف هك، كهـ مف هـ، كاألسكة في فعمه

                                  
 . 187، ص 2عياض ، ترتيب المدارؾ ،ج(1)
هػاركف بػف  مجريط ، بفتح أكله، كسككف ثانيه، ككسر الراء، كياء ساكنة، كطاء، بمدة باألنػدلس ، ينسػب إليهػا (2)

جريط مف أحكاز طميطمة، مدينة مجريط حصػينة، بناهػا ممكسى بف صالح بف جندؿ األديب القرطبي ، أصمه مف 
األماـ محمد بف عبد الرحمف األكسػط، كبهػا تربػة عظيمػة تصػنع منهػا القػدر، كتسػتعمؿ لمطػبخ، كمػا تتغيػر أصػبلن،  

مؤلػػؼ مجهػػكؿ، ذكػػر بػػبلد ، 69، ص 5ليمػػداف، جكتعقػػـ األطعمػػة مػػف التغيػػر فػػي أيػػاـ الصػػيؼ، يػػاقكت، معجػػـ ا
 .50األندلس، ص

طممنكة، مدينة بثغر األندلس، بناها األميػر محمػد بػف عبػد الػرحمف ، مػف مػدف طميطمػة، هػي مدينػة متكسػطة  (3)
 .51-50منيعة ال تراـ، اختطها اإلماـ محمد بف عبد الرحمف. مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص

 .14كممة لكتاب الصمة، ص ابف األبار، الت (4)
مقػػب بػػالبربرم ابػف أبػػي الشػػيخ ابػػف لبابػة جػػؿ سػػماعه  مػػف يمحمػد بػػف يحيػػي بػف عمػػر بػػف لبابػػة أبػك  عبػػد ا  (5)

ـ. ابػف فرحػكف، الػديباج المػذهب فػي معرفػة أعيػاف المػذهب، ص 947ق= 336عمه محمد بف عمر بف لبابة ت 
 .80، ص  1؛ عياض، ترتيب المدارؾ، ج348

، 1؛ عيػػاض، ترتيػػب المػػدارؾ، ج349-348فرحػػكف، الػػديباج المػػذهب فػػي معرفػػة أعيػػاف المػػذهب، ص  ابػػف (6)
 .80ص 

َنػًة " طػه   (7) ًؽ اٍلجى ػا ًمػٍف كىرى مىٍيًهمى طىًفقىػا يىٍخًصػفىاًف عى طفؽ يفعؿ كذا أم جعؿ يفعؿ كبابػه طػرب كمنػه قكلػه تعػالى:" كى
 .220لصحاح، ص ، كبعضهما يقكؿ مف باب جمس .الرازم، مختار ا121ثية
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فػازداد الناصػر حنقػا عميػه كغيظػا؛ فقػاؿ لػه: يكمػا فػػي  ،عنػه كغالطػه فػي تعرضػه كأنػه يعنػي غيػر 
كددت أف أشػؽ هكػذا رأس مػف أعػرؼ  ،كشػؽ تفاحػة بسػكيف فػي يػد  ،بعض مجالسه الخاصة معه

غمه دكننا، كلـ يسهـ بيت الماؿ منه؛ فطار عقؿ ابػف السػميـ، كلػـ يختمجػه الشػؾ فػي  ثيران ك له ماالن 
أنه المعني به؛ فقاـ بيف يديه، كقاؿ يا أمير المؤمنيف: طاؿ مػا عرضػت بػي فسػكت؛ بمػى كا إف 

ؾ ، كهك دكف ظنؾ فيه، حطته بالتقتير، كأعددته لمدهر العثكر، كلست كا أعطيكثيران  عندم ماالن 
منه درهما، فما فكقه، كرأيؾ في جميؿ إال أف تستحؿ أعكذ با أف تمد يدؾ إليه بغير جناية مني 

ذذ﴿ كأطػرؽ يتمػك قػكؿ ا تعػالى: (1)عميػؾ فػاف األنفػس محضػرة الشػح فخجػؿ الناصػر َْب  َ إٌِ َٚغ  ٕ ًُ ُك
 ه 

فُِكى   َخهُٕاْ  فَُٛذ  ِشج   رَج  ُٚخ  َُُكى   َٔ َغٰ  .(2)﴾٤ٖ أَظ 

كال مجػاؿ لمفسػاد فػػي  ،نػػه كػاف يحاسػب عمالػه أكالن بػأكؿأأف مػف عدالػة الناصػر  نسػتنتج ممػا سػبؽ
 .دكلته

فقػػد جػػاء  ،كػػاف عامػػة النػػاس يػػأتكف لعبػػد الػػرحمف الناصػػر لمتحكػػيـ فيمػػا كقػػع بيػػنهـ مػػف إشػػكاليات 
ألف فيػه عيبػان فػذهب  ،إنه اشترل حماران كال يريػد " الناس يشكي لعبد الرحمف قائبل:رجؿ مف عامة 

فقػػاؿ أهػػؿ السػػكؽ العيػػب  ،كأمػػر القاضػػي أف تحػػكؿ هػػذ  القضػػية إلػػى أهػػؿ السػػكؽ ،القاضػػي إلػػى
كأهػػػؿ السػػكؽ فػػػي  ،قػػػاؿ لػػه الناصػػػر: تجػػاكزت القاضػػي ،كأنػػا ال أريػػد  ،حػػديث كألزمػػكني بالحمػػػار

 . (3)مسألة كضيعة؟! كأمر بضربه

ــرى الباحــث  ،اضػػيكذلػػؾ بسػػبب اعتراضػػه عمػػى حكػػـ الق ،أف صػػاحب الحمػػار يسػػتحؽ الضػػرب ي
فصػػػاحب الحمػػػار يسػػػتحؽ   ،كجػػػاء لمخميفػػػة مػػػف أجػػػؿ حمػػػار ،كأهػػػؿ التخصػػػص كهػػػك غيػػػر محػػػؽ

 .العقكبة تأديبان له

ضاعت له  ،كمف األحداث الطريفة الدالة عمى عدالة الناصر كذكائه في الكصكؿ إلى الحؽ رجؿ ه
نير، كقػػاؿ إف الػػذم يجػػدها لػػه عشػػر دنػػانير؛ فجػػاء رجػػؿ لػػه كلػػـ يعطػػه عشػػر دنػػا ،صػػرة مػػف المػػاؿ

عرضػػػت القصػػػة عمػػػى  ،كأتهمػػػه أنػػػه أخػػذ العشػػػرة؛ أم أخػػػذ حقػػػه ،فقػػاؿ إف الصػػػرة بهػػػا مئػػػة كعشػػػر
كقػػاؿ: صػػدؽ  ،كلػػك لػػـ يكػػف صػػادقا مػػا جػػاء بهػػا ،الناصػػر؛ فقػػاؿ: صػػدؽ الرجػػؿ الػػذم جػػاء بالصػػرة

                                  
 .351-350ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص  (1)
 .37ؾية ثمحمد، (2)
 .185، ص 1ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج (3)
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التػاجر فهػي ليسػت صػػرته فصػرته مئػة كعشػػر كالصػرة التػي جػػاء بهػا الرجػؿ مئػػة كأمػر بػرد الصػػرة 
 .  (1)لمرجؿ

فمػػكال كجػػكد نظػػاـ  ،انتشػار العػػدؿ فػػي عهػػد عبػػد الػرحمف الناصػػر ،يتضػح مػػف الػػركايتيف السػػابقتيفك 
كرفػػع  ،يقػػر بمبػػدأ العػػدؿ لمػػا تمكػػف ًأشػػخاص بسػػطاء مػػف عامػػة النػػاس مػػف الكصػػكؿ إلػػى الخميفػػة

كمػػا أف  ،رفػػع ظبلمػػتهـ لعبػػد الػػرحمفعمػػى كلػػكال هػػذا النظػػاـ لمػػا تجػػرأ عامػػة النػػاس  ،ظبلمػػتهـ إليػػه
كأال   ،عبد الػرحمف لنفسػه بالتػدخؿ فػي قضػايا عاديػة مؤشػر عمػى حرصػه عمػى شػيكع العػدؿسماح 

 .يككف أحد تحت سمطانه مظمكمان 
إذ يركل أف قاضي  ،كتكاترت الركايات  الدالة عمى اهتماـ الناصر بشكاكل العامة كتظمماتهـ

فيع عند القاضي  فقاـ الش ،ابتاع نصيبا في حماـ أحمد بف سعيد (2)الجماعة محمد بف إسحاؽ
فرفع الشفيع أمر  إلى  ،(3)فشاكر منذر الفقهاء فأفتك  بقكؿ ابف القاسـ ال شفعة ،منذر بف سعيد

فكقع أمير المؤمنيف بيد   ،قاؿ: حكـ عمي بغير قكؿ مالؾفأمير المؤمنيف عبد الرحمف الناصر 
مك  أنه يرل فيه فأعم ،كسألهـ عف قكؿ مالؾ ،أف يقضي له بقكؿ مالؾ فجمع القاضي الفقهاء

في كثائقه كهك قكؿ  ،(4)الشفعة فحكـ القاضي لمشفيع ككافؽ عمى ذلؾ أبك عبد ا العطار
 .(5)مالؾ

 

 ،كرفػع ظبلمػتهـ عنػد  ،كيؤكد ذلؾ ما أشرنا إليه سػابقان مػف سػهكلة كصػكؿ المتظممػيف إلػى الخميفػة
نصػػػ ،كمػػػا يؤكػػػد حػػػرص الناصػػػر عمػػػى إحقػػػاؽ الحػػػؽ  ت ظبلمػػػتهـ.اؼ المظمػػػكميف مهمػػػا صػػػغر كا 

 

فقػػد ركم أنػػه  أراد  ،كمػػا يصػػدر عنهػػا مػػف أحكػػاـ ،كمػػف عدالػػة الناصػػر احترامػػه لمسػػمطة القضػػائية
فأرسػػؿ  ،إال بػػأمر القاضػػي ،فقيػػؿ: إف ذلػػؾ ال يجػػكز  ،شػػراء دار بقرطبػػة ألكالد زكريػػا أخػػي نجػػدة

                                  
 .137، ص 18؛ الصفدم الكافي بالكفيات، ج186-185، ص ابف سعيد ، المغرب في حمى المغرب (1)
ف إبػراهيـ بػف محمػد بػف السػميـ بػف أبػي عكرمػة، قاضػي الجماعػة أبػك بكػر كػاف محمد بػف إسػحاؽ بػف منػذر بػ (2)

حافظان لمفقه بصيران باالختبلؼ، عالمان بالحديث، ضابطان متصرفان فػي عمػـ النحػك كالمغػة كحسػف الخطابػة كالببلغػة، 
 .53، ص 1ليف الكبلـ متكاضعان ، السيكطي، بغية الكعاة في طبقات المغكييف، ج

ي اصطبلح جمهكر الفقهاء: حؽ تممؾ العقار المبيع مف مشتريه كلك جبران عميه بػالثمف الػذم اشػترا  الشفعة ف (3)
 .222مع المصاريؼ زيداف، المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية، ص 

العطار محمد بف أحمد بف عبد ا المعركؼ بػ) ابف العطار( أبك عبد ا، قاؿ العطار: رأيت في المناـ قبؿ  (4)
نتػػػي ككػػػأني أنظػػػر فػػػي المػػػرثة فػػػأرل فػػػي جبهتػػػي سػػػطران مكتكبػػػان انظػػػر لنفسػػػؾ أيهػػػا اإلنسػػػاف سػػػينالؾ النقصػػػاف مح

 .250-247، ص2ـ  عياض، ترتيب المدارؾ، ج1008ق=  399كالشنئاف، تكفي 
 .651ابف سهؿ، األحكاـ الكبرل، ص (5)
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أمػا  ،كالغبطػة الخميفة لمقاضػي منػذر فقػاؿ: البيػع ال يصػح إال لكجػك  منهػا: الحاجػة كالػكهى الشػديد
أظهػػر  ،أمػػا الغبطػػة فهػػذا مكانهػػا ،الحاجػػة فػػبل حاجػػة لهػػؤالء األيتػػاـ لمبيػػع؛ كأمػػا الػػكهى فمػػيس فيهػػا

فبيػع األنقػاض لهػا قيمػة أكبػر ممػا قكمػت بػه  ،أمر القاضػي بهػدـ دار نجػدةفػالخميفة الزهد بشرائها 
ذفَُِٛخُ فََكبََذذ  ﴿فقػاؿ القاضػي: أخػذت بقكلػه تعػالى  ،السمطاف اتصؿ الخبر بالسمطاف فبلمػه ذب ٱنغَّ  أَيَّ

 ٍَ ِكٛ َغٰ ًَ ٌَ  نِ هُٕ ًَ شِ  فِٙ َٚؼ  جَذ  ٌ   فَأََسددا  ٱن  َٓب أَ ٌَ  أَِػٛجَ َكب ُْى َٔ َسا َء هِك   َٔ ُخزُ  يَّ ذج   َعذفَُِٛخٍ  ُكمَّ  َٚأ   ،(1)﴾٤٦ب َغص 
مقكمػػكؾ  لػػـ يقػػدركها إال بكػػذا أنقاضػػها أكثػػر مػػف ذلػػؾ قػػاؿ الخميفػػة: نحػػف أكلػػى مػػف إنفػػاذ الحػػؽ 

 .(2)عف أمانتؾ خيران  -ا تعالى-فجزاؾ 
فهػػك عنػػدما أراد شػػراء دار  ،منهػػا: احتػػراـ الناصػػر لمسػػمطة القضػػائية ،كتحمػػؿ الركايػػة دالالت عػػدة

كحكػـ  ،كاحتػـر ذلػؾ كاتجػه لمقضػاء لكػي يشػترل الػدار ،األيتاـ قيؿ ال يجكز إال بػأمر مػف القاضػي
فهػػـ لػػـ  ،ح القضػػاة فػػي عهػػد الناصػػركيػػدؿ أيضػػان عمػػى صػػبل ،القضػػاء بأنػػه ال يجػػكز شػػراء الػػدار

كال تمييز باألحكاـ بيف العامػة  ،يخكنكا مهنة القضاء؛ إذ حكمكا بما يممي عميهـ ضميرهـ فبل فرؽ
 .فالناس عند  سكاسية كأسناف المشط ،كالخميفة

 ،كثمػث يػدخر  فػي بيػت المػاؿ ،كمف عدالة الناصر كذلؾ أنه يقسـ دخؿ مممكتػه أثبلثػان: ثمػث لمجنػد
كقسػػػـ  ،كقسػػـ لمبنػػاء ،كقيػػػؿ: إف جبايتػػه مقسػػكمة ثبلثػػة أقسػػػاـ لمجنػػد ،(3)ينفقػػه عمػػى الزهػػراءكثمػػث 
 .(4)لمضرائر

كمػد يػد   ،كصػاح عميػه صػياحا منكػرا كهػركؿ نحػك  ،كيركل أف معتكهان تصدل لػه كثػار فػي كجهػه
 ،رجيػػان بقتػػؿ المعتػػك  يحسػػبكنه خا (5)فقػػاـ جنػػد  مػػف الصػػقالبة ،إلػػى شػػكائـ عنانػػه يريػػد القػػبض عميػػه

                                  
 . 79الكهؼ، ثية (1)
 .17-16، ص 2المقرم، نفح الطيب، ج (2)
 .286، ص8، سير أعبلـ النببلء، جالذهبي (3)
 .38الخطيب، أعماؿ األعبلـ، ص  (4)
الصقالبة، المتعارؼ عميه أف عبد الرحمف الناصر استعاف بالمرتزقة مف الصقالبة لمقضاء عمػى االرسػتقراطية  (5)

ضػػػعاؼ سػػػػيطرة الجنػػػد العربػػػي كالبربػػػػر، إف اسػػػتعانة الناصػػػر بعناصػػػػر أجنبيػػػة بػػػػالجيش كاإلدار  ة؛ أدل العربيػػػة، كا 
لحػػدكث انفصػػاؿ بػػيف الجػػيش،  كجمهػػكر النػػاس فالصػػقالبة هػػـ سػػكاف الػػببلد المختمفػػة مػػف بمغاريػػا العظمػػي التػػي 
امتدت أراضيها مف بحر قزكيف إلى البحر االدرياتيكي، كممة صػقمب فرنسػية قديمػة معناهػا عبػد أك رقيػؽ، مسػعد، 

 .51-50العبلقات بيف المغرب كاألندلس في عصر الخبلفة األمكية، ص 
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كأمػػر بالسػػؤاؿ عمػػى  ،كسػػب الخصػػياف كأغمػػظ عمػػيهـ ،عػػايف عبػػد الػػرحمف المكقػػؼ كعػػرؼ بحمقػػه
 .(1)كتعهدهـ باإلحساف ،أكلياء المقتكؿ

كلـ يهمؿ الحدث الػذم أدل  ،فمـ يبرر خطأهـ ،لقد أدرؾ الناصر بفطنته الخطأ الذم ارتكبه جند 
كهػذا  ،كيض أهؿ المعتك  الػذم قتػؿ خطػأكعـز عمى تع ،فكبخ جند  لتسرعهـ ،إلى قتؿ برمء خطأ

حقاؽ الحؽ.  يؤكد حرصه عمى العدؿ كا 

أنه كاف عمى استعداد لمتراجع كاالعتذار ألفراد رعيته عف الخطأ  ،كبمغ العدؿ عند الخميفة الناصر
أميػػػػر كقػػػاؿ: " ،اعتػػػذر ،عنػػػدما شػػػتـ العممػػػاء الػػػػذيف أفتػػػكا بعػػػدـ أخػػػذ أحبػػػػاس المرضػػػي ،أك الظمػػػـ

كلقػد أمػر لكػؿ  ،إنػه متبصػر فػي إعػدادكـ ،إليكـ كيعممكـ بندمػه عمػى مػا فػرط منػهالمؤمنيف يعتذر 
 .(2)"احد منكـ بصمة ككسكة عبلمة لرضا ك 

كحرصػان مػػف الناصػر عمػػى تجنػػب الظمػـ فقػػد كػاف يحػػرص عمػػى استشػارة العممػػاء فقػد احتػػاج لشػػراء 
قػاؿ ف ،حرمػة الحػبسكهك أكلػى ب ،قاؿ له ابف بقي ال حيمة عندمف ،المرضى(3)حباسأالمحشر مف 

 .(4)فشاكرهـ فمـ  يجعمكا له سبيبل ،الناصر البف بقي: تحدث مع الفقهاء

 ،فػػأمر الناصػػر بالشػػكرل فػػي المسػػألة ،كلكػػف الفقيػػه  محمػػد بػػف لبابػػة أبػػاح ألميػػر المػػؤمنيف الشػػراء
 أهػػػؿ العػػػراؽ ال يجػػػكزكف ،قػػػاؿ ابػػػف لبابػػػه: إف الفقهػػػاء أخػػػذكا بػػػرأم مالػػػؾ أف المسػػػألة فيهػػػا فسػػػحةف

قاؿ لهػـ: أسػألكـ بػا إف مسػألة كقعػت بكػـ  ،قاؿ الفقهاء: لماذا ال تأخذ برأم مالؾ ،الحبس أصبلن 
  ،قاؿ: أمير المػؤمنيف أكلػى ،قالكا: ببل  ،كأخذتـ بغير مالؾ في خاصة أنفسكـ ك أرخصتـ في ذلؾ

 . (5)كعكض أهؿ المحشر تعكيضان عظيمان  ،أخذ عبد الرحمف برأم ابف لبابة

                                  
 .20، ص2ابف السماؾ، الزهرات المنثكرة، ج (1)
 .81، ص2عياض، ترتيب المدارؾ، ج (2)
األحباس، هك المفظ االصطبلحي عند المالكية كاستعمؿ في المغرب كاألندلس في العصر اإلسبلمي، أما في  (3)

 .160المشرؽ فيطمؽ عميه الكقؼ ، أبك مصطفى، كماؿ، تاريخ كحضارة األندلس، ص
 .80، ص2عياض، ترتيب المدارؾ، ج (4)
 .83-82ـ.ف ، ص(5)
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كأقػدـ  ،عنػدما شػؾ فػي عػدـ جكازهػا ،عبد الرحمف قد أحجـ عف شراء أرضػي المحشػر كيبلحظ أف
ٌف قمػػة العػػدؿ الحػػرص عمػػى االلتػػزاـ  ،عمػػى الشػػراء عنػػدما كجػػد مخرجػػان شػػرعيان أفتػػى بػػه الفقهػػاء كا 

 .بأحكاـ الشرع

ككػاف اسػمه حمػيـ ففػي  ،كمف المكاقؼ الرائعة لعبد الرحمف تصػديه لمػدعي النبػكة فػي جبػاؿ غمػارة
 ،ادعػػػى رجػػػؿ النبػػػكة فػػػي جبػػػاؿ غمػػػارة كجػػػاء بديانػػػة مميئػػػة باالنحرافػػػات ،(ـ936= ق325عػػػاـ )

فػػي كػػؿ صػػبلة ثػػبلث ركعػػات  ،الصػػبلة  صػػبلتاف كاحػػدة عنػػد طمػػكع الشػػمس كالثانيػػة عنػػد غركبهػػا
 ،فيػه خمينػي مػف الػذنكب يػا مػف خػبل البصػرفكأما قرثنهـ  ،كيسجدكف كبطكف أيديهـ تحت كجهكهـ

أمػػا ركػػكعهـ فيقكلػػكف فيػػه  ،أخرجنػػي مػػف الػػذنكب يػػا مػػف أخػػرج مكسػػى مػػف البحػػرينظػػر فػػي الػػدنيا 
كمػف  ،أمنت بحميـ كبأبي يحمؼ صاحبه كأمنت بثاليث عمة حميـ ثػـ يسػجد ككانػت ثاليػث كاهنػة

االنحرافػػات التػػى جػػاء بهػػا فػػرض الصػػياـ صػػكـ يػػكمي االثنػػيف كالخمػػيس إلػػى الظهػػر كصػػكـ يػػـك 
كمف أفطر عمػدا يػـك الخمػيس كفارتػه  ،كيكميف مف شكاؿ ،كصكـ عشر أياـ مف رمضاف ،الجمعة

 ،أمػا الزكػاة العشػر مػف كػؿ شػيء ،كمف أفطر يـك االثنيف كفارتػه ثػكراف ،التصدؽ بثبلثة مف البقر
كقػاؿ: إف الحػكت ال  ،كأسػقط الحػج كأحػؿ أكػؿ أنثػى الخنزيػر ،كأسقط الكضكء كالطهر مػف الجنابػة

كالتقػى عنػد  ،فبعػث الناصػر بجػيش عظػيـ ،س الحيكانػاتكحػـر أكػؿ البػيض كرؤك  ،يؤكؿ إال بزكاة
 .(1)كعاد أتباعه  إلى اإلسبلـ ،كقتؿ حميمان كبعث برأسه إلى قرطبة ،سمكرة بهؤالء الكفرة

لقد تعامؿ الناصر بحـز مع االنحرافػات الدينيػة كالحركػات الهدامػة التػي تهػدؼ إلػى هػدـ اإلسػبلـ  
 ،مه هذا مؤشر قكل عمى حػرص عبػد الػرحمف عمػى العػدؿكال شؾ أف تعام ،عقيدة كعبادة كمنهاجان 

 .-تعالى –إذ إف قمة العدؿ تكمف في المحافظة عمى شرع ا 

 : (و877-878=ِ 377- 351انذكى انًغزُصش يٍ ) ثبَٛبً:

الحكـ بف الناصػر لػديف ا عبػد الػرحمف بػف  ،الممقب بأمير المؤمنيف المستنصر با أبي العاص
كانػت دكلتػه سػت عشػرة سػنة عػاش ثػبلث كسػتيف   ،كابف ممككها ،حب األندلسمحمد المركاني صا

كمػػػف أعػػػدؿ الحكػػػاـ  ،تؤكػػػد سػػػيرة الحكػػػـ المستنصػػػر أنػػػه مػػػف أهػػػؿ الػػػديف كالفضػػػؿ كالػػػكرع ،(2)سػػػنة
فقػد كػاف حسػف  (3)،كأرفعهػـ قػدرا كأعبلهػـ ذكػرا ،كأتقاهـ كأعممهػـ كأحممهػـ كأحمػدهـ كأحسػنهـ سػيرة

                                  
 .166مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد  األندلس، ص (1)
 .230، ص16الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج  (2)
 .169مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد  األندلس، ص (3)
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يبعػػػث فيهػػػا إلػػػى األقطػػػار  ،حريصػػػان عمػػػى اقتنػػػاء دكاكينهػػػا ،غكفا بػػػالعمكـمشػػػ ،السػػػيرة فاضػػػبل عػػػادالن 
إذ أخػػرج مئػة ألػػؼ  ،كقػػد أخػذ بػالرفؽ ،(2)فبعػد البيعػػة قػاـ المستنصػر بتسػػريح  السػجكف ،(1)كالبمػداف

كمف  ،(3)دينار برسـ الصدقة كفدل األسرل كأدل عف أهؿ الديكف كعدؿ في الرعية كضبط الثغكر
أجػرل الخميفػة  ،(ػػـ970= ق 360ته أنه عندما دخؿ شهر رمضاف سػنة )الدالئؿ عمى حسف سير 

 .(4)المستنصػػر فيػػه عادتػػه مػػف إشػػاعة الصػػدقات كتجديػػد القربػػات فػػنعش ا بػػه خمقػػا كبسػػط رزقػػا
 

فمػف عػدؿ الحكػـ حرصػه عمػى  ،(5)ككاف الحكػـ المستنصػر مػف خيػرة بنػي أميػة خمقػا كعممػا كعػدال
انتشػػرت فػػي  يفمنػػع الخمػػر التػػ ،كػػيـ شػػرع ا يحقػػؽ العػػدؿألف تح ،حفػػظ األنػػدلس مػػف المحرمػػات

 .(6)كأبطمها في عهد  نهائيا ،العهكد السابقة كاستمرت إلى عهد 

كشػاكر فػي استئصػاؿ شػجرة  ،كأمػر باراقتهػا كتشػدد فػي ذلػؾ ،فالحكـ راـ قطػع الخمػر مػف األنػدلس
 .(7)كغير ذلؾ فكقؼ عما هـ به ،العنب كقيؿ إنها يعممكنها مف التيف

فجمػع الفقهػاء كالعػدكؿ  ،حيث حرص عمى اإلحساف إلى رعيته ،لقد ظهرت عدالة الحكـ  كاضحة
كأعياف الناس ككجكههـ كقضاتهـ كأئمػتهـ كأشػهدهـ عمػى أنػه قػد تنػازؿ عػف حقػه فػي مػا كرثػه مػف 

 ،كيػػكزع عمػػيهـ فػػي كػػؿ سػػنة ،كجعمػػه كقفػػان عمػػى ضػػعفاء المسػػمميف فػػي جميػػع كػػكر األنػػدلس ،كالػػد 

                                  
 .200، ص1ابف اآلبار، الحمة السيراء، ج (1)
رتيف أك ثبلثا لينظر في أحكاؿ المسػجكنيف، إذا كثػر الخمػؽ فيػه السجف : يجب أف يتفقد السجف في الشهر  م (2)

يجب أف يخرج مف كاف ذنبه خفيفا يتنفذ عميه الحكـ الذم يميؽ بػه كيمزمػه، كيجػب أف يسػتبرأ السػجف فػي كػؿ عػاـ 
ذم الحجػػة( أك فػػي نصػػؼ شػػعباف فانهػػا أيػػاـ عظػػاـ،  ابػػف عبػػدكف، ثػػبلث رسػػائؿ  10فػػي شػػهر رمضػػاف أك فػػي) 

 .18ي أدب الحسبة كالمحتسب، صأندلسية  ف
 .170مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (3)
 .23ـ ، ص974-970ق=364-360سنكات مف حكـ المستنصر  5ابف حياف، المقتبس، حديث عف  (4)
 . 510عناف ، دكلة اإلسبلـ في األندلس، ص (5)
 .231ص ، 16؛ الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج396، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (6)
،  40؛ الضبي، بغية الممتمس في تاريخ أهؿ األندلس، ص214، ص3ـ.ف ، ج (7) ، رسائؿ ابف حـز ؛ ابف حـز
، 1؛ ابػػػػف سػػػػعيد، المغػػػػرب فػػػػي حمػػػػى المغػػػػرب، ج 203، ص1؛ ابػػػػف األبػػػػار، الحمػػػػة السػػػػيراء، ج 194، ص2ج

 . 19كة المقتبس، صذ؛ الحميدم، ج 186ص
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إال إذا كقعػػت  ،ج ضػػياعه صػػدقة تػػكزع عمػػى فقػػراء المسػػمميف فػػي جميػػع كػػكر األنػػدلسكجعػػؿ إنتػػا
 .(1)مجاعة في قرطبة فانها تكزع عمى أهمها إلى أف تنتهي المجاعة

 كالحضػارة ،كانػت دكلػة الحكػـ الثػاني دكلػة اآلدابرخ اإلسػباني مكرسػيتك ال فػكنتي: "قاؿ عنػه المػؤ 
ف الركاية اإلسبلمية لتحبكا الحكـ ب إف السمـ الذم كطد  أكتافيكس في  ،...كثير مف جميؿ الذكركا 

 .(2)سبانيا الركمانية قد كطد  الحكـ"أ

أف  محمػد  مفقػد رك  ،كمف عدالة الحكـ حسف اختيار  لمكظفيه فهنػاؾ ركايػات كثيػرة تؤكػد كفػاءتهـ
ذر بػف كال أعمػـ إال منػ ،لػـ يهػكٌؿ القضػاء بقرطبػة أفقػه منػه ،(ـ977= ق 367أبا بكر إسحاؽ )ت 

كقػد عػػاش حياتػػه متقشػػفان يتكسػػب كيقتػػات مػػف نهػػر  ،لكنػػه أرسػػخ فػػي عمػػـ المدينػػة مػػف منػػذر ،سػعيد
 .(3)دـ لمشكرل ثـ لممظالـ كبعد كفاة منذر تكلى القضاءقن  ،قرطبة

فهػك غيػر مسػتعد أف يػكلي مػف يتصػؼ  ،إف صبلح مكظفي الحكػـ كػاف نتيجػة لحسػف اختيػار منػه
 أصحاب السير النقية فسيعدلكف مع الناس.أما  ،ألنه حتما سيظمـ ،بالفساد

دان قػدـ لػه نصػائح عػدة  فعنػدما عػيف محمػ ،فمف عدالة الحكـ تقديـ النصح كاإلرشاد لمكظفي الدكلة
 ،-صػػػمى ا عميػػػه كسػػػمـ -كالتمسػػػؾ بكتابػػػه كبسػػػنة نبيػػػه محمػػػد  ،أمػػػر  بتقػػػكل ا تػػػتمخص فػػػي:

كاختبار  ،االحتراس مف أمكاؿ اليتامىك  ،كتحرم الناس العدكؿ في الشهادات ،التخمص مف الهكلك 
 .(4)األمكر التي يكجد فيها إشكالية إلى الخميفةكرفع  ،عدـ التسرع في الحكـك  ،مكظفيه

  .(5): "العدؿ مع الخمؽ بدؿ النصيحة، كترؾ الخيانة فيما قؿ ككثرقال ابن عربي

( الػذم كلػي ـ965=ق 354) ت  محمػد بػف أبػاف بػف سػيد المخمػيكمف مكظفي الحكـ المتميػزيف 
 .(6)ككاف مكينان عند الحكـ المستنصر با ػ ،أحكاـ الشرطة

                                  
 .357-356ر األندلس كالمغرب، ص ابف عذارم، البياف المغرب في أخبا (1)
 .508عناف، دكلة اإلسبلـ في األندلس، ص (2)
 .357-356ابف فرحكف، الديباج المذهب في معرفة أعياف كأعبلـ المذهب، ص (3)
 .76-75النباهي، تاريخ قضاة األندلس، ص (4)
 .39، ص 3ف، جثأحكاـ القر  (5)
 .261ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص (6)
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 ،الػذم  كال  الحكػـ المستنصػر قضػاء البيػرة (1)كأيضان مف مكظفيه عبػد ا بػف محمػد بػف أبػي دلػيـ
 .(2)قاؿ الحكـ المستنصر بعد كفاته: ما اتصمت بي قط عنه زلة

 طػاهران  أديبػان  حميمػان  فاضػبلن  ،" كاف خيِّران  فقد كـ المستنصرالذم استكزر  الح (3)أما عبد ا الزجالي
قػػاؿ عنػػه محمػػد بػػف يحيػػى : " مػػا أعػػرؼ  ،(4)كثيػػر المعػػركؼ طكيػػؿ الصػػبلة " ،كثيػػر الخيػػر عالمػػان 
 ،أكلى مف ابف عيسى كابف المنذركقاؿ عنه سميماف بف أيكب: " ،يصمح لمقضاء غير " ان أحد

 .(5)استكزر  الحكـ

 ،(7)كقضػػاء إشػػبيمية ،كال  الحكػػـ المستنصػػر أحكػػاـ الشػػرطةفقػػد (6)د بػػف سػػيارأمػػا قاسػػـ بػػف محمػػ
 .(8)فيما تكال  ككاف محمكدان 

 ،استقضػػػػػا  المستنصػػػػػر عمػػػػػى طرطكشػػػػػة ،(ـ981= ق371)ت  (9)كقاسػػػػػـ بػػػػػف خمػػػػػؼ بػػػػػف جبيػػػػػر
 .(10)كاستعفي مف ذلؾ

 

                                  
عبد ا بف أبي دليـ : قرطبي كاف نبيبل بالحديث ضابطان لما ركا  بصيران باإلعراب، كلي قضاء بجاية كالبيرة  (1)

كأحكػػػػاـ الشػػػػرطة، ألػػػػؼ لمحكػػػػـ كتاب،الطبقػػػػات فػػػػي مػػػػف ركم عػػػػف اإلمػػػػاـ مالػػػػؾ ، ككػػػػاف الحكػػػػـ يعظمػػػػه تػػػػكفي 
 .108، ص 2ـ ،عياض، ترتيب المدارؾ، ج961هػ=351

 .140عمماء األندلس، ص ابف الفرضي، تاريخ (2)
 .144ـ ، ـ.ف ، ص985ق=375عبد ا بف عبد ا الزجالي، تكفي الكزير عاـ  (3)
 .144ـ.ف ، ص(4)
 .182، ص2عياض، ترتيب المدارؾ، ج (5)
قاسـ بف سيار مكلى الكليػد بػف عبػد الممػؾ، ككػاف مػف أهػؿ الفقػه كالشػكرل تػكلى الحككمػة فػي أمػر أبػي الشػر  (6)

 .109، ص 2ـ،  عياض، ترتيب المدارؾ، ج964هػ =353الزنديؽ تكفي
إشبيمية مدينة باألندلس بينها كبيف قرطبة مسيرة ثمانية أياـ كمف األمياؿ ثمانكف، يقاؿ: إفِّ الذم بناها يػكليش  (7)

نه أكؿ مف تسمى بالقيصر، الحميرم، الركض المعطار، ص  . 58القيصر كا 
 .216صابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس،  (8)
أبك عبد ا الجبيرم رحمه ا قاسـ بف خمؼ بػف فػتح بػف عبػد ا بػف جبيػر طرطكشػي كانػت لػه عنػد الحكػـ  (9)

 .188، ص 2المستنصر منزلة كمكانة عالية " عياض، ترتيب المدارؾ، ج
 .217ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص (10)
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كػػاف استقضػػا  المستنصػػر بػػا  ،(ـ1002=ق 393كقاسػػـ بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عثمػػاف) ت 
 .(1)مأمكنا عمى ما تكال  ،مكثكقا

 ،كلػى خطػة الػرد كالشػػرطة الػذم  ،(ـ 971= ق361كمحمػد بػف تممػيخ التميمػي أبػك عبػد ا )ت 
 .(2)ككانت له مكانة عند المستنصر

الػذم  ،ـ(993= ق 383)كأبػك محمػد عبػد ا بػف محمػد بػف القاسػـ بػف خمػؼ القمعػي التعػزم ت 
كمطػرؼ بػف  ،(3)استقضػا  المستنصػر ،بػالحؽ صػميبان  كػاف كرعػان  ،ئػـكاف ال يخاؼ في ا لكمػة ال

الػػذم كػػاف فقيػػه غرناطػػة كال  الحكػػـ   ،عيسػػى بػػف أيػػكب ابػػف الميػػث بػػف مطػػرؼ الغسػػاني األلبيػػرم
كػػاف متصػػرفان فػػي عمػػـ  ،لػػه كتػػاب فػػي فقهػػاء البيػػرة كشػػعرائها ككتػػاب أنسػػاب العػػرب ،قضػػاء البيػػرة

 .(4)اإلعراب كركاية الشعر كالخبر

كقاضػػي  ،كعمػػدة بػػف محمػػد بػػف أبػػي عبػػدة ،ثقاتػػه كهػػـ محمػػد نعمػػاف ثكمػػف عدالػػة الحكػػـ أنػػه بعػػ
كقػاؿ: " إف لػـ تنصػحكا فأنػا المباشػر لهػا  ،كقاضي مرسية: لتفقد أحكاؿ الرعية بجميع ببلد  ،البيرة

نػػي أنػػا المسػػؤكؿ عػػنهـ كمػػف  ،(5)" -رحمػػه ا -ثػػـ بكػػى ،فمػػا العػػذر بػػيف يػػدم السػػائؿ ،بنفسػػي كا 
الته أيضا التنكيؿ بالعماؿ الظممة قاؿ: " أما بعد فاف ا جؿ ثناؤ  ال يظمـ مثقػاؿ ذرة كال يقػكم عد

ٍَ ﴿ قػػػاؿ تعػػالى:،(6)كقػػد أعػػػد لمظػػالميف عػػذابان أليمػػا ،كهػػك الكفيػػؿ بنصػػػرة المظمػػكـ ،الظػػالـ إاِلَّ ٱنَّذذذِزٚ

َ َكثِٛش   َرَكُشْٔا ٱَّللَّ َٔ ِذ  هَِذٰ هُْٕا ٱنصَّٰ ًِ َػ َٔ َٔ َءاَيُُْٕا  ٍ  ا  ْٕا   َيب ذِ ثَؼ   ٱَزََصُشْٔا ِي ًُ هَىُ  وُهِ َعَٛؼ  َٔ  ٍَ اْ  ٱنَّذِزٚ  ٕ ذ ًُ َّ٘  وَهَ  أَ

ٌَ  ُيُقَهَت    .(7) ﴾٤َُٕٕٚقَهِجُٕ

كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ قػػاؿ الحكػػـ لمنػػذر: " لقػػد  ،عدالػػة الحكػػـ التحػػذير مػػف أكػػؿ أمػػكاؿ اليتػػامى كمػػف
... فقػػاؿ: .قػػاؿ: نعػػـ ،ف أمػػكالهـكأنػػؾ تقػػدـ لهػػـ أكصػػياء سػػكء يػػأكمك  ،بمغنػػي أنػػؾ ال تجتهػػد لؤليتػػاـ

                                  
 .218، صابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس(1)
 .264.ف ، صـ(2)
 .185-184ابف الخراط، األندلس في اقتباس األنكار، ص  (3)
 .194-193، ص 2عياض، ترتيب المدارؾ، ، ج (4)
 .172مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد  األندلس، ص (5)
 .172ـ.ف ، ص(6)
 .227:ية ثالشعراء، (7)
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كأبػػي إبػػراهيـ كمثػػؿ (1)ككيػػؼ تقػػدـ مثػػؿ هػػؤالء؟  قػػاؿ: لسػػت أجػػد غيػػرهـ كلكػػف أحمنػػي عمػػى المؤلػػؤم
 .(2)"فاف  أبكا أجبرتهـ بالسكط كالسجف ثـ ال تسمع إال خيران  ،هؤالء

: إٌف كمف المكاقؼ الدالة عمى حسف تصرؼ الحكـ المستنصر عدالته عندما قاؿ له أهػؿ الحسػاب
رفض الحكـ الستعظاـ العامة ذلؾ  ،كعميه أف يقـك بتحكيمها ،القبمة فيها انحراؼ مف جهة المغرب

 . (3)كلمخالفته ما درج عميه أسبلفهـ

ألنػه لػـ يػرد فػي الشػريعة  ،كقيؿ: إف تصرؼ الحكـ المستنصر بعدـ تحكيؿ القبمػة تصػرؼ صػحيح
 .(4)كدة بشػػػكؿ صػػػحيح يصػػػح االعتمػػػاد عميػػػهاإلسػػػبلمية بطريقػػػة اسػػػتخراج القبمػػػة كأف القبمػػػة مكجػػػ

 

لقػػد  ،كقيػػؿ: إٌف الحكػػـ المستنصػػر اسػػتجاب لنصػػائح العممػػاء الػػذيف قػػالكا لػػه :" يػػا أميػػر المػػؤمنيف
نمػا فضػؿ مػف فضػؿ  باال ،صمى بهذ  القبمة خيار األئمػة كالتػابعكف كأميػر المػؤمنيف أكلػى  ،تبػاعكا 

 (5).مف اتبع ترؾ القبمة بحالها "

كذلػػػػؾ لؤلسػػػػباب التػػػػي أكردهػػػػا فػػػػي  ،تصػػػػرؼ الحكػػػػـ المستنصػػػػر تصػػػػرؼ سػػػػميـ يػػػػرل الباحػػػػث أف
كربمػػا لػػك أطػػاع الحكػػـ المستنصػػر أصػػحاب الحسػػاب بتحكيػػؿ القبمػػة؛ لٌعػػرض  ،النصػػكص السػػابقة

 .الببلد لفتنة ال تحمد عقباها

فػػػركم أف الحكػػػـ المستنصػػػر  ،العممػػػاء فػػػي القضػػػايا الهامػػػة ارتهستشػػػفػػػي اظهػػػرت عدالػػػة الحكػػػـ ك  
 ،كتعػددت ثراء العممػاء حكلػه ،العمماء في قضػية الزنػديؽ أبػي الخيػر المسػمى )أبػى الشػر(استشار 

 . (7)أف يقتؿ الزنديؽ (6)فما كاف مف الحكـ المستنصر إال أف أخذ برأم أبي إبراهيـ كابف المشاط

                                  
مػد األمػكم هػذا قػكؿ ابػف الفرضػي المؤلؤم، محمد بف أحمػد أبػك بكػر المؤلػؤم، يقػاؿ: أحمػد بػف عبػد ا بػف أح (1)

كغيػػر ، سػػئؿ خالػػد بػػف سػػعيد يكمػػان عػػف مسػػألة عكيصػػة، فقػػاؿ لمسػػائؿ: عمػػى أبػػي بكػػر المؤلػػؤم فاليػػه تػػأتي األحمػػاؿ 
نما تأتينا المحتمبلت، عياض، ترتيب المدارؾ، ج  .91، ص 2الكبار كا 

 .73؛ النباهي، قضاة األندلس، ص  19، ص 2المقرم، نفح الطيب، ج (2)
 .118، ص1الكنشريسي، المعيار المعرب، ج  (3)
 .123ـ.ف ، ص(4)
 .249، ص 8الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (5)
ابف المشاط أحمد بف مطرؼ بف عبد الرحمف بػف عمقمػة بػف جػابر بػف بػدر األزدم مػف أهػؿ قرطبػة يكنػى أبػا  (6)

 .30مماء األندلس، صـ ، ابف الفرضي، تاريخ ع963هػ=  352عمر زاهد كلي الصبلة بقرطبة تكفي 
 .98، ص 2عياض، ترتيب المدارؾ، ج (7)
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صػمى ا عميػػه  -النبػي محمػد كمػف المؤشػرات الدالػة عمػى عدالػة الحكػـ المستنصػر التزامػه  بسػنة
كأمػػػر الحكػػػـ بتكجيػػػه أهػػػؿ العػػػدؿ  ،أف أحمػػػد بػػػف أبػػػي عثمػػػاف اهتهػػػـ بأنػػػه جػػػرح فتػػػى مفػػػرك  ،-مـكسػػػ

ككػذلؾ أمػر الحكػـ المستنصػر بتحميػؼ المجػركح خمسػيف يمينػا  ،كاألطباء ليرل األطباء الجراحػات
 .(1)عالما بالمذاهب جميعا ،فالحكـ كاف فقيها

تصرؼ عدؿ كله أصكله في السنة  ،نايتضح مما سبؽ أٌف أمر الحكـ بتحميؼ الجريح خمسيف يمي
 . (2)فتستحقكف صاحبكـ؟ " ،النبكية؛ حيث قاؿ الرسكؿ: " أتحمفكف خمسيف يمينا

. (3)كقاؿ اإلماـ الشافعي:  ال يجب عمى أحد حؽ القسامة حتى يكمػؿ إيمػاف الكرثػة خمسػيف يمينػا
 .(5)كالقسامة خمسيف يمينا ،(4)فالحكـ بالقسامة أنها مف ديف ا كشرعه

فػػركم عػػف سػػالـ كأبػػي قبلبػػة كعمػػر بػػف عبػػد  ،أمػػا اإلمػػاـ القرطبػػي قػػاؿ: اختمػػؼ العممػػاء بالقسػػامة 
ليػه مػاؿ البخػارم؛ ألنػه أتػى بحػديث القسػامة بغيػر  ،العزيز كالحكـ بف عيينة التكقؼ بػالحكـ بهػا كا 

ثػػـ   -صػػمى ا عميػػه كسػػمـ -مكضػػعه فقػػاؿ الجمهػػكر: الحكػػـ بالقسػػامة ثابػػت عػػف النبػػي محمػػد 
ف نكمػكا  ،فػاف حمفػكا اسػتحقكا ،اختمؼ في كيفية الحكـ فقالت طائفة: يبدأ فيها المػدعكف باإليمػاف كا 

 .(6)حمؼ المدعي عميهـ خمسيف يمينا كبرؤكا

ركم أنػػػػػه تشػػػػػدد عمػػػػػى الشػػػػػعراء  ،كمػػػػف عدالػػػػػة الحكػػػػػـ الحػػػػػرص عمػػػػػى صػػػػػكف أعػػػػػراض المسػػػػػمميف
أمػػر الحكػػـ صػػاحب  ،(ـ971=ق361ففػػي عػػاـ ) ،الػػذيف ينػػالكا مػػف أعػػراض النػػاس،(7)الهجػػائييف

 ،محمػػد بػػف أفمػػح بمطػػاردة الشػػعراء الهجػػائييف؛ لصػػكف أعػػراض النػػاس مػػف ألسػػنتهـ ،مدينػػة الزهػػراء
كيكسػؼ بػف  ،كأحمػد بػف األسػعد  ،كمػؤنس الكاتػب ،ككاف منهـ عيسػى بػف قرلمػاف ممقػب بالزبراكػة

                                  
 .317-316، ص  2الكنشريسي، معيار المعرب، ج (1)
 .657مسمـ، صحيح مسمـ، ص (2)
 .101-100، ص6الشافعي، األـ، ج (3)
 .12، ص 5ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد، ج (4)
 .84، ص 7القارم، مرقاة المفاتيح، ج (5)
 .46، ص 1ـ القراف الكريـ، جالجامع ألحكا (6)
 .37الهجاء، ضد  المدح،  الرازم، مختار الصحاح، ص  (7)
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البطميمكسػي ثػـ  اختفػى ،كغيػرهـ ظفػر صػاحب المدينػة بهػـ كأكدعهػـ السػجف ،هاركف البطميمكسي
 .(1)الخميفة لمحنتهـ أمر اإلفراج عنهـ ،سمـ نفسه لصاحب المدينة بعد مدة رؽ

فقػػد حػػرص  ،يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف حػػرص الحكػػـ عمػػى مطػػاردة الشػػعراء الهجػػائييف تصػػرؼ عػػدؿ
لنيػؿ مػف اكطبؽ حد القػذؼ عمػى كػؿ مػف تسػكؿ لػه نفسػه  ،اإلسبلـ عمى صكف أعراض المسمميف

 أعراض المسمميف.

نثبً : ْشبو ثٍ انذكىثب
(2)

: 

هشػاـ  ،(3)فتغمب عمى تدبير ممكػه باألنػدلس حاجبػه المنصػكر بػف عػامر ،كلي كهك غبلـ ال يحتمـ
 نطبؽ عميه قكؿ الشاعر: اف

 خميفــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــي قفــــــــــــــــــــــــــص

ـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــين وصـــــــــــــــــــــــــيف وبغ  ب

   
ــــــــــــــــــــو  يقــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــال ل

(4)كمـــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــول الببغـــــــــــــــــــــــــا  
 

   
د أصػػمه فيمػػا قيػػؿ مػػف الجزيػػرة الخضػػراء فالمنصػػكر بػػف عػػامر أميػػر األنػػدلس فػػي دكلػػة هشػػاـ المؤيػػ

كزاد أمػػػر  فػػػي  ،أـ هشػػػاـ المؤيػػد بػػػف الحكػػػـ المستنصػػػر كالنظػػر فػػػي أمكالهػػػا (5)تعمػػؽ بككالػػػة صػػػبح
كػاف مػف قػاؿ بػكالف عػف المنصػكر: " ،(6)الترقي إلى أف مات الحكـ المستنصر ككاف هشاـ صغيرا

كحػػػافظ عمػػػى بعػػػض امتيازاتهػػػا  ،ةأنػػػه احتػػػـر طػػػكاؿ حياتػػػه أبهػػػة الخبلفػػػ ،أبػػػرع مػػػا حققػػػه المنصػػػكر
 .(7).. كهشاـ الثاني يحكـ الببلد باالسـ دكف الفعؿ.سميمة

                                  
 .492-491عناف، دكلة اإلسبلـ في األندلس، ص (1)
هشػػاـ بػػف الحكػػـ العاشػػر مػػف ممػػكؾ بنػػي أميػػة، كػػاف ضػػعيؼ الػػرأم أخػػرؽ محجػػكران عميػػه، فكػػاف صػػكرة ككػػاف  (2)

، 8كغػػزا عػدة غػػزكات ضػخاـ،  الػذهبي، سػػير أعػبلـ النػػببلء، ج  المنصػكر هػك الكػػؿ، فسػاس المممكػػة أتػـ سياسػة،
 .271ص
 . 66ابف صاعد، طبقات األمـ، ص  (3)
 .484، ص1الصبلبي، صفحات مشرقة مف التاريخ اإلسبلمي، ج (4)
صبح : أـ الحكـ كانت حظية عند الحكـ، ككاف مكلعان بها ككانت غاية في الفضؿ كالديف، تكفيت في خبلفة  (5)

كقيؿ: صبح مف البشكنس، ككانت مغنية حظيت عنػد الحكػـ كغمبػت عمػى قمبػه فكػاف ال يخالفهػا فيمػا تريػد   كلدها،
 (.174-173)مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص 

 .152الضبي، بغية الممتمس في تاريخ أهؿ األندلس، ص (6)
 .125-124ككالف، األندلس، ص (7)
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 ينطبؽ عمى المنصكر قكؿ أبي العتاهية: 
 أتتـــــــــــــــــــــــو الخالفـــــــــــــــــــــــة منقـــــــــــــــــــــــادة

 إليـــــــــــــــــــــــــو تجـــــــــــــــــــــــــرر أذياليـــــــــــــــــــــــــا  

   
 فمـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــك تصـــــــــــــــــمم إل لـــــــــــــــــو

ــــــــــــــــك يصــــــــــــــــمم إل ليــــــــــــــــا   ــــــــــــــــم ي  ول

   
ـــــــــــــــــره ـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــد  ي ـــــــــــــــــو رامي  ول

(1)لزلزلـــــــــــــــــــــــــــــت األرض زلزاليـــــــــــــــــــــــــــــا  
 

   
كنػدلؿ عمػى ذلػؾ اختيػار  محمػد مػف  ،كمف عدالػة المنصػكر حسػف اختيػار  لمقضػاة كمػكظفي الدكلػة

يػا أصػحابنا، قػد عػرفتـ مػا نحػف بػه ) القضػاة قػاؿ: رئاسػة منصػب  ىعنػدما تػكل ،(2)يبقي بػف زرب
مػػف سػػكء الظنػػة؛ كأخشػػى أف أطمػػع النػػاس عمػػى غرضػػي كهػػذا حاصػػمي،  ،مػػف تػػكلى القضػػاء قػػديمان 

فػػاف فشػػى مػػف  ،يف كػػذا، كفػػي مخػػازني مػػا بقػػي بقيمتػه، كحظػػى مػػف التجػػارة مػػا عممػػتـكفيػه مػػف العػػ
ف تباعػػد عػػف ذلػػؾ، فقػػد كجػػب مقتػػى كأسػػأؿ ا تخميصػػي ممػػا  ،مػػالي مػػا يناسػػب هػػذا، فػػبل لػػكـ؛ كا 

 . (3)تنشبت فيه(

عرفتػه األنػدلس كقضػاتها كمكظفكهػا قبػؿ مئػات  ،نستنتج مما سبؽ أف ما يعػرؼ اآلف ببػراءة الذمػة
كعفتػػه ككػػذلؾ يػػدلؿ عمػػى حسػػف  ،إنمػػا يػػدؿ عمػػى نزاهتػػه ،كأف تقػػديـ ابػػف زرب لبػػراءة ذمػػة ،سػػنيفال

 .اختيار حكاـ األندلس لمكظفيهـ

رغػـ مػا ذكرنػا  مػف نزاهػة ابػف زرب إال أنػه لػـ يسػمـ  ،كمف عدالة المنصكر الدفاع عف المظمػكميف
–: " بػػئس الكسػػيمة أتػػت إلػػى ا كلػػـ ينػػزؿ المطػر قػػالكا عنػػه ،(4)امػف ألسػػنة السػػفهاء عنػػدما استسػػق

عف قبكؿ ما  ،في إرساؿ الرحمة إذ أصحب إماـ الديف كقيـ الشريعة ثـ ال تتكرع ،كالشفيع -تعالى
فمػا كػاف  ،ككػادكا أف يضػربك  كتحصػف عػنهـ ،يرسؿ به إليؾ مف الهدية التي ال تميػؽ إال بالجبػابرة

                                  
 . 7، ص3الركذراكرم، تجارب األمـ، ج (1)
 .364ـ  لـ يقبؿ لممنصكر يد ، ابف فرحكف، الديباج المذهب، ص991هػ=  381ابف زرب، تكفي عاـ  (2)
 .234، ص2؛ عياض ترتيب المدارؾ، ج77النباهي، تاريخ قضاة األندلس، ص  (3)
 استسػقي : إقػداـ الفقهػػاء عمػى مثػػؿ هػذا األمػػر إال شػعكر مػػنهـ بػأداء الكاجػػب كمشػاركتهـ عامػػة النػاس محػػنهـ (4)

لرفع ما هـ بهـ، كبالرغـ في مشاركتهـ تمؾ المخاطر كأقؿ ما يقاؿ في صبلة االستسقاء: إنها سنة متبعػة لهػا كقػع 
في نفكس النػاس فتشػدهـ إلػى األمػؿ كتجعمهػـ يعيشػكف فػي الرجػاء، كهػذا مػا حققػه الفقهػاء كسػاهمكا فػي تحقيقػه  ، 

 .224ي األندلس، ص الكبيسي، دكر الفقهاء في الحياة السياسية كاالجتماعية ف
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يجسر أحػد مػف السػفهاء النطػؽ بكممػة  مف المنصكر إال أف أرسؿ خيبل كثيرة أحاطت المصمى فمـ
 .(1)شر

السفهاء سكاء هذا االعتداء بالمفظ  العتداءيتضح مما سبؽ أف المنصكر لـ يترؾ مكظفيه عرضة 
إف كصؼ مف تعدل عمى ابف زرب بالسفهاء كصؼ دقيػؽ لمػا عرفنػا  مػف سػيرة ابػف  ،أك باأليدم

 .زرب

 بػػابف ،ريػػا بػػف يحيػػى التميمػػي المعػػركؼكمػػف عدالػػة ابػػف عػػامر مكقفػػه مػػف محمػػد بػػف يحيػػى بػػف زك
(عنػػدما ظهػػر اخػػتبلؿ  فػػي أحكامػػه  ـ991=ق381تػػكلى بعػػد مػػكت القاضػػي ابػػف زرب ) ،طالػػب

 .(2)(ـ1001=ق 392كألحقه بالكزراء في محـر ) ،عزله ابف عامر عف القضاء ،لكبر سنه

 عمى عدالة ابف عامر نذكر منها: ،هناؾ العديد مف الركايات  التي تدلؿ

 بالسػػؤاؿ عمػػى مػػف تغيػػرفػػأمر ابػػف عػػامر  ،البػػف عػػامر أف لػػه صػػرة ضػػاعت لػػهاشػػتكى بلن أف رجػػ
أمر بمجيئػػه فقػػاؿ لػػه ابػػف عػػامر: أحضػػر الكػػيس فػػ ،كأخبػػر ابػػف عػػامر أف زبػػاالن تغيػػر حالػػه ،حالػػه

كقػػػاؿ  ،تػػػى بػػػه كجػػػاء فعػػػبل بػػػالكيس كدفعػػػه لصػػػاحبهثكقػػػاؿ: دعنػػػي  ،فتممػػػؾ الرعػػػب قمبػػػه ،األحمػػػر
 ،رؽ األرض كمغاربها عػف ابػف عػامر يحكػـ عمػى الطيػكر كينصػؼ فيهػاصاحبه: ألحدثف في مشا

 .(3)ال عقابان كال ثكابان  قاؿ ابف عامر لمزباؿ: لك أتيت به ألغنيناؾ كلكف تخرج  كفافان 

كهيبتػػػه سػػػاعدته فػػػػي إرجػػػاع الحقػػػكؽ إلػػػػى  ،تؤكػػػد الركايػػػة السػػػابقة أف لممنصػػػػكر بػػػف عػػػامر هيبػػػػة
كػػػيس كلػػػـ ينكػػػر الرجػػػؿ الكػػػيس كارتعػػػش كجػػػاء بػػػالكيس فمقػػػد قػػػاؿ لمرجػػػؿ أف يحضػػػر ال ،أصػػػحابها

 لممنصكر ابف عامر.

أعطػا  ف ،قصػد المنصػكر كمعػه أحجػار كريمػة ،تجار المشػرؽ مف ،كهناؾ ركاية مع تاجر جكهرم
ذ بحػػدأة تحمػػؿ الصػػرة تحسػػبها  ،أراد التػػاجر االغتسػػاؿ فػػي نهػػر قرطبػػةك  ،المنصػػكر صػػرة ثمينػػة كا 

فأمر المنصكر بالسؤاؿ عمػى مػف تغيػر  ،منصكر كعرؼ بالقصةسأؿ عنه الك  ،اغتـ الرجؿك  ،لحمان 
قػػػاؿ: الجنػػػاف فكأخػػػرج الصػػػرة ففػػػرح التاجر  ،ضػػػرب سػػػراكيمهك  ،أمر باحضػػػار فػػػقيػػػؿ: جنػػػاف   ،حالػػػه

                                  
 .79النباهي، تاريخ قضاة األندلس، ص  (1)
 .639-638ابف سهؿ، األحكاـ الكبرل، ص  (2)
 .402-401، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (3)
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قاؿ ابػف عػامر: أنػا  أكلػى بتعػكيض التػاجر عشػر دنػانير  ،قاؿ التاجر: منحتها لؾ ،صرفت عشرة
 .(1)كأعطى الجناف عشر دنانير لعدـ إفساد الصرة

فمػػكال كجػػكد نظػػاـ يقػػر مبػػدأ  ،تبػػيف الركايتػػاف السػػابقتاف شػػيكع العػػدؿ فػػي عهػػد المنصػػكر بػػف عػػامر
كرفػػع  ،العػدؿ لمػػا تمكػػف أشػخاص بسػػطاء مػػف عامػة النػػاس مػػف الكصػكؿ إلػػى المنصػػكر بػف عػػامر

ككػػاف هدفػػه فػػي ذلػػؾ  ،كنبلحػػظ أف المنصػػكر بػػف عػػامر تػػدخؿ فػػي قضػػايا عاديػػة ،ظبلمػػتهـ إليػػه
رجػػاع الحقػػكؽ إلػػيهـإنصػػاؼ المظمػػ  .فهػػك ال يريػػد أف يعػػيش أحػػد تحػػت سػػمطانه مظمكمػػان  ،كميف كا 

 

عمػػى سػػبيؿ ك  ،كمػػف عدالػػة المنصػػكر بػػف عػػامر أف الرعيػػة كانػػت تتكجػػه إليػػه  تشػػكك مػػف كػػؿ ظػػالـ
: يا ناصػر الحػؽ إف  ،الكصيؼ يشكك بف عامر إلى المنصكرأحد عكاـ الناس  المثاؿ تكجه قائبل ن

قاؿ المنصكر: أك عبد الػرحمف بػف  ،قاؿ: دعكته لمحاكـ  فمـ يأتف ،صيؼلي مظممة عند ذلؾ الك 
قػاؿ  ،ذكر الرجػؿ معاممػة بينهمػافػقاؿ له: اذكر مظممتؾ ف ،فطيس بهذ  المنزلة مف العجز كالمهانة

قػاؿ  ،ابف عامر: ما أعظـ بميتنا بالحاشية كقاؿ لمكصيؼ: أنزؿ صاغرا إما يرفعه الحؽ أك يضػعه
كقدمػػه لصػػاحب المظػػالـ لينفػػذ الحكػػـ مػػف سػػجف أك غيػػر  ،يػػد هػػذا الظػػالـلصػػاحب الشػػرطة: خػػذ ب

كتنػاكؿ الكصػيؼ  ،قاؿ المنصكر لمرجؿ: انتصفت كبقػي انتصػافي فػيمف تهػاكف  فػي منزلتػي ،ذلؾ
 . (2)بأنكاع مف الذلة كأبعد  عف الخبلفة

ت هنػاؾ كانػ ،كهػي قصػة فتػا  البػكرقي مػع تػاجر مغربػي ،كهناؾ أيضا ركاية تشبه ركاية الكصيؼ
تكجهػت يمػيف عمػى البػكرقي ك  ،كهػك أكبػر خػدـ المنصػكر ،بيف التاجر المغربي كالبػكرقي ،خصكمة

 صػرخ التػاجر لممنصػكر فػي طريقػه لمجػامع متظممػان مػف الفتػى فككػؿف ،حبلفهإظف أف الجا  يمنع ف
 . (3)قبض نعمته عمى الفتاة كنفا ك  ،أنصؼ منهف ،أمر الفتى لمحاكـ المنصكر

 ان احتاج المنصػػػػكر محمػػػػدفقػػػػد ،نصػػػػكر قصػػػػته مػػػػع محمػػػػد كهػػػػك فصػػػػاد المنصػػػػكرمػػػػف عدالػػػػة المك 
لظمػػـ  ،فكجػػد الرسػػكؿ محمػػدان محبكسػػان فػػي سػػجف القاضػػي محمػػد بػػف زرب فبعػػث رسػػكالن  ،(4)لمفصػػد

فعػػاد الرسػػكؿ إلػػى  ،ككػػاف يظػػف أف خدمتػػه لممنصػػكر تحميػػه مػػف العقكبػػة ،ظهػػر منػػه عمػػى زكجتػػه
                                  

؛ ابػػف عػػػذارم، البيػػاف المغػػػرب فػػي أخبػػػار األنػػدلس كالمغػػػرب، 413-412، ص 1المقػػرم ، نفػػح الطيػػػب ، ج(1)
 . 396ص
 .395-394، ص ـ.ف؛  410-409، ص ـ.ف  (2)
 .395، ص ـ.ف؛  410ـ.ف ، ص(3)
 .275الفصد قطع العرؽ كبابه ضرب كقد فصد كافتصد، الرازم، مختار الصحاح، ص  (4)
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ثـ يرد   ،قيب مف رقباء السجف يمزمه أف يفرغ مف عممهأمر  باخراجه مف السجف مع ر ك  ،المنصكر
إنػػػه  ،فقػػػاؿ لػػػه المنصػػػكر: يػػػا محمػػػد ،كاشػػػتكى الفاصػػػد مػػػف القاضػػػي  ،لمسػػػجف كبالفعػػػؿ كػػػاف ذلػػػؾ

كاعتػرؼ بػالحؽ فهػك  ،القاضي في عدله لك أخذني الحؽ ما أطقت االمتناع منه فعػد إلػى محبسػؾ
 .(1)د القاضي شدة في أحكامهصالحه عمى زكجته كزافبمغت القصة لمقاضي  ،يطمقؾ

أكردناهػا ركايػة الكصػيؼ كالبػكرقي كالفصػاد مػف سػهكلة كصػكؿ الرعيػة  يتبيف الركايات السابقة الت
كهذا إف دؿ فانما يػدؿ عمػى عدالػة النظػاـ الػذم كضػعه حكػاـ  ،إلى الحاكـ؛ لكي تشكك مف ظممها

مػػكميف كيقػػتص مػػف الظػػالميف هػػذا النظػػاـ الػػذم يقػر العػػدؿ كيحػػارب الظمػػـ كينصػؼ المظ ،األنػدلس
 .مهما عمت مناصبهـ كرتبهـ

لمػا كػذب صػاعد عميػه أمػػر  ،مػف صػكر عدالػة المنصػكر مػع الرعيػة معاممتػه لصػاعد بػف الحسػفك 
فقاؿ صاعد: عاد إلى معدنػه إنمػا تكجػد فػي قعػر  ،أف يقذؼ بكتاب الفصكص في النهر المنصكر

عػػدالن عنػػدما اكتشػػؼ كػػذب صػػاعد  إٌف تصػػرؼ ابػػف عػػامر مػػع صػػاعد تصػػرفان  ،(2)البحػػار فصػػكص
 إف المتعارؼ عميه أف صاعد اتهـ بسرقة أبيات مف الشعر هي:  ،أمر برمي كتابه في النهر

 أتتـــــــــــــــــــــــك أبـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــامر وردة

ــــــــــــــــــــذكرك المســــــــــــــــــــك أنفاســــــــــــــــــــيا    ي

   
 كعـــــــــــــــــــــذراء أبصـــــــــــــــــــــرىا مبصـــــــــــــــــــــر

 
ــــــــــــــــــــا رأســــــــــــــــــــيا  فغطــــــــــــــــــــت بأكمامي

   

أنكػػػر صػػػاعد ذلػػػؾ فقػػػاـ ابػػػف ك  ،(3)قػػػاؿ: هػػػي لعبػػػاس بػػػف األحنػػػؼ ،اتهمػػػه أبػػػك القاسػػػـ أبػػػك العريػػػؼ
 العريؼ كجاء باألبيات التي تقكؿ: 

 ةيعشـــــــــــــوت إلـــــــــــــى قصـــــــــــــر عباســـــــــــــ
 وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــدل النـــــــــــــــوم حراســـــــــــــــيا  

   
ــــــــــــــي خــــــــــــــدرىا ــــــــــــــي ف ــــــــــــــا وى  فألقيتي

ــــــــــــــد صــــــــــــــرع الســــــــــــــكر أناســــــــــــــيا    وق

   
 فقالــــــــــــــت: أســــــــــــــار عمــــــــــــــى ىجعــــــــــــــة

ـــــــــــــت كاســـــــــــــيا   ـــــــــــــى، فرم ـــــــــــــت: بم  فقم

   
 ومــــــــــــــــــــدت يــــــــــــــــــــدييا إلــــــــــــــــــــى وردة

 يحـــــــــــــاكي لـــــــــــــك الطيـــــــــــــب أنفاســـــــــــــيا  

   

                                  
 .395؛ ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص 411، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (1)
 .16، ص7الشنتريني، الذخيرة في محاسف الجزيرة، ج (2)
عباس بف األحنؼ بف أسكد بف طمحة الحنفي اليمامي، مف فحكؿ الشعراء كله غػزؿ فػائؽ، كهػك خػاؿ إبػراهيـ  (3)

 .98، ص9ـ، الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج907هػ =192ابف العباس الصكلي الشاعر تكفي عاـ 
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 أبصـــــــــــــــــــــرىا مبصـــــــــــــــــــــر كعـــــــــــــــــــــذراء

ــــــــــــــــــــا رأســــــــــــــــــــيا    فغطــــــــــــــــــــت بأكمامي

   
 كقالت:

 خــــــــــــــــــــــــــــــــــف ا ل تفضــــــــــــــــــــــــــــــــــحن

ـــــــــــــــك أنفاســـــــــــــــيا   ـــــــــــــــو عم ـــــــــــــــي ابن  ف

   
ـــــــــــــــى عـــــــــــــــف ـــــــــــــــت عنيـــــــــــــــا عم  فولي

 ومـــــــــــــا خنـــــــــــــت ناســـــــــــــي ول ناســـــــــــــيا  

   
 .(1)خجؿ صاعد كلما حمؼ فمـ يقبؿ كافترؽ المجمس

 الكاتػػػػب المعػػػػركؼ ،-أبػػػػك عمػػػػر -ككػػػػذلؾ مػػػػف صػػػػكر عدالتػػػػه مػػػػع أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف دراج 
 المنصػػكر فػػي  أمرفػػ ،اتهػػـ أنػػه منتحػػؿ سػػارؽ ال يسػػتحؽ أف يثبػػت فػػي ديػػكاف العطػػاء،(2)القسػػطمي
 .(3)كأختبر  كزالت عنه التهمة كأكصمه بمئة ألؼ دينار ،(ػـ992=ق382إحضار  )

بػؿ يختبػر مػف اتهػـ فػاف نجػح  ،يبلحظ أف المنصكر ابف عامر ال يأخذ باألقاكيؿ عمى أنها حقائؽ
فهػػذا مػػف عدلػػه ال  ،ت عنػػه التهمػػة كمػػف رسػػب فػػي االختبػػار أثبتػػت عميػػه التهمػػةفػػي االختبػػار؛ زالػػ
لقػد ترتػب عمػى  ،فكػـ مػف رجػؿ راح ضػحية أقاكيػؿ كأكاذيػب ،بؿ يأخػذ بالبينػة ،يأخذ بالظنة كالشؾ

في قمب ابف دراج لممنصكر كهذا مػا سنكضػحه فػي  ،عدؿ المنصكر مع ابف دراج  أف كنرث محبة
 ثثار العدؿ.
دالة المنصكر مكقفه مف محمد بػف أحمػد بػف عبػد ا المعػركؼ )بالعطػار( كػاف هػذا ككذلؾ مف ع

كلقد عمؿ ابف زرب عمى إسقاطه كرفع ذلؾ إلػى ابػف عػامر فػأمر  ،الرجؿ يحتكر أصحابه المفتيف
 . (4)ابف عامر  باالنقباض في دار  كقطع شكار  ػ

نضػرب مثػاالن  ،سػبلمي مػف الشػكائبكمف عدالة المنصكر أنه كاف حريصان عمى تنقية المجتمػع اإل
حيػػث قػػاـ المنصػػكر بػػاحراؽ مػػا كػػاف فػػي خػػزائف الحكػػـ مػػف  كتػػب الدهريػػة كالفبلسػػفة  ،عمػػى ذلػػؾ

                                  
 .82الضبي، بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أهؿ األندلس، ص  (1)
مف كتاب اإلنشاء في أياـ المنصكر بف عػامر، كهػك مػف جممػة  ف محمد بف دراج، كاف كاتبان أبك عمر أحمد ب (2)

ـ، ابػػػف الخػػػراط، األنػػػدلس فػػػي اقتبػػػاس األنػػػكار كفػػػي اختصػػػار 1029ق=420العممػػػاء المتقػػػدميف مػػػف الشػػػعراء ت 
 .186اقتباس األنكار، ص 

 .202اؿ أهؿ األندلس، ص؛ الضبي، بغية الممتمس في رج 98-97الحميدم، جدكة المقتبس، ص (3)
 .365-364ابف فرحكف، الديباج المذهب في معرفة أعبلـ المذهب، ص (4)
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كاسػػػتكلى  عمػػػى  ،كغيػػػرهـ (3)كالزبيػػػدم (2)كابػػػف دكػػػكاف ،(1)بمحضػػػر كبػػػار العممػػػاء مػػػنهـ: األصػػػيمي
 .(4)حرؽ جميعها بيد 

كلكنػػه رأل  ،لػـ يكػف بػدافع الكراهيػػة لتمػؾ العمػكـإحػراؽ المنصػكر لتمػؾ الكتػػب " قـال سـعد البشــري:
الػػػذيف كػػػانكا  ،كهػػػك السياسػػػي المحنػػػؾ أف يعمػػػؿ عمػػػى استرضػػػاء الفقهػػػاء ،مػػػف مصػػػمحته السياسػػػية

فػأراد بحركتػه تمػؾ كسػب كد الفقهػاء  ،ركف لمفمسفة كالتنجيـ نظرة تتسـ بالكراهية كالمقت الشػديدظين
 .(5)"عكير صفك الجك السياسي ضد ميه كتمف شأنه الخركج عما كالقضاء عمى كؿ 

كػػػاف بحضػػػكر عممػػػاء؛ أم أف العممػػػاء  ،: أف المنصػػػكر عنػػػدما قػػػاـ بحػػػرؽ الكتػػػبيالحـــظ مـــا يمـــي
أم أنػه لػـ يحػرؽ الكتػب مػف  ،فالمنصكر لػـ يكػف ديكتاتكريػان   ،يكافقكف المنصكر عمى حرقه لمكتب

إف فعػػػؿ  ،العممػػػاء كالػػػدليؿ عمػػػى ذلػػػؾ حضػػػكر ،بػػػؿ إف هنػػػاؾ عمػػػة أك سػػػبب لحرقهػػػا ،أجػػػؿ الحػػػرؽ
 .المنصػػػكر كػػػاف مػػػف أجػػػؿ القضػػػاء عمػػػى االنحرافػػػات الفكريػػػة كالشػػػكائب التػػػي كانػػػت سػػػائدة ثنػػػذاؾ

 

 كخاصػػػػػة ضػػػػػد عبػػػػػد العزيػػػػػز الخطيػػػػػب الػػػػػذم قػػػػػاؿ: ،مكقػػػػػؼ مشػػػػػرؼ ضػػػػػد الزنادقػػػػػة ،لممنصػػػػػكر
 

ـــــا شـــــاءت األقـــــدار ـــــل مـــــا شـــــئت إل م  ق

 أنـــــــــــــت الواحـــــــــــــد القيـــــــــــــارففـــــــــــــاحكم   

   
 -ى ا عميـــــو وســــــممصــــــم -فكأنمـــــا أنــــــت النبــــــي محمــــــد 

 وكـــــــــــــــــــأن  أنصـــــــــــــــــــارك األنصـــــــــــــــــــار  

   

                                  
األصيمي، عبد ا بف إبػراهيـ بػف محمػد بػف عبػد ا بػف جعفػر، قػاؿ ابػف مفػرج: أصػمه مػف كػكرة شػدكنة قػاؿ  (1)

ـ، ينسػب لػه كتػاب 1001ق =392ابف الحداء أصمه مف الجزيرة الخضراء، قاؿ عنه الػدارقطني لػـ أر مثمػه تػكفي
ـ،  عيػاض، 962ق=351ـ كرحػؿ إلػى المشػرؽ 953ق=342الدالئؿ عمى أمهات المسائؿ، قدـ إلى قرطبة عاـ 

 .  150؛ ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص245-241، ص2ترتيب المدارؾ، ج
عبػػدكس بػف دكػكاف، قػاؿ ابػػف أبػك العبػاس بػف دكػكاف أحمػػد بػف عبػد ا بػف هرثمػة بػػف دكػكاف بػف عبػد ا بػف  (2)

الفرضػػي: أصػػمه مػػف جيػػاف، قػػاؿ ابػػف حيػػاف: أصػػمهـ فيمػػا يقػػاؿ مػػف برابػػرة فحػػص البمػػكط كيقكلػػكف بنػػي أميػػة  فممػػا  
ـ كرثا  األديب ابف الحناط الضرير  1022هػ=413انقرضت دكلة بني أمية انتمكا في قيس ابف عيبلف  تكفي عاـ 

مػف سػميـ بػف منصػكر بػف عكرمػة بػف حفصػة بػف قػيس بػف عػيبلف، كهػك  الدككاني نسبة إلى دككاف كهـ بطف كبيػر
؛ النبػػاهي، تػػاريخ قضػػاة األنػػدلس، 253، ص2دكػػكاف بػػف ثعمبػػة بػػف هبػػة بػػف سػػميـ ، عيػػاض، ترتيػػب المػػدارؾ، ج

 .531، ص1؛ ابف األثير، المباب في تهذيب األنساب، ج87ص
إشػبيمية، سػكف قرطبػة اسػتأدبه المستنصػر ابنػه الزبيدم، محمػد بػف حسػف بػف عبػد ا بػف مػدحج الزبيػدم مػف  (3)

 . 276ـ ؛ ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص989ق= 379هشاـ تكلى القضاء ثـ خطة الشرطة تكفى 
 .397ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص (4)
 .83ـ، ص1031-928هػ = 422-316الحياة العممية في عصر الخبلفة في األندلس  (5)



101 
 

كنفا  بعد  ،نكدم عميه باستخفافه ثـ حبسه ،ئة سكطاالمنصكر بما يمي: أمر بضربه خمسم فعاقبه
 .  (1)ذلؾ عف األندلس

لقػد حػدثت قصػػة  ،كال يحػدث لػه شػيء ،الباحػث يسػتغرب مػف ضػرب ابػف الخطيػب خمسػمئة سػكط
ف المستنصػػر أكالقصػػة هػػي:  ،ئة سػػكط فمػػاتاؿ بخمسػػمضػػرب رجػػإذ  ،بعػػد المنصػػكر بػػف عػػامر

 ،ئة فمػػاتاكضػػرب بأشػػبيمة خمسػػم ،المكحػػدم أمػػر بضػػرب ابػػف غالػػب الػػداني ألػػؼ سػػكط كصػػمبه
 قاؿ ابنه أبك الربيع:  ،األلؼ حتى تناثر لحمه ،كضرب بقية

 جيــــــــال لمثمــــــــك أن يبكــــــــي لمــــــــا قــــــــدرا

 وأن يقــــــــــول أســــــــــى يــــــــــا ليتــــــــــو قبــــــــــرا  

   
ــــــــاموا بأ  عظمــــــــوفاضــــــــت دموعــــــــك أن ق

ــــــــرا   ــــــــو المحــــــــم وانتث ــــــــد تطــــــــاير عن (2)وق
 

   
إف مكقؼ المنصكر مع عبد العزيز الخطيػب لػيس غريبػان تػذكر لنػا الكتػب أف الشػاعر أبػا عبػد ا 

 كخاطب ابف عامر قائبلن:  ،اتهـ برهؽ في دينه فسجنه المنصكر في المطبؽ ،ابف مسعكد الغساني

 دعـــــــــوت لمـــــــــا عيـــــــــل صـــــــــبري فيـــــــــل

 الحمــــــــــــيميســـــــــــمع دعــــــــــــواي المميـــــــــــك   

   
ـــــــــــــــــــولي مـــــــــــــــــــولي أل عطفـــــــــــــــــــة  م

 تـــــــــــــذىب عنـــــــــــــي بالعـــــــــــــذاب األلـــــــــــــيم  

   
ــــــــــذي زخرفــــــــــوا ــــــــــت أضــــــــــمرت ال  إن كن

ــــــــــــي فــــــــــــدعني لمقــــــــــــدير الــــــــــــرحيم    عن

   
 فعنـــــــــــــــــــــــده نزاعـــــــــــــــــــــــة لمشـــــــــــــــــــــــوى

(3)وعنــــــــــــــده الفــــــــــــــردوس ذات النعــــــــــــــيم  
 

   
هػذا  ،كهناؾ مكقؼ لممنصكر بف عامر تجمى في هذا المكقؼ عظمة المنصكر بف عػامر كعدالتػه

حيث قاؿ له ابف عامر: كيؼ ترل  ،كاف مع الشاعر المعركؼ أبي عمر يكسؼ الرمادمالمكقؼ 
كا كقػاؿ: أخطػػأت  ،فغضػب المنصػكر كنػدـ الرمػادم ،قػاؿ: فػكؽ قػدرم كدكف قػدرؾ ،حػالي معػؾ

مع الممػكؾ مػف يعػاممهـ بػالحؽ مػا كػاف ضػرني لػك قمػت لػه إنػي بمغػت السػماء كتمنطقػت  ،ما يفمح
 بالجكزاء كأنشدته: 

ـــــ ـــــوت ل يمـــــف حاجـــــةمت  ى يـــــأت ىـــــذا الم

ــــــــــد قضــــــــــيت قضــــــــــاءىا    لنفســــــــــي إل ق

   

                                  
 .397ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص (1)
 .310، ص2المقرم، نفح الطيب، ج (2)
 .389-388، ص3ـ.ف ، ج(3)
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إف هػػػذا الصػػػنؼ صػػػنؼ زكر  ،اسػػػتغؿ حسػػػاد الرمػػػادم كقػػػالكا: " كصػػػؿ ا لمكالنػػػا الظفػػػر كالسػػػعد
كأعػداء  ،كأصحاب مف أخصب ،كبلب مف غمب ،كهذياف ال يشكركف نعمة كال يرعكف إال كال ذمة

ُُٓى ٱن  ه يقػػكؿ فػػيهـ ﴿كحسػػبؾ مػػنهـ أف ا جػػؿ جبللػػ ،مػػف أجػػدب ذذَؼَشا ُء َٚزَّذذجُِؼ ٱنشا َٔ ٌَ ُٓٔ  ،(1)﴾ٕٕٗ َغذذب
كقػد قيػؿ فػيهـ: مػا ظنػؾ بقػـك الصػدؽ يستحسػف إال مػنهـ فرفػع  ،كاالبتعاد منهـ أكلػى مػف االقتػراب

 ،كقد اسكٌد كجهه كظهر فيػه الغضػب المفػرط ،ككاف محبان في أهؿ األدب كالشعر ،المنصكر رأسه
كيسػػيئكف األدب بػػالحكـ فيمػػا يػػدركف  ،شػػيركف فػػي شػػيء لػػـ يستشػػاركا فيػػهثػػـ قػػاؿ: مػػا بػػاؿ أقػػكاـ ي

قػػد عممنػػا غرضػػؾ فػػي أهػػػؿ األدب   ،أيرضػػي أـ يسػػخط كأنػػت أيهػػا المنبعػػث لمشػػر دكف أف يبعػػث
 ألف الناس كما قاؿ القائؿ: ،كحسدؾ لهـ ،كالشعر عامة

ــــــــــــــو فضــــــــــــــال ــــــــــــــاس ل  مــــــــــــــن رأى الن

 عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييم حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه  

   
نبمغ أحدا غرضه في أحد كلك  -تعالى-كلسنا إف شاء ا  ،صةكعرفنا غرضؾ في هذا الرجؿ خا

نػػؾ ضػػربت فػػي حديػػد بػػارد كأخطػػأت كجػػه الصػػكاب ،فػػي جػػانبكـ ،بمغنػػاكـ فػػزدت بػػذلؾ احتقػػارا  ،كا 
 . (2)كصغارا"

فعنػدما غضػب  ،تؤكد الركاية السػابقة عمػى أف المنصػكر بػف عػامر كػاف يممػؾ نفسػه عنػد الغضػب
 كيصػػدؽ عميػػه ،يتصػػرؼ بطػيش إنمػػا ممػػؾ نفسػه عنػػد الغضػب لػـ ،مػف أبػػي عمػر يكسػػؼ الرمػػادم

إعطاء الحؽ مف نفسػه  ،ال يعد الرجؿ عاقبل حتى يستكمؿ ثبلثاقكؿ بعض الحكماء عندما قالكا: "
 ،(3)كأال تػرل لػه زلػة عنػد ضػجرة ،لنفسػه ىلمنػاس مػا يرضػ ىكأف يرضػ ،في حػاؿ الرضػا كالغضػب

ث ردهػػـ إلػػى نحػػكرهـ كلػػـ ينسػػاؽ إلػػى أكػػاذيبهـ فكػػاف رد المنصػػكر عمػػى الحسػػاد ردان حاسػػمان؛ حيػػ
 كحسدهـ ألبي عمر يكسؼ الرمادم.

قػػاؿ لػػه المنصػػكر: مػػا حممػػؾ  ،ككػػذلؾ لممنصػػكر مكقػػؼ عػػدؿ مػػع أحػػد جنػػكد  الػػذم قتػػؿ صػػاحبه 
فقػػاؿ: إنػػي أشػػرت بػػه إلػػى صػػاحبي  ،عمػػى أف شػػهرت سػػيفؾ فػػي مكػػاف ال يشػػهر فيػػه إال عػػف إذف

كأمػػػر بػػػه فضػػػربت عنقػػػه بسػػػيفه  ،قتػػػؿ هػػػذا ال يسػػػكغ بالػػػدعكةفقػػػاؿ: إف  ،مغمػػػدا فػػػانزلؽ مػػػف غمػػػد 
 .(4)كطيؼ برأسه كنكدم عميه بذنبه

                                  
 .224الشعراء، (1)
 .364، ص3المقرم، نفح الطيب، ج (2)
 .582، ص2القرطبي، أبك عمر، بهجة المجالس، مج (3)
 .15، ص 2جابف السماؾ، الزهرات المنثكرة،  (4)
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نَُكذى  قػاؿ تعػالى: ﴿ ،يبلحظ أف تصرؼ المنصكر مع الجنػدم تصػرؼ عػدؿ قَِصذب ِ  فِذٙ َٔ ح   ٱن  ٰٕ  َدَٛذ

نِٙ ْٔ َ  َٰٚ أُ تِ ٱِل  جَٰ ٌَ  نََؼهَُّكى   ن  لػكلي  ،حػؽ القصػاص -ىتبارؾ كتعػال -حينما يعطي ربنا   (1)﴾"٤٦ٔ رَزَّقُٕ
المقتكؿ كيمكنه منه تبرد نار  كتهدأ ثكرته فيفكر في العفك كهك قادر عمى االنتقاـ كهكػذا ينػزع هػذا 

 .(2)الحكـ الغؿ مف الصدكر كيطفئ نار الثأر بيف الناس

كهناؾ مكقؼ عدؿ لممنصكر مف عبد ا بف محمػد بػف عمػي بػف شػريعة بػف رفاعػة بػف محمػد بػف 
كأثنػى عميػه  -لي كالد كاف كالدؾ، رحمػه ا  قاؿ البف عامر: " لمعركؼ الباجيسماعة التخمي ا

كأنت  ،كلـ يكف فضكليان  ،سمعت منه عمى الشيكخ ،ككصفه بطمب فقاؿ : ككاف لي صديقان  -خيران 
 كعممت أخباران  ،كأدخمت يدؾ في الدنيا، فانغمست في لجتها، كطمبت الفضكؿ ،فمـ تماثمه

فاحتمػػؿ ابػػف أبػػي عػػامر قكلػػه: لعممػػه  .سػػؾ، كا يػػا مغػػركر، عػػٌز عمػػٌي انتسػػابؾكأكبقػػت بنف ،كثيػػرة
 .(3)..".بسبلمته 

البػػاجي قػػدـ نقػػدا الذعػػان لممنصػػكر؛ حيػػث كصػػفه بالفضػػكؿ كاالنغمػػاس فػػي أٌف نسػػتنتج ممػػا سػػبؽ 
ة لػك كػاف المنصػكر طاغيػك  ،كقد صبر ابف عامر عمى الباجي لعممػه بسػبلمة نيتػه ،الدنيا كالغركر

 ،لتػػدلؿ عمػػى عدالػػػة المنصػػكر بػػف عػػػامر ركايػػػةإف هػػذ  ال ،الحػػػديث معػػه  مػػىع يجػػرؤ ال ،بػػران متج
 كصبر  عمى رعيته كمحبتهـ .

فقػػد  ،استشػػارة العممػػاء كاالستشػػارة هػػدفها عػػدـ الكقػػكع فػػي الظمػػـ ،كمػػف عدالػػة المنصػػكر بػػف عػػامر
 أراد أف يبيػػع ف رجػػبلن أ حػػدث أف المنصػػكر بػػف عػػامر استشػػار العممػػاء  فػػي قضػػايا عديػػدة  نػػذكر

ـٌ المممككة بشككلف ،كهذا البيع يككف خارج قرطبة ،مممككة بمنعهػا  (4)أفتى ابف المكػكلف ،تقدمت أ
أخػذ المنصػكر بقػكؿ ابػف ف ،فخالفه ابف زرب كغيػر  مػف الفقهػاء ،مف إخراجها كبيعها عمى مشتريها

 .(5)المككل

                                  
 .179البقرة، ثية،  (1)
 .8162، ص13الشعراكم، تفسير الشعراكم، ج (2)
 .200، ص2عياض، ترتيب المدارؾ، ج  (3)
أبك عمر أحمد بف عبد الممؾ اإلشبيمي المعركؼ بػ )ابف المككل( مكلى بنػي أميػة مػف سػكاف قرطبػة ؛ ـ.ف ،  (4)

 .239ص 
 .239، ص ـ.ف(5)
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برأم ابػف المكػكل الػذم يػرل بعػدـ  كأخذ ،يبلحظ مما سبؽ أف المنصكر بف عامر استشار العمماء
فهػك ال يريػد  ،كهذا إف دؿ إنما يدؿ عمى أف ابف عامر يأخذ بالفتاكل التي فيها رفػؽ برعيتػه ،البيع

 أف يرد أـ الجارية خائبة متحسرة عمى ابنتها.

استشار المنصكر بف عامر أبا محمد األصيمي في أرض مكقكفة عمى بعػض كنػائس أهػؿ الذمػة ك 
 . (1)أفتى بجكاز شرائها الذم كحد  فمنعه جماعة مف الفقهاء غير األصيمي ،أراد شراءها

يبلحػػظ أف المنصػػكر لػػـ يكػػف ظالمػػان يسػػيطر عمػػى أراضػػي أهػػؿ الذمػػة بػػدكف كجػػه حػػؽ فػػأفتى لػػه ك 
فػأم  ،عممػاء يػدؿ عمػى عدالػة بػف عػامرلم تهاستشػار ك  ،العمماء بعدـ الشراء كأفتى األصػيمي بالشػراء

 .  كأم شيء يحرمه الشرع ال ينفذ شيء يبيحه الشرع ينفذ
 
بالقتػؿ كأنػه  أفتػى مػنهـ مػفف ،استشار ابف عامر الفقهاء في قضػية عبػد الممػؾ بػف منػذر البمػكطيك 

فمػـ يفعمهػا لػـ  ،ما أرل عميه شيئا هك رجػؿ هػـ بمعصػية :قاؿ كلكف ابف المككل ،(2)مف المحاربيف
 . (3)يجرد سيفا كال خاؼ سبيبل

قػػاؿ: إنػػه  ،(ـ1010=ق 401أبػػا عبػػد ا الػػذم تػػكفي ) ،يػػى بػػف خمػػيسقيػػؿ: إفِّ محمػػد بػػف يحك 
ؿ:" المهـ إف كنت كشفت سرم  فػي الػدنيا؛ فػبل يقك سمع عبد الممؾ ابف منذر بف سعيد يـك صمبه 

حيػث قيػؿ: إف  ،كلكف هناؾ مف ذهػب إلػى أبعػد مػف ذلػؾ ،(4)تكشفه في اآلخرة يا أرحـ الراحميف "
إلػى  ،كضـ ثبلثة مف إخكانه سعيد كعبد الكهاب كالحكػـ ،ه معتزليأن هي التهـ التي كجهت لمنذر

 .(5)مذهب ابف مسرة

                                  
 .243-242، ص  2ج عياض، ترتيب المدارؾ ، (1)
 .188ـ.ف ، ص (2)
 240ـ.ف ، ص(3)
 .717-716ابف بشككاؿ، الصمة، ص  (4)
 .182-181بركفتساؿ، الحضارة العربية في أسبانيا، ص (5)
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ساثؼبً: ػجذ انًهك ثٍ ػبيش
(1)

: 

كجمػػػع السػػػػمطة فػػػي يػػػد  كالحجػػػػر عمػػػى الخميفػػػػة  ،مػػػػف االسػػػتبداد ،سػػػار عمػػػى سياسػػػػة أبيػػػه نفسػػػها
كػاف مػػف  ،يضػرب بػه المثػؿ ،كقػد كصػؼ بأنػه كػاف ذا سػعد عظػيـ ككػػاف فيػه حيػاء مفػرط،(2)هشػاـ

 .(3)الشجعاف فدامت األندلس في أيامه في خير كخصب كعز
كينصػػر المظمػػـك  ،كقيػػؿ عنػػه أيضػػان "كػػاف مراقبػػان  محبػػان لمصػػالحيف يظهػػر العػػدؿ كيحمػػي الشػػرع

إسػقاط سػدس الجبايػة  ،... ككػاف ممػا تقػرب بػه إلػى قمػكب النػاس.كيكفي الرعية كيقمع عػدك الػديف
 .(4)عف جميع الببلد "

 ،بػف عػامر اتصػؼ  بالعديػد مػف الصػفات التػي تػدؿ عمػى عدالتػهعبػد الممػؾ  مػا سػبؽ أفيبلحظ م
ظهػػار كمحبتػػه لم ،كمراقبتػػه  عطا  صػػالحيف كا  مظمػػـك كحمايػػة لم تهالرعيػػة حقهػػا كنصػػر  ئػػهالعػػدؿ كا 

 عدك الديف.ل هكقمع ،شرعلم
 

خبلصػػه  كتعػػذر ،تفقػػد  لمسػػجكف كالكشػػؼ عمػػف طػػاؿ سػػجنه ،كمػػف األدلػػة عمػػى عدالػػة عبػػد الممػػؾ
 .(5)فيطمؽ مف يأمف إضرار  بالمسمميف كيرجى سكاهـ

براهيـ بف إسػماعيؿ بػف يحيػى بػف عفػاف بػف سػعيد بػف سػممة إكلممظفر مكقؼ مف العالـ محمد بف 
 ،ثر صبلة جمعػةإقصد  المظفر  ،أبي عبد ا مف طميطمة (6)ابف عبدكس الخشني بف المشكيالي

فقاؿ محمد بف إبػراهيـ لمػف حكلػه مػف طمبػة  ،د بف إبراهيـالشيخ دار  فاستأذف ابف عامر محمفمـز 
كقػاؿ:"  ،كدعػا محمػد بػف إبػراهيـ ،فدخؿ المظفر عميه فػأكـر مثػكا  ،امتثمكا ألمر ك  ،العمـ: ال تقكمكا

 .(7)ي قمبػػػػه الرأفػػػػة كالرحمػػػػة ثػػػػـ انصػػػػرؼ"كأدخػػػػؿ لهػػػػـ فػػػػ ،المهػػػػـ أدخػػػػؿ فػػػػي قمػػػػكب رعيتػػػػه الطاعػػػػة
 

                                  
عبػػد الممػػؾ ابػػف عػػامر لمػػا تػػكفي الحاجػػب ابػػف  عػػامر قػػاـ فػػي منصػػبه ابنػػه الممقػػب المظفػػر أبػػي مػػركاف عبػػد  (1)

ـ؛ الػػذهبي، سػػير 1008هػػػ = 399ؿ كالػػد  تػػكفي المظفػػر بػػف عػػامر فػػي صػػفر الممػػؾ ابػػف محمػػد، جػػرل عمػػى منػػكا
 . 124، ص17أعبلـ النببلء، ج

 .42مسعد، العبلقات بيف المغرب كاألندلس في عصر الخبلفة، ص (2)
 .124، ص17الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (3)
 .84الخطيب، أعماؿ اإلعبلـ، ص (4)
 86ـ.ف ، ص(5)
 .713ـ ، ابف بشككاؿ، الصمة، ص1009هػ=400تكفي عاـ محمد بف إبراهيـ  (6)
 .713-712، صـ.ف(7)
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كقيػؿ إنػه هجػر المهػك كالراحػة  ،ه بالماؿ كالتكسػعة عمػى النػاسكمف أهـ ما قيؿ عف المظفر إجحاف
 .(1)راأحكاله بالصبلح كالكق ،كاهتـ بالعماؿ كجمس معهـ كاتصفت ،كاستيقظ مف الغفمة

 كصدؽ الشاعر عندما قاؿ : ،إف هجراف عبد الممؾ لمهك أمر يحسب له
ــــــــــــالميو  مشــــــــــــتغال ــــــــــــك ب  إذا  ــــــــــــدا مم

ــــــل والحــــــرب   ــــــى ممكــــــو بالوي  فــــــاحكم عم

   
ـــــزان ىابطـــــة ـــــي المي ـــــرى الشـــــمس ف  أمـــــا ت

(2)لمـــــا  ـــــدا وىـــــو بـــــرج الميـــــو الطـــــرب  
 

   
 ( و 8138-و8111=  ـ211ْ – ـ388ْخبيغبً :ػصش انفزُخ ) 

عامػػان( انعكسػػت بالسػػمب عمػػى  23ببلد األنػػدلس قرابػػة )بػػي عصػػفت تػػممػػا ال شػػؾ فيػػه أف الفػػتف ال
نػػػرل  قمػػػيبلن مػػػف العػػػدؿ؛ فالحكػػػاـ فعنػػػد تصػػػفح سػػػير الحكػػػاـ فػػػي عهػػػد الفتنػػػة  ،المجتمػػػع األندلسػػػي

 مشغكلكف بكأد الفتنة كالمناخ غير مبلئـ لتطبيؽ العدؿ فمف الحكاـ الذيف ظهركا في عهد الفتنة: 
قتمػػػػه عسػػػػكر محمػػػػد بػػػػف هشػػػػاـ  ،تػػػػكلى بعػػػػد أخيػػػػه عبػػػػد الممػػػػؾ (3)عبــــد الــــرحمن بــــن عــــامر .1

فػي سػقكطها  سقطت الدكلة العامرية في األندلس ككاف السبب الرئيس ،(4)(ـ1008=ق399)
  .(5)هك خركج عبد الرحمف المنصكر عف نهج أبيه كأخيه بالنسبة لمخبلفة

حكػـ )بالمهػدم(  :تمقػب (6)بف الناصر لديف ا عبد الرحمف ،محمد بن ىشام بن عبد الجبار .2
كحاربػه عمػه كقتػؿ  ،ثـ  خرج عميه بف أخيه هشاـ بف سميماف كبكيع كلقب بالرشيد ،شهران  16

ثػػـ قتػػؿ كبػػايعكا ابػػف أخػػي المقتػػكؿ سػػميماف بػػف الحكػػـ   ،خمػػع عمػػه فػػاختفى كاتفػػؽ النػػاس عمػػى
 (7)لقب )بالمستعيف(

                                  
 .89الخطيب، أعماؿ األعبلـ، ص (1)
 .85الزجالي، أمثاؿ العكاـ في األندلس، ص (2)
عبد الرحمف بف عامر قاـ بتدبير دكلة المؤيد بػا الناصػر عبػد الػرحمف أخػي المظفػر المعػركؼ بػػػ )شػنجكؿ(  (3)

، 17مػػػ؛  الػػذهبي، سػػير أعػػبلـ النػػببلء، ص1008ق=399د حتػػى خمعػػه مكرهػػا فػػي جمػػاد اآلخػػرة  كلػػـ يػػزؿ بالمؤيػػ
 .125ص
 .679، ص 8ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج (4)
ـ  1008-978ق= 399-هػػػ 368القحطػػاني، عمػػي، الدكلػػة العامريػػة فػػي األنػػدلس دراسػػة سياسػػية كحضػػارية  (5)

 .144ػ، ص 
 .128، ص17نببلء، جالذهبي، سير أعبلـ ال (6)
 .593السيكطي، تاريخ الخمفاء، ص (7)
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ــــــم .3 ــــــن الحك  حاصػػػػػػر قرطبػػػػػػة كأخػػػػػػذها هػػػػػػك كجيشػػػػػػه عػػػػػػاـ :الممقػػػػػػب بالمسػػػػػػتعيف ســــــميمان ب
راجػػح العقػػؿ مػػف  ،كػػاف أديبػػا أصػػيؿ الػػرأم (1)كعمػػؿ مػػا ال يعممػػه الفػػرنج ،(ـ1012=ق403)

 شعر : 

ــــــ ــــــدلل لمي ــــــا ت ــــــدلوا ممك ــــــوىل تع  وى ذل الي

ــــــــــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــــــــــك ث (2)عــــــــــــــــــــــــــز ومم
 

   
 ،كهك الذم سػمط جنػد  مػف البرابػرة ،كشـؤ قكمه ،"هك الذم كاف شـؤ األندلس  :قاؿ عنه ابف حـز

  ،نػػػكا أهمهػػػاأف.كأخمػػػك مػػػا حػػكؿ قرطبػػػة مػػػف القػػرل كالمنػػػازؿ ك .فػػأخمك مدينػػػة الزهػػػراء كجمهػػكر قرطبػػػة
 .(3)"كال يعتبر عميهـ شيئا ،بالقتؿ كالسيؼ كهك ال ينكر

قهػػر  ،أمػػا عمػػي بػػف حمػػكد لمػػا صػػارت إليػػه الكاليػػة ،(4)(ـ1016= هػػػ407قتمػػه عمػػى بػػف حمػػكد )
ثػـ سػار رأيػه  ،كأقاـ العدؿ ككاف مفتح الباب مرفكع الحجػاب يقػيـ الحػدكد ،البرابر كأمضى األحكاـ

كقيػػؿ عنػػػه أيضػػػان: )تقػػدـ مػػػف القهػػػر لمنػػػاس  ،(5)كانتػػػزع مػػػنهـ السػػػبلح ،فػػي النػػػاس فػػػألزمهـ المغػػاـر
يتحرل عميها  ،لحتى صار أقؿ الرعية يرفع أعتاهـ إلى الحكاـ بما شاء مف كجك  الدعاك  ،بالغمبة

كهك مفتكح الباب مرفػكع الحجػاب  ،كجمس بنفسه لمظالـ الناس ،األحكاـ فبرمت لمعدؿ يكمئذ بارقة
ل فػي مف بعض ما جػر  ،لمكارد كالصادر يقيـ الحدكد مباشرة بنفسه ال يحاشي أحدان مف كبار قكمه

إنػػػه قػػػدمت إليػػػه  ،مجمػػػس لػػػه مباشػػػرته إقامػػػة الحػػػدكد بنفسػػػه كجمكسػػػه؛ حيػػػث لػػػـ يجمػػػس قػػػط خميفػػػة
ائرهـ فػػػأمر بضػػػرب أعنػػػاقهـ كعشػػػ ،عصػػػابة مػػػف البرابػػػر كاألكػػػابر فػػػي جػػػرائـ تجػػػاكزت حػػػد النكػػػاؿ

 ،كظهػرت لػه سػيرة محمػكدة كثثػار كريمػة ،ذهػب رحمػه ا مػذهب العػدؿكقيؿ عنه: ) ،(6)(ينظركف
 ،كقيؿ أيضان: عمي بػف حمػكد ،(7)(الرعية كصمح أمر الناس في أيامه البربر فرد أمكاؿكحكـ عمى 

                                  
 158، ص28الذهبي، تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاهير كاألعبلـ، ج (1)
 .274-273، ص4الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج (2)
، ج (3)  .21، ص2رسائؿ ابف حـز
 .274، ص4الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج (4)
 .129ؿ األعبلـ، صالخطيب، أعما (5)
 .98-97، ص1الشنتريني، الذخيرة مف محاسف أهؿ الجزيرة، ج (6)
 .206مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص  (7)
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ثػـ  ،(1)قرطبػة أمػكالهـ الػذم أخػذها البربػر ،ككػاف قػد عػـز أف يعيػد ألهػؿ ،حازـه عادؿه حسف السيرة
 .(2)(ـ1017=ق 408فقتمك  ) ،عميه غمماف صقالبة في الحماـقضى نحبه بعد أف كثب 

كقػكة السػبلح فهػك الػذم  ،تبػيف مػا يمػي أف حكػـ ابػف حمػكد لمرعيػة كػاف بالغمبػةمف خػبلؿ مػا سػبؽ 
ف مػف األمػكر التػي تحسػب لػه ،( كحؿ مكانهـ1016=ق 407قتؿ سميماف المستعيف )  ،عدالتػه كا 

لمنظر جمكسه بنفسه عمى عدله  كمما يدلؿ ،ف الضعاؼ في الرعية يقدمكف الشككل فيمف ظممهـكأ
تكلى عاـ  فقد أما القاسـ بف حمكد ،لمرعية ال حاجب كال كارد ته مفتكحان ككاف بي ،في مظالـ الناس

كقيؿ عنػه كػاف  ،(3)خمع كفر إلى إشبيمية ثـ ،أقاـ ثبلث سنكات كأربع شهكرك  ،(ـ1017=ق408)
أمػػا يحيػػى بػػف عمػػي بػػف حمػػكد بكيػػع لػػه  ،(4)(ـ 1021=ق412يتشػػيع قمػػيبل كبقػػي فػػي الممػػؾ إلػػى )

 ،حبػػػب إلػػػى النػػػاس فقػػػرب منػػػازلهـ كأسػػػقط عػػػنهـ نصػػػؼ الخػػػراجت ،(ـ1021=ق 412بالخبلفػػػة )
 ،(5)(ـ1026=ق417) سنةقتؿ ثـ  ،كأجزؿ العطايا لمقكاد ،كقرب العمماء كالفقهاء ،كسرح السجكف

بيعتػػػه فػػػي رمضػػػاف فالناصػػػر لػػػديف ا المركانػػػي  ،أمػػػا عبػػػد الػػػرحمف بػػػف هشػػػاـ بػػػف عبػػػد الجبػػػار
 ،(6)كثػب عميػه ابػف عمػه المسػتكفي ،(ـ1026=ق417كقتؿ في ذم القعدة ) ،(ـ1026=ق417)

(50عبد الرحمف ) ،كقيؿ حكـ المستظهر ،(7)يكمان(47حكـ ) . أما محمد بف عبد الرحمف بف (8)يـك
 سػػػػػػنةقتمػػػػػػه أحػػػػػػد أمرائػػػػػػه ف ،(9)الناصػػػػػػر المركانػػػػػػي المسػػػػػػتكفي بػػػػػػا ،عبيػػػػػػد ا بػػػػػػف عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف

أمػػػا المعتػػد بػػػا هشػػاـ بػػػف  ،(11)قيػػؿ: إنػػػه خمػػع بعػػػد سػػنة كأربعػػػة شػػهكرك  ،(10)(ـ1028=ق419)
قاـ بقرطبة سنتيف كأربعة شهكر خمػع ك أ ،(ـ 1028ق =419ثخر الخمفاء بكيع له في ربيع ثخر )

                                  
 .273، ص9ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج  (1)
 . 136، ص17الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (2)
 .206مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (3)
 .136، ص17سير أعبلـ النببلء، جالذهبي،  (4)
 .207مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص  (5)
 .347، ص17الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (6)
 .209مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص  (7)
 . 593السيكطي، تاريخ الخمفاء، ص (8)
 .211مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص  (9)
 .397، ص17بلء، جالذهبي، سير أعبلـ النب (10)
 .593السيكطي، تاريخ الخمفاء، ص (11)
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سػجنه أهػؿ قرطبػة كمكػث أيامػان ثػـ فػر  ،كقتؿ كزير ؛ ألنػه كػاف يجػكر كيأخػذ أمػكاؿ التجػار كالرعيػة
 .(2)كهك ثخر ممكؾ الدكلة المركانية ،(1)إلى ابف هكد

                                  
 212مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص  (1)
 .542، ص17الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج  (2)
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 بحث الثانيالم
 تجاوزات العدل عند حكام األندلس  في عيد الخالفة

 أٔالً: ػجذ انشدًٍ انُبصش: 

سػيرته العامػة التػي يغمػب تخرجػه عػف  يالناصػر العديػد مػف التجػاكزات التػ لقد ارتكب عبد الػرحمف
كجههػػا  (1)قػػاـ الناصػػر بتعػػذيب جاريػػة؛ حيػػث أمػػر أف يمػػثـ أنػػه مػػف هػػذ  التجػػاكزاتك  ،العػػدؿعميهػػا 

 . (2)كهي تستغيث كال يرحمها حتى همكت ،ألسنة الشمعب
فػػػأمر  الناصػػػر   ،كمػػػف تجاكزاتػػػه أنػػػه قتػػػؿ جاريػػػة؛ حيػػػث حػػػدث شػػػرطيه أنػػػه اسػػػتدعي لمقصػػػر لػػػيبلن 

كهػي تسػترحمه فػبل يرحمهػا قػاؿ: كسػمعت لمسػيؼ فػي  ،بضرب عنؽ جارية ال نظير لها في الػدنيا
خرجت بها إلى الحفرة كألفيت عقػدا ال  ،(4)طعلـ أعمـ ما هك فمـ صممت عميها الن (3)عنقها صكيا

 . (5)فأعممته فقاؿ اذهب فهك لؾ رجعت ،قيمة له في الدنيا

كلكف مهمػا كػاف السػبب فػبل  ،ال يمكف أف يككف قد أقدـ الناصر عمى قتمها إال لسببيرل الباحث 
ال فيعػػػد ذلػػػؾ خركجػػػان عػػػف العػػػدؿ ،بػػػد أف يرفػػػع األمػػػر لمقضػػػاء أنػػػه كػػػاف ك   ،ليقػػػرر حكمػػػه عميهػػػا كا 

قػػاؿ اإلمػػاـ  ،فػػبل طاعػػة لمخمػػكؽ فػػي معصػػية الخػػالؽ ،أف ال ينفػػذ أمػػر الناصػػر ،األجػػدر بالشػػرطي
 . (6)"االعتقاد أف الظمـ يقع عمى األمير الذم أمر بذلؾ ،مف تمبيس إبميس عمى الكالة" :الجكزم

إبمػيس فػاف تمبػيس   ،كمف التجاكزات أيضان فػي عهػد الناصػر كجػكد الحاجػب عنػد مػكظفي الناصػر
فػي عهػػد  أنػه نضػرب مثػػاالن  ،(7)فػػبل يصػؿ إلػيهـ أهػػؿ المظػالـ ،عمػى الػكالة كالحكػػاـ تشػديد الحجػاب

ه قفػأحمد بف عبد الممؾ الكزير عبد الممؾ بف جهػكر ككانػا جميعػا يخػدماف الناصػر أك زار الناصر 
 لـ يمكنه االجتماع به فكتب إليه:  ،محجكبا

                                  
 .320لثـ، المثاـ ما كاف عمى الفـ مف النقاب ،  الرازم، مختار الصحاح، ص  (1)
  .184، ص 1ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج  (2)
صكل، الصكل األعبلـ مػف الحجػارة الكاحػدة )صػكة ( كفػي الحػديث أف لئلسػبلـ صػكل كمنػارا كمنػار الطريػؽ    (3)

 .210الرازم، مختار الصحاح، ص 
النطع فيه أربػع لغػات: نطػع كطمػع، كنطػع كتبػع، كنطػع كػدرع، كنطػع كضػمع، كالجمػع نطػكع كأنطػاع، كتنطػع  (4)

 .357-356صحاح، ص في الكبلـ؛ أم تعمؽ، الرازم، مختار ال
 .40-39الخطيب، أعماؿ األعبلـ، ص (5)
 .131تمبيس إبميس، ص  (6)
 .129ابف الجكزم، تمبيس إبميس، ص  (7)
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ـــــــا ـــــــة عرضـــــــت لن ـــــــاك ل عـــــــن حاج  أتين

ـــــــــــــك ول   ـــــــــــــك مشـــــــــــــوق إلي ـــــــــــــب إلي  قم

   
ـــــــــــــا ـــــــــــــا بفضـــــــــــــل حمومن ـــــــــــــا زرن  ولكنن

 حمـــــــــــــــارا تـــــــــــــــولى برنـــــــــــــــا بعقـــــــــــــــوق  

   
 

 أجابه ابف جهكر: 

ـــــــــائق ـــــــــر ت ـــــــــا  ي ـــــــــاك لمـــــــــا زرتن  حجبن

 بقمـــــــــب عـــــــــدو فـــــــــي ثيـــــــــاب صــــــــــديق  

   
ــــــــان بيطــــــــار الشــــــــ م بموضــــــــع  ومــــــــا ك

ــــــــــــــق   ــــــــــــــا بخمي ــــــــــــــو فرن (1)يباشــــــــــــــر في
 

   
كهػك يحػارب محمػد  ،بػف إسػحاؽكمف التجاكزات في عهػد الناصػر  رسػالة عبػد الػرحمف إلػى أحمػد 

احتػػكت هػػذ  الرسػػالة عمػػى مجمكعػػة مػػف التجػػاكزات قػػاؿ فػػي هػػذ   ،ي بسرقسػػطةبػػابػػف هشػػاـ التيجي
إليػػػؾ استصػػػبلحا لػػػؾ فػػػأبى الطبػػػع الغريػػػزم إال مػػػا  ،الرسػػػالة " أمػػػا بعػػػد فانػػػا كنػػػا نػػػرل االسػػػتحماد

أكليس كاف  ،كال تعكدته ،إذ لـ تكف عرفته ،كالغناء يطغيؾ ،فالفقر يصمحؾ ،...استحكـ منه فيؾ 
 ،عنػػد  كأنػػت يكمئػػذ نخػػاس الحميػػر باشػػبيمية ،أبػػكؾ فارسػػان؟! مػػف فرسػػاف ابػػف حجػػاج أخسػػهـ حالػػؾ

 ،كقمػػدناؾ أعنػػة الخيػػؿ أجمػػع ،فػػأقبمتـ إلينػػا فِكينػػاكـ كنصػػرناكـ كشػػرفناؾ كمكلنػػاؾ كاسػػتكزرنا أبػػاؾ
أليسػػت كانػػت أمػػؾ  ،...ة بنػػافتهاكنػػت بالتنفيػػذ لنػػا كقمػػة المبػػاال ،كفكضػػنا إليػػؾ أمػػر ثغرنػػا األعظػػـ

كيخيط  ،يفتؿ الحباؿ في أسطكانة ،كأبكؾ المجذـك كجدؾ بكاب حكثرة بف عباس ،حمدكنة الساحرة
يػا بػف الكمػب  ،كـذ.. كيػا مجػ.فمعنؾ ا كلعف مف أنشػبنا فػي االسػتخداـ بػؾ ،الحمفا عمى باب دار 
 "(2)كالكمبة أقبؿ صاغرا

رحمف الناصػػر ارتكػػب مجمكعػػة مػػف التجػػاكزات؛ حيػػث قػػاـ تؤكػػد الركايػػة السػػابقة عمػػى أف عبػػد الػػ
ككػذلؾ تعػدل عمػى أحمػد بػف   ،ككصفه بأنه كاف أخػس حػاالن  ،بالتعدم عمى كالد أحمد بف إسحاؽ
 ،كقػػاـ الناصػػر ببيػػاف فضػػمه  عمػػى أحمػػد بػػف إسػػحاؽ ككالػػد  ،إسػػحاؽ ككصػػفه بأنػػه نخػػاس حميػػر

كلعػف الناصػر  ،رة بػف عبػاسثحػك  كتعدل الناصر عمى جد أحمد بف إسػحاؽ؛ حيػث ككصػفه بػكاب
ككصػػؼ الناصػػر كالػػد ابػػف إسػػحاؽ  ،كـذككصػػؼ الناصػػر ابػػف إسػػحاؽ بأنػػه مجػػ ،أحمػػد بػػف إسػػحاؽ

  كالدته بالكمبة. ك  ،بالكمب
ى فػػمجمكعػػة أنػػه يصػػعب التحقػػؽ مػػف هػػذا الػػنص؛ ألف الػػنص كرد فػػي كتػػاب أخبػػار  يــرى الباحــث
 ؟حققنا هؿ هك ثقة أك غير ذلؾلك عممنا اسـ المؤلؼ لتك  ،مؤلؼ مجهكؿلفتح األندلس 

                                  
؛  238، ص1؛ ابػػػف األبػػػار، الحمػػػة السػػػيراء، ج 197كة المقتػػػبس فػػػي ذكػػػر كالة األنػػػدلس، صذالحميػػػدم، جػػػ (1)

 .169-168؛ ابف خاقاف، مطمح األنفس، ص 297الضبي، بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أهؿ األندلس، ص
 .158-156مؤلؼ مجهكؿ، أخبار مجمكعة في فتح األندلس، ص  (2)
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فهنػػػاؾ مػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف الناصػػػر كػػػاف قاطعػػػان   ،كمػػػف تجػػػاكزات عبػػػد الػػػرحمف  لمعػػػدؿ قطػػػع الػػػرحـ
فِكاها مكسى بف حدير كماتت  ،لمرحـ؛ حيث أخرج عمته ألف شقيقها عمه المطرؼ تكلى قتؿ أبيه

 .(1)في دار 
أيف هػك  ،يعامؿ عمته بهذ  المعاممة نستنتج مما سبؽ أنه مف العار عمى عبد الرحمف الناصر أف

ِّ : ﴿ مػػف قكلػػه تعػػالى ٌَ ثِذذ َ ٱنَّذذِز٘ رََغذذب َءنُٕ ٱرَّقُذذْٕا ٱَّللَّ َدذذبَو   ۦَٔ َس  ٱِل  َٔ   ٛ ٌَ َػهَذذ َ َكذذب ٌَّ ٱَّللَّ ذذ ُكى  إِ  ،(2)" ﴾ٔب َس ِٛج 
َٓم  ﴿كقكله تعالى:  زُى   فَ  ٛ زُى   إٌِ َػَغ  ٛ نَّ َٕ ِغُذٔاْ  أٌَ رَ ضِ  فِٙ رُف  َس  ٕ   ٱِل  رُقَط ُؼ َدبَيُكى   اْ َٔ  .(3)" ﴾ٕٕ أَس 

كبقطع ما بينهـ  ،كبيف أف أكلئؾ الذيف يسعكف دائمان بالفساد بيف الناس ،أمر اإلسبلـ بصمة الرحـ"
 .(4)ال نصيب لهـ في الدنيا كال سعادة لهـ في اآلخرة" ،مف الرحمة كالمكدة

 (5)"خـرف فميصـل رحمـوً وقـال: مـن كـان يـؤمن بـا واليـوم اآ ،ل يدخل الجنة قـاطعكقاؿ النبي: "
ال سػبيؿ لمناصػر  ،كمف تجاكزات الناصر لمعدؿ االعتداء بػالمفظ عمػى العممػاء عنػدما أفتػى الفقهػاء

كقػػاؿ أحػػدهـ:  ،أمػػر الناصػػر الػػكزراء بالتكجػػه لهػػـ كتػػكبيخهـ ففعمػػكا ،ألخػػذ أرض أحبػػاس المرضػػي
يػػا ثكمػػي أمػػكاؿ اليتػػامى  ،يقػػكؿ لكػػـ أميػػر المػػؤمنيف: "يػػا مشػػيخة السػػكء، يػػا مسػػتحمي أمػػكاؿ النػػاس

كممقنػػي الخصػػكـ، كممحقػػي الشػػركر، كممٌبسػػي األمػػكر،  ظممػػان، يػػا شػػهداء الػػزكر، يػػا ثخػػذم الرشػػا،
تبػػاع الشػػهكات، تٌبػػان لكػػـ كلػػرأيكـ فهػػك أعػػز  ا، كاقػػؼ عمػػى فسػػكقكـ قػػديمان، كممتمسػػي الركايػػات ال

ي حاجة، مرة في عمر ، فمـ ثـ احتاج إلى دقة نظركـ ف ،كخدعكـ حديثان، مغضو عنه، صابر عميه
كليكشػػػفف سػػػتكركـ  ،كا ليعارضػػػٌنكـ مػػػف يكمػػػه .يسػػػع نظػػػركـ لمتحٌمػػػؿ لػػػه، مػػػا كػػػاف هػػػذا ظنػػػه بكػػػـ

 .(6)ككبلمان في مثؿ هذا" ،كلينصحٌف اإلسبلـ فيكـ
بػؿ  ،نستنتج ممػا سػبؽ أف هػذ  الرسػالة المكجهػة لمعممػاء كالفقهػاء لػيس شػاهدان عمػى فسػكؽ العممػاء

إذ كاف العمماء بتمػؾ الصػفات التػي ذكرهػا الناصػر فممػاذا سػكت عمػيهـ ؟  ،اصرهي شاهد ضد الن
فػاذا كافػؽ  ،إف هذ  الرسالة جاءت بعد رفض العمماء لتصرؼ الناصر في أرض أحبػاس المرضػي

 .ال فهؿ سنرل مثؿ هذ  الرسالة  الجكاب حتمان  ،العمماء عمى تصرؼ الناصر في أرض األحباس

                                  
، ج (1) ، رسائؿ ابف حـز  .106، ص 2ابف حـز
 .1النساء، ثية (2)
 .22محمد، ثية (3)
 .123درامي، اإلسبلـ مبادئ كأخبلؽ، ص (4)
 .235، ص1الذهبي، تفسير اإلماـ الذهبي، ج (5)
 .81، ص 2، ترتيب المدارؾ، جعياض (6)
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كػػاف  ،(1)المكقػؼ مػػف أحمػد بػػف عبػػد البػر بػػف يحيػى أبػػي عبػد الممػػؾ كمػف تجػػاكزات الناصػر لمعػػدؿ
ككصػػمت أخبػػار لمناصػػر أف عبػػد ا يريػػد الحكػػـ فػػأمر الناصػػر  ،أحمػػد مقربػػا لعبػػد ا بػػف الناصػػر
قػاؿ الناصػر ألبػى عبػد الممػؾ: اعمػـ أنػه الػذم زيػف ك  ،عبد الممؾ يبالقبض عمى عبد ا كعمى أب
كعػػػـز أف يعاقبػػػه يػػػـك عيػػػد  ،سػػػجف الناصػػػر أبػػػا عبػػػد الممػػػؾ ،ماعػػػةلهػػػذا العػػػاؽ؛ ليكػػػكف قاضػػػي الج

صمى عميهمػا ك  ،(2)محمد بف عبد ا بف دليـ هنفستكفي في اليكـ ك  ،كمات في السجف ،األضحى
نمػا صػمى عمػػى  ،عػرؼ مػف كػػافأفقػاؿ: ال  ،عاتػب الناصػػر ابػف عيسػى عمػى ذلػػؾك  ،ابػف عيسػى كا 
 .(3)كضمت جنازة لـ أدر بها  ،ابف دليـ

 ،ذكر األدلة عمػى هػذ  التهمػة دكفكـ حظ ما يمي: سجف الناصر أحمد بتهمة التِمر عمى الحي نبل 
 ؟!عمػػػػػى الناصػػػػػرا أنػػػػػه يتػػػػػِمر مػػػػػع عبػػػػػد عمػػػػػى تقػػػػػرب أحمػػػػػد مػػػػػف ابنػػػػػه عبػػػػػد ا دلػػػػػيبلن فهػػػػػؿ 

 

المهػـ إال دلػة األ دكف ذكػر  ،إف هدفػه أف يكػكف قاضػيان لمجماعػة :كقاؿ ،ككذلؾ اتهـ الناصر أحمد
هؿ صبلة الجنازة تكػكف فقػط عمػى مػف يحػب الخميفػة  ،لماذا عاتب الناصر ابف عيسى ؟ك  ،شؾ 
  !؟ف مف يعارض الخميفة ال صبلة عميهكأ

 ،كقػػد بمغػػه أف جماعػػة مػف أهػػؿ قرطبػػة بػػايعك  بالخبلفػػة ،كمػف تجػػاكزات الناصػػر قتػػؿ كلػد  عبػػد ا
ثقيػؿ العقػاب  ،مرهػكب السػطكة ،فالناصػر شػديد الجػرأة عمػى الػدماء ،ككاف أهبل لذلؾ فضػبلن كعممػان 

كبايعػػه النػػاس  ،كبايعػػه أهػػؿ قرطبػػة بالخبلفػػة ، عميػػه كقيػػؿ قتػػؿ كلػػد  ألنػػه أراد القيػػاـ ،(4)كالسػػخطة
بايعػه النػاس  ،مػف الفقػه كالمغػة كالشػعر كالحسػاب كالطػب ،لفضمه كدينه ككرمه كجمعه لعمػـك شػتى

قدامه عمى سفؾ الدماء  .(5)عمى إنكار جكر أبيه كا 
 
 
 

                                  
أحمػػد بػػف عبػػد البػػر بػػف يحيػػى أبػػك عبػػد الممػػؾ، مػػف مػػكالى بنػػي أميػػة، صػػاحب تػػاريخ الفقهػػاء كالقضػػاء، ت  (1)

 .95، ص 2ـ؛عياض، ترتيب المدارؾ، ج949ق=338
حمػد ـ  قػاؿ أبػك م901ق=288محمد بف محمد بف عبد ا أبك دليـ، مف أهؿ قرطبة ،يكنى أبا عبد ا كلد  (2)

ـ. 982ق= 372فمينظر إلى أبي دليـ تكفي  –إف شاء ا  –الباجي: مف أراد أف ينظر إلى رجؿ مف أهؿ الجنة 
 .272الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص ابف 
 .95، ص 2عياض، ترتيب المدارؾ، ج (3)
 .39الخطيب، أعماؿ األعبلـ، ص (4)
 .161مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (5)
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 : ش نهؼذل: رجبٔصاد انذكى انًغزُصبً ثبَٛ

سػػجنه المستنصػػر ألمػػر فقػػد  ،(1)مػػف تجػػاكزات الحكػػـ مكقفػػه مػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف فػػرج الجيػػاني
لػـ يظهػر مػف ذكػر هػذ  القصػة  ،كلكف لكي نككف منصفيف لمحكـ .(2)كمات في سجنه ،نقمه عميه

 .اللكي نحكـ تجاكز  لمعدؿ أـ  ،أك المكقؼ الذم حبس بسببه الجياني

فقػاؿ ابػف السػميـ: كلسػت  ،ككذلؾ مف األمكر التي لـ يكفػؽ بهػا الحكػـ تقػديـ ابنػه هشػاـ كليػان لمعهػد
 .(3)لـ يدرؾ الحمـ بأشد عقكباته لتقديمه عمى األمة صبيان 

ــول ســامية مســعد إف سياسػػة الخميفػػة المستنصػػر فػػي الحكػػـ أدت إلػػى ضػػياع هيبػػة الخبلفػػة : "تق
أنػه كػػاف مػف بػالرغـ  ،ما قػاـ بتكليػة ابنػه هشػاـ الطفػؿ كاليػة العهػدكذلػؾ عنػد ،األمكيػة فػي األنػدلس

فمهػد بػػذلؾ لرجػػؿ  ،كثيػر االنتقػػاد لبنػػي العبػاس كذلػػؾ لتػػكريثهـ الممػؾ ألبنػػائهـ قبػػؿ بمػكغ سػػف الرشػػد
 .(4)"بالسمطة كيحجر عمى الخميفة نفسه ليستبد ،مثؿ المنصكر بف عامر

ككاف ال  -الممقب بالمؤيد -لحكـ البنه هشاـكقع في خطأ كبير؛ إذ أكصى با: "قال شوقي ضيف
كبذلؾ  عػرض  ،(ـ 976=ق366حيف كفاته سنة)  ،يزاؿ طفبلن صغيران في الثانية عشرة مف عمر 

 .(5)كبالتالي لزلزلة البد أف تنزؿ بها سريعان" ،الدكلة لحكـ الحجاب كاألكصياء

األمػػكر التػػي يػػبلـ عميهػػا  يعػػد مػػف ،يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف تكليػػة هشػػاـ كاليػػة العهػػد رغػػـ صػػغر سػػنه
لتكليػة أبنػائهـ  ،ككػاف الحكػـ شػديد المػـك لبنػي العبػاس ،خاصة أف هشاـ لـ يبمغ سف الرشػد ،الحكـ

َٓذب يقػكؿ: ﴿ -سػبحانه –كلكػف الحكػـ فعػؿ مثػؿ مػا فعمػه بنػك العبػاس كا  ،قبؿ بمكغ سف الرشػد َٰٚ أَٚا

ٌَ َيب اَل رَف   ٍَ َءاَيُُْٕا نَِى رَقُٕنُٕ ٌَ ؼَ ٱنَِّزٚ ِ  ِػُذَ  زًبَكجَُش َيق   ٕ هُٕ ٌَ  اَل  َيب رَقُٕنُٕاْ  أٌَ ٱَّللَّ َؼهُٕ  .(6)﴾ٖ رَف 

ثـ كقعت األمة في  ،استبداد بني عامر إذ أدت إلى،ككارث اإف تكلية هشاـ البنه ترتب عميه
 .الفتنة

                                  
 .92كة المقتبس، ص ذياني، هك مؤلؼ كتاب الحدائؽ لممستنصر، الحميدم، جالج (1)
 .195-194الضبي، بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أهؿ األندلس، ص (2)
 .179، ص2عياض، ترتيب المدارؾ، ج (3)
 .52العبلقات بيف المغرب كاألندلس في عهد الخبلفة األمكية، ص  (4)
 . 32كؿ كاإلمارات األندلس، صتاريخ األدب العربي، عصر الد (5)
 .3-2الصؼ، ثية (6)
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كظمـ النفس بارتكاب المعاصي فمثبلن: الحكـ كطأ  ،كمف تجاكزات الحكـ لمعدؿ ظممه لنفسه
نما أمر مالؾ باإلطعاـ  ،فقاؿ له أبك إبراهيـ : ال أدرم إال الصياـ ،ه في نهار رمضافتجاري كا 

 .(1)كأمير المؤمنيف ال ماؿ له إنما هك ماؿ المسمميف أخذ الحكـ بقكله ،لمف له ماؿ

ٕ  تعػالى: ﴿أف فعؿ الحكـ يذكرنا بقكله ،يتضح مما سبؽ ٍَ ٱرَّقَ ٌَّ ٱنَِّزٚ ُٓى   إَِرا اْ إِ ئِ  َيغَّ
ٛ  ي   ف  غَٰ  ٍِ ٍَ ٱنشَّ  طَٰ

ج   ُْى يا ٌَ رََزكَُّشْٔا فَئَِرا  أم الػذيف اتقػكا إذا أصػابهـ كألػـ بهػـ  طػائؼ مػف الشػيطاف؛  ،(2)﴾ٕٔٓ ِصذُشٔ
فالشػػاهد مػػف ذلػػؾ أف الحكػػـ عنػػدما ارتكػػب  (3)تػػذكركا عقػػاب ا كتكابػػه مبصػػركف؛ أم إلػػى الحػػؽ

 .بحث عف سبؿ لتكفير هذا الذنب  ،معصية في نهار رمضاف

الػػذم ؛ مؤشػػر عمػػى العػػدؿ  كيبلحػػظ أف  أخػػذ الحكػػـ بقػػكؿ أبػػي إبػػراهيـ كقكلػػه مػػف أصػػعب األقػػكاؿ
ألسػباب خميػؿ الكبيسػي: "قػاؿ لكػف السػؤاؿ لمػاذا يحتػـر الحكػاـ أقػكاؿ العممػاء؟  ،اتصؼ به الحكػـ 

لديف:  تتعمؽ باإليماف كالتقكل كالتمسؾ بتعاليـ الشريعة عمى أساس أف الفقهاء هـ القائمكف بأمكر ا
إٌف األخػذ بقػكؿ أبػي إبػراهيـ إف  ،(4)كاستنباط األحكاـ كالقضاء كالفتيا كالصبلة كالخطبة كغير ذلؾ

كأركع مػا ذكػر قػكؿ أبػي عبػد ا جعفػر بػف محمػد  ،لشػرع ا(5)دؿ فانما يػدؿ عمػى تقػكا  كتعظيمػه
 ،التقػػكل مػػف أخرجػػه ا مػػف ذؿ المعاصػػي إلػػى عػػزعمػػي بػػف أبػػي طالػػب قػػاؿ : "بػػف الحسػػيف بػػف 

كمػػف لػػـ  ،كمػػف خػػاؼ ا  أخػاؼ ا منػػه كػػؿ شػيء ،كأعػػز  ا بغيػػر عشػيرة ،أغنػا  ا بغيػػر مػاؿ
 .(6)..".يخؼ ا أخافه ا مف كؿ شيء

 رجبٔصاد انًُصٕس ثٍ ػبيش نهؼذل:  ثبنثبً:

بلمية استمرت الخبلفة اإلسفبعد أف  ،لقد قاـ المنصكر بف عامر بنزع السمطة مف الخميفة الشرعي
جاء المنصكر بف عامر كأبناؤ  فانتزعكا منها  ،في األندلس تجمع بيف السمطتيف الزمنية كالركحية

 ،(7)كاستبدكا باألمر عمى الخميفة الشرعي ،السمطة الزمنية في عهد الخميفة األمكم هشاـ المؤيد
                                  

 .100، ص 2عياض، ترتيب المدارؾ، ج (1)
 .201: ية ثاألعراؼ، (2)
 .233المحمي كالسيكطي، تفسير الجبلليف، ص  (3)
 .99دكر الفقهاء في الحياة السياسية كاالجتماعية باألندلس في عصر اإلمارة كالخبلفة، ص  (4)
اؿ لهاركف الرشيد في سير  مع عسكر  اتؽ ا فمما سمع هاركف قكؿ اليهكدم نزؿ مف فرسه ق ركم أف يهكديان  (5)

 .231، ص 1ككذا العسكر نزلكا تعظيما السـ ا العظيـ ؛ البركسكم، تنكير األذهاف، ج
 .381، ص 2اليعقكبي، تاريخ اليعقكبي، مج (6)
 .87العبادم، دراسات في تاريخ المغرب كاألندلس، ص  (7)
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 عاـنقؿ المنصكر بيكت األمكاؿ  ،كمف الدالئؿ عمى أف الخميفة هشاـ ال يممؾ شيئان 
فمـ يزد شيئان إال أف تأك  فعرؼ هشاـ المؤيد  ،( مف قصر قرطبة إلى الزاهرةـ996=ق386)

 كقاؿ:
 

ـــــــــــب أن مثمـــــــــــي ـــــــــــيس مـــــــــــن العجائ  أل

 يــــــــــــرى مــــــــــــا قــــــــــــل ممتنعــــــــــــا عميــــــــــــو  

   
ــــــــــــا ــــــــــــدنيا جميع ــــــــــــذ باســــــــــــمو ال  وتؤخ

ـــــــــو   ـــــــــي يدي ـــــــــن ذاك شـــــــــيء ف ـــــــــا م  وم

   
 إليـــــــــــــــو تحمـــــــــــــــل األمـــــــــــــــوال  طـــــــــــــــرا

(1)ويمنـــــــــع بعـــــــــض مـــــــــا يجبـــــــــى إليـــــــــو  
 

   
المعػػػركؼ  ،المحسػػػف الػػػكزير الحاجػػػب تجػػػاكزات المنصػػػكر أنػػػه نكػػػب جعفػػػر بػػػف عثمػػػاف أبػػػا كمػػػف

كلمػػا  ،كتقمػػد الػػكزارة فػػي عهػػد الحكػػـ كالمستنصػػر ،أيػػاـ الناصػػر عمػػؿ كاتبػػان  حيػػث  ،(2)بالمصػػحفي
كأبعػد  عػف الحجابػة كأكدعػه  ،انتقمت الخبلفة لهشاـ تصرؼ في  أمكر الدكلة المنصػكر بػف عػامر

أخػػػػػػػرل إلػػػػػػػى السػػػػػػػجف إلػػػػػػػى أف مػػػػػػػات عػػػػػػػػاـ نكبتػػػػػػػه سػػػػػػػنيف: مػػػػػػػرة يطمػػػػػػػػؽ ك  كاسػػػػػػػتمرت ،السػػػػػػػجف
 ػ (3)(ـ982=ق372)

 :فمف شعر المصحفي

ـــــــــت ـــــــــا تولَّ ـــــــــام لم ـــــــــى األي  صـــــــــبرت عم

 وألزمـــــــــت نفســـــــــي صـــــــــبرىا فاســـــــــتمرت  

   
ــــــــب كيــــــــف اصــــــــطباره  فيــــــــا عجبــــــــًا لمقم

 ولمـــــــنفس بعـــــــد العـــــــز كيـــــــف اســـــــتذلت  

   
ــــــى ــــــنفس إل حيــــــث يجعميــــــا الفت  ومــــــا ال

ــــــــــت وا     ــــــــــت تاق ــــــــــبن طمع  ل اســــــــــتذلتف

   
 وكانـــــــت عمـــــــى األيـــــــام نفســـــــي عزيـــــــزة

 فممـــــــا رأت صـــــــبري عمـــــــى الـــــــذل ذلـــــــت  

   
ــــــةً  ــــــوتي كريم ــــــس م ــــــا نف ــــــا ي ــــــت لي  وقم

ـــــــت   ـــــــم ول ـــــــا ث ـــــــدنيا لن ـــــــت ال ـــــــد كان (4)فق
 

   
 ستعطؼ المنصكر قائبلن:االمصحفي 

 عفــــــــــــــــــــا ا عنــــــــــــــــــــك إل رحمــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــدا   ـــــــــــــــــــــوك إن أبع  تجـــــــــــــــــــــود بعف

   

                                  
 .184مؤلؼ مجهكؿ، .ذكر ببلد األندلس، ص  (1)
جعفػػػر بػػػف عثمػػػاف: هػػػك مػػػف أهػػػؿ العمػػػـ كاألدب، كػػػاف نػػػاظران فػػػي األمػػػكر قبػػػؿ المنصػػػكر بػػػف عػػػامر، ثػػػـ قػػػكم  (2)

المنصػػكر بصػػبح كتعكيمهػػا عميػػه كتغمػػب ابػػف عػػامر كنكػػب جعفػػر فمػػات فػػي النكبػػة ؛ الضػػبي، بغيػػة الممػػتمس فػػي 
 .314تاريخ رجاؿ أهؿ األندلس، ص

 .153ابف خاقاف، مطمح األنفس، ص (3)
 .157-156؛ ابف خاقاف، مطمح األنفس، ص 604-603، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (4)
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 لـــــــــــئن جـــــــــــل ذنـــــــــــب ولـــــــــــم أعتمـــــــــــده

 يـــــــــــــــــدا فأنــــــــــــــــت أجـــــــــــــــــل وأعمــــــــــــــــى  

   
 ألـــــــــــــم تـــــــــــــر عبـــــــــــــدا عـــــــــــــدا طـــــــــــــور

 ومـــــــــــــولى عفـــــــــــــا ورشـــــــــــــيدا ىـــــــــــــدى  

   
ـــــــــــــــــــــــو  ومفســـــــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــــر تالفيت

 فعــــــــــــــــاد فأصــــــــــــــــمم مــــــــــــــــا أفســــــــــــــــدا  

   
 أقمنــــــــــــي أقالــــــــــــك مــــــــــــن لــــــــــــم يــــــــــــزل

(1)يقيـــــــــــك ويصـــــــــــرف عنـــــــــــك الـــــــــــردى  
 

   
كهكػذا  ،كعصػينا  فػأمكف منػا يػدؾ ،إنػؾ أطعػت ا فأيػدؾ ،كتب المصحفي لممنصكر: " يػا مػكالي

قاب المعصية كأنػت بػيف انتقػاـ تشػفي بػه نفسػؾ كتجػاكز فتضػاعؼ بػه إلػى يككف ثكاب الطاعة كع
ًٛؼذب"ما ال نهاية أجرؾ قاؿ تعالى  ًِ ذب أَْدَٛذب انَُّذبَط َج ًَ َْذب فََكأَََّ ٍْ أَْدَٛب َي ف (2) "َٔ كهػذا مػا ال تبمغػه كا 

...كالعقكبػة حقػؾ كالتجػاكز فضػمؾ ككػؿ الحكػـ إلػى كرمػؾ المشػهكر كعػػدلؾ .فػاؽ فضػمنا كال نباريػه
 .(3)....المأثكر

تقمػػد مناصػػب عميػػا فػػي الدكلػػة اإلسػػبلمية فػػي  ،نسػػتنتج ممػػا سػػبؽ أف جعفػػر بػػف عثمػػاف المصػػحفي
لػـ تكضػح لنػا المصػادر لمػاذا نكػب المنصػكر بػف عػامر ك  ،كحاجبػان  كمرة كزيػران  فمرة كاتبان  ،األندلس
عفػر بػف عاقبػه؟  هػؿ  لخػكؼ المنصػكر بػف عػامر مػف جفهػؿ كجػد عنػد  اختبلسػات ماليػة  ،جعفر

 ؟ اف له نفكذ في عهد الناصر كالحكـعثماف خاصة أنه ك

فمػا هػي  ،المتعارؼ عميه أف السجف يككف لممنحرفيف كالمجرميف كالمتجاكزيف لؤلخػبلؽ كحػدكد ا
التهمػػة التػػػي كجهػػػت لممصػػػحفي لكػػػي نحكػػػـ أف تصػػرؼ المنصػػػكر عػػػدؿ أـ تجػػػاكز لمعػػػدؿ ؟ يبػػػدك 

لػك كػاف  ،اف نابعان مف خػكؼ المنصػكر مػف أبػي جعفػرلمباحث  أف سجف المصحفي كنكبته إنما ك
  .فمماذا أحسف ابف المنصكر ألبناء أبي جعفر كهذا ما سنكضحه فيما بعد ،تصرؼ الناصر عدؿ

فػػػأمر  ،أك يزيػػػدكف ثمانمائػػػةكػػػاف عػػػددهـ ك  ،نكػػػب الصػػػقالبةأنػػػه  ،كمػػػف تجػػػاكزات المنصػػػكر لمعػػػدؿ
 .(4)ـاخراجهـ مف القصر فأخرجهبالمنصكر الحاجب المصحفي 

ف  يركل أف المنصكر بػف عػامر قػاؿ: إذ  ،مكقؼ المنصكر مف مكسى بف عدركف لـ يكف عادالن كا 
 ،قػاؿ عمػرك الكبلسػجي: أتمنػي أف تػكليني المدينػة ،كقاؿ ألصػحابه: تمنػكا ،البد أف نممؾ األندلس

                                  
 . 160-159ابف خاقاف، مطمح األنفس، ص (1)
 .32المائدة ، ثية  (2)
 .192مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (3)
 .152، ص 4ابف خمدكف، تاريخ ابف خمدكف، ج (4)
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 قػػاؿ أبػػك الحسػػف النبػػاهي: أنػػا أحػػب أف ،قػػاؿ ابػػف المرعػػزم: أشػػتهي القضػػاء فػػي السػػكؽ كاألحكػػاـ
كمػػػف قػػػكؿ السػػػفهاء فممػػػا ممػػػؾ ابػػػف  ،(1)قػػػاؿ مكسػػػى ابػػػف عػػػدركف قػػػكالن قبيحػػػان  ،تػػكليني قضػػػاء مالقػػػة

 ،كأعطى كؿ كاحد ما تمنى ،كلى عمران المدينة كالمرعزم أحكاـ السكؽ كأبا الحسف القضاء ،عامر
 .(2)قاؿ: أخذ مني ماالن عظيمان أفقرني لقبح قكليف قبيحان  أما مكسى الذم قاؿ قكالن 

لكف هػؿ يحػؽ لممنصػكر  ،ككؿ كاحد أبمغه ما تمنى ،أف المنصكر كفٌى بكعد  مع أصحابه يبلحظ
 ،أف يسػيطر عمػى أمػكاؿ مكسػى بػف عػدركف؛ ألنػه قػػاؿ  قػكالن قبيحػان ؟ يػرل الباحػث أنػه ال يحػؽ لػػه

  .كيعدُّ ذلؾ تجاكزا لمعدؿ
ال فبل عهد  ،كمناط الكفاء كالبر أف يتعمؽ بالخيرقاؿ محمد الغزالي: " في عصػياف كال يمػيف فػي كا 

 .(3)مأثـ"
يقػاؿ: إف خاصػة الحكػـ  ،كمف األمػكر الدالػة عمػى تجػاكزات المنصػكر المكقػؼ مػف شػكاكل العامػة

 قائبلن: نصكر عنها الطرؼ مع إيثار  لمعدؿظهرت منهـ أمكر قبيحة غض الم
 ،تسمـ مف معرتهـفينبغي لمرعية أف تميف لهـ كترفؽ في معاممتهـ ف ،"هـ أمناؤنا كتقاتنا عمى الحـر

يبػػدك لنػػا أف هػػذا التصػػرؼ تجػػاكزان لمعػػدؿ؛ ألف  ،(4)إذ لػػيس يمكننػػا فػػي كػػؿ كقػػت اإلنكػػار عمػػيهـ "
كطالػب العامػة أك الرعيػة بػالرفؽ  ،المنصكر غض الطرؼ عمى خاصته الذيف ارتكبػكا أمػكران قبيحػة

لػػـ يسػػمع  قكلػػه أ ،فممػػاذا ال يمكػػف لممنصػػكر أف ينكػػر عمػػيهـ األمػػكر القبيحػػة فػػي كػػؿ كقػػت ،بهػػـ
شَ  ُكُزُى  تعالى: ﴿  ٛ خٍ  َخ ِشَجذذ   أُيَّ ٌَ  نِهَُّذبطِ  أُخ  ُيُشٔ ُشٔفِ  رَذأ  ؼ  ًَ

ُ   ثِذٲن  رَ َٔ ٌَ  ٕ ذ َٓ  ٍِ َُكذشِ  َػذ ًُ
ٌَ  ٱن  ِيُُذٕ رُؤ  َٔ   ِ  ثِذٲَّللَّ

  ٕ نَ َٔ  ٍَ مُ  َءاَي  ْ تِ  أَ ِكزَٰ ٌَ  ٱن  ش   نََكب  ٛ ُٓى  َخ ُٓىُ  ا نَّ  ُ ٌَ  ي  ِيُُذٕ ؤ  ًُ
ُْىُ  ٱن  ثَذُش أَك  ِغذقُ  َٔ فَٰ ٌَ ٱن  كقكلػه تعػالى: (5) ﴾ٓٔٔ ٕ

ُٓى  ﴿
َُّٰ كَّ ٍَ إٌِ يَّ ضِ  فِٙ ٱنَِّزٚ َس  حَ  أَ َبُيٕاْ  ٱِل  ٰٕ هَ اْ  ٱنصَّ ُٕ َءارَ أََيُشْٔا ثِٲن   َٔ َٔ حَ  ٰٕ َك ُشٔفِ ٱنضَّ ؼ  اْ  ًَ  ٕ َٓ ََ َٔ  ٍِ َُكِش   َػ ًُ

 ٱن 

 ِ َّلِلَّ قِجَخُ  َٔ ُُيٕسِ  َػٰ  .(6) ﴾ٔٗ ٱِل 

                                  
الن قبيحػػان قػػاؿ إذا صػػرت يػػا محمػػد حاكمػػان لؤلنػػدلس فرغبتػػي إليػػؾ أف تركبنػػي حمػػاران كتجعػػؿ كجهػػي إلػػى قفػػا  قػػك  (1)

 .373كظهرم إلى رأسه كتزفني في األسكاؽ عمى تمؾ الحاؿ ، عقيبلف، أبطاؿ كمكاقؼ، ص 
ألحمػػر، ؛ ا466، ص1؛ الخطيػػب، اإلحاطػػة فػػي أخبػػار غرناطػػة، ج 81النبػاهي، تػػاريخ قضػػاة األنػػدلس، ص (2)

 .172-171إسماعيؿ، أعبلـ المغرب كاألندلس في القرف الثالث، ص
 .56خمؽ المسمـ، ص (3)
 .374ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص  (4)
 .110أؿ عمراف، ثية  ( 5)
 .41الحج، ثية  (6)



119 
 

فقػد كثػر قكلػه عػف انقػراض دكلػة  ،جمعػةكمف تجاكزات المنصكر لمعدؿ مكقفه مػف محمػد بػف أبػي 
 .(1)فخرست األلسف ،كصمبه ،ثـ قتمه ،قطع لسانهف ،المنصكر بف عامر

ال أدرم ما هي الجريمة التي ارتكبها محمد  ،تصرؼ المنصكر تجاكز لمعدؿفي أف  يرى الباحثو 
لػة العامريػة فمجػرد القػكؿ أك التنبػؤ بػزكاؿ الدك  ،بف أبي جمعة لكي يقطع لسانه ثـ يقتؿ ثػـ يصػمب

هػػؿ هػػذا الرجػػؿ قتػػؿ نفسػػا لكػػي يقتػػؿ؟ هػػؿ خػػرج عػػف اإلسػػبلـ لكػػي  ،يكػػكف سػػببا لقطػػع لسػػانه كقتمػػه
 ؟ يقتؿ؟ هؿ ارتكب الفاحشة لكي يقتؿ

 : حسب لممنصكر قتمه لكلد  عبد اكمف األمكر التي ال ت

أال يرحػؿ  المنصػكر مػرة عصػا  كلػد  كلجػأ إلػى ممػؾ سػمكرة كحمػؼ :هناؾ ركاية لمذهبي قاؿ فيهػاك 
منصػكر مػع الػكزير عبػد الكقيػؿ إٌف عبػد ا بػف  ،(2)فسػممك  إليػه فػأمر بقتمػه قػرب سػمكرة ،إال بابنه

ا بػػػف عبػػػد العزيػػػز دبػػػرا مػػػؤامرة كتحالفػػػا مػػػع عبػػػد الػػػرحمف بػػػف مطػػػرؼ صػػػاحب سرقسػػػطة  هػػػذ  
بنػػه عبػػد ا فالمنصػػكر قتػػؿ ا ،كاقتسػػاـ األنػػدلس ،المػػؤامرة هػػدفها أف يقتػػؿ عبػػد ا أبػػا  المنصػػكر

ثػػػـ أقالػػػه بعػػػد ذلػػػؾ عػػػف الػػػكزارة كاعتقمػػػه  ،كصػػػرؼ الػػػكزير عبػػػد ا بػػػف عبػػػد العزيػػػز عػػػف طميطمػػػة
هؿ يجكز لممنصكر أف  ،مجرد تفكير ،لنفترض جدالن أف عبد ا فكر أف يخرج عف كالد  ،(3)بدار 

الباحػث أف تصػرؼ يقتمه؟ فاإلنساف إذا هـ بسيئة كلـ يفعمها ال تكتب لػه فقياسػان عمػى ذلػؾ  كيػرل 
 المنصكر بف عامر تجاكزان لمعدؿ.

قيػػػػؿ: إٌف تصػػػػرفه كػػػػاف سياسػػػػيا صػػػػارمان خاليػػػػان مػػػػف كػػػػؿ عاطفػػػػة إال عاطفػػػػة االحتفػػػػاظ بػػػػالنفس  
 ،(4)كالسمطاف... تصرؼ أسكة ببني أمية

؛ حيػث دعػا  ابػف (5)كمػف تجػاكزات المنصػكر لمعػدؿ مكقفػه مػف أصػبغ بػف الفػرج بػف فػارس الطػائي
 ،سبحاف ا يا منصكر أنا ال  أرل الجمعة أقامت به :فامتنع كقاؿ ،بلة كالخطبةعامر لتكلى الص

                                  
 .397ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص (1)
 .126، ص 17ير أعبلـ النببلء، جس (2)
 .62هػ، ص 477-هػ 92ة في العصر اإلسبلمي، مالبيمي، طميط (3)
 .551عناف، دكلة اإلسبلـ في األندلس، ص (4)
هػ  390في الدكلة العامرية تكفي  جميبلن  أصبغ بف الفرج بف فارس الطائي أحد أكابر عمماء قرطبة كاف فقيهان  (5)
 .251، ص2رؾ، ج ـ ،عياض ترتيب المدا1000=
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فػػألح كامتنػػع، كأقسػػـ عمػػى ذلػػؾ كلػػك  ،فألزمػػه المنصػػكر ذلػػؾ، كأظهػػر إكراهػه عميػػه ،فكيػؼ أقػػـك بهػػا
 .(1)فسخط عميه المنصكر عندها، كعزله عف القضاء كالفتيا ،ناله العقاب

كالفتيػػا؟ أف يعزلػػه عػػف القضػػاء  لممنصػػكر يبػػرر بػػة أمػػركالخطهػػؿ رفػػض أصػػبغ لمنصػػب الصػػبلة 
؟ يبػػدك لمباحػػث أف رفػػض أصػػبغ تجػػاكز فػػي الفتيػػا لكػػي يقػػكـ بعزلػػه ؟ هػػؿكهػػؿ تجػػاكز فػػي القضػػاء

لممنصػػكر لعزلػػه كاعتبػػر عزلػػه تجػػاكزان كعػػزالن بغيػػر كجػػه  لمنصػػب الصػػبلة كالخطبػػة ال يكػػكف مبػػرران 
 .حؽ

د الممػػؾ بػػف منػػذر كأبػػي عبيػػد ا الجبيػػرم؛ حيػػث كمػػف تجػػاكزات المنصػػكر لمعػػدؿ المكقػػؼ مػػف عبػػ
كصػػاحب دكلتػػه  ،اتهػػـ أبػػا عبيػػد ا الجبيػػرم مػػع عبػػد الممػػؾ بػػف منػػذر باالنقضػػاض عمػػى هشػػاـ

كذلػػػؾ لخدعػػػة لحقتػػػه مػػػف ابػػػف عػػػامر  ،المنصػػػكر قيػػػؿ: أبػػػك عبيػػػد ا أقػػػر هػػػك كعبػػػد الممػػػؾ بػػػذلؾ
قػػاؿ:  ،أمػػا ابػػف المكػػكل ،مػػف المحػػاربيف ألنػػه ،أمػػا فتػػاكل العممػػاء فػػالبعض أفتػػى بالقتػػؿ ،بػػاإلقرار

أمػا عبيػد ا  ،أمػر ابػف عػامر بقتػؿ عبيػد ا كصػمب ابػف منػذر ،هؤالء همكا بمعصية كلـ يفعمكها
كقػػد ركيػػت كػػذا كسػػمعت كػػذا كجمػػب اآلثػػار فػػي  ،كقػػاؿ: "معػػاذ  ا أف أفعػػؿ هػػذا ،أنكػػر الػػتهـفقػػد 

 .(2)بسه هك كعدد مف العمماءأمر بحف ،نكث البيعة كبلـ عبيد ا لـ يجد نفعان 
كقػد قػاؿ لػه ابػف المكػكل: إنػه هػـ  ،يبدك لمباحث أف تصػرؼ المنصػكر لػـ يكػف هػك األحػكط لدينػه 

الػذم  ،عبيػد ا الجبيػرم ككلػـ يفعمهػا إذف فممػاذا يصػمب عبػد الممػؾ ؟ كلمػاذا يحػبس أبػ ،بمعصػية
 .نفى التهـ عنه

عندما أراد هشاـ الصػبلة  ،محمد بف السميـ مف تجاكزات المنصكر بف عامر مكقفه  مف القاضيك 
ثػـ   ،قاؿ ابف السميـ: ما تغني صبلة أمير المؤمنيف عنػه ،عمى كالد  كاف عمر  إحدل عشر عاما

كقػاؿ لػكال  ،يقاؿ: إنه نكل تقديـ الصػبلة عميػه ،برز القاضي مف الصؼ متقدما لمناس خمؼ هشاـ
 ،كلست بأشد عقكبته تقديمه عمى األمة صبياكقاؿ:  ،أني نكيت الصبلة بمقامي لدفف بغير صبلة

 .(3)فسػػػعى فػػػي تهػػػكيف أمػػػر  كالتعػػػرض ألحكامػػػه ،كصػػػمت الكممػػػات البػػػف عػػػامر ،لػػػـ يػػػدرؾ الحمػػػـ
 

هشػػاـ ة كقكلػػه: إٌف الحكػػـ أخطػػأ فػػي تكليػػ ،يتضػػح لنػػا أف مكقػػؼ القاضػػي مػػف هشػػاـ مكقػػؼ عػػدؿ
حكامػػه مكقػػؼ فيػػه تجػػاكز أمػػا مكقػػؼ ابػػف عػػامر مػػف ابػػف السػػميـ فػػي تهػػكيف أمػػر  كأ  ،مكقػػؼ عػػدؿ

 .لمعدؿ
 

                                  
 .251، ص 2عياض، ترتيب المدارؾ، ج(1)
 .188، ص ـ.ف (2)
 .179ـ.ف ، ص(3)
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كمػػف تجػػاكزات المنصػػكر لمعػػدؿ مكقفػػه مػػف أصػػبغ بػػف الفػػرج بػػف فػػارس الطػػائي؛ حيػػث دعػػا  ابػػف 
سبحاف ا يا منصكر أنا ال  أرل الجمعة أقامت به،  :عامر لتكلى الصبلة كالخطبة، فامتنع كقاؿ

امتنػػع، كأقسػػـ عمػػى ذلػػؾ كلػػك فكيػؼ أقػػـك بهػػا، فألزمػػه المنصػػكر ذلػػؾ، كأظهػػر إكراهػه عميػػه، فػػألح ك 
 .(1)ناله العقاب، فسخط عميه المنصكر عندها، كعزله عف القضاء كالفتيا

كالفتيػػا؟ أف يعزلػػه عػػف القضػػاء  لممنصػػكر يبػػرر هػػؿ رفػػض أصػػبغ لمنصػػب الصػػبلة كالخطبػػة أمػػر
كهػػؿ تجػػاكز فػػي القضػػاء؟ هػػؿ تجػػاكز فػػي الفتيػػا لكػػي يقػػكـ بعزلػػه؟ يبػػدك لمباحػػث أف رفػػض أصػػبغ 

لممنصػػكر لعزلػػه كاعتبػػر عزلػػه تجػػاكزان كعػػزالن بغيػػر كجػػه  لصػػبلة كالخطبػػة ال يكػػكف مبػػرران لمنصػػب ا
 حؽ.

كمػػف تجػػاكزات المنصػػكر لمعػػدؿ المكقػػؼ مػػف عبػػد الممػػؾ بػػف منػػذر كأبػػي عبيػػد ا الجبيػػرم؛ حيػػث 
اتهػػـ أبػػا عبيػػد ا الجبيػػرم مػػع عبػػد الممػػؾ بػػف منػػذر باالنقضػػاض عمػػى هشػػاـ، كصػػاحب دكلتػػه 

: أبػػػك عبيػػػد ا أقػػػر هػػػك كعبػػػد الممػػػؾ بػػػذلؾ، كذلػػػؾ لخدعػػػة لحقتػػػه مػػػف ابػػػف عػػػامر المنصػػػكر قيػػػؿ
بػػاإلقرار، أمػػا فتػػاكل العممػػاء فػػالبعض أفتػػى بالقتػػؿ، ألنػػه مػػف المحػػاربيف، أمػػا ابػػف المكػػكل، قػػاؿ: 
هؤالء همكا بمعصية كلـ يفعمكها، أمػر ابػف عػامر بقتػؿ عبيػد ا كصػمب ابػف منػذر، أمػا عبيػد ا 

كقػػاؿ: "معػػاذ  ا أف أفعػػؿ هػػذا، كقػػد ركيػػت كػػذا كسػػمعت كػػذا كجمػػب اآلثػػار فػػي  ،تهـأنكػػر الػػفقػػد 
 .(2)أمر بحبسه هك كعدد مف العمماءف، نكث البيعة كبلـ عبيد ا لـ يجد نفعان 

يبدك لمباحث أف تصػرؼ المنصػكر لػـ يكػف هػك األحػكط لدينػه، كقػد قػاؿ لػه ابػف المكػكل: إنػه هػـ  
عبيػد ا الجبيػرم، الػذم  كمػاذا يصػمب عبػد الممػؾ ؟ كلمػاذا يحػبس أبػبمعصػية، كلػـ يفعمهػا إذف فم

 نفى التهـ عنه.
مف تجاكزات المنصكر بف عامر مكقفه  مف القاضي محمد بف السميـ، عندما أراد هشاـ الصػبلة ك 

عمى كالد  كاف عمر  إحدل عشر عاما، قاؿ ابف السميـ: ما تغني صبلة أمير المؤمنيف عنػه،  ثػـ 
ي مف الصؼ متقدما لمناس خمؼ هشاـ، يقاؿ: إنه نكل تقديـ الصػبلة عميػه، كقػاؿ لػكال برز القاض

أني نكيت الصبلة بمقامي لدفف بغير صبلة، كقاؿ: كلست بأشد عقكبته تقديمه عمى األمة صبيا، 
 .(3)كصػػػمت الكممػػػات البػػػف عػػػامر، فسػػػعى فػػػي تهػػػكيف أمػػػر  كالتعػػػرض ألحكامػػػه ،لػػػـ يػػػدرؾ الحمػػػـ

 

                                  
 .251، ص 2عياض، ترتيب المدارؾ، ج(1)
 .188ـ.ف ، ص (2)
 .179ـ.ف ، ص(3)
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الة عمى تجاكز العدؿ عند المنصكر تعييف مكظؼ سِّييء لـ يكف المنصكر بف كمف المؤشرات الد
كلػػػي  ،عػػػامر مكفقػػػان فػػػي اختيػػػار أحمػػػد بػػػف عبػػػد ا بػػػف محمػػػد بػػػف عػػػركس المػػػكركرم الحضػػػرمي

صادر المككس كارتكب الجرائـ كأغرؽ في  ،القضاء ثـ صحب ابف عامر ناؿ الكزارة كتقمد المدينة
كتػرؾ مػف المػاؿ مػاال كثيػرا ممػا غمػه فحػاز ابػف عػامر عمػى  ،(ـ976=ق366ظمـ العباد كتػكفي )

 .(1)أكثر 
كمػف تجاكزاتػه أيضػان تعيػيف أبػي العاصػي أميػة بػػف أحمػد بػف حمػزة القرشػي المركانػي : تػكلى البػػف 

كػاف متػأخران  ،كتفريػؽ الصػدقات ،كفي بناء الجكامػع كالحصػكف ،عامر  اإلنفاؽ في سبيؿ األمانات
إلػػى المنصػكر درهمػػيف زعػـ أنهمػػا بقيػػا لػه مػػف صػػدقة  غفبلتػػه صػرؼ يكمػػان كمػػف  ،فػي عممػػه كعقمػه

نه لـ يجد ما يدفعهما فضحؾ المنصكر  .(2)كا 
 ،نسػػتنتج ممػػا سػػبؽ أف المنصػػكر لػػـ يكػػف مكفقػػان فػػي اختيػػار الرجػػؿ المناسػػب فػػي المكػػاف المناسػػب

 .كهك غير كؼء لهذا المنصب ،حيث اختار أبا العاصي
فغنػت بػه  ،تغزؿ فيه بصبح أـ المؤيػد جارية قاؿ بعض الشعراء شعران كمف تجاكزات المنصكر قتؿ 

 .(3)جارية أدخمت عمى المنصكر بف عامر ليبتاعها فأمر بقتمها
 ال ريب أف تصػرفه  ،لمجرد قكلها شعر عف صبح ،ف عامر جاريةبالمنصكر  يقتؿ بأم كجه حؽف

 يقكؿ الشاعر:  ،لمعدؿ مع الجارية تجاكز
ــــــــــــــــــت مق ــــــــــــــــــدرال تظممــــــــــــــــــن إذا كن  ت

 فــــــــــــــالظمم آخــــــــــــــره يأتيــــــــــــــك النــــــــــــــدم  

   
 تنــــــــــام عينــــــــــاك والمظمــــــــــوم منتصــــــــــب

(4)يــــــــدعو عميــــــــك وعــــــــين ا لــــــــم تــــــــنم  
 

   
كأعجبنػػي قػػكؿ عقػػيبلف قػػاؿ: " إف  ،دارت أحاديػػث كثيػػرة حػػكؿ عبلقػػة صػػبح بالمنصػػكر بػػف عػػامر

 فالجديػػة التػػي اكتنفػػت أعمػػاؿ الحاجػػب ،القػػكؿ عػػف قصػػة غراميػػة بػػيف المنصػػكر كصػػبح مبػػالغ فيػػه
المنصػػكر بػػف عػػامر كصػػدؽ الجهػػاد الػػذم شػػمؿ حياتػػه كمهػػا كالطمكحػػات البعيػػدة التػػي كانػػت تبػػدك 

 .(5)كؿ هذ  تجعؿ القصة مبالغان فيها" ،لسانه عمى

                                  
 .171، ص 2عياض، ترتيب المدارؾ، ج(1)
 .252ـ.ف ، ص(2)
، طكؽ الحمامة، ص (3)  . 119ابف حـز
 .85الجكزم، التبصرة، ص (4)
 373أبطاؿ كمكاقؼ، ص (5)
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 ساثؼبً: رجبٔصاد ػجذ انًهك ثٍ ػبيش نهؼذل:

 أيف تقػكل ا عنػد المظفػر بػف عػامرفػ ،(1)التكمؼ في شػرب النبيػذمف تجاكزات عبد الممؾ لمعدؿ، 
 كهك يشرب النبيذ؟
 :حيث قاؿ الشاعر

 أرى الخمـــــــــر نـــــــــارًا والنفـــــــــوس جـــــــــواىر

ـــــــواىر   ـــــــاع الج ـــــــدت طب ـــــــبن شـــــــربت أب  ف

   
 فـــــــال تفضـــــــحن الـــــــنفس يومـــــــًا بشـــــــربيا

ــــــا بحســــــن الســــــرائر   ــــــق مني ــــــم يب (2)إن ل
 

   
 :ٔصاد دكبو اِلَذنظ فٙ ػٓذ انفزُخخبيغبً:  رجب

فػػػي المجػػػكف كشػػػرب  ،يػػػه كأخيػػػهعبػػػد الػػػرحمف بػػػف عػػػامر ظمػػػـ نفسػػػه  حيػػػث سػػػمؾ غيػػػر طريػػػؽ أب
ككػػػذلؾ مػػػف ظممػػه لػػػه مكقػػػؼ مػػف الخميفػػػة الشػػػرعي  ،(4)كقيػػػؿ: أنػػػه سػػـ أخػػػا  عبػػػد الممػػؾ (3)الخمػػر
قيػؿ فػي   ،كأهـ ما قيؿ عنه مف ظمػـ كفسػاد ،(5)دس له مف يخكفه إف لـ يجعمه كليان لمعهد ،المؤيد

كفعػػؿ العظػػائـ كالمؤيػػد  ،طغػػى كبغػػى كقيػؿ عنػػه ،كهمػػؾ النػػاس ،كشػػرع الفسػػاد ،عهػد  انخػػـر النظػػاـ
 .(6)العهػػػػػػػػد ،كهػػػػػػػػدد المؤيػػػػػػػػد كقػػػػػػػػاؿ: إنػػػػػػػػه عػػػػػػػػاـز عمػػػػػػػػى قتمػػػػػػػػه إف لػػػػػػػػـ يكلػػػػػػػػه ،تحػػػػػػػػت االحتجػػػػػػػػاز

 

قيػػػؿ عػػػف عبػػػد الػػػرحمف: كػػػاف أهػػػؿ قرطبػػػة يبغضػػػكنه كيحتقركنػػػه؛ النغماسػػػه فػػػي المجػػػكف كشػػػرب 
 .(7)الخمر

 

هب جميع ما فقد أمر بنهب دكر ثؿ المنصكر كن ،أما تجاكزات محمد بف هشاـ الممقب )بالمهدم(
ه عبػد الػرحمف بػف اب كأظهر مف الفساد أكثػر ممػا عممػكقمعت األبك  ،في الزهراء مف أمكاؿ كسبلح

كزاد المهػػدم فػػي الغػػي كعمػػد إلػػى نصػػراني يشػػبه المؤيػػد فقصػػد  حتػػى  ،-شػػنجكؿ -عػػامر الممقػػب 
 .(8)كقاؿ: هذا المؤيد فصمى عميه كدفنه ،كأخرجه إلى الناس ،مات

 

                                  
 .84الخطيب، أعماؿ األعبلـ، ص (1)
 .433ابف أبي اصيبعة، عيكف األنباء في طبقات األطباء، ص (2)
 .679، ص8ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج (3)
 .679ـ.ف ، ص(4)
 .679ـ.ف ، ص(5)
 .127-126، ص17الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (6)
 .25اؿ في قرمكنة، صحسيف ، دكلة بني برز  (7)
 .129-128، ص 17الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ص (8)
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 .(1)أخذ يفسد كينهب كيعمؿ كؿ قبيحفف لمعدؿ أما تجاكزات المستعي
 

رجالػػه بقتػػؿ المؤيػػد كقتمػػكا بقرطبػػة نيػػؼ كعشػػريف ألفػػان كفعمػػت عسػػاكر المسػػتعيف مػػالـ يفعمػػه  كقػػاـ
 .(2)النصارم عسؼ كجار كخرب الببلد

مػف  ،عمػى بػاب عػامر فػرأل فارسػان  ابػف حمػكد خػرج يكمػان أٌف  ،مف تجاكزات عمى بف حمكد لمعػدؿك 
قاؿ أخذتػه كمػا يأخػذ النػاس فػأمر  ،؟ مف أيف لؾ هذا العنب :قاؿ له ،ستكقفهاف ان ؿ عنبالبرابر يحم
 .(3)كطيؼ به  البمد كمه ،ككضع رأسه كسط الحمؿ ،بضرب عنقه

ألنػػه سػػرؽ  حيػػث أنػػه قتػػؿ رجػػبلن  ،أف عمػػي بػػف حمػػكد بػػالغ فػػي تطبيػػؽ الحػػدكد ،نسػػتنتج ممػػا سػػبؽ 
ال يطبؽ في  ،حد السرقة هك قطع اليد كأف هذا الحدفكما نعرؼ أف  ،كهذا مخالؼ لتعاليـ اإلسبلـ
 حالة التدهكر االقتصادم. 

 .عمػى تجػاكزات لهػـ أما المأمكف بف حمكد كيحيى بػف حمػكد كالخميفػة المسػتظهر لػـ يعثػر الباحػث
 

مػف تجاكزاتػه قتػؿ ف ،أما المستكفي محمد بف عبد الرحمف بف عبد ا بف عبد الػرحمف بػف الناصػر
)يا كلي العهد يفعػؿ ذلػؾ؛ ألنكػـ تجػكركف  : مستكفيلم قاؿأحد عكاـ الناس  ،(4)حايؾكزير  أحمد ال

 .(5)......كال تصػػػػػػػػػػػػػػمحكف كتغػػػػػػػػػػػػػػدركف كال تكفػػػػػػػػػػػػػػكف فمػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػػـ إال ،كال تعػػػػػػػػػػػػػػدلكف كتفسػػػػػػػػػػػػػػدكف
 

 .لم نعثر عمى تجاوزات لقصر مدة حكمو ،د با ىشاممأما المعت

كحتػى نهايػة  ،(ـ1008=ق399م مػف عػاـ )يتضح لمباحث أف الفترة التي تمت الدكلة العامرية؛ أ
مميئػػػة بػػػالفتف كصػػػدؽ القائػػػؿ: " الفتػػػرة الباقيػػػة فػػػي العصػػػر األمػػػكم  ،(ـ1031=ق422الخبلفػػػة  )

 ،مميئػػػػػػة بػػػػػػالفتف كاالضػػػػػػطرابات ،ـ(1031 =ق422) ذم الحجػػػػػػة سػػػػػػنة 12باألنػػػػػػدلس أم إلػػػػػػى 
كخربػػت فيهػػا مػػدف  ،كتصػػارعت فيهػػا العناصػػر المختمفػػة فػػي الدكلػػة مػػف البربػػر كالصػػقالبة كالعػػرب

 ،كيكفي لمداللة عمى مدل انقساـ الدكلة كاضطرابها في هذ  الفترة األخيرة ،عامرة كالزهراء كالزاهرة

                                  
 .133ـ.ف ، ص(1)
 .284ـ.ف ، ص(2)
 .98، ص1الشنتريني، الذخيرة في محاسف أهؿ الجزيرة، ج (3)
 .397، ص17الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (4)
 .211مجهكؿ، ذكر األندلس، ص (5)
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أف عػػدد الخمفػػاء األمػػكييف الػػذيف حكمػػكا فيهػػا كػػاف يزيػػد عػػف عػػدد الخمفػػاء الػػذيف حكمػػكا قػػبمهـ منػػذ 
 .(1)بداية الدكلة األمكية في األندلس "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .198ندلس مف الفتح العربي حتى سقكط الخبلفة، ص الشطشاط ، تاريخ اإلسبلـ في األ (1)
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 الفصل الرابع
آ ار العدل عند حكام األندلس  فً عهدي اإلمارة 

 والخالفة 

 

 ارة ـ:  آ ار العدل عند حكام األندلس فً عهد اإلمالمبحث األول

 عهد الخالفة :  آ ار العدل عند حكام األندلس فًالمبحث الثاني
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 األول المبحث
 د حكام األندلس في عيد اإلمارةآثار العدل عن

 

سعى حكاـ األندلس إلى تحقيؽ العػدؿ طمعػان فػي الحصػكؿ عمػى اآلثػار المترتبػة عمػى العػدؿ فمػف 
 اآلثار المترتبة عمى العدؿ ما يمي:

 أٔالً : يذجخ انذكبو نهشػٛخ:

لقػد " اتبعػت السػمطة األندلسػية  ،بػتهـمما ال شؾ فيه أف العدؿ يدفع الحكاـ لئلحساف لرعيتهـ كمح
 ،قائمػػة عمػػى أصػػكؿ إسػػبلمية عمكمػػان مػػف سياسػػة العػػدؿ كالرفػػؽ بالرعيػػة ،سياسػػة رشػػيدة مػػع الرعيػػة

 .(1)"كاتباع اإلنصاؼ مع غير المسمميف

فمػف  ،فهناؾ شكاهد تدلؿ عمى محبة الحاكـ لمرعيػة ،كمف اآلثار الهامة لمعدؿ محبة الحاكـ لمرعية
 ،كيصػمي عميهػا ،يحضر الجنػائز... كاف عبد الرحمف  ،بد الرحمف الداخؿ لرعيتهمظاهر محبة ع
  .(2)كيعكد المرضى ،كيخطب عمى المنبر ،الجمع كاألعياد إذا كاف حاضران  ،كيصمى بالناس

يسػػتنجد بػػه كقػػاؿ لػػه: يػػا بػػف الخبليػػؼ  ،(4):" قػػاـ بػػيف يديػػه رجػػؿ مػػف جنػػد قنسػػريف(3)قػػاؿ الػػرازم
 ،مػػف زمػػف ظمػػكـ كدهػػر غشػػكـ قػػٌؿ المػػاؿ إليػػؾ فررنػػا كبػػؾ عػػذت ،ألكػػرميفكالسػػادات ا ،الراشػػديف

فقػاؿ لػه ابػف   ، كربي المجد كالمرجك لمرفػد فأنت كلي الحمد ،كذهب الحاؿ كصير إلي بذاؾ المناؿ
ا: قػد سػمعنا مقالتػؾ فػبل تعػكدٌف كال سػكاؾ  ،لمثمػه مػف إراقػة كجهػؾ بتصػريح المسػألة معاكيػة مسػرعن

ـٌ بؾ خطب ،كاإللحاؼ في الطمبة ذا أل فػي رقعػة  ،فارفعػه إلينػا ،أك أحرقتؾ حاجة أك دهاؾ أمر ،كا 

                                  
 . 287الحجي، التاريخ االندلسي مف الفتح االسبلمي حتى سقكط غرناطة، ص  (1)
 . 37، ص 2المقرم، نفح الطيب، ج  (2)
الرازم أحمد بػف محمػد بػف مكسػى بػف بشػير بػف حمػاد بػف لقػيط الػرازم الكنػاني، كفػد أبػك  عمػى اإلمػاـ محمػد،  (3)

ف أهؿ المساف كالخطابة، كلد أحمد باألندلس، كسمع مف أحمد بف خالد كقاسـ كأصبغ كغيرهما، كػاف كثيػر ككاف م
ـ ، مػف مؤلفاتػه أخبػار ممػكؾ األنػدلس كصػفة قرطبػة، كاالسػتيعاب 955ق=344الركاية حافظان لؤلخبار تكفي عاـ 

نحسػػػػار الحكػػػػـ العربػػػػي مجمػػػػدات(، الكتػػػػب ضػػػػاعت بعػػػػد ا 5فػػػػي أنسػػػػاب مشػػػػاهير أهػػػػؿ األنػػػػدلس يحتػػػػكم عمػػػػى )
 .186-185؛ دنكف، دراسات في تاريخ األندلس، ص29الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، صابف اإلسبلمي. 

قنسريف بالشاـ كهي الجابية كبينها كبيف حمب اثنا عشر ميبلن كفيها كاف قبر هشاـ ابف عبد الممؾ ابػف مػركاف  (4)
 .473" الحميرم، الركض المعطار، ص 
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العدك بؾ بعد رفعها إلى مالكنا كمالكهػا عػف كجهػه  كتكؼ شماتة ،ال تعدك ذكينا تستر عميؾ خمتؾ
كخػػرج النػػاس يعجبػػكف مػػف حسػػف منطقػػه  ،كأمػػر لػػه بجػػائزة حسػػنة ،بػػاخبلص الػػدعاء كحسػػف النيػػة

 ." (1) كبراعة أدبه

بػػدليؿ جػػاء  رجػػؿ مػػف منطقػػة  ،مػػف الػػنص السػػابؽ أف عبػػد الػػرحمف الػػداخؿ يتصػػؼ بالعػػدؿ يتضػػح
غيػػر خاضػػعة لحكمػػه كهػػي قنسػػريف؛ لكػػي ينصػػفه فمػػا الػػذم دفػػع رجػػبلن مػػف منطقػػة بعيػػدة أف يػػأتي 

فمػػػف المؤٌكػػػد أف هػػػذا الرجػػػؿ سػػػمع بعدالػػػة عبػػػد الػػػرحمف الػػػداخؿ مػػػع رعيتػػػه لػػػذلؾ جػػػاء إلػػػى  ،إليػػػه
 األندلس.

 ،فهك يريد أف يغرس فيهـ معػاني العػزة كالكرامػة  ،محبة عبد الرحمف الداخؿ لرعيته كيبلحظ أيضان 
 .فقاؿ لمرجؿ: ارفعها إلينا برقعة

قػػاؿ الرسػػكؿ  ،كأف ال يشػػمت األعػػداء بالرجػػؿ ،بػػاءلقػػد أراد عبػػد الػػرحمف أف يحػػافظ عمػػى قيمػػة األ
كقيػؿ لنبػي ، "(2) كيبتميػؾ"ال تظهر الشماتة في أخيػؾ فيرحمػه ا  -صمى ا عميه كسمـ -محمد 

 ..(3)أم شيء كاف أشد عميؾ في ببلئؾ قاؿ شماتة األعداء  -عميه السبلـ -ا أيكب 

عنػػػدما دعػػػا  إلخػػػبلص الػػػدعاء كحسػػػف ،ككػػذلؾ أراد عبػػػد الػػػرحمف الػػػداخؿ أف يػػػربط النػػػاس بخالقهـ
نهػا لىتربيػة "إ قػاؿ:حيػث  ،كلقد أبػدع الػدكتكر راغػب السػرجاني عنػدما عمػؽ عمػى تمػؾ الركايػة ،النية

أف يربط النػاس بخػالقهـ، ييريػد أف ييعىمِّمهػـ أف يرفعػكا حػاجتهـ  -رحمه ا–رَبانية لشعبه؛ فهك ييريد 
يممكػػه كيممكهػػـ جميعنػػا، ثػػـ مراعػػاةن    -عػػز كجػػؿ - ييريػػد أف ييعىمِّمهػػـ أنػػه ،أكالن  -عػػز كجػػؿ - إليػػه

د السػػؤاؿ قػػاؿ لػػه: فػػارفع إلينػػا حاجتػػؾ فػػي لعكاطػػؼ الػػنفس الداخميػػة، كحفظنػػا لمػػاء كجػػه الرعيػػة عنػػ
 .(4)كال يشمت أحده فيؾ" ،رقعة كي نستر عميؾ

كأجػػرل عبػػد الػػرحمف  ،ككػػذلؾ مػػف صػػكر محبػػة عبػػد الػػرحمف الػػداخؿ لرعيتػػه جػػاء  رجػػؿ مػػف قػػريش
 فكتب إليه عبد الرحمف يفتخر:  ،كطمب الرجؿ التكسع كالزيادة ،عميه اإلنفاؽ

 شـــــــــــــتان مـــــــــــــن قـــــــــــــام ذا امتعـــــــــــــاض

 ضـــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــفرتين نصـــــــــــــــــــالمنت  

   
                                  

 .470، ص3اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج الخطيب، (1)
 . 344النككم، األذكار المنتخب مف كبلـ سيد األبرار، ص (2)
 .114، ص7ابف قتيبة، عيكف األخبار، ج (3)
 .163السرجاني، قصة األندلس مف الفتح لمسقكط، ص (4)
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ـــــــــــــــرًا  وشـــــــــــــــق بحـــــــــــــــراً   فجـــــــــــــــاب قف

 مســـــــــــــــــــــــاميًا لجـــــــــــــــــــــــة ومحـــــــــــــــــــــــال  

   
 فشـــــــــــــــــاد مجـــــــــــــــــدًا وبـــــــــــــــــز ممكـــــــــــــــــاً 

 ومنبـــــــــــــــــــــرًا لمخطـــــــــــــــــــــاب فصـــــــــــــــــــــال  

   
 وجنــــــــــــــــــــد الجنــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــين أودى

ـــــــــــــى    ومصـــــــــــــر المصـــــــــــــر حـــــــــــــين أخم

   
 ثـــــــــــــــــم دعــــــــــــــــــا أىمــــــــــــــــــو جميعــــــــــــــــــا

 حيــــــــــــــث أنتــــــــــــــأوا أن  ىمــــــــــــــم أىــــــــــــــال  

   
 فجــــــــــــــــاء ىــــــــــــــــذا طريــــــــــــــــد جـــــــــــــــــوع

ــــــــــــــــاد قــــــــــــــــتال    شــــــــــــــــريد ســــــــــــــــيف أب

   
 أمنـــــــــــــــــًا ونـــــــــــــــــال شـــــــــــــــــبعاً فنـــــــــــــــــال 

 وحـــــــــــــــاز مـــــــــــــــاًل  وضـــــــــــــــم شـــــــــــــــمال  

   
 ألـــــــــــــــم يكـــــــــــــــن حـــــــــــــــق ذا عمـــــــــــــــى ذا

(1)أعظــــــــــــــم مــــــــــــــن مــــــــــــــنعم ومــــــــــــــولى  
 

   
يبلحظ مما سبؽ أف عبد الػرحمف كػاف محبػان لرعيتػه بػدليؿ أنػه تعامػؿ بػأدب مػع القرشػي الػذم أراد 

 كلقد رد عميه بأبيات مف الشعر كلـ ينهر  بؿ تعامؿ بمطؼ كأدب معه. ،الزيادة

إٌف النفكس جبمت عمى حب مف أحسف إليها كقد تدفعها القسكة كالشدة أحيانا إلى تحي يكف :"قاؿ ف
  .(2)"كتأخذها العزة باإلثـ ،المكابرة كاإلصرار كالنفكر

 أما معاممته لحيكة بف  مبلمس أثنى عميه خيرا قاؿ عنه: 
ـــــــــا ـــــــــي نعمتي ـــــــــدنيا ول ف ـــــــــي ال ـــــــــر ف  ل خي

ـــــــــــوة بـــــــــــن مالمـــــــــــس    إذا  ـــــــــــاب عنيـــــــــــا حي

   
 و الســــــــــيف يقــــــــــري الضــــــــــيف حقــــــــــاأخــــــــــ

ـــــائسيراىمـــــا    ـــــو وينفـــــي الضـــــيم عـــــن كـــــل ي (3)عمي
 

   
لػػـ تكضػػح لنػػا المصػػادر سػػبب الثنػػاء عمػػى حيػػكة بػػف مبلمػػس، كلكػػف مػػف المػػرجح أف الثنػػاء لفعػػؿ 

 حسف فعمه حيكة.

يػػركل أف رجػػبل يعػػرؼ  ،سػػار عمػػى درب كالػػد  فػػي التقػػرب إلػػى الرعيػػةفأمػػا هشػػاـ بػػف عبػػد الػػرحمف 
فقػاؿ لػه  -كهك مرشح لمخبلفة  -عمى هشاـ في حياة أبيه عبد الرحمف بف معاكية  بالهكارل دخؿ

نهػػا تبػػاع فػػي ديػػف أك عػػف كصػػية، كهػػي  إف فبلنػػان مػػات عػػف ضػػيعة تعػػكد بكػػذا ككػػذا مػػف الغمػػة، كا 
إف بمغتػػه  ،فقػػاؿ لػػه: "أنػػا أريػػد أمػػران  ،ناعمػػة مثمػػرة كطيبػػة األرض مخصػػبة، كحضػػه عمػػى اشػػترائها

                                  
 .117مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (1)
 .120مشكبلت الدعكة كالداعية، ص (2)
 . 338؛الضبي، بغية الممتمس، ص  174كة المقتبس، ص ذالحميدم، ج (3)
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ف قط فقاؿ لػه  ،ع بي دكنه خسرتها؛ كالصطناع رجؿ أحب إلي مف اكتساب ضيعةغنيت عنها، كا 
   (1)الهكارم: فاصطنعني بها تجد أكـر مصطنع. فأمر بابتياعها

حيػث  قػاؿ عمػر يكسػؼ حمػزة:" اإلسػبلـ ديػف يػدعك  ،إف تصرؼ هشاـ مع الهكارم تصػرؼ عػدؿ
كلذلؾ حبب إلى نبيه أف  ،بخؿكما نهى عف الشح كال ،إلى اإلنفاؽ كالسخاء كبذؿ المعركؼ لمناس

  (2)تككف نفكسهـ سخية كأكفهـ ندية" 

 يتضم مما سبق:

مػا جػاء الهػكارم لهشػاـ.  ،أف هشػاـ طػاغو متكبػرفمػك  ،كهك أحػد أفػراد الرعيػة ،محبة الهكارم لهشاـ
كصػػدؽ أزدشػػير عنػػدما  ،تجمػػت عبقريػػة هشػػاـ بػػأف اصػػطناع الرجػػاؿ أفضػػؿ مػػف امػػتبلؾ الضػػياع

 بمغ مف حب هشاـ لرعيته أنه بالفعؿ اشترل الضيعة لمهكارم.  ،(3) برجاؿقاؿ: ال سمطاف إال

جػاء متظممػان مػف أبػي  ،يقػاؿ: إٌف رجػبل يػدعى الكنػاني ،هناؾ ركاية تدلؿ عمى محبة هشاـ لمرعيػةك 
إال أف أبػا أيػكب ٌحمػؿ  ،(4)ففرضت الديػة عمػى العاقمػة ،أيكب؛ حيث إف الرجؿ مف كنانة قتؿ خطأ

فمػػا كػػاف مػػف هشػػاـ إال أف أعطػػى الكنػػاني عقػػدان ثمنػػه ثبلثػػة أالؼ  ،حمػػؿ قكمػػه الكنػػاني أكثػػر مػػا
 ،كيريػد نصػرة هشػاـ ،: إنػه يريػد أف ال يفػرض عميػه أبػك أيػكب أكثػر مػف قكمػهفقال الكناني ،دينػار

كشػػكر  ،فػػذهب هشػػاـ لكالػػد  عبػػد الػػرحمف كأمػػر عبػػد الػػرحمف بػػدفع الديػػة مػػف بيػػت مػػاؿ المسػػمميف
 .(5)فقاؿ له هشاـ: ال سبيؿ لرد  خذ  مباركا" ،أف يرجع العقد الكناني هشامان كأراد

                                  
 .120؛ مؤلؼ مجهكؿ، أخبار المجمكعة في فتح األندلس، ص  42ابف اآلبار، الحمة السيراء، ج، ص (1)
 .260أصكؿ األخبلؽ في القرثف الكريـ، ص (2)
 . 178الثعالبي، ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب، ص  (3)
ة: كػػؿ مػػف جنػػى جنايػػة فهػػك المطالػػب بهػػا كال يطالػػب غيػػر  إال فػػي صػػكرتيف: العاقمػػة تحمػػؿ ديػػة الخطػػأ العاقمػػ (4)

كشبه الخطأ، الصػبي إذا ارتكػب مكجػب كفػارة، فػالجزاء عمػى الػكلي ال فػي مالػه " السػيكطي، األشػبا  كالنظػائر فػي 
 . 828قكاعد كفركع الشافعية، ص 

؛ مؤلػػؼ مجهػػكؿ أخبػػار مجمكعػػة فػػتح  245األنػػدلس كالمغػػرب، ص ابػػف عػػذارم، البيػػاف المغػػرب فػػي أخبػػار  (5)
 .124-122األندلس، ص 
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مف  ،مف خبلؿ هذ  الركاية يظهر لنا أف االهتماـ بالرعية كأحكالهـ كمتابعتهـ: "قال مثنى الفضمي
كهػػػك يعػػػد نكعػػػان مػػػف أنػػػكاع الخػػػدمات  ،األمػػػكر التػػػي حظيػػػت باهتمػػػاـ األمػػػراء فػػػي بػػػبلد األنػػػدلس

 .(1)عمى تكفيرها لمرعية االجتماعية التي حرص الحكاـ

فبمػغ مػف كػـر كحػب  ،حيث عرض الكناني مظممتػه ،يتضح مف الركاية السابقة محبة هشاـ لمرعية
 ككذلؾ أمر كالد  بصرؼ الدية مف بيت ماؿ المسمميف. ،هشاـ لرعيته أنه  أعطى الكناني العقد

رعيػػة كسػػير  عمػػى نهػػج تػػدلؿ عمػػى محبػػة األميػػر الحكػػـ بػػف هشػػاـ لم يهنػػاؾ العديػػد مػػف القػػرائف التػػ
 قػاؿ ابػف كضػاح: ،عمػى مصػمحة المسػمميفحرصػه كػاف الحكػـ محبػان لرعيتػه بػدليؿ  ،كالد  في ذلؾ

الحكايػة األكلػى كريمػة مػف كػرائـ الحكػـ  ،لك لـ يكف لمحكػـ عنػد ا غيػر هػاتيف لرجػكت لػه الجنػة"
 يكنفسػ ،سػمميفكنت قمػدت محمػد بػف بشػير قضػاء بػيف المقاؿ لي: " ،تقكؿ: كجدته يصمي كيدعك

ككنت مستريحا مف أخبار الناس كظبلمػتهـ بمػا عممػت مػف عدلػه كثقتػه حتػى أعممػت  ،عميه طيبة
كأبتهؿ إليه فػي أف  ،كقمت أدعك ا ،كأف المكت قد حضر  فقمقت لذلؾ كاغتممت به ،هذ  العشية

 . (2)فأكليه قضاء المسمميف بعد  ،يكفؽ لي رجبل يككف عكضان منه تسكف إليه نفسي

كػأني  ،يخرج في ثخر الزماف خكارجقاؿ الحكـ: " ،عمى نصرة الديفالحكاية الثانية حرص الحكـ  
 ،كػاف حيػان حتػى يعمػـ نصػر  ،يػث حكمػان ل اكيسبكف الكلداف في ،أراهـ مف هذ  الفجاج يقتمكف الرجاؿ

 .(3)"كدبه عند اإلسبلـ

م أف تػػاجران أهػػدل لػػه جاريػػة رك  ،أمػػا األميػػر المنػػذر فهنػػاؾ صػػكر عديػػدة تػػدلؿ عمػػى محبتػػه لرعيتػػه
فقاؿ المنػذر لخادمػه: كػـ  ،قيؿ: تقدر بخمسمئة دينار ،فسأؿ خادـ المنذر عف ثمنها ،اسمها طرب

كقعػػت مكقػػع  ،قػػاؿ المنػػذر: هػػذا لػػـؤ رجػػؿ أهػػدل لنػػا جاريػػة ،نهػػدم لمرجػػؿ؟ قػػاؿ: خمسػػمائة دينػػار
إف التجػػػار لؤمػػػاء ممنػػذر: "م لكجػػد ذلػػػؾ قػػاؿ الخػػػادـ للػػػك أنػػه باعهػػػا ليهػػػكد ،إعجػػاب نقابمػػػه بثمنهػػا

فػبل يقنعنػا القميػؿ لمػف يجػكد عميػه فػأكقع لػه  ،كرماء كسمحاء افقاؿ: إن ،كأقؿ القميؿ يقنعهـ ،بخبلء
  .(4)كقاؿ: إنها كقعت مكقع إعجاب ،كشكر  ،ألؼ دينار

                                  
 .525مجمة األستاذ، ص (1)
  74-73ابف القكطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص (2)
 74-73ـ.ف ، ص(3)
 .577، ص3المقرم، نفح الطيب، ج  (4)
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 ثبَٛبً: يذجخ انشػٛخ نهذبكى:

كجبػػت  ،ف النػػت كممتػػهقػػاؿ اإلمػػاـ عمػػي: مػػ ،إف محبػػة الرعيػػة نػػاتج عػػف عػػدؿ الحكػػاـ مػػع الرعيػػة
"مػف عامػؿ  كقيػؿ أيضػان: ،"(2)ككذلؾ قػاؿ فيتػاغكرس: "اسػتعممكا العػدؿ تحػط بكػـ المحبػة ،(1)محبته

إنصػافؾ لمنػاس عػدؿ ال تػزؿ بػه تعمػك إلػى  ،الناس باإلنصاؼ شاركهـ فػي مػالهـ كأحبػك  بػبل سػبب
ابػػف معاكيػػة كعفػػك   جػػرل عميهػػا يإف سياسػػة التسػػامح كالتصػػالح التػػ ،"(3)أف  تػػرل فػػي أرفػػع الرتػػب
كشػػجعت هػػذ   ،قػػد أكسػػبته محبػػة أهػػؿ األنػػدلس ،بػػذلها لمحػػك األحقػػاد يعػػف خصػػكمه كجهػػكد  التػػ

 .(4)ندلساأل عمى السياسة عمى إقباؿ كثير مف المشارقة

فركم أف فرقػد بػف عبػد  ،مف مظاهر محبة العامة لمحاكـ أنها تتقرب إليه؛ لكي تنعـ بنعمة العدؿك 
جػػاء عبػػد ا مػػع  ،لمػػا افتػػتح عبػػد الػػرحمف بػػف معاكيػػة سرقسػػطة ،رقسػػطةا الجرشػػي مػػف أهػػؿ س

 .(5)يقاؿ: عيف فرقد ،كتنسب العيف بشرؽ قرطبة له ،جماعة مف أهمها إلى قرطبة

كذلػػؾ  ،يبلحػػظ أف فرقػػد كجماعتػػه رحمػػكا مػػف سرقسػػطة إلػػى قرطبػػة مقػػر إقامػػة األميػػر عبػػد الػػرحمف
 .محبةن في األمير كطمعان في إنصافه كعدله

كهنػػاؾ مػا يػػدلؿ عمػى محبػػة الرعيػة لؤلميػػر هشػػاـ  ،إف محبػة الرعيػػة لحكامهػا تظهػػر كقػت األزمػػات
غػػزا هشػػاـ  ،ػ (ـ 788=ق172بالفعػػؿ ال بػػالقكؿ عنػػدما تمػػرد عميػػه أخػػك  سػػميماف فػػي طميطمػػة )

 ،كاتجػػه إلػػى قرطبػػػة ،كتػػػرؾ كلػػد  كأخػػا  عبػػد ا هػػا(؛ػػػ فخػػرج سػػميماف منـ789=ق173) طميطمػػة
 .(6)رطبةدافعه أهؿ قف

كلكف محبة الرعية لهشػاـ  ،يتضح مما سبؽ لك أف هشاـ يضطهد الرعية  لسممت قرطبة لسميماف 
 .دفعتهـ لصد سميماف

                                  
 .102الغزالي، جدد حياتؾ، ص (1)
 68في طبقات األطباء، ص  ابف أبي أصيبعة، عيكف األنباء (2)
 .571، ص 5المقرم، نفح الطيب، ج (3)
 .194سالـ، تاريخ المسمميف كثثارهـ في األندلس مف الفتح العربي حتى سقكط الخبلفة، ص (4)
 .228ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص  (5)
 .120-119مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (6)
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قصػػيدة كهػػػي ألبػػػي  (1)غنػػػى لػػه زريػػػاب ،مػػف الػػػدالئؿ عمػػى محبػػػة الرعيػػػة لعبػػد الػػػرحمف بػػف الحكػػػـ
  العتاهية: 

 قالـــــــــــــــت ظمـــــــــــــــوم ســـــــــــــــمية الظمـــــــــــــــم

 مـــــــــــا لـــــــــــي رأيتـــــــــــك ناحـــــــــــل الجســـــــــــم  

   
 مـــــــــــن رمـــــــــــى قمبـــــــــــي فأقصـــــــــــدهيـــــــــــا 

(2)أنـــــــــــت العمـــــــــــيم بموضـــــــــــع الســـــــــــيم  
 

   
 قالت عف عبد الرحمف: فأما حسانة التميمية 

 ابــــــــن اليشــــــــامين خيــــــــر النــــــــاس مــــــــأثرة

ــــــــــــــرواد   ــــــــــــــا ل ــــــــــــــر منتجــــــــــــــع يوم  وخي

   
ــــــــاء صــــــــعدتو ــــــــو ى أثن ــــــــوم ال  إن ىــــــــز ي

 روى أنابيبيـــــــــا مـــــــــن صـــــــــرف فرصـــــــــاد  

   
 قــــــــل ل مــــــــام أيــــــــا خيــــــــر الــــــــورى نســــــــبا

 وأجـــــــــــــــدادمقـــــــــــــــابال بـــــــــــــــين آبـــــــــــــــاء   

   
 جـــــودت طبعـــــي ولـــــم تـــــرض الظالمـــــة لـــــي

ــــــــــاد   ــــــــــم   ــــــــــاء رائ ــــــــــاك فضــــــــــل ثن  في

   
ـــــــــاك عاطفـــــــــة ـــــــــت ففـــــــــي نعم ـــــــــبن أقم  ف

ـــــــــــــي زادي   ـــــــــــــت فقـــــــــــــد زودتن ن رحم (3)وا 
 

   
قاؿ محمد ألخيه   ،لقد أحبه أخك  ،كمف المؤشرات عمى محبة الرعية لؤلمير محمد بف عبد الرحمف

عمػػرؾ كيخمػػد  -تعػالى -ؽ لػػي أمػؿ إلػػى أف يػػديـ اأبػاف:" هػػؿ لػؾ أمػػؿ نبمغػػؾ إيػا  ؟ فقػػاؿ: لػػـ يبػ
كال يػدرم  ،قػاؿ أبػاف: يػا مػف يمػكـ ،كقػاؿ: مػا مالػت إليػؾ نفسػي مػف باطػؿ ،أعجب األميػرف ،ممكؾ

لػك أبصػرته مػا كنػت تمحػاني مػف مازجػت ركحػه ركحػي كشػاطرني يػا حسػنه حػػيف  ،بمػف أنػا مفتػكف
 ."(4)أهكا  كيهكاني

م رك  فقػد ،لرعية لؤلمير عبد ا أف الرعية كانػت تقػدـ النصػح لػهفمف الركايات الدالة عمى محبة ا
نمػا يقػكـ النػاس لػرب العػالميف  ،قاؿ لؤلمير:" أيهػا اإلمػاـ أنػت مػف المتقػيف (5)أف سعيد بف خمير كا 

أمر األميػػر عبػػد ا العامػػة بتػػرؾ فػػ ،فػػاف العػػزة  جميعػػان" ،فػػبل تػػرض فػػي رعيتػػؾ بغيػػر الصػػكاب

                                  
أبك الحسف شيخ الغناء باألندلس، كفد عميها أياـ عبد الرحمف كقد عمـ أبناء  الغناء زرياب، هك عمي بف نافع  (1)

كعمػػػـ بناتػػػه، كمػػػف بناتػػػه: عميػػػة كحمدكنػػػة كمهػػػـ غنػػػى، ككانػػػت حمدكنػػػة متقدمػػػة فػػػي الغنػػػاء عمػػػى أختهػػػا، الكتػػػاني، 
 .64التشبيهات مف أشعار أهؿ األندلس، ص

 .615، ص 8المقرم، نفح الطيب، ج (2)
 .168، ص 4 ، جـ.ف (3)
 580، ص3ـ.ف ، ج(4)
ـ، ابػػف الفرضػػي، تػػاريخ عممػػاء األنػػدلس، 913هػػػ = 301سػػعيد بػػف خميػػر بػػف عبػػد الػػرحمف، تػػكفي رحمػػه ا  (5)

 .101ص
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ذف ببنػػػاء السػػػاباط  طريػػػؽ مشػػػهكر مػػػف قصػػػر  إلػػػى أفػػػي حػػػيف  ،لػػػـ ينتهػػػكا الكقػػػكؼ إليػػػه إال أنهػػػـ
 .(1)المقصكرة

بأف  ،مير األمير عبد اخفمقد نصح سعيد بف  ،نستنتج مما سبؽ أف الرعية تقدـ النصح لمحاكـ 
كلػـ تسػتجب رعيتػه ربمػا يكػكف ذلػؾ  ،يمنع العامة مف الكقكؼ إليه فاستجاب األميػر عبػد ا لػذلؾ

 .هأصبل في الرعية يصعب التخمص منخمقا مت
دخػػؿ جػػدمير  ،لقػػد نصػػحت الرعيػػة األميػػر عبػػد ا عنػػدما أراد تعيػػيف العمػػر بػػف فهػػد عمػػى القضػػاء

كيقكلػكف عػـز األميػر أف  ،عمى األمير عبػد ا كقػاؿ: "كجػدت جممػة مػف المسػاكيف يبكػكف أنفسػهـ
فقػػاؿ األميػػر:" كا إف فيػػه  ،حباسػػناكأنهػػؾ أ ،يػػكلي ابػػف فهػػد فػػاف كال  أكػػؿ أمكالنػػا برغبتػػه كحرصػػه

 "(2)لرغبة ثـ أدخؿ الكزراء فأعممهـ أف رأيه حاؿ عمى ابف فهد

 : انٓجشح إنٗ ثالد اِلَذنظ :ثبنثبً 

لقػد أطمػؽ الفقهػاء عمػى ديػار المسػمميف ديػار عػدؿ إذا  ،ليس غريبان أف نرل هجػرات لػببلد األنػدلس
  (3)الهجرة إليها سادها حكـ الشريعة كحكمها خميفة كمف ثـ كجبت

 ،نضرب مثاؿ إبراهيـ بػف شػجرة البمػكم ،يهاالعدؿ الذم ساد في ببلد األندلس دفع الناس لمهجرة إل
ككال  عبػػد الػػرحمف قضػػاء إشػػبيمية بعػػد الفضػػؿ ابػػف  ،كػػاف مػػف سػػادات حمػػص جػػاء إلػػى األنػػدلس

 . (4)(ـ 766=ق149كاف ذلؾ عاـ ) ،هريرة

عهد عبد الرحمف الداخؿ دفع إبراهيـ البمكم أف يأتي مف يتضح مما سبؽ أف العدؿ الذم ساد في 
 ،فمف المتعارؼ عميه أف المناطؽ التي يكجد بهػا عػدؿ تكػكف جاذبػة لمسػكاف ،حمص إلى األندلس

 .فاف هذ   البمد تككف طاردة لمسكاف ،أما إذا استشرل الظمـ في بمد

 

 

                                  
 .264، ص 8الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (1)
 .147الخشني، قضاة قرطبة، ص (2)
 .24جريشىة، حاضر العالـ اإلسبلمي، ص  (3)
 .159التكممة، ص ابف األبار، (4)
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 ،(1)لس مػػنهـ الشػػاعر أبػػك  اليسػػرقػػدـ عػػدد مػػف العممػػاء إلػػى األنػػدفقػػد  ،أمػا فػػي عهػػد األميػػر محمػػد
 .(2)الذم أمر له األمير بخمسمئة دينار

نػذكر منهػا أحمػد  ،ككذلؾ هاجر إلى ببلد األندلس فػي عهػد األميػر محمػد العديػد مػف الشخصػيات
  ،ابػػف الحسػػف بػػف الحػػارث بػػف عمػػرك بػػف جريػػر بػػف إبػػراهيـ بػػف مالػػؾ بػػف الحػػارث األشػػتر النخعػػي

لقد أنزله األمير  ،ككفة كركل أحاديث عظيمة العدد ذكر ذلؾ الرازمأصمه  مف ال ،يكنى أبا جعفر
-238د جػػػكاد الطبيػػػب النصػػػراني ). كػػػذلؾ جػػػاء لؤلنػػػدلس فػػػي عهػػػد األميػػػر محمػػػ(3)محمػػػد بريػػػة

لى حمديف  ،( له المعكؽ كله دكاء الراهبـ886-852= هػ273  .(4)كالبسكنات منسكبه إليه كا 

أدخػؿ ك  ،المشرؽ جػاء إلػى المغػرب أيػاـ األميػر محمػد كذلؾ جاء لؤلندلس يكنس الحراني رجؿ مف
 .(5)لؤلندلس معجكنا كانت السقية منه بخمسيف ديناران ألكجاع الجكؼ

 

 يتضم مما سبق:
ف هػػػذا لػػػه دالئػػػؿ فمػػػف هػػػذ  الػػػدالئؿ أف هنػػػاؾ أمػػػف  ،هجػػػرة العممػػػاء مػػػف المشػػػرؽ إلػػػى األنػػػدلس كا 
بػػدليؿ أف السػػقية مػػف الػػدكاء خمسػػيف  كاسػػتقرار كعػػدؿ فػػي األنػػدلس بػػؿ إف هنػػاؾ ازدهػػار اقتصػػادم

 فمك كاف األندلس بمد فقير فهؿ يعقؿ أف السقية مف الدكاء بخمسيف ديناران؟  ،ديناران ألكجاع الجكؼ

 ساثؼبً: رذقٛق االَزصبساد: 

أك مػػػا يمكػػػف أف نسػػػميها التمكػػػيف أك  ،السػػػنة اإللهيػػػة عمػػػى جميػػػع الخمػػػؽ سػػػنة النصػػػر أك الهزيمػػػة
ف كانػت  -تعالى –ماـ ابف تيمية عندما قاؿ: إف ا كصدؽ اإل ،(6)التبعية ينصر الدكلة العادلة كا 

ف كانت مؤمنة الشاهد مف ذلؾ أف الدكلة المسػممة إذا ظممػت  ،(7)كافرة كال ينصر الدكلة الظالمة كا 
أما في عهد عبػد الػرحمف الػداخؿ كػاف هنػاؾ حػرص عمػى العػدؿ؛ لػذلؾ نصػر  ا  ،ال ينصرها ا

                                  
أبك اليسر، إبراهيـ بف أحمد الشيباني مف أهؿ بغداد، سكف القيركاف يكنػى أبػا اليسػر كيعػرؼ بالرياضػي، كػاف  (1)

له سماع بغداد مف محدثيف كفقهاء كلقي الجاحظ كالمبرد كثعمب كابف قتيبة كاف أديبا مرسػبل شػاعرا حسػف التػأليؼ  
 .211-210تاب الصمة، صـ، ابف اآلبار، التكممة لك910ق=298ت 
 .143-142مؤلؼ مجهكؿ ، أخبار المجمكعة في فتح األندلس، ص (2)
 .155-154ـ.ف ، ص (3)
 485؛ ابف أبي أصيبعة، عيكف األنباء في طبقات األطباء، ص93ابف جمجؿ، طبقات األطباء، ص (4)
 .201ماء، صالقفطي، أخبار العمماء بأخبار الحك؛486، صـ.ف؛ 94، صـ.ف  (5)
 . 358عاشكر، السنف اإللهية في األمـ كاألمراء، ص (6)
 .63، ص28الفتاكل، ج (7)
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كنضرب مثاالن عمى ذلؾ: استطاع عبد الرحمف تحقيؽ النصر في  ،يرة عمى األعداءفي مكاطف كث
كتعمقػػت بالجبػػاؿ حتػػى كصػػؿ  ،كفػػرت الػػرـك أمامػػه ،اجتػػاز إليهػػا مػػف نهػػر طميطمػػة ،غػػزكة قشػػتالة

كأخػػذ النػػاس  ،كشػػرع فػػي البنػػاء ،كأمػػر برفػػع الخيػػاـ ،مدينػػة برنديقػػة مػػف مممكػػة قشػػتالة فنػػزؿ عميهػػا
 .(1)يبنكف

 ،( هزيمػػػة العػػػبلء بػػػف مغيػػػث اليحصػػػبيـ763= ق146اسػػػتطاع عبػػػد الػػػرحمف الػػػداخؿ فػػػي عػػػاـ )
فألقيػػت  ،كمكػة(2)كبعػث عبػػد الػرحمف بػرؤكس كثيػر مػػنهـ إلػى القيػركاف ،( مػف أنصػار 7000كقتػؿ)

قاؿ أبك جعفر المنصػكر: مػا هػذا  ،ككتاب المنصكر لمعبلء ،كمعها المكاء األسكد ،في أسكاقها سران 
 .(3)كالحمد  الذم جعؿ بيننا كبينه البحرإال شيطاف 

 ،فػػاألمير شػػدد الحصػػار عمػػى طميطمػػة ،ثػػار هشػػاـ الفهػػرم بطميطمػػة ،(ـ761= ق144كفػػي عػػاـ )
عػػاد هشػػاـ  ،أخػػذ  عبػػد الػػرحمف كاتجػػه إلػػى قرطبػػة ،فمػػاؿ هشػػاـ لمصػػمح كأعطػػا  ابنػػه أفمػػح رهينػػة

 (4) .لمتمرد فقتؿ عبد الرحمف ابنه أفمح  كرمى برأسه  إلى أبيه

كضػػيقا عمػػى  ،(5)كتمػػاـ بػػف عمقمػػة ،بعػػث عبػػد الػػرحمف مػػكال  بػػدران  ،(ـ764= ق147كفػػي عػػاـ ) 
كعثماف بف حمزة بف عبيد ا بف عمر بف الخطاب فصمبهـ  ،هشاـ ثـ أسرا  هك كحيكة اليحصبي

 .(6)عبد الرحمف بقرطبة

                                  
 . 253-252، ص 8الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج  (1)
القيػػػركاف هػػػي قاعػػػدة الػػػببلد األفريقيػػػة كأـ مػػػدائنها، ككانػػػت أعظػػػـ مػػػدف الغػػػرب كأكثرهػػػا بشػػػران كأيسػػػرها أمػػػكاالن  (2)

هػػ ،  50فريقػا فػي زمػف معاكيػة عمػى يػد عقبػة بػف نػافع سػنةأثرها جباية، افتتحت كأكسعها أحكاالن كأربحها تجارة كأك
 486الحميرم، الركض المعطار، ص 

 .332، ص 1المقرم، نفح الطيب، ج (3)
 .199، ص23النكيرم، نهاية األرب في فنكف األدب، ج (4)
لى عبػد الػرحمف بػف أـ الحكػـ تماـ بف عمقمة: هك تمػاـ بػف عػامر بػف أحمػد بػف غالػب بػف تمػاـ بػف عمقمػة مػك  (5)

الثقفي كأـ الحكـ بنت أبي سفياف بف حرب أخػت معاكيػة بػف أبػي سػفياف، عػرؼ بهػا أميػة  لشػرفها، دخػؿ تمػاـ بػف 
عمقمة أبك غالب األندلس، كهك أحد النقباء القائميف بدكلة عبد الرحمف بف معاكية، ككلي لػه الحجابػة كالقيػادة كهػك 

در مكلى عبد الرحمف بف معاكيػة، ثػـ كلػي كشػقة كطرطكشػة كطرسػكنة عمػر طػكيبلن ة عنكة مع بمالذم افتتح طميط
 .143، ص1تكفي أكاخر دكلة الحكـ الربضي؛ ابف األبار، الحمة السيراء، ج

 .199، ص23النكيرم، نهاية األرب في فنكف األدب، ج (6)
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= ق160غػػزا عػػاـ )لؾ ككػػذ (1)بغػػزك بػػبلد جميقػػة ،(ـ767= ق150قػػاـ عبػػد الػػرحمف الػػداخؿ عػػاـ)
فأمنه كعفػا عنػه ثػـ ارتحػؿ غازيػان  ،ككاف ثار بها سميماف بف يقظاف عبد الرحمف ،( سرقسطة776

 . (2)إلى ببلد الشرؾ يقتؿ كيسبي

 ،(3)قائد  عبد الكاحد بف  مغيث فتح مدينػة أربكنػةف ،لقد تحققت االنتصارات في عهد األمير هشاـ
= ق 176كفػػي عػػاـ)  ،أالؼ( مػػف النصػػارل 9كقتػػؿ )  ،كبعػػد ذلػػؾ فتحػػت القػػبلع مػػف بػػبلد جميقػػة

(غزا مدينة أربكنة ككذلؾ غزا قائػد  عبػد  ـ 793= ق 177كفي عاـ ) ،كفتحها (4)(غزا إليةـ 792
كشػػهد هػػذ   (5)كدخػػؿ أرض برطانيػػة ،الكاحػػد بػػف مغيػػث مدينػػة جرنػػدة فػػتح جميػػع قراهػػا كسػػبا أهمهػػا

غزا عبد الممؾ بف  ،(ـ794= ق178ي عاـ )كف  ،الغزكة الفقيه يحيى بف يحيى كبعض الصمحاء
  .(6)مغيث جميقية

 

قيؿ: إف الحكـ طمب مػف خادمػه  ،كقكم في الدفاع عف ممكه ،كاف طيب النفسفأما األمير الحكـ 
ككيػػؼ يعػػرؼ قاتػػؿ  ،قػػاؿ الحكػػـ: اسػػكت قبحػػؾ ا ،طيػػب قػػاؿ لػػه الخػػادـ: أم سػػاعة طيػػب هػػذ 

الخػػػادـ كمػػػف حضػػػر  مػػػف قػػػكة نفسػػػه كطيبهػػػا عمػػػى إذا حػػػز  ؟ فعجػػػب  ،الحكػػػـ رأسػػػه مػػػف رأس غيػػػر 
 .(7)المكرك  مع إببلغه في حماية سمطانه

قاؿ الرازم في مغازم األندلس: " الذم أحصى ممف قتؿ  ،قد تحققت االنتصارات في عهد الحكـل
في سمكرة ثبلث مئة ألؼ نفس، فمما بمغ الخبر ممؾ ركمية، كتب إلى الحكـ يرغب في األماف، 

                                  
نػػكح، كبمػػدهـ جمقيػػة كهػػي تمػػي  جميقيػػة الجبللقػػة مػػف كلػػد يافػػت بػػف نػػكح عميػػه السػػبلـ، كهػػك األصػػغر مػػف كلػػد (1)

 .169الغرب كتنحرؼ إلى الجكؼ ، الحميرم، الركض المعطار، ص 
 .117-115مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص  (2)
أربكنػة بفػتح أكلػه كبضػـ ثػـ السػػككف كضػـ البػاء المكحػدة كسػككف الػكاك كنػػكف كهػاء، بمػد فػي طػرؼ الثغػر مػػف  (3)

 . 169، ص1ياقكت، معجـ البمداف، ج ، لؼ ميؿأرض األندلس كبينها كبيف قرطبة أ
إلية، بالضـ ثـ السككف، كياء مفتكحة، نكاحي استيجة، كبلهما باألندلس، كاالقميـ ها هنا القرية الكبيرة  (4)

 .295، ص 1الجامعة، ياقكت، معجـ البمداف، ج
ميػػػؿ(  800جػػػكؼ طكلهػػػا )برطانيػػػة جزيػػػرة تػػػكازم حػػػد األنػػػدلس األقصػػػى، كهػػػي مسػػػتطيمة  مػػػف القبمػػػة إلػػػى ال (5)

ميؿ(، كيتصؿ حدها ببمد الصقالبة، كهػي طيبػة الهػكاء معتدلػة الحػر كثيػرة الثمػرات كالخيػرات كعنػد 100كعرضها )
 .89أهمها حكمة كفمسفة كهي ممالؾ فرنجة ؛ الحميرم، الركض المعطار في خبر األقطار، ص 

 . 209، 23ية األرب في فنكف األدب، ج؛ النكيرم، نها121-120مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (6)
 .241، ص 2ابف السماؾ، الزهرات المنثكرة، ج (7)
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كزاد عميهـ أف يجمبكا مف تراب مدينة ركمية  مى الرـك ما كاف جد  كضع عميهـ،فكضع الحكـ ع
عبلء لمنار اإلسبلـ  .(1)...نفسها ما يصنع به أككاـ بشرقي قرطبة صغارا لهـ، كا 

قيػػػؿ: إف الشػػػاعر  ،(2)مػػػف االنتصػػػارات التػػػي حققهػػػا الحكػػػـ االنتصػػػار فػػػي منطقػػػة كادم الحجػػػارةك 
لقد أهممتنا حتػى كمػب العػدك  ،ا  يا حكـثكسمع امرأة تقكؿ: كاغك  ،العباس تكجه إلى كادم الحجارة

كنت مقبمة مف البادية في رفقة فخرجت عمينا خيؿ  :فسألها عف شأنها فقالت ،منا  كأيتمناعمينا فأيٌ 
 كأسرت فصنع العباس قصيدة:  ،عدك فقتمت

ــــــــي وادي الحجــــــــارة مســــــــيرا ــــــــت ف  تمممم

 أراعـــــــــي ُنجومـــــــــا مـــــــــا يـــــــــردن تغـــــــــّورا  

   
ـــــــ ـــــــيإلي ـــــــا العاصـــــــي نضـــــــيت مطيت  ك أب

 تســـــــــــــير ِبيـــــــــــــم ســـــــــــــاريا و ميجـــــــــــــرا  

   
 تـــــــــــدارك نســـــــــــاء العـــــــــــاَلمين بنصـــــــــــرة

ـــــــــــث وتنصـــــــــــر   ـــــــــــك أحـــــــــــرى أن تغي  فبن

   
إال  ،فمما دخؿ العباس عمى الحكـ أنشد  القصيدة ككصؼ له استصراخ المرأة فمػا كػاف مػف الحكػـ

فقػاؿ  ،سػرل كأحضػر المػرأةكأمػر بضػرب رقػاب األ ،كجاء الحكػـ لػكادم الحجػارة ،أف نادل بالجهاد
كأغػػػاث  ،لمعبػػػاس: سػػػمها هػػػؿ أغاثهػػػا الحكػػػـ فقالػػػت المػػػرأة: كا لقػػػد أشػػػفى الصػػػدكر كأنكػػػى العػػػدك

 .   (3)كأعز  كنصر  ،الممهكؼ فأعانه ا
ريؽ بػػف ذجمػػع لػػ ،(ـ 807= ق192ففػػي عػػاـ ) ،اسػػتطاع الحكػػـ تحقيػػؽ العديػػد مػػف االنتصػػارات

فبعػػػث الحكػػػـ ابنػػػه عبػػػد الػػػرحمف فػػػي  (4)حصػػػار طرسػػػكنة قارلػػػه ممػػػؾ الفػػػرنج جمكعػػػه كسػػػار إلػػػى
( سػػار الحكػػـ ـ 811=ق196كفػػي عػػاـ ) ،كعػػاد ظػػافران  ،فهزمػػه فػػتح ا عمػػى المسػػمميف ،العسػػاكر

 ،كأثخف في القتؿ كالسمب كالنهب ،بنفسه لمحاربة الفرنجة كافتتح الثغكر كالحصكف كخرب النكاحي
كأقبؿ عميه ممؾ الجبللقة   ،يتبعث ابف بخ ،(ـ815=ق200كفي عاـ ) ،كعاد إلى قرطبة منتصران 

 .(5)كانتصر المسممكف

                                  
 .255، ص 8الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (1)
كادم الحجػػارة: هػػي مدينػػة تعػػرؼ بمدينػػة الفػػرج باألنػػدلس، كهػػي بػػيف الجػػكؼ كالشػػرؽ مػػف قرطبػػة كبينهػػا كبػػيف  (2)

رة األرزاؽ جامعة ألشتات المنافع كالغبلت كلها أسكار حصينة كلها مف ميبلن (كهي مدينة حسنة كثي65طميطمة )  
 .606غبلت الزعفراف الشيء الكثير؛ الحميرم، الركض المعطار، ص 

 . 343، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (3)
يثػاره (4) ـ طرسكنة باألندلس كانت مستقر العماؿ كالقكاعد عدت طرسكنة مف تطيمػة عنػد تكػاثر النػاس بتطيمػة، كا 

 . 389ميبلن (، الحميرم، الركض المعطار، ص 12لها لفضؿ بقعتها كاتساع خطتها كبينهما) 
 .340، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (5)
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شػػػبيمية إفمػػف صػػػكر االنتصػػػارات فػػي عهػػػد عبػػػد الػػرحمف انتصػػػار  عمػػػى المجػػكس الػػػذيف اسػػػتباحكا 
شػبيمية كالهػركب عنهػا إفكػاف بػيف دخكلػه إلػى  ،أسبكعان؛ حيث حرؽ المسػممكف ثبلثػيف مػف مػراكبهـ

فقتػؿ بهػا خمقػان ال تحصػى كاجتمعػت  ،الرحمف بف الحكـ أرض الركـ غزا اإلماـ عبد ،(1)يكمان(43)
في عهد عبد الرحمف بػف الحكػـ ك  ،(2)كفتح حصكف كثيرة مف ببلد جميقة ،رؤكسهـ أكداسان كالجباؿ

تكجه عبد الكريـ بػف عبػد  ،(ـ 823=ق208ففي عاـ ) ،كانت الكثير مف االنتصارات عمى العدك
كهػػـز  ،بعػث عبػػد ا بػف البمنسػػي إلػى ألبػػة كالقػبلع ،(ـ 838=ق224الكاحػد إلػى ألبػػة كفػي عػػاـ) 

  ،العدك كاستطاع فرتكف بف مكسى أف يرد عدكاف لدريؽ ممؾ الجبللقة الذم أغار عمى مدينة سػالـ
 ،(ـ840=ق226كفي عاـ)  ،بؿ صار عبد الرحمف بالجيكش إلى ببلد جميقة كافتتح عدة حصكف

( بعػػث عبػػد ـ 843=ق 229كفػػي عػػاـ ) ،ى برطانيػػةإلػػ (3)تكجػػه مكسػػى بػػف مكسػػى عامػػؿ تطيمػػة
  ،(ـ845= ق231كفػي عػاـ ) ،كقتػؿ غرسػية كهػك أكبػر ممػكؾ النصػارل ،الرحمف ابنه إلى بنبمكنػة

 .(5)ثـ غزا برشمكنة كجرندة (4)بعث العساكر إلى جميقة ثـ ليكف

 ،طيمػةلقػد بعػث مكسػى بػف مكسػى إلػى ت ،تحققػت العديػد مػف االنتصػارات فػي عهػد األميػر محمػدك 
كغػزا  ،(6)كبعػث عسػاكر إلػى برشػمكنة كفتحػكا حصػكنان مػف برشػمكنة ،كعاث في نكاحي ألبة كالقبلع

كمػف غزكاتػه ضػد الػرـك كادم  ،ألفان( مػف أهمهػا كغػزا أفرنجػة20كقتؿ ) ،األمير محمد جميقة بنفسه
= ق240)عػػاـ ككانػػت الغػػزكة فػػي محػػـر  ،ألػػؼ( 145) إلػػى  كلقػػد انتهػػى عػػدد القتمػػى فيهػػا ،سػػميط
كأسػػر فرتػػكف ابػػف صػػاحبها كبقػػػي  (8)( غػػزا محمػػد بنبمكنػػةـ 861=ق247) عػػاـ كفػػي ،(7)(ـ854

                                  
 .261، ص8الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (1)
 .145مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (2)
ة يمػشػرقي قرطبػة، تتصػؿ بأعمػاؿ أشػقة، بػيف تطتطمية بالضـ ثـ الكسر كياء ساكنة كالـ مدينػة باألنػدلس فػي  (3)

فرسػػػخا( تطيمػػػة مدينػػػة باألنػػػدلس فػػػي جػػػكفي كشػػػقة كبػػػيف الجػػػكؼ كالشػػػرؽ مػػػف مدينػػػة سرقسػػػطة  17كسرقسػػػطة) 
 .39، ص2؛ ياقكت، معجـ البمداف، ج133،الحميرم، الركض المعطار، ص

ميػػػػرم، الػػػػركض المعطػػػػار، ليػػػػكف قاعػػػػدة مػػػػف قكاعػػػػد قشػػػػتالة عػػػػامرة بهػػػػا معػػػػامبلت كتجػػػػارات كمكاسػػػػب، الح (4)
 (.514ص
 .346-344، ص 1المقرم، نفح الطيب، ج (5)
 .350، صـ.ف (6)
 .148مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (7)
 ميبلن( بها كانت مممكة غرسية بيف شانجة  125بنبمكنة: مدينة باألندلس، بينها كبيف سرقسطة)  (8)

 .104، الحميرم، الركض المعطار، صكهي بيف جباؿ شامخة قميمة الخيرات أهمها فقراء
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بلع بعػث أخػك  المنػذر إلػى ألبػة كالقػ ،(ـ 865= ق251ففي عاـ)  ،أسيران في طميطة عشريف سنة
( المنػذر ابػف األميػر محمػد  خػاض ـ 876=ق263كفػي عػاـ ) ،قػةلكغزا األمير بنفسه ببلد الجبل

(غػػػػػزا دار حػػػػػرب 881=ق268كعػػػػػاـ ) ،( إلػػػػػى بنبمكنػػػػػةـ877=ق264)عػػػػػاـ تكجػػػػػه  ثػػػػػـ ،حركبػػػػػان 
 .(1)العدك

فمقد قاؿ ابف عبػد ربػه : يهنػئ عبػد  ،كلقد تحققت العديد  مف االنتصارات في عهد األمير عبد ا
 ا بفتح ببلم:

 الحــــــــــــق أبمــــــــــــج  واضــــــــــــم المنيــــــــــــاج

 والبـــــــدر يشـــــــرق فـــــــي الظـــــــالم الـــــــداحي  

   
ــــــــل كــــــــل م  خــــــــالفوالســــــــيف يعــــــــدل مي

ـــــــــاج   ـــــــــت  بصـــــــــيرتو عـــــــــن المني (2)عمي
 

   
 خبيغبً انؼًبسح : 

هػػػزت  ،الحضػػػارة العربيػػة فػػػي األنػػػدلس حضػػػارة شػػػامخة"حركػػػة عمرانيػػػة ، ك سشػػهدت بػػػبلد األنػػػدل
 (3)كخمدت عمى صفحات التاريخ كال تزاؿ حديثان عذبا في االفكا " ،الدنيا

كال عمػػارة إال بعػػدؿ  ،ال مػػاؿ إال بعمػػارةك  ،كال رجػػاؿ إال بمػػاؿ ،ال سػػمطاف إال برجػػاؿ: "قػػاؿ ازديشػػر
أيهػا الممػؾ إف الممػؾ ال : " (5)قاؿ المؤبداف صاحب الػديف أيػاـ بهػراـ بػف بهػراـ .(4)كحسف سياسة "

 ،كال قكاـ لمشػريعة إال بالممػؾ ،كالقياـ  بطاعته كالتصرؼ تحت أمر  كنهيه ،يتـ عز  إال بالشريعة
كال سػػػبيؿ  ،كال سػػػبيؿ لممػػػاؿ إال بالعمػػػارة ،لمرجػػػاؿ إال بالمػػػاؿ كال قػػػكاـ ،كال عػػػز لمممػػػؾ إال بالرجػػػاؿ

 كلقد صدؽ القائؿ:   (6)" لمعمارة إال بالعدؿ
ــــــــبالد كمــــــــا ــــــــا ال ــــــــو تحي ــــــــدل روح ب  الع

 ىالكيـــــــــــــا أبـــــــــــــدا بـــــــــــــالجور ينحـــــــــــــتم  

   
 الجــــــــور شــــــــين بــــــــو التعميــــــــر منقطــــــــع

(7)والعـــــــدل زيـــــــن بـــــــو التمييـــــــد ينـــــــتظم  
 

   

                                  
 . 351، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (1)
 .123ابف حياف، المقتبس في عهد األمير عبد ا، ص (2)
 .7خفاجي، األدب األندلسي التطكر كالتجديد، ص (3)
 .178النيسابكرم، الثعالبي، أبك المنصكر عبد الممؾ، ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب، ص  (4)
سنة( ممؾ بعد كالد  بهراـ بف هرمز ، البغػدادم، المحبػر، 13بهراـ بف بهراـ ممؾ مف ممكؾ ببلد فارس حكـ ) (5)

 .91؛ الدينكرم، األخبار الطكاؿ، ص361ص
 . 742، ص2ابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف، ج (6)
 .580 -579، ص  5المقرم، نفح الطيب، ج (7)
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( أمػػػر عبػػػد الػػػرحمف إصػػػبلح ثغػػػكر ـ765=ق148ففػػػي عػػػاـ ) ،فمػػػف نتػػػائج العػػػدؿ تحقيػػػؽ العمػػػارة
بعػػػد أف هاجػػػت فتنػػػة البرابػػػر بقرطبػػػة أمػػػر عبػػػد  ،(ـ767=ق149ففػػػي ) ،األنػػػدلس كبنػػػاء أسػػػكارها

 .(1)الرحمف ببناء سكرها

كمػػات  ،ألػؼ( دينػار 80كانفػؽ فيػه ) ،كبنػي القصػر كالمسػػجد الجػامع ،اسػتقر عبػد الػرحمف بقرطبػة
 . (2)ماعاتكبنى مساجد الج،قبؿ تمامه

 قال الشاعر: 

 بــــــــــــأربع فاقــــــــــــت األمصــــــــــــار قرطبــــــــــــة

 مـــــــــــنين قنطـــــــــــرة الـــــــــــوادي وجامعيـــــــــــا  

   
ـــــــــــــة ـــــــــــــان والزىـــــــــــــرا ثالث ـــــــــــــان اثنت  ىات

(3)والعمـــــــم أعظـــــــم شـــــــيء وىـــــــو رابعيـــــــا  
 

   
 .(4)كلقد قاـ عبد الرحمف ببناء الرصافة في قرطبة تشبهان بجد  هشاـ؛ حيث بنى الرصافة بالشاـ

 ،التػػي ييضػػرب بهػػا المثػػؿ ،فػػي عهػػد األميػػر هشػػاـ قيامػػه بتجديػػد القنطػػرةكمػػف اإلنجػػازات العمرانيػػة 
 ،كلقػػد أحكػػـ هشػػاـ بناءهػػا ،عامػػؿ عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز(5)ككػػاف بناهػػا السػػمح بػػف مالػػؾ الخػػكالني

 . (6)كأكمؿ بناء جامع قرطبة

ة قػاـ ببنػاء مدينػة تطميػ ،(ـ802= ق186أنه فػي عػاـ)  ،كمف اإلنجازات العمرانية في عهد الحكـ
 .(7)كسكنها خمؽ كثير مف المسمميف ،الحديثة

كتػب لػه عبػد الممػؾ بػف حبيػب  ،فمف الدالئؿ عمى التقدـ العمراني في عهد عبد الرحمف بػف الحكػـ
كأعمى يدؾ بابتناء السػكر  ،احقف دماء المسمميف أيدؾ افقاؿ: " ،شبيميةإيحرضه عمى بناء سكر 

                                  
 .115مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (1)
 .363، ص 4ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج (2)
 .298سعيدكني، دراسات أندلسية مظاهر التأثير اإليبرم كالكجكد األندلسي بالجزائر، ص (3)
 . 205، ص23النكيرم، نهاية األرب في فنكف األدب، ج (4)
ـ ، قػػاؿ 718هػػػ=100سػػنة السػػمح بػػف مالػػؾ الخػػكالني أميػػر األنػػدلس قتمتػػه الػػرـك فػػي ذم الحجػػة يػػـك عرفػػة  (5)

ـ ،ابػػػف الفرضػػػي، تػػػاريخ 721ق= 103ـ  قيػػػؿ: أف الػػػرـك قتمتػػػه عػػػاـ 720ق=102الػػػرازم: قتػػػؿ بطرسػػػكنة سػػػنة 
 .296، ص 2؛ السمعاني، األنساب، ج119عمماء األندلس، ص

 .338، ص 1المقرم، نفح الطيب، ج (6)
 .132مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (7)
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كمػف الػدالئؿ العمرانيػة جػامع إشػبيمية  ،مػؾ بػف حبيػبأخػذ عبػد الػرحمف بػرأم عبػد الم ،أحؽ كأكلى"
 .(1)الذم بني عمى يد قاضيها عمرك بف عديس

 ،كشػػيد القصػػكر ،كزاد مػػاؿ الخػػراج ،كفػػي عهػػد عبػػد الػػرحمف األكسػػط قكيػػت الجابيػػات فػػي األنػػدلس
كزاد فػي جػامع قرطبػة عمػى مػا كػاف زاد فيػه  ،كخدمتػه ممػكؾ الػركـ كغيرهػا ،كبنى المدف كالمصانع

( بنػػػى الجػػػامع ـ 844=ق230) عػػػاـكفػػػي  ،زيػػػادة كثيػػػرة كرفػػػع سػػػمكه ،  عبػػػد الػػػرحمف الػػػداخؿجػػػد
كلقػػد  ،أمػػر ببنػػاء جكامػػع كبيػػرة بسػػائر األنػػدلس ،(ـ848=ق234) عػػاـكبنػػى سػػكرها فػػي  ،بأشػػبيمية

 .(2)فبنى مسجد طركب كالشفاء كمتعة ،تنافست جكاريه ببناء المساجد

كبنػػى سػػكر مدينػػة  ،كبنػػى قصػػبتها ،محمػػد بنػػاء قمعػػة ربػػاحكمػػف اآلثػػار العمرانيػػة فػػي عهػػد األميػػر 
 .(3)كسكنها الناس  ،طبيرة

 عبدعبً: َضاْخ انقعبح :

 ،الرتبػػاط ذلػػؾ بػػاألمف الضػػركرم ،دكلػػة األنػػدلس باقامػػة العػػدؿ عػػف طريػػؽ النظػػاـ القضػػائيتهػػتـ "
 .(4)لسير الحياة العامة سيرها الطبيعي"

لعظػـ الكظيفػة كتأثيرهػا  ،فات خاصػة لمقاضػي كضػع شػركط كمكاصػعمػى كنبلحظ حرص العمماء 
قامتػػػه كمػػػدل ثقػػػة النػػػاس كاطمئنػػػانهـ فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى  فػػػي أكضػػػاع الرعيػػػة مػػػف حيػػػث العػػػدؿ كا 

 .(5)حقكقهـ

كال يشؾ عاقؿ أف الحاكـ العػادؿ مػف بصػماته  ،لقد اتصؼ مكظفك الدكلة خاصة القضاة بالعدالة 
ة القضػاء كفػي زماننػا نػرل أف الحػاكـ الظػالـ كخاصة في مؤسسػ ،كثثار  في الدكلة صبلح مكظفيه

الػذيف يسػاعدكف عمػى إفسػاد مؤسسػات الدكلػة لتحقيػؽ  ،يكجد حكله مجمكعة مف القضػاة المفسػديف
كندلؿ عمى ذلؾ:   ،أما عبد الرحمف الداخؿ فمف ثثار العدؿ عند  نزاهة القضاة ،مصالح شخصية
تػػػه أنػػػه قػػػاـ بالتسػػػجيؿ عمػػػى حبيػػػب فمػػػف عدال ،القاضػػػي عبػػػد الػػػرحمف ابػػػف طريػػػؼبمػػػا يػػػركل عػػػف 

فكػاف رد فعػؿ األميػر  ،القرشي فما كاف مف حبيب إال أف اشتكى القاضي إلى األمير عبد الػرحمف
                                  

 .260، ص8النببلء، ج الذهبي، سير أعبلـ (1)
 .142-141مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (2)
 .147ـ.ف ، ص(3)
 .42مصطفى، األندلس في التاريخ، ص (4)
 .161-160حسف، الحضارة اإلسبلمية في المغرب كاألندلس، في عصر المرابطيف كالمكحديف، ص  (5)
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فغضػػػب األميػػػر عبػػػد  ،لػػػـ يسػػػتجب القاضػػػي كسػػػجؿ الضػػػيعة ،نػػػه أمػػػر القاضػػػي بالتػػػأني بالقضػػػيةأ
ؼ أقػدمني عمػى ذلػؾ كقاؿ البف طريؼ:" ما الذم جعمؾ تفعؿ ذلػؾ قػاؿ ابػف طريػ ،الرحمف الداخؿ

كمػف أقعػدني هػذا  ،قػاؿ األميػر: قكلػؾ أعجػب مػف فعمػؾ ،كلكال  مػا قعدتػه ،الذم أقعدؾ هذا المقعد
إنمػػا بعػػث بػػالحؽ ليفتػػي عمػػى  ،لػػكال قرابتػػه مػػا قعػػدت هػػذا المقعػػد ،المقعػػد قػػاؿ رسػػكؿ رب العػػالميف

عمػى بعػض رعيتػؾ عمػى قاؿ القاضي: يا أيها األمير ما الذم يحممػؾ أف تتحامػؿ  ،القريب كالبعيد
كأنت تجد مف ذلؾ كجهان أف ترضي به مف تغني به مف مالؾ فما كاف مف األمير إال أف   ،بعض

 ".(1)كقاؿ حبيب: كانت في يدم ضيعة حرامان  فجعمها ابف طريؼ حبلالن  ،اشترل الضيعة

 يبلحػػظ مػػف صػػكر العػػدؿ فػػي عهػػد عبػػد الػػرحمف بػػف معاكيػػة أف السػػمطة القضػػائية مسػػتقمة بشػػكؿ
كأف القاضػي يعمػؿ بشػكؿ مسػتقؿ فهػك لػـ يتمػؽ األكامػر مػف أحػد بػؿ   ،كامؿ عف السمطة التنفيذيػة
 .ينفذ ما يممي عميه ضمير 

ركل أف القاضػػي مصػػعب بػػف عمػػراف  ،فػػي عهػػد األميػػر هشػػاـف ،اتصػػؼ قضػػاة األنػػدلس بالنزاهػػة
 لػك شػاـ: " كاقػاؿ هف ،اشػتكى الرجػؿ األميػر ،سجؿ عمى أحد رجاؿ األمير في دار أخرجػه عنهػا

 .(2)"سجؿ في مقعدم هذا لخرجت عنه
كمف الدالئؿ عمى نزاهة القضاة في عهد الحكـ تصرؼ القاضي مصعب بػف عمػراف مػع العبػاس  

 ،مػات الرجػؿف ،حيػث أخػذ ضػيعة مػف رجػؿ مػف أهػؿ جيػاف بغيػر كجػه حػؽ ،بف عبد ا المركانػي
فما كػاف مػف العبػاس  ،باس لمصعب بف عمرافكاشتككا الع ،فمما بمغكا جاؤكا لقرطبة ،كترؾ أطفاالن 

كأف الذم سيحكـ فيها هك  ،فبعث الحكـ لمصعب يأمر  بترؾ تمؾ القضية ،إال أف تكجه إلى الحكـ
نه لف يتخمى عف القضػية حتػى يحكػـ لهػـ فقاؿ مصعب:" إف القكـ أثبتكا  حقهـ  ،األمير بعػث  ،كا 

فما كػاف مػف مصػعب إال أف عقػد حكمػه  ،يةليقكؿ لمصعب أف يترؾ القض ،الحكـ الفتى مرة ثانية
قػاؿ األميػر  ،كقاؿ: قد حكمت بحكـ العدؿ فينقضه األمير إف قدر ،لمقكـ بالضيعة كاإلشهاد عميها

لمعبػػاس مػػف أشػػقا  مػػف لطمػػه قمػػـ القاضػػي ثػػـ رجػػع إلػػى مػػا كػػاف فيػػه كلػػـ يعػػرض لمقاضػػي كنفػػذ 
  صدؽ الشاعر عندما قاؿ: ،(3)حكمه

 

                                  
 .41-40الخشني، قضاة قرطبة، ص (1)
 .144، ص1حمى المغرب، ج ابف سعيد، المغرب في (2)
 .45-43؛ الخشني، قضاة قرطبة، ص 47- 46النباهي، تاريخ قضاة األندلس، ص (3)
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ــــــ ــــــي إن البغ ــــــا صــــــاحب البغ  ي مصــــــرعوي

ــــــــو   ــــــــر القــــــــوم أعدل  فــــــــأربع عميــــــــك فخي

   
ــــــــل ــــــــى جب ــــــــل يومــــــــًا عم ــــــــو بغــــــــى جب  فم

(1)لنــــــــــــدك منــــــــــــو أعاليــــــــــــو وأســــــــــــفمو  
 

   
أكؿ مػا أنفػذ  محمػد بػف بشػير مػف أحكامػػه  ،كمػف النمػاذج المشػرقة لنزاهػة القضػاة محمػد بػف بشػير

بتاعهػا األميػر ثػـ ا ،فقػد سػجؿ عمػى األميػر كأشػهد ،التسجيؿ عمى األميػر الحكػـ فػي رحػى القنطػرة
فقػد كػاف بػػيف أيػدينا شػػيء  ،رحػػـ ا محمػد بشػػير" كقػػاؿ األميػر الحكػـ: ،بعػد ذلػؾ ابتياعػػان صػحيحان 

 .(2)فصححه لنا كصار حبلالن طيبان  ،مشتبه
كمف عدالة ابف بشير حرصه عمى سبلمة الشهكد مف األذل؛ حيث شهد الشهكد عمى ابف فطػيس 

فقػاؿ ابػف  ،اشػتكى ابػف فطػيس لؤلميػر الحكػـ ،بشػيرفطمب ابف فطػيس معرفػة الشػهكد فػرفض ابػف 
 .(3)"بشير لؤلمير الحكـ: " ليس ابف فطيس مف يعرؼ بالشهكد ألنه سيسعى إلى تجريحهـ كأذاهـ

فاحتػاج األميػر  ،تجػاكر بعػض قصػكر األميػر كانػت امػرأة لهػا أرضو  ،مف عدالته مػع المػرأة كأيضان 
فمػػا كػػاف مػف الككيػػؿ إال أف أخػػذ األرض   ،المػرأةفسػاكمها الككيػػؿ كامتنعػػت  ،لػؤلرض ليبنػػي عميهػػا

 ،ركب القاضي ابف بشير حمار  ككصػؿ إلػى الحكػـ ،قٌصت المرأة قصتها لمقاضي ابف بشير ،قهران 
 ،كحمقػؾ يػـك القيامػة ،كقاؿ كيؼ نطيؽ أف نطػكؽ هػذا المكػاف أجمعػه مػف سػبع أرضػيف فػي حمقػي

كقػػػاؿ كعظػػػت  ،القصػػػة فبكػػػى الحكػػػـهػػػذا الحكػػػـ كقػػػص عميػػػه بكأنػػػا شػػػريكؾ فػػػي اإلثػػػـ إف رضػػػيت 
 .(4)ثـ خرج عف المكاف كسممه إلى المرأة ،فأبمغت أيها القاضي

فػالمرأة تكجهػت لمقاضػي لمػا عممػت نزاهتػه  فػالمرأة  ،يبلحظ أف تصرؼ القاضػي يػدؿ عمػى نزاهتػه
إف بكػاء الحكػـ لمػا عمػـ بالقصػة إف  ،(5)قاؿ الشاعر: مف لـ يذد عف حكضه يهػدـ  ،قاكمت الظمـ

كلػػـ يتصػػرؼ كمػػا يفعػػؿ الحكػػاـ  ،كرد  الحقػػكؽ يػػدؿ عمػػى عدالتػػه ،إنمػػا يػػدؿ عمػػى طيػػب معدنػػه دؿ
 .الظممة  بأكؿ األمكاؿ بغير كجه حؽ

القاضػػي معػػاذ بػػف عثمػػاف  ،كمػػف المؤشػػرات عمػػى نزاهػػة القضػػاة فػػي عهػػد عبػػد الػػرحمف بػػف الحكػػـ
 ،فقاؿ له: خذ طابعان  ،االن إنه اغتصبه م "أتا  رجؿ متظمـ مف الحاجب ابف رستـ يقكؿ:  ،الشعباني

                                  
 .47، صالنباهي، تاريخ قضاة األندلس(1)
، 1؛ عيػػاض، ترتيػػب المػػدارؾ، ج48؛ النبػاهي، تػػاريخ قضػػاة األنػدلس، ص 49الخشػني، قضػػاة قرطبػػة، ص  (2)

 .145، ص 2؛ المقرم، نفح الطيب، ج291ص 
 .291، ص1؛ عياض، ترتيب المدارؾ، ج 49الخشني، قضاة قرطبة، ص (3)
 . 235، ص23النكيرم، نهاية األرب في فنكف األدب، ج (4)
 .87، ص3ابف عبد ربه، العقد الفريد، ج (5)
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لػػػه كقػػػؿ لػػػه: هػػػذا طػػػابع القاضػػػي فػػػاذا  ركػػػب كاجبػػػد  بكػػػؿ قػػػكة عنػػػدؾ  لفتصػػػد ،كأمػػػًض بػػػه نحػػػك 
يػاؾ أف تتػدلؿ لػه فانػه أهيػب لػؾ ،فاضرب بيدؾ عنانه فأخػذ الرجػؿ الطػابع  ،كال تفارقػه يسػير لنػا كا 
 .(1)"كلما حضر إلى القاضي  أخذ القاضي الحؽ لمرجؿ ،كمضى إلى الحاجب

 ،كمف الصكر المشرقة لعدالػة القضػاة فػي عهػد عبػد الػرحمف العػدؿ مػع أهػؿ الذمػة كخاصػة اليهػكد
فػػأمر محمػػد أحػػد  ،فبػػالغ اليهػػكد بثمنهػػا ،يحكػػى أف األميػػر محمػػدان أعجبتػػه جاريػػة فػػأراد أف يشػػتريها

كقػاؿ  ،كبعد خطؼ الجاريػة تظمػـ اليهػكدم عنػد القاضػي سػميماف بػف أسػكد ،فتيانه بخطؼ الجارية
ف لػػـ ترجػػع سػػ ميماف لؤلميػػر محمػػد: إف اليهػػكدم الضػػعيؼ ال يقػػدر أف يػػدعي عميػػؾ بغيػػر حػػؽ كا 

ذهػب القاضػي لكالػد  ،فػأنكر األميػر محمػد كجػكد الجاريػة ،الجارية إلى اليهكدم سأذهب إلى كالدؾ
إنػػه  كأرسػػؿ األميػػر أحػػد الرسػػؿ لمقاضػػي قػػائبلن: ،كأبمػػغ األميػػر محمػػد بفعػػؿ القاضػػي ،األميػػر محمػػد

ف أحد فتيانه قد أخفى الجارية دكف عمـ األميػر محمػدكجد ال قػاؿ القاضػي: إنػه سيسػتمر  ،جارية كا 
 ،فػػػي مسػػػير  إلػػػى كالػػػد األميػػػر محمػػػد إف لػػػـ يحضػػػر الجاريػػػة فػػػي هػػػذا المكػػػاف كيسػػػممها لميهػػػكدم

 .(2)فأحضرت الجارية كسممت لميهكدم
الي نفسػه كابػف حػاكـ "إف عدـ تهيب اليهػكدم مػف رفػع تظممػه إلػى القضػاء مػع أف خصػمه هػك الػك 

كال يتكقعػػكف مػػف حكامهػػا كقضػػاتها إال  ،األنػػدلس دليػػؿ عمػػى أف اليهػػكد كػػانكا يعػػاممكف فيهػػا بالعػػدؿ
 .(3)اإلنصاؼ" 

 .(4)إف كانت األندلس فتحت بالسيؼ فانها استمرت عمى المساكاة كالسماحة""

 يتضح مما سبؽ :

كلقد طبؽ القانكف عمى ابف  ،ف األندلسال أحد يعمك فكؽ القانكف حتى األمير محمد هك ابف سمطا
األمير كنرل في تاريخنا المعاصر أف كثيران مػف أبنػاء الحكػاـ ال يطبػؽ عمػيهـ القػانكف لػذلؾ قامػت 

 الثكرات ضد هؤالء الحكاـ.
فسػػمطة القضػػاء مسػػتقمة يطبػػؽ فيهػػا  ،كنبلحػػظ أيضػػان هنػػاؾ فصػػؿ بػػيف السػػمطة التنفيذيػػة كالقضػػائية

 .فالكػػػػػػؿ سكاسػػػػػػية أمػػػػػػاـ سػػػػػػمطة القضػػػػػػاة ،مػػػػػػرؤكس كالػػػػػػكزير كالغفيػػػػػػرالقػػػػػػانكف عمػػػػػػى الػػػػػػرئيس كال
 

                                  
 . 205ابف حياف، المقتبس، ص (1)
 .57النباهي، تاريخ قضاة األندلس، ص (2)
 .131ميف في األندلس، صالخالدم، اليهكد تحت حكـ المسم (3)
 .8بشتاكم، األندلسيكف المكاركة، ص (4)
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كما أف هذ  الركاية تؤكد عمى أف " العرب مف أكثػر األمػـ تسػامحان مػع المخػالفيف لهػـ فػي المعتقػد 
كلكال تسامحهـ أياـ عزهـ باإلسػبلـ لػـ تبػؽ بقيػة مػف األمػـ المغمكبػة فػي ببلدهػا   ،كالجنس كالمساف

كعػػػدـ  ،كمقدسػػػاتها ذلػػػؾ ألف الشػػػريعة السػػػمحاء تقضػػػي بػػػالرفؽ كالرحمػػػة ،محتفظػػػة بػػػدينها كلسػػػانها
 .(1)"صكصان إذا كانكا أصحاب ديف سماكمكأمكالهـ خ  ،التعرض لديف المخالفيف

كمف المؤشػرات عمػى نزاهػة القضػاة كمػكظفي الدكلػة فػي عهػد األميػر محمػد أنػه ال أحػد يعمػك فػكؽ 
دركف مقربان مف األمير محمد اشتكت منه امرأة؛ فرفع القانكف ندلؿ عمى ذلؾ بما يمي، كاف الفتى ب

 ،كأحضػر بػدركف ،فقاؿ: إنػي مشػتغؿ بػأمر األميػر فبعػث القاضػي أعكانػه ،القاضي بطابع لبدركف
كلـ تأخذ طابعي! كرب هذا البيت لػك صػح عنػدم عصػيانؾ ألدبتػؾ ثػـ  ،كقاؿ القاضي: عصيتني
كنجػا بنفسػه فشػكا  ،مه أعطى المرأة بػدعكاهاكلما رأل بدركف صعكبة مقا ،قاؿ: أنصؼ هذ  المرأة

فمحمؾ مني تعممه فسألنا به حكائجؾ نجبؾ  ،بدركف لؤلمير محمد فقاؿ: " يا بدركف اخفض عميؾ
فاف هػذا بػاب اغمقنػا  فػبل نجيػب إليػه أحػدان  ،إليها ما خبل معارضة  القاضي في شيء في أحكامه

 .(2)فضػػػبلن عػػػف غيػػػرهـ كالقاضػػػي أدل مػػػا فعػػػؿ كال مػػػف أبنػػػاء عمنػػػا ،كال مػػػف إخكاننػػػا  ،مػػػف أبنائنػػػا
 

حيػث أراد  هاشػػـ  ،(3)كمػف الػدالئؿ أيضػػا عمػى نزاهػػة القضػاة مػػا ذكػر عػػف القاضػي أحمػػد بػف زيػػاد
أمػا القاضػي  ،(4)كقػاؿ: ال أبيعهػا ،رفػض القاضػي ،عبد العزيز شراء دار أيتاـ ألكالد األمير محمػد

فقػػاؿ الرجػػؿ  ،أحػػد رجػػاؿ األميػػر محمػػدقػػد جػػاء  رجػػؿ ضػػعيؼ يشػػتكي مػػف  ،عمػػرك بػػف عبػػد ا
 ،قػاؿ الرجػػؿ: انػه يخػػاؼ منػػه ،قػػاؿ لػه: خػػذ الطػابع كأعطػػه إيػػا  ،الضػعيؼ: لقػػد سػمبني فػػبلف دارم

ثػـ  ،فمػا كػاف مػف الرجػؿ إال أف رمػى الطػابع ألحػد رجػاؿ األميػر محمػد ،قاؿ القاضي: خػذ الطػابع
كقػػػاؿ القاضػػػي: اقعػػػد  ،جدجػػػاء أحػػػد رجػػػاؿ األميػػػر محمػػػد كقعػػػد لخصػػػمه فػػػي المسػػػ ،جػػػاء مسػػػرعان 

 . (5)لخصمؾ كفي نهاية المطاؼ حكـ القاضي كأنصؼ الرجؿ الضعيؼ

 

 

                                  
 .37عمي، غابر األندلس كحاضرها، ص (1)
 .58-57النباهي، تاريخ قضاة األندلس، ص (2)
أحمد بف زياد كال  األمير محمد بعد كفاة أخيه محمد، ككػاف فاضػبلن خيػران مجػاب الػدعكة )ابػف سػعيد، المغػرب  (3)

 .151ص  ،1في حمى المغرب، ج
 .99الخشني، قضاة قرطبة، ص (4)
 .106-105ـ.ف ، ص(5)
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 : يالحظ ما يمي

ٌف هػػػذ  العدالػػػة ترتػػػب عميهػػػا نزاهػػػة القضػػػاة فػػػبل أحػػػد يعمػػػك فػػػكؽ القػػػانكف  ،عدالػػػة األميػػػر محمػػػد كا 
 ،كلمرعيػة معيػار ،فػبل تكجػد معػايير لمحكػـ: عنػد الحكػاـ معيػار ،كيبلحظ أف لمقضاة معياران كاضحان 
فػاف نزاهػة القضػاة تيعػدُّ أثػران  ،كهذا يدؿ عمى عدالة كنزاهػة القضػاة ،فالناس سكاسية كأسناف المشط

أمػػا الحػػاكـ  الػػذم يتصػػؼ  ،مػػف ثثػػار عػػدؿ الحكػػاـ؛ ألف الحكػػاـ الظممػػة يبحثػػكف عػػف قضػػاة فسػػدة
العدالػة مػف قػاؿ: " كصػدؽ مػف ،بالعدؿ  انه يبحث عف قضػاة يتصػفكف بالعدالػة كالنزاهػة كالشػفافية

ٌف العػػدؿ أكلػػى األمػػكر بالرؤسػػاء تكرمػػان  ،أهػػـ الفضػػائؿ التػػي اتفقػػت الشػػرائع عمػػى كجػػكب رعايتهػػا كا 
ثػـ  ،كاستصبلحان كرأيا كأصالة؛ ألنهـ قادركف عمى الرعية كظمـ اإلنساف مف تحػت يػد  لػؤـ كدنػاءة

ذا هك ظمـ لـ يكف فكقه  ،إٌف الرعية إذا ظمـ بعضهـ بعضا كاف السمطاف هك المستغاث كالممتجأ كا 
كعرفػػان فاسػػدان بػػيف  ،يػد تمنعػػه فيسػػير ذلػػؾ عػػادة يصػػعب انتزاعهػػا كيتعػذر تركهػػا كتصػػبح سػػنة سػػيئة

  .(1)كالمكظفيف الذيف يعممكف تحت إمرته" ،األمراء

نضػرب مثػاالن  ،كمف الدالئؿ عمى صبلح مكظفي الدكلة عدـ تنفيذ األكامر التي فيها تجاكز لمعدؿ
كمػذهب  ،لقيه محمد بف يكسؼ األعرج كقاؿ له: هيبة الجبػاريف ،قاضي أحمد بف زيادعمى ذلؾ ال

فأمر القاضي بحبسه إال أف صػاحب الشػرطة محمػد بػف عبػد  ،المتكبريف مف ال يكمـ عمى الطريؽ
ككسر رأيه فانصرؼ القاضي عػف رأيػه كأمػر  ،الرحمف بف إبراهيـ خرج ألحمد بف زياد كعاب فعمه

 .(2)ؼبترؾ محمد بف يكس
 

 :نالحظ ما يمي
عنػدما رأل عقكبػة السػجف لمحمػد بػف يكسػؼ الػذم كصػفه  ،ف زياد اجتهػد فػي رأيػهبالقاضي أحمد 

رأل أنه ليس مف العدؿ حبسه كعاتب القاضػي ككسػر رأيػه فمػا فقد أما صاحب الشرطة  ،بالمتكبر
اللػػة أف إف هػػذا األمػػر لػػه د ،كػػاف مػػف القاضػػي إال أف تراجػػع عػػف رأيػػه بحػػبس محمػػد بػػف يكسػػؼ

 .مكظفي الدكلة يفعمكف ما يممي عميهـ ضميرهـ فبل طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ
 

                                  
 .689زقزكؽ، مقكمات األمف المجتمعي في اإلسبلـ، ص (1)
 .98الخشني، قضاة قرطبة، ص (2)
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 عبثؼبً: صالح انشػٛخ : 

كفساد  ينعكس عمى رعيته  ،مما ال شؾ فيه أف صبلح الحاكـ ينعكس حتمان عمى رعيته باإليجاب
عػف  منقبػان  ،بالعقكبػات باطشػان  ،إذا كػاف الممػؾ قػاهران كلقػد كضػح ابػف خمػدكف ذلػؾ فقػاؿ: "  ،بالسمب

عػػكرات النػػاس كتعديػػد ذنػػكبهـ، شػػممهـ الخػػكؼ كالػػذؿ كالذكا منػػه بالكػػذب كالمكػػر كالخديعػػة فتخمقػػكا 
عػػف سػػيئاتهـ، اسػػتنامكا إليػػه كالذكا بػػه كأشػػربكا محبتػػه  بهػػـ متجػػاكزان  أمػػا "إذا كػػاف الممػػؾ رفيقػػان  ،بهػػا

 ."(1) جانبكاستماتكا دكنه في محاربة أعدائه فاستقاـ األمر مف كؿ 
كلػػي السػػكؽ  ،(2)العبػػاس بػػف قرعػػكس الثقفػػي ،فػػي عهػػد الحكػػـ نضػػرب مثػػاال عمػػى صػػبلح الرعيػػة

ككاف سعيد الخير بف عبد الرحمف الداخؿ يشرب الخمر مع حكـ  ،المسجد الجامع مف كخرج يكمان 
خركج أبى قرعػكس  ،فصادؼ مجيء الرسكؿ بالشراب ،كأمر سعيد رسكالن ليأتي بالشراب ،أك هشاـ

كقػػاؿ الرسػػػكؿ لمعبػػػاس: إٌف مػػكالم األميػػػر بعثنػػػي بهػػذا الشػػػراب أمػػػر بكسػػػر   ،العبػػاس مػػػف المسػػػجد
رهاقه كضرب الرسكؿ ضربان  فقاؿ األمير مابؾ ؟ فػأخبر   ،كقاؿ سعيد الخير: ذهب ممكنا ،كجيعان  كا 

 .(3)؟!بما عرض لمرسكؿ قاؿ هذا قكة لممكنا أال استتر رسكلؾ

ككصػفه المقػرم كابػف خمػدكف  ،كػاف يشػرب الخمػر هشػاـ عد أف نسػتب هشاـ مف خبلؿ دراسة سيرة 
 أنه كاف يمشي عمى سيرة عمر بف عبد العزيز.

: مػػف المهػػاجريف لممعاصػػيأمػػا الحكػػـ  كقيػػؿ عنػػه إف الحكػػـ  ،(4)سػػفاؾ لمػػدماء ،قػػاؿ عنػػه ابػػف حػػـز
 .(5)جاهر بشرب الخمر

فػػي  ،عمػػى بابػػا السػػدة كابػػان قيػػؿ: إٌف جػػد بنػػي جػػدير كػاف ب ،كمػف الػػدالئؿ أيضػػا عمػػى صػػبلح الرعيػة
كأمػر  ،حيف هيج الربض قاؿ الحكػـ لجػد بنػي جػدير: " إذا أظمػـ الميػؿ فػأخرج هػؤالء مشػايخ السػكء

                                  
 . 575، ص2ابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف، ج (1)
أهػػؿ الريػػب، فسػػأؿ  العبػػاس بػػف قرعػػكس الثقفػػي كلػػي السػػكؽ، ككػػاف رجػػبلن يضػػرب ضػػربان  شػػديدان كيشػػد عمػػى  (2)

قرعكس مالكان عف الضػرب الػذم كػاف أبػك  يضػرب النػاس، فقػاؿ لػه مالػؾ: إف كػاف فعػؿ هػذا غضػبا ، كدبػان عػف 
؛ ابػف الفرضػي، تػاريخ عممػاء األنػدلس، 285، ص 1محارمه فأرجك أف يككف خفيفان ، عياض، ترتيب المػدارؾ، ج

 .219، 218ص 
 .285، ص1؛ عياض، ترتيب المدارؾ، ج219-218ص ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، (3)
  17،  ص1؛ ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج372الكثبي، فكات الكفيات، ص (4)
، ج (5) ، رسائؿ ابف حـز  .21، ص2ابف حـز
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كأنػت  ،كلنفسػي أف أكػكف غػدا أنػا ،إني ألكػر  لػؾ،ا يا مكالم! ،بضرب رقابهـ كصمبهـ فقاؿ: ا
  .(1)أنفعؾ"كال  ،كأهر إليؾ ال تنفعني ،في زاكية مف زكايا جهنـ تهر إلي

دخاؿ ابف نػادر فنفػذ ذلػؾ عمػى  ،فمـ يجبه فأمر باخراجه ،فانتهر  الحكـ كعـز عميه في إنفاذ ذلؾ كا 
كيعمكف كلـ يزؿ بنك نادر يسفمكف حتى انقطعت  ،كعقبه مف حينئذ ينمكف ،يديه فمـ يزؿ بنك جدير

 .(2)بيتتهـ

 يتضم ما يمي: 

فػػبل  ،فانمػػا يػػدؿ عمػػى صػػبلح الرعيػػةكهػػذا إف دؿ  ،إف مكقػػؼ جػػد بنػػي جػػدير مكقػػؼ مشػػرؼ -
 .طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ

 ،كػػػذلؾ نسػػػتنتج أف الػػػذم دفػػػع جػػػد بنػػػي جػػػدير لعػػػدـ تنفيػػػذ مػػػا أمػػػر بػػػه الحكػػػـ هػػػك مخافػػػة ا -
إال أنػه لػـ يسػتفد ممػا قالػه جػد  ،لقد كضح جد بني جدير ذلػؾ إلػى الحكػـ ،كالخكؼ مف عذابه

 .بني جدير
كعػػيف ابػػف  ،كلػػـ ينفػػذ فمػػا كػػاف منػػه إال أف عزلػػه ،جػػديرلؤلسػػؼ الحكػػـ أصػػر عمػػى جػػد بنػػي  -

 .نادر
أمػا بنػك نػادر  ،تجمى العدؿ اإللهي بأف ا حفظ ثؿ جدير الذيف أصػر جػدهـ عمػى طاعػة ا -

 .فكانكا إلى زكاؿ
 ،كهذ  األسباب هي أف الحكاـ يسػتغمكف مػف ال عمػـ لػه ،إف فعؿ ابف نادر قد يككف له أسباب -

 .(3)أٌف األمر بالظمـ يقع عمى األمير كليس الكالي ،يعتقدكفكال تقكل كأف الكال  
ركم أف غنػى زريػاب لعبػد الػرحمف بػف الحكػـ  ،كمف الصكر الرائعة الدالة عمى صبلح الرعيػة

 ،إال أف مكسػػى بػػف جػػدير رفػػض صػػرؼ الثبلثػػيف ألػػؼ لزريػػاب ،فػػأمر لػػه بثبلثػػيف ألػػؼ دينػػار
ف كنا خزاف األمير أبقػا  اكقاؿ: "  فػنحف خػزاف بيػت مػاؿ المسػمميف، نجبػي أمػكالهـ  ،نحف كا 

كننفقها في مصالحهـ، ال كا ما ينفذ هذا كال منػا مػف يرضػى أف يػرل هػذا فػي صػحيفته غػدا 

                                  
 .73-72ابف القكطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص (1)
 .73-72ـ.ف ، ص(2)
 .130-129ابف الجكزم، تمبيس إبميس، ص (3)
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أف نأخػػذ بثبلثػػيف ألفػػا مػػف أمػػكاؿ المسػػمميف، كنػػػدفعها إلػػى مغػػٌف فػػي صػػكت غنػػا ، يػػدفع إليػػػه 
 .(1)األمير أبقا  ا مما عند 

ألفػػان( يبلحػػظ فيػػه مػػدل التػػرؼ فػػي اإلنفػػاؽ عمػػى أمػػكر ال  30ب )فصػػرؼ عبػػد الػػرحمف لزريػػا
كالمجػػػػكف فػػػػي المجتمػػػػع اإلسػػػػبلمي   ،إضػػػػافة لككنهػػػػا تسػػػػاهـ فػػػػي نشػػػػر الخبلعػػػػة ،طائمػػػػة لهػػػػا
 .(2)كاألندلسي

فقػاؿ  ،كقاؿ زرياب: ما هػذ  الطاعػة ،كقاؿ: نافؽ الخزاف ،ذهب صاحب الرسائؿ لعبد الرحمف
ثػـ  ،كصدقكا فيمػا قػالكا ،لينهـ الكزارة عمى هذا األمرك كأل ،ةعبد الرحمف بف الحكـ: هذ  الطاع

 .(3)ا عند مأمر بدفعه إلى زرياب م
 

 :يتضم مما سبق
ال طاعػػة لمخمػػكؽ فػػي معصػػية الخػػالؽ : مكسػػى بػػف جػػدير رفػػض تنفيػػذ أمػػر الخميفػػة بصػػرؼ  -

نه خزاف لممسمميف.  ،ثبلثيف. ألؼ دينار لزرياب  إنه ال يريد ذلؾ  في صحيفته كا 
 كلكف األمر يحسب له.  ، لك كاف عبد الرحمف طاغيا لعزلهكا -
صػمح  ،فبل طاعة عمياء عنػد مكظفيػه ،إف حسف اختيار عبد الرحمف لمكظفيه أمر يحسب له -

 .الخميفة فصمحت رعيته

ويأخــذ فقــط  ،قيػػؿ: إٌف قاضػػي قرطبػػة يخػػالؼ جميػػع الفقهػػاء ،كمػػف المؤشػػرات عمػػى صػػبلح الرعيػػة
لـو يحيـى بـن يحيـى: " فأمـا إذ صـرت تتبـع اليـوى وتقضـي برضـى برأي يحيى بـن يحيـى فكتـب 

فاسـتعف مـن ذلـك فبنـو أسـتر  ،مخموق ضعيف فال خير فيما تجيء بو ول فـي أن رضـيتو منـك
ل رفعت في عزلك فرفع يستعفي فعزل  .(4)لك وا 

كقػالكا: إنهػـ يػؤدكف أمػر عبػد  ،: إف بعض جيػراف ابػف حبيػب اشػتككا مػف بعػض عمػاؿ الػكزراءقيل
اشػتكى الػكزير ليحيػى بػف  ،ممؾ ابف حبيب برصدهـ كبالفعؿ جيء بالرجػؿ كضػرب ضػربان مبرحػان ال

                                  
 .84ابف القكطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص (1)
 .185زيارة ، الترؼ في األندلسي، ص (2)
 .84ابف القكطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص (3)
 .313-312، 1عياض، ترتيب مدارؾ، ج (4)
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ك ايػػـ ا  ،يحيػػى ممػػا صػػنع حبيػػب بصػػاحبه؛ فقػػاؿ لػػه يحيػػى: " مػػا كنػػا نعينػػؾ عمػػى العمػػـ ك أهمػػه
 .(1)ألقبلمنا أنفذ مف سهامكـ فانصرؼ عف رأيؾ كالسبلـ

عنػدما (2)األميػر محمػد القاضػي عػامر بػف معاكيػة فمف الدالئؿ الدالة عمى صبلح الرعية فػي عهػد
 .(4)اتؽ ا في الناس إذا ممكت رقابهـ " ،فقاؿ له: " يا ابف حفصكف ،(3)لقي عمر ابف حفصكف

 ثبيُبً انؼذل ٚقٕد نزقٕٖ هللا: 

 ،قاؿ الحكـ عند كفاته: " إف اآلخرة هي األتقى كاألكلػى ،فمف المؤشرات عمى تقكل حكاـ األندلس
 .(5)التقكل كاعتصـ بالعركة الكثقى كأقر بذنكبهفتزيف ب

ُْٕٓا ُٚغ  ﴿تعػالى: كتبل قكله  ْا إٌِ َُٚزَ  ٔ ٍَ َكفَُش ُٓى فَش   ُم ن هَِّزٚ ب نَ إٌِ َعهَفَ   َذ   يَّ  ُعذَُّذُ  َيَعذذ   فَقَذ   َُٚؼُٕدٔاْ  َٔ

 ٍَ نِٛ َّٔ َ  .(6) ﴾٥ٖ ٱِل 
كال تػػدعف مجػػازاة المحسػػف  ،طػػب نفسػػا بمػػا يصػػير إليػػؾ ،يػػا بنػػيكصػػية الحكػػـ ابػػف هشػػاـ البنػػه: "

 .(7)كتعػػػػػػدؿ فػػػػػػي أحكامػػػػػػؾ ،أف تتقػػػػػػي ا مػػػػػػا اسػػػػػػتطعت ،كمعاقبػػػػػػة المسػػػػػػيء باسػػػػػػاءته ،باحسػػػػػػانه
 

قػاؿ عبػد الػرحمف: "  ،مف المؤشرات عمى تقكل عبد الرحمف بف الحكػـ خطبتػه عنػدما تػكفي كالػد ك 
عمػػى مشػػيئته؛ الحمػػد  الػػذم جعػػؿ المػػكت حتمػػان مػػف قضػػائه، كعزمػػا مػػف أمػػر ، كأجػػرل األمػػكر 

كصػػمى ا عمػػى محمػػد  ،فاسػػتأثر بػػالممككت كالبقػػاء، كأذؿ خمقػػه بالفنػػاء؛ تبػػارؾ اسػػمه كتعػػالى جػػد 
ممػا جمػت بػه المصػيبة، كعظمػت  -رحمه ا  -ككاف مصابنا باإلماـ  ،نبيه كرسكله كسمـ تسميمان 

ليه ترغب في كماؿ يا  نسأؿ إلهاـ الصبر، كا  كعهد  ،األجر كالذخر به الرزية؛ فعند ا تحتسبه، كا 
 .(8)إلينا فيكـ بما فيه صبلح أحكالكـ كلسنا ممف يخالؼ عهد ، بؿ لكـ لدينا المزيد إف شاء ا"

                                  
 .387، ص 1عياض، ترتيب المدارؾ،ج(1)
ر بػف ناشػػرة بػػف لػػكزاف المخمػػي، مػػف أهػػؿ عػامر بػػف معاكيػػة بػػف عبػػد السػػبلـ بػف زيػػاد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف زهيػػ (2)

قرطبة يكنى أبا معاكية كأصمه مف رية، تكلى القضاء في عهد المنذر، عزله األمير عبد ا ككلى بدالن منه النظر 
 .127الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص ابفـ ، 851ق= 237بف سممة تكفي عامر عاـ 

ف حفص بف سميـ بف ديباف بف قرعاكش بف أدفش، كاف ابف حفصكف، عمر بف حفص المعركؼ بحفصكف ب (3)
 .109، ص10مف مسالمة الذمة " الكنشريسي، المعيار المعرب كالجامع المغرب، ج

 .111ـ.ف، ص(4)
 .253ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس المغرب، ص (5)
 .38ثية،األنفاؿ، (6)
 .67-66، ص2ابف السماؾ الزهرات المنثكرة، ج (7)
 .26ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص  (8)
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فػركل أف هاشػـ بػف عبػد العزيػز قػاؿ  ،حػب الجهػاد ،فمف المؤشرات الدالة عمى تقكل األمير محمػد
ابػف المخنػاء! لحنػت فػي كبلمػؾ!  يافقاؿ له األمير: "  ،ال المكتلؤلمير محمد " ما أجمؿ الحياة لك 

 .(1)كهػػػػػػؿ ممكنػػػػػػا هػػػػػػذا الممػػػػػػؾ الػػػػػػذم نحػػػػػػف فيػػػػػػه إال بػػػػػػالمكت؟ فمػػػػػػكال المػػػػػػكت، مػػػػػػا ممكنػػػػػػا  أبػػػػػػدا"
 

 : ربعؼبً: رٕ ٛش انؼهًبء

 ةفممػا انتهػػى إلػى القنطػػر  ،كػاف الحكػـ يمشػػي مػع العممػػاء قيػؿ: إنػػه مشػى مػػع زيػاد بػػف عبػد الػػرحمف
 ،إلػى ا مفانػا كنػا فػي حػديث عارضػه المنػاد ،األميرفقاؿ معذرة إلى  ،كهك يحادثه؛ سمع األذاف

 .(2)كمر إلى المسجد كلـ ينكر عميه شيء ،كهك أحؽ باإلجابة
حيػػث كػػاف يػػكقر زيػػاد بػػف عبػػد  ،أنػػه مػػف عدالػػة الحكػػـ تػػكقير كاحتػػراـ العممػػاء ،يتضػػح ممػػا سػػبؽ

حكػـ عميػه؛ ألف ينكػر ال كلػـ ،فمما سمع زياد األذاف قطػع الحػديث مػع الحكػـ ،الرحمف كيمشي معه
 .ف لمصبلة أعظـ مف أم حديثذنداء المؤ 

بػؿ  ،مف صكر محبة عبد الرحمف لمعمماء كلعامة الناس أنه كاف يكدهـ كيصرؼ لهػـ مػف األمػكاؿ
 ،كاف مركاف بف غزكاف مقربان لعبد الرحمف األكسط كبشر  بالسػبلمة،العمماء   أنه بكى عندما افتقد

 .(3)دينار لؾ كأعطا  عبد الرحمف ألؼفكاف ذ كافتتاح ثبلثة معاقؿ لمعدك
 ،قػػاؿ لػػه ابػػف الشػػمر: " شػػعرؾ كا أجػػكد مػػف شػػعرم (4)ككػػذلؾ لػػه مكقػػؼ مشػػرؼ مػػف ابػػف الشػػمر

فأضػػعؼ  ،كمػػا منحتػػؾ لػػي إال تطػػكال منػػؾ بغيػػر اسػػتحقاؽ منػػي ،كثنػػاؤؾ عميػػه أفضػػؿ مػػف صػػمتي
 .(5)"جائزته كأكثر الثناء عميه

األمير عبد الرحمف بعد كفاة يحيى بف يحيى فمـ يكف يقدـ اعتمت منزلة عبد الممؾ بف حبيب عند 
 .(6)كال يعدؿ بمشكرته عنه ،أحد مف أصحابه عميه

                                  
 .214، ص ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب(1)
 .202، ص 1؛ عياض، ترتيب المدارؾ، ج14-13،  ص2ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب،ج (2)
 .202ـ.ف ، ص (3)
يػر القرطبػي مػنجـ سػمطاف األنػدلس، عبػد الػرحمف بػف الحكػـ، بشػر عبػد ابف الشمر، عبد ا بف الشمر بف نم (4)

الػػرحمف أف األمػػر سيصػػير إليػػه فػػي جهػػة التنجػػيـ، فممػػا كػػاف ذلػػؾ أحسػػف جػػزاء  كأجػػرل عميػػه رزقػػان لمشػػعر كرزقػػان 
 .125-124، ص1لمتنجيـ، ابف سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج

 .118-117ابف األبار، الحمة السيراء، ص  (5)
 .183المقتبس، ابف حياف، ص (6)
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كاجتهػد  فػي الػدعاء  ،قػاؿ األشػعت الكمبػي: بكػي عبػد الػرحمف ،عندما تكفي عبػد الممػؾ بػف حبيػب
ا سػميماف لقػد قػاؿ أبػك األشػعت مخاطبنػا الميػت:" يػا أبػ ،ككاف إلػى  جنبػه أبػك األشػعت ،كاالستغفار

 ".(1)نزلت في حفرة فما يغني عنؾ بكاء الخميفة عبد الرحمف
ككػاف   ،كاف عبد الرحمف يمتـز  تعظيـ يحيى بف يحيى كبر  ما ال يمتـز االبف البار باألب الحاني

 .(2)ال يكلي القضاء  أحد عف رأيه
 .(4)ان ككصمه صمة جزلهكابتنى له دار  (3)اقتطع األمير عبد الرحمف قطائع شريفة ليحيى بف مزيف

هػػذا المكقػػؼ عنػػدما بعػػث القاضػػي سػػميماف بػػف  ،لؤلميػػر محمػػد مكقػػؼ رائػػع مػػف عبػػد ا بػػف خالػػد
فكتػػب القاضػػي لؤلميػػر  ،فػػرفض أف يقػػكـ إليػػه ،أسػػكد لعبػػد ا بػػف خالػػد ليشػػهد  عمػػى كتػػب األميػػر

أردت أف تشػهد فػػي فػاذا  ،يشػكك عبػد ا ابػف خالػد؛ فقػاؿ األميػر نحػف أحػؽ مػف عظػـ العمػـ كأهمػه
 .(5)كتبنا اجمس الفقيه عبد ا ابف خالد

 ،الػذم كػاف يسػكف بػببلط مغيػث ،كذلؾ تقرب األمير عبد ا مف سعيد بف خمير بف عبد الػرحمف
 .(6)فنقمه عبد الرحمف إلى المدينة بقرب مف المسجد الجامع

 :  صٕل ػهٗ ثشكبد انغًبءػبششاً انذ

يمػف عمػى عبػاد  بػالرزؽ كالحصػكؿ عمػى  -سبحانه كتعالى-ف ا يترتب عمى العدؿ كاالستقامة أ
ِٕ ٱع  بركات السماء بدليؿ قكله تعالى: ﴿ أَنَّ ٕاْ َٔ ًُ

ُٓى ٱنطَِّشٚقَخِ  َػهَٗ زَقَٰ َُٰ  ٛ قَ ب ءً  َِلَع  ب يَّ  .(7)﴾ٙٔ َغَذ  
ة إذا أصػاب األمػ ،يفػتح عمينػا مػف بركػات السػماء الشػرط هػك االسػتقامة  -سػبحانه كتعػالى -فا 

يػػركل أف القاضػػي حامػػد بػػف  ،بػػبلء كمنػػع  سػػقكط المطػػر كػػاف الػػدعاء إلػػى ا كصػػبلة االستسػػقاء
ثػػػـ قػػػاؿ أيػػػكب:" مػػػا أردت إال  ، كالػػػتجـ فػػػي زار  ،عػػػـز عمػػػى أيػػػكب البمػػػكطي مػػػف الزهػػػاد (8)يحيػػػى

                                  
 .254ابف األبار، التكممة لكتاب الصمة، ص  (1)
 .75ابف القكطية، افتتاح األندلس، ص  (2)
يحيي بف مزيف: انتقؿ إلى قرطبة أصمه مف طميطمة عند ثكرة أهػؿ طميطمػة، عنػدما طمبػه أهػؿ طميطمػة كنػالكا  (3)

 .442، ص1ردؾ لمؤمف، عياض، ترتيب المدارؾ، جمنه ثـ التفت إلى طميطمة كقاؿ ما أقراؾ لظالـ كأط
 .442، ص1عياض، ترتيب المدارؾ، ج (4)
 .343ـ.ف ، ص(5)
 .101ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص (6)
 .16الجف، ثية  (7)
الفرضػػي، ابػػف ـ ، 822هػػػ= 207حامػػد بػػف يحيػػى القاضػػي: مػػف أهػػؿ قرطبػػة قاضػػيان لمحكػػـ بػػف هشػػاـ تػػكفى  (8)

 (.67ألندلس، صتاريخ عمماء ا
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كجعػؿ أيػكب يػؤمف كيمحػؼ فػي  ،حيػث أنػا ثػـ استشػفع كألػح بالػدعاء" ،أما كنت أدعػك ا ،شهرتي
إف االسػتعانة بػأيكب البمػكطي  ،(1)ما انصرؼ الناس حتى أحذيتهـ بأيديهـ مف كثرة المطػرالناس ف

إف دؿ عمػػػى شػػػيء فانمػػػا يػػػدؿ عمػػػى مػػػا حظػػػي بػػػه الزهػػػاد عنػػػد النػػػاس فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة مػػػف مكانػػػة 
 . (2)مرمكقة

 ،عنػػدما ابتمػػى األمػة يكػػكف الػدعاء كالتقػػرب إلػػى ا -سػػبحانه كتعػالى -يتضػح ممػػا سػبؽ: أف ا 
كقد يكػكف هدفػه التمحػيص؛ لمعرفػة مػف يصػبر كمػف  ،كيككف  االبتبلء عقاب مف ا؛ بسبب ظمـ

 .كتككف المحصمة بمشيئة ا االستجابة لدعكات الصالحيف ،ال يصبر
 

 : انزقذو انؼهًٙانذبد٘ ػشش: 

عمبلقػان كلػـ كلقد صدؽ القائؿ: " لقد كلد اإلسػبلـ  ،شهدت ببلد األندلس تقدمان عمميان كاسعان النطاؽ
تمػػر أكثػػر مػػف مئتػػي سػػنة عمػػى مػػيبلد  إال ككقػػؼ المسػػممكف عمػػى أحػػكاؿ العػػالـ كتصػػدركا الحركػػة 

؛ فعبد الرحمف  أكؿ مف  أدخػؿ كتػب (3)عمى مفاتيح جميع الفنكف كالعمكـ العممية باعتبارهـ األئمة
 .(4)كالنجـك إلى األندلس ،كالطب ،كالحكمة ،كالمكسيقى ،كالفمسفة ،كتب الزيجات

كيفصػد العػركؽ  ،ف ممككة النصراني كاف ثخر أياـ األمير عبد ا أكؿ دكلة الناصر يضػع بيػد اب
 .(5)كاف عمى باب دار  ثبلثكف كرسيا

 .(6)ككاف صانعان بيد  مجربان  ،ككذلؾ برز في عهد  األمير إسحاؽ الطبيب كالد الكزير ابف إسحاؽ
 .(6)مجربان 

 
 
 
 

                                  
 .238مؤلؼ مجهكؿ، أخبار المجمكعة، ص  (1)
 .28السعيدم، الزهد في الشعر األندلسي حتى أكاخر القرف الثالث الهجرم، ص (2)
  245شرقاكل، المسمكف عمماء كحكماء، ص (3)
 .138مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (4)
 .486عيكف األنباء في طبقات األطباء، ص ؛ابف أبي اصيبعة، 97ابف جمجؿ، طبقات األطباء، ص  (5)
 .488؛ ـ.ف ، ص98-  97ـ.ف ، ص(6)
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 المبحث الثاني
 أثار العدل في عيد الخالفة

حكاـ األندلس فػي عصػر الخبلفػة عمػى العػدؿ كذلػؾ لتحصػيؿ اآلثػار المترتبػة عمػى العػدؿ  حرص
 .فمف اآلثار المترتبة عمى العدؿ في عهد الخبلفة

 أٔالً: يذجخ انذبكى نهشػٛخ:

تمكف المنصكر بف عامر مػف كسػب قمػكب الرعيػة  ،مف المؤشرات الدالة عمى محبة الحاكـ لمرعية
م أف المنصكر بف عامر اقترح عمى هشاـ كلي العهد باسقاط ضػريبة كقد رك  ،مف خبلؿ تصرفاته

 .(1)فكاف ذلؾ سببا لمحبة العامة لممنصكر ،الزيتكف المأخكذة في الزيت بقرطبة

كنضػرب العديػػد مػػف األمثمػػة ركم أف عبػػد  ،فمػف صػػكر المحبػػة لمرعيػػة سػماحته كعفػػك  عنػػد المقػػدرة
قػػاؿ عبػػػد  ،ذم سػػجنه فػػي الزهػػراء كعفػػػا عنػػهالممػػؾ الجزيػػرم  عتػػب عمػػػى المنصػػكر بػػف عػػامر الػػػ

 الممؾ: 

 عجبــــــــــت مــــــــــن عفــــــــــو ابــــــــــن عــــــــــامر

ـــــــــــــــــــــــو   ـــــــــــــــــــــــو من ـــــــــــــــــــــــد أن تتبع  ل ب

   
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــا عف ــــــــــــــــــــــذلك ا إذا م  ك

(2)عــــــــــــــن عبــــــــــــــده أدخمــــــــــــــو الجنــــــــــــــة  
 

   
المعػػػػركؼ  -كمػػػػف األمثمػػػػة أيضػػػػان عمػػػػى سػػػػماحة ابػػػػف عػػػػامر قاسػػػػـ بػػػػف محمػػػػد القرشػػػػي المركانػػػػي 

فسجف فكتب قصيدة البف عامر يطمب منه  ،قتمه كالذم شهد عند قاضي بما يكجب  -بالشبانسي
 فرؽ له ابف عامر كأدل لخبلصه:  ،بتتالث

ــــــى  يــــــا مــــــن برحمــــــاه أســــــتغيث وحــــــق ل

ـــــــى   ـــــــاث عـــــــالك أســـــــترعى دم ـــــــو الغي  من

   
ـــــــدى ـــــــو ســـــــوى ســـــــنن الي ـــــــي في  ل أبتغ

ــــــــــم   ــــــــــاب المحك   رضــــــــــًا وأقضــــــــــية الكت

   
ـــــــا وســـــــيدنا ال ـــــــت المنصـــــــور مولن  وتثب

ـــــــــــــق فـــــــــــــي القضـــــــــــــاء المميـــــــــــــم    موف

   
ـــــــــــدل قضـــــــــــائو ـــــــــــا بع ـــــــــــوت أو يحي  ليم

 فيـــــــرى اليقـــــــين عيـــــــان مـــــــن لـــــــم يعمـــــــم  

   
 ناشــــــــــــــــــدتك ا العظــــــــــــــــــيم وحقــــــــــــــــــو

 فــــــــــــي عبــــــــــــدك المتوســــــــــــل المتحــــــــــــرم  

   
 فــــــــي كــــــــل مجمــــــــع موكــــــــب أو موســــــــم بوســــــــــائل المـــــــــــدح المعــــــــــاد نشـــــــــــيدىا

                                  
 .373ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص   (1)
 .66، ص4المقرم، نفح الطيب، ج (2)
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 أرعاكو  ىــو حمـــــــم منــــــل يستب

 
(1)يــــــا مــــــن يــــــرى فــــــي ا أحمــــــى محتمــــــى      

 

   

يقػاؿ  ،مػف مػاؿ السػمطاف ،يقػاؿ: إف فتػى اسػتهمؾ مػاالن كثيػران  ،كمف عفػك  عنػد المقػدرة كحبػه لرعيتػه
فقػاؿ  ،برز عميه ثبلثة أالؼ دينار كقاؿ له المنصكر: يا فاسؽ ما الذم جرأؾ عمػى مػاؿ السػمطاف

 كأمػر المنصػكر أف يحضػر كبػؿ كحػداد ككبػؿ الفتػى كحمػؿ ،قضاءن غمب الػرأم كفقػر أفسػد األمانػة
 لمسجف فقاؿ: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذا أرى  أواه أواه ك

ـــــــــــــــــــــــذكار أواه    أكثـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــن ت

   
ـــــــــــــــوة ـــــــــــــــرئ حـــــــــــــــول ول ق ـــــــــــــــا لم  م

 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة   

   
 ثـ أمر المنصكر برد  كقاؿ: 

 أمـــــــــــا تــــــــــــرى عفــــــــــــو أبــــــــــــي عــــــــــــامر

ـــــــــــــــــــــــو   ـــــــــــــــــــــــو من ـــــــــــــــــــــــد أن تتبع  ل ب

   
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــا عف ــــــــــــــــــــــذلك ا إذا م  ك

ـــــــــــــــة   ـــــــــــــــو الجن ـــــــــــــــده أدخم  عـــــــــــــــن عب

   
  .(2)ماؿ  كأبرأ  التبعة منهفأمر المنصكر إطبلؽ سراحه كمنحه ال

كقاسػػـ  ،كػػاف قػػادرا عمػػى عقػػاب عبػػد الممػػؾ الجزيػػرم ،يتضػػح ممػػا سػػبؽ: أف المنصػػكر بػػف عػػامر
كلكػػف السػػؤاؿ  ،كهػػذا العفػػك عنػػد المقػػدرة ،كالفتػػى الػػذم لػػـ يػػذكر اسػػمه إال أنػػه لػػـ يعػػاقبهـ ،المركانػػي

 ،ؼ دينار مف ميزانية الدكلةالذم اختمس ثبلثة أال ،هؿ يحؽ لممنصكر ابف عامر العفك عف الفتي
لك أف المنصكر دفع ماالن مػف  ،مع مف يتجرأ لسرقة أمكاؿ الدكلة كتبرئته منه أال يعتبر ذلؾ تهاكنان 

 ليغطي العجز ربما نجد له مبرران إلطبلؽ سراح الفتى.  ،ماله الخاص مثبلن 

خان مػػف الرهبػػاف كجػػد المنصػػكر شػػي ،(3)كمػػف األمثمػػة عمػػى محبتػػه لمرعيػػة فػػي منطقػػة شػػنت يػػاقكب
 .(4)فسأله عف مقامه؟ فقاؿ أكنس يعقكب فأمر بالكؼ عنه ،جالسان عمى قبر

                                  
 .297الحميدم، جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس، ص (1)
 .12-11، ص2ف السماؾ، الزهرات المنثكرة، ج؛ اب419-418، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (2)
شنت ياقكب:  كنيسػة عظيمػة عنػدهـ، كهػي فػي ثغػكر مػاردة كهػذ  الكنيسػة مبنيػة عمػى جسػد يعقػكب الحػكارم  (3)

 .348ـ، الحميرم، الركض المعطار، ص997هػ=  387غزاها المنصكر 
 .416، ص1المقرم، نفح الطيب، ج (4)
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صمى ا  -يبلحظ أف المنصكر بف عامر ليس مياالن لسفؾ الدماء فهك يمتثؿ لسنة الرسكؿ محمد
ة كال شيخان كال امرأة إنه الفارؽ بيف عظمة اإلسبلـ كهمجي في الحركب ال يقتؿ طفبلن   -عميه كسمـ

 .أعداء اإلسبلـ

نضػػرب مثػػاالن رائعػػان فقػػد احتػػاج المنصػػكر لقطعػػة  ،كمػػف مظػػاهر محبػػة المنصػػكر بػػف عػػامر لمرعيػػة
كقطعػػة األرض التػػي احتاجهػػا يمتمكهػػا شػػيخ كبيػػر فمػػاذا يفعػػؿ  ،أرض كذلػػؾ لحاجػػة القنطػػرة إليهػػا

رجػػؿ ككػػاف أقصػػى مػػا يتمنػػا  ال ،المنصػػكر؟ حيػػث أمػػر خدمػػه بمسػػاكمة الرجػػؿ عمػػى قطعػػة األرض
 . (1)فأمر المنصكر أف يعطى عشر أضعاؼ ما طمب كصرؼ له مئة دينار ذهب ،عشر دنانير

كلػػـ يظمػػـ الرجػػؿ كلػػـ يصػػادر  ،: أف المنصػػكر كػػاف كريمػػان جػػكادان محبػػان لرعيتػػهنســتنتج ممــا ســبق
 ،كلكػػف الػػذم منعػػه العػػدؿ كمخافػػة ا كحبػػه لرعيتػػه ،كهػػك قػػادر عمػػى ذلػػؾ ،أرضػػه ظممػػان كعػػدكانان 

بػػؿ  ،رل فػػي زماننػػا أف أم قطعػػة أرض تحتاجهػػا الحككمػػة ال تعػػكض بقيمػػة هػػذ  األرضكنحػػف نػػ
 .أمػػا ابػػف عػػامر فكػػاف قمػػة فػػي العطػػاء كقمػػة فػػي محبتػػه لرعيتػػه ،تعطػػي صػػاحب األرض اليسػػير

 

يقػػاؿ: إٌف صػػاعد األندلسػػي عنػػدما أحسػػف كصػػؼ  ،كمػػف صػػكر محبػػة المنصػػكر لمعممػػاء كلمشػػعراء
كأجرل عميه المرتب  ،ينار كمئة ثكب ما بيف غبلئؿ كطيقاف كعمائـأمر له المنصكر بألؼ د ،فتاة

 .(2)مف ذلؾ اليكـ ثبلثيف ديناران 
 ،: قد يرم البعض أنه ليس مف حؽ المنصكر أف يصرؼ كثيرا مػف أمػكاؿ الدكلػةيتضم مما سبق

 .كقد يرل البعض أنه مف باب تشجيع العمماء

محمػد بػف السػميـ عنػدما تػكفى: " هػؿ سػمعتـ  قاؿ المنصكر عف ،كأيضان مف صكر المحبة لمعمماء
 .(3)"فقد رأينا  كهك هذا ،كمات حيف شاء ،بالذم عاش ما شاء

لمػا  ،كاف المنصكر يعظمه كيتحرؾ إليه إذا أتا  كيجمسه عمى فراشه ،أما محمد بف يبقي بف زرب
 . (4)تكفي ابف زرب حزف ابف عامر كأعطى ابنه ثبلثة أالؼ دينار

 

                                  
 .419-418، ص 1المقرم، نفح الطيب، ج (1)
 .19، ص7الشنتريني، الدخيرة في محاسف الجزيرة، ج (2)
 .357ابف فرحكف، الديباج المذهب، ص (3)
 .364؛ ابف فرحكف، الديباج المذهب، ص235، ص2عياض، ترتيب المدارؾ، ج (4)
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. كمػف مظػاهر محبػة (1)كر محبان ألبي محمد األصميي فػأمر إجػراء الػرزؽ عميػهككذلؾ كاف المنص
فقالت ألحد رسؿ المنصػكر: أيرضػي المنصػكر أف ينهػي  ،المنصكر لمرعية امرأة كقعت في األسر

كبكػػؿ ذؿ  ،بنعمتػػه بؤسػػها كيتمتػػع بمبػػكس العافيػػة كزعمػػت أف لهػػا عػػدة سػػنيف بتمػػؾ الكنسػػية أسػػيرة
فمما عمـ المنصكر بػذلؾ أمػر بالجهػاد كأكصػؿ المػرأة إلػى  ،إنهاء قصتها كصغار كناشدته با في
 . (2)نفسه كحممها إلى قكمها

حػػدث أف المنصػػكر أخػػذ  ،كمػػف صػػكر محبػػة المنصػػكر لمرعيػػة مكقفػػه مػػف أبػػي عبػػد ا بػػف عيػػاش
كأخػػذ الكتػػاب مػػف يػػد  ،كقػػاؿ: لػػك هػػذا الكتػػاب بهػػذا الخػػط فغضػػب بػػف عيػػاش ،كتػػاب ابػػف القػػالمي

قػػػاؿ أحػػد األشػػياخ لممنصػػكر: "طعنػػتـ لػػػه فػػي الكسػػيمة التػػي عرفػػػت  ،ر كطرحػػه فػػي النػػارالمنصػػك 
مػػاذا فعػػؿ المنصػػكر؟ أمػػر أف يػػأتي بأجمػػؿ  ،فعظمػػت غيرتػػه بقػػدر السػػبب المكصػػؿ إلػػيكـ ،ببػػابكـ

كقػػاؿ ألحػػد خدمػػه: قػػؿ لػػه هػػذ  تطفػػئ حمقػػؾ فحػػدث ابػػف  ،السػػبي مػػف النسػػاء األبكػػار البػػف عيػػاش
 .(3): هي أمؾعياش ابنه محمد قاؿ له

بػؿ أرضػا  بجاريػة كهػذا  ،: أف المنصػكر لػـ يصػبر عمػى غضػب ابػف عيػاش لػهنستنتج مما سبق
   فػػػبل يريػػػد ألحػػػد أػػػػف يغضػػػب منػػػه أك يحقػػػد عميػػػه. ،مظهػػػر مػػػف مظػػػاهر محبػػػة المنصػػػكر لرعيتػػػه

فقػػاؿ المنصػػكر لمرمػػادم:  ،كهنػػاؾ مكقػػؼ يػػدلؿ عمػػى محبػػة المنصػػكر ألبػػي عمػػر يكسػػؼ الرمػػادم
كقػػد أمرنػػا لػػؾ بمػػا ال  ،حشػػا فػػـ النابغػػة بالػػذر لكػػبلـ استحسػػنه منػػه ،النعمػػاف بػػف المنػػذربمغنػػا أف "

 .(4)يقصر عف ذلؾ فما هك أنك  كأحسف عائد  ككتب له بماؿ"

كأمػر  أف  ،أثابػه عميػه المنصػكر خمسػة أالؼ دينػار ،أما أبك العبلء صاعد جمػع كتػاب الفصػكص
كاحتشػػػد لػػػه جماعػػػة مػػػف أهػػػؿ  ،(ـ995= ػهػػػ385كذلػػػؾ عقػػػب سػػػنة ) ،يسػػػمعه النػػػاس فػػػي المسػػػجد

 .(5)األدب
 

                                  
 .242، ص 2عياض، ترتيب المدارؾ،ج(1)
 .126-125، ص17نببلء، ج؛ الذهبي، سير أعبلـ ال 392، 391ابف خاقاف، مطمح األنفس، ص (2)
 . 484، ص2الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة ج  (3)
 .365، ص 3المقرم، نفح الطيب، ج (4)
 .371ابف بشككاؿ، الصمة، ص (5)
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: إف المنصػػكر بػػف عػػامر جمػػع قكمػػان مػػف  ،كمػػف الصػػكر أيضػػان لمحبػػة الحػػاكـ لمرعيػػة قػػاؿ ابػػف حػػـز
كأبػك عمػر المكػكل  ،كمحمػد بػف يبقػي بػف زرب ،ككالػد ابػف حػـز ،كابف فطيس ،خكاصه ابف عياش

:  ،فسألهـ عف أمكر الحكػـ ،كاألصيمي أمػا ابػف زرب  قػاؿ:  ،األمػكر كمهػا بيػدؾقػاؿ كالػد ابػف حػـز
 ،قػػاؿ فػػاف لػػـ يقػػـ ينظػػر إلػػى قػػريش ،قػػاؿ: ال فػػي أمػػكر السياسػػة ،أفػػي مسػػائؿ الفقػػه تريػػد أف تسػػأؿ
أمػػا ابػػف  ،قػػاؿ األصػػيمي: عربػػي ضػػابط خيػػر مػػف قرشػػي مضػػيع ،أعػػرض عنػػه ابػػف عػػامر مغضػػبان 
 .(1)ككػػػؿ شػػػيء بيػػػدؾمثمػػػؾ يفكػػػر بهػػػذا كأنػػػت الكػػػؿ فػػػي الكػػػؿ  ،المكػػػكل ضػػػحؾ كقػػػاؿ: يػػػا مػػػكالم

 

 ،كمف الصكر أيضان محبة المنصكر بف عامر لمعممػاء إذا حقػؽ االنتصػارات لػـ تأخػذ  العػزة بػاإلثـ
كالػػػدليؿ عمػػػى ذلػػػؾ: حػػػدث أف المنصػػػكر لمػػػا فػػػتح شػػػانت كالقػػػبلع  ،بػػػؿ كػػػاف يقػػػرب إليػػػه العممػػػاء

بكتابػػة كتػػب  أمػػرهـ ،كأبػػا مػػركاف عبػػد الممػػؾ الجزيػػرم ،الحصػػينة اسػػتدعى أبػػا عمػػر أحمػػد بػػف دراج
قيػؿ إلػى  ،كاف معركؼ بػالتنقيح كالتجكيػد كالتػأكدة ،الفتح بف دراج قاؿ: ال يتـ إال بيكميف أك ثبلثة

كناؿ  باإلعجاب  ،كقيؿ البف دراج:عمى اختيارؾ جاء ابف دراج بنسخة الفتح ،الجزيرم: افعؿ ذلؾ
 .(2)كلـ تزؿ متداكلة

نػػه أسػػقط سػػدس الجبايػػة ألكؿ كاليتػػه فػػي جميػػع فمػػف المؤشػػرات الدالػػة عمػػى محبػػة المظفػػر لرعيتػػه أ
 .(3)كأحبه الناس سران كعبلنية ،أقطار األندلس عف الرعية

ال يكمفػػػه عمػػػى  ،كركل أف المسػػػتعيف كػػػاف بػػػاران مػػػع ابػػػف صػػػاعد ،أمػػػا المسػػػتعيف كػػػاف محبػػػان لرعيتػػػه
 .(4)ضياعه عشكران كال حشدان 

ككػاف  ،القاسػـ بػف مقػداد يشػكك إليػه حالػهكمف األمثمة  عمى محبة المستعيف لمرعية كتب إليػه أبػك 
 :ه في تجكاله مع البربر كتب قائبلمع

ــــــــــــدك أن يــــــــــــذال ــــــــــــل ترضــــــــــــي لعب  أى

 وان يبقـــــــــــي عمـــــــــــى  الـــــــــــدنيا عيـــــــــــال  

   
 .(5)بعث إليه المستعيف بصمة ككسكة

                                  
، ج (1) ، رسائؿ ابف حـز  .86، ص2ابف حـز
 .226-225ـ.ف ، ص(2)
 .78، ص 7الشنتريني، الذخيرة في محاسف أهؿ الجزيرة، ج (3)
 .10، ص2ار، الحمة السيراء، جبابف اآل (4)
 .11ـ.ف ، ص(5)
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يبلحػػظ أف بعػػد نهايػػة الدكلػػة العامريػػة لػػـ يجػػد الباحػػث ثثػػاران كاضػػحة لمعػػدؿ: بسػػبب الفتنػػة الػػذم  
 .كانتهت الفتنة بزكاؿ الدكلة األمكية ،سنة 23امتدت 

 ثبَٛبً: يذجخ انشػٛخ نهذبكى: 

أرسػػؿ محمػػد بػػػف السػػميـ إلػػى الناصػػر مئػػة ألػػؼ درهػػـ قبمهػػػا  ،فمػػف مظػػاهر محبػػة الرعيػػة لمناصػػر
 .(1)كعكضه بكبير الكاليات ،الناصر كشكر 

 ر بػػػا قػػػائبلن:لػػػى الحكػػػـ المستنصػػػفمػػػف صػػػكر محبػػػة الرعيػػػة لمحكػػػـ القاضػػػي ابػػػف السػػػميـ كتػػػب إ
 

ــــــت ــــــو أن أعضــــــاء جســــــمي ألســــــن نطق  ل

 بشــــكر نعمـــــاك عنـــــدي قـــــل شـــــكري لـــــك  

   
 أو كــــــــان ممكنــــــــي الــــــــرحمن مــــــــن أجمــــــــي

 شـــــيئا وصــــــمت بــــــو يـــــا ســــــيدي أجمــــــك  

   
 ومــــــن تكـــــــن فــــــي الـــــــورى آمالــــــو كثـــــــرت

ـــــــــك   (2)فبنمـــــــــا أممـــــــــي فـــــــــي أن أرى أمم
 

   
 عهػػد الناصػػر ككتػػب لػػه: كهػػك كلػػي ،كػػاف يحػػب المستنصػػر ،(3)كػػذلؾ محمػػد بػػف هشػػاـ المركانػػي

 

 متــــــــــــــــــــــــع بوجيــــــــــــــــــــــــك جفنــــــــــــــــــــــــي

 يــــــــــــــــا كوكبــــــــــــــــا فــــــــــــــــوق  صـــــــــــــــــن  

   
 يــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن تحجــــــــــــــــــب حتــــــــــــــــــى

 عـــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــل فكـــــــــــــــــــــــــر وأذن  

   
 وخــــــــــــــــــــــــامر الخــــــــــــــــــــــــوف فيــــــــــــــــــــــــو

 فمــــــــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــــــــذىن  

   
 فمــــــــــــــــــــــيس لمطــــــــــــــــــــــرف والقمــــــــــــــــــــــب

  يــــــــــــــــــــــــــر دمــــــــــــــــــــــــــع وحــــــــــــــــــــــــــزن  

   
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنني ذو ذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

(4)وأنـــــــــــــــــــــــــت جنـــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــدن  
 

   
 قاؿ فرحكف بف أصبع البمكطي عف المستنصر: 

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــو ل  ال تمجـــــــــــــــــداإمـــــــــــــــــام في

 اإللــــــــــــــــــــــو خيــــــــــــــــــــــر ذاك تــــــــــــــــــــــزودا  

   
 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقاتو لتفريقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 يرجــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن ا موعـــــــــــــــــــــدا  

   
                                  

 .351ابف عذارم، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب، ص (1)
 .466، ص 3المقرم، نفح الطيب، ج (2)
محمد بف هشاـ المركاني، أمر  عبد الرحمف الناصر أف يؤدب ابنه، فقاؿ له: إف الفتيػاف ال يتعممػكف إال بشػدة  (3)

، ص 3إلغػػبلظ، كأنػػا أكػػر  أف أعامػػؿ بػػذلؾ أكالد الخميفػػة فيكرهػػكني...، المقػػرم، نفػػح الطيػػب، ج الضػػبط كالقيػػد كا
573 . 

 .574ـ.ف، ص  (4)



161 
 

 مـــــــــــــن أنفادىـــــــــــــا كـــــــــــــذا المصـــــــــــــطفى

(1)خيـــــــــــــــــــــــر النبـــــــــــــــــــــــين أحمـــــــــــــــــــــــد  
 

   
 كقاؿ ابف مجاهد االستجي:

ـــــــــــوالى ـــــــــــد ت ـــــــــــت الســـــــــــعد ق ـــــــــــا رأي  لم

ـــــــــــــــالى   ـــــــــــــــد تع ـــــــــــــــن ا ق  وعـــــــــــــــز دي

   
 وراق ممـــــــــــــــــــك الحكـــــــــــــــــــم اقتبـــــــــــــــــــال

ـــــــــــــدل   ـــــــــــــو اعت ـــــــــــــدين ب ـــــــــــــدل ال (2)واعت
 

   
 قاؿ عبد القدس بف عبد الكهاب: 

ـــــــــو ـــــــــك مفرق ـــــــــاج المم  إمـــــــــام عـــــــــدل بت

 معصـــــــــــب   يـــــــــــر عزىـــــــــــاه ول بـــــــــــرىم  

   
 إذ تحمـــــــــــى حســـــــــــبت البـــــــــــدر ســـــــــــنتو

ـــــم   ـــــور مـــــن ســـــدفو الظم ـــــو ســـــنة ن (3)يجم
 

   
 فمف صكر محبة الرعية لمحاكـ، مدح الشاعر أحمد بف دراج القسطمي المنصكر قائبلن:

 أضـــــــاء ليـــــــا فحمـــــــد النيـــــــى منتياىـــــــا

 المـــــــدنف المنفـــــــى بحـــــــر ىواىـــــــاعـــــــن   

   
 وصــــــــميا صــــــــبم جــــــــال ليمــــــــة الــــــــدجى

 وقــــــــــد كــــــــــان ييــــــــــدييا إلــــــــــي دجاىــــــــــا  

   
  (4)كقاؿ أيضان: حس برضاؾ مف الدهر الذم عتب، كعطؼ نعماؾ لمحظ الذم انقمبا

 كقاؿ جعفر بف إسماعيؿ القالي:

ــــــــــــي ــــــــــــت  تبتغ ــــــــــــة لمشــــــــــــيب جال  كتيب

ــــــــــــل الشــــــــــــباب ففــــــــــــر كالمــــــــــــذعور    قت

   
 مثمــــــــــث فكــــــــــأن ىــــــــــذا الجــــــــــيش كــــــــــل

(5)وكـــــــــــأن تمــــــــــــك كتيبــــــــــــة المنصــــــــــــور  
 

   
 أما صاعد جاء لممنصكر بكردة فقاؿ أبك صاعد بف الحسف المغكم:

 أتتـــــــــــــــــــــــك أبـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــامر وردة

ــــــــــــــــــــذكرك المســــــــــــــــــــك أنفاســــــــــــــــــــيا    ي

   
 كعـــــــــــــــــــــذراء أبصـــــــــــــــــــــرىا مبصـــــــــــــــــــــر

(1)فغطــــــــــــــــــت بأكماميــــــــــــــــــا رأســـــــــــــــــــيا  
 

   
                                  

 .123ـ ، ص 974 -970 -هػ364-360سنكات مف حكـ المستنصر،  5ابف حياف، المقتبس حديث عف  (1)
 .166-165، ص ـ.ف (2)
 .165ـ.ف ، ص(3)
 .202اؿ اهؿ األندلس، صالضبي، بغية الممتمس في رج (4)
 .314-313ـ.ف ، ص (5)
 .320ـ.ف ، ص(1)
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 أما زيارة ا بف عمى، قاؿ في المنصكر بف عامر:
ــــــــــــب بالتصــــــــــــابي  ــــــــــــر القم ــــــــــــاأذك  فحن

 ســــــــــــاجع فــــــــــــي أراكــــــــــــة قــــــــــــد أرنــــــــــــا  

   
 أخضــــــــــــمت ريشــــــــــــو الســــــــــــماء بطــــــــــــل

ــــــــــــــــى   ــــــــــــــــا فتغن ــــــــــــــــروض مونق  ورأى ال

   
ــــــــــــــداه   ــــــــــــــرد بالســــــــــــــرور فــــــــــــــازت ي

 بحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ل يتجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  

   
ـــــــر ـــــــي الكف ـــــــدين ف ـــــــأبي عـــــــامر رأي ال  ب

ـــــــــــى   ـــــــــــا تتمن ـــــــــــف م ـــــــــــى ر ـــــــــــم أن  عم

   
ـــــــــذاكي ـــــــــركض الم ـــــــــزل ت ـــــــــم ي ـــــــــك ل  مم

(1)وجيـــــــــــاد العـــــــــــدي مشـــــــــــوقا معنـــــــــــى  
 

   
 وقيل عنو: 

ـــــــــــــــت اإل ـــــــــــــــامأن ـــــــــــــــن اإلم ـــــــــــــــام واب  م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل   (2)وفخرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل يع
 

   
 .(3)فاذا الممكؾ تفاخرت بجهادها فبلنت أحفي بالجهاد كأحفؿ

إف لػؾ كفػا  ،قػاؿ لػه رجػؿ:" يػا مظفػر ،فمف المؤشرات الدالػة عمػى محبػة الرعيػة لممظفػر بػف عػامر
ب؛ ثػـ دعػا لػه ! فأقبؿ عبد الممؾ عمى البكاء كالنحيفاتؽ ا عميها مف لفح الجحيـ ،ناعما رخصة

ما يبمغني عنػؾ بنعمػة ا عميػؾ  ،ك يد  في يد  ؛ فقاؿ: " بسطها ا في الجهاد كأطالها بالصدقة
كتػػذكر مػػف بعػػد عنػػؾ  ،فػػاتؽ ا ربػػؾ فػػيمف تكليػػت أمػػرهـ ،كقػػد كجػػب  عمػػي نصػػحؾ ،إال مػػا يسػػر

ف كاحتػرس مػ ،فاكشؼ عف مظالمهـ جهدؾ كتكؽ سػكء دعػائهـ مػا اسػتطعت  ،كعجز عف قصدؾ
كال يغنػػكف  ،يزينػػكف لػػؾ شػػهكاتؾ لينػػالكا رضػػاؾ ،فػػانهـ أقػػرب إلػػى ضػػرؾ ،بطانتػػؾ أسػػد مػػف عػػدكؾ

باصػػبلح  –رحمػػة ا عميػػه كعميػػؾ  –كا ا فػػي الجهػػاد فيػػه أعػػز ا أبػػاؾ  ،عنػػؾ مػػف ا شػػيئان 
تػأتي كتقكل ا أكؿ كثخر ما أكصيؾ به ؛ فأشػعرها قمبػؾ؛ فانػؾ   ،السبيؿ؛ فهي أهـ ما ترؾ إليؾ

 .(4)"كال يغني عنؾ أحد شيئا ،إليه كحدؾ
 

                                  
 .376الضبي، بغية الممتمس في رجاؿ أهؿ األندلس،  (1)
 .471الصمرحي، ديكاف ابف زمرؾ، ص (2)
 .465ـ.ف ، ص(3)
 .86-85الخطيب، أعماؿ األعبلـ، ص  (4)
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 :بنثبً: انٓجشح إنٗ  ثالد اِلَذنظث

نػذكر  ،هػاجركا مػف ببلدهػـ إلػى األنػدلس ،لما استشعر الناس العدؿ في عهد عبد الرحمف الناصػر
لمػػا  ،ػ(مػػ936= ق325قػػدـ أبػػك جعفػػر الجػػزار لمناصػػر عػػاـ )  ،(1)مػػنهـ أحمػػد بػػف الفػػتح المميمػػي

 . (2)(943= ق332ككال  القضاء) ت  ،الشيعة أجار  الناصر خشي مف عساكر
كقاضػػيها قػػدـ لعبػػد الػػرحمف الناصػػر عػػاـ  (3)كجػػاء لؤلنػػدلس أحمػػد بػػف أبػػي عػػكف مػػف أهػػؿ كهػػراف

ككػذلؾ أتػى لؤلنػدلس أحمػد بػف أبػي عبػد الػرحمف اسػمه يزيػد بػف أبػي عبػد  ،(4)ػ(ـ 952= ق341)
كفػد إلػى الناصػر بقرطبػة  ،عػكؼ مػف أهػؿ مصػر الرحمف القرشي الزهرم مف كلد عبد الرحمف بػف

 .(5)كلقد أكرمه الناصر ككاف فقيهان لمصر ،(ػـ 954= ق343عاـ )
جػاء لمناصػر رسػكالن مػف قبػؿ يزيػد بػف  ،ككذلؾ جاء أحمد بف أبي العرب بف تميـ مف أهؿ قيركاف 

جػػبل كامػػؿ ككػػاف مػػف صػػفاته أنػػه كػػاف ر  ،مخمػػد كيػػدار الخػػارج عػػف عبػػد ا الشػػيعي دخػػؿ األنػػدلس
 . (6)األدكات حسف الكماؿ

كسػكف  (7)هاجر مف القيركاف إلى ببلد األندلس في عهد الناصر محمد بف هشػاـ الميػث اليحصػبي
كلقد قدـ في  ،(9)ككذلؾ قدـ مف القيركاف إلى األندلس محمد بف الحارث بف أسد الخشني (8)قرطبة

 .(10)(ـ924= ق312عهد الناصر عاـ )

                                  
الفرضػػي، تػػاريخ عممػػاء ابػػف ـ ،  943هػػػ=332أحمػػد بػػف الفػػتح المميمػػي كػػاف عظػػيـ القػػدر جمػػيبلن تػػكفي بمميمػػة  (1)

 .42األندلس، ص
 .42ـ.ف ، ص(2)
ـ ، الحميػػرم، الػػركض المعطػػار، 902ق= 290كهػػراف بػػالمغرب عمػػى سػػاحؿ البحػػر قيػػؿ انهػػا تأسسػػت سػػنة  (3)

 ( 612ص
 .155ابف األبار، التكممة لكتاب الصمة، ص (4)
 .156-155ـ.ف ، ص(5)
 .156-155ـ.ف ، ص(6)
الميث اليحصبي يكنى أبا عبد ا كاف عاقبلن أديبػان نظػر فػي االكقػات أيػاـ محمػد بػف عبػد ا  محمد بف هشاـ (7)

 .289ابف عيسى ، ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص
 . 289ـ.ف ، ص(8)
محمد بف الحارث بف أسد الخشني مف أهؿ القيركاف يكنػى أبػا عبػد ا، ألػؼ المستنصػر كتبػان كثيػرة قيػؿ ألػؼ  (9)
 .290ـ ػ ،  ـ.ف ، ص971ق= 361ه مئة ديكاف تكفيل
 .290ـ.ف ، ص(10)
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مػنهـ حكػـ بػف محمػد  ،دكـ العديػد مػف العممػاء فػي عهػد الحكػـ المستنصػرشهدت بػبلد األنػدلس قػ 
حيػث جػاء إلػى بػبلد األنػدلس فػي أكؿ كاليػة المستنصػر فكصػؿ إليػه كأكرمػه ثػـ  ،بف هشاـ القرشي
 . (1)كأجرل عميه العطاء في ديكاف قريش إلى أف مات ،جاء ثانية لؤلندلس

مػػػػػػف أهػػػػػػؿ  (2)د بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف الفػػػػػػارسكمػػػػػػف العممػػػػػػاء الػػػػػػذيف قػػػػػػدمكا إلػػػػػػى بػػػػػػبلد األنػػػػػػدلس محمػػػػػػ
كأمػػر المستنصػػر بػػا  (4)ككػػذلؾ جػػاء مػػف مصػػر لؤلنػػدلس محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد،(3)القيػػركاف

. كجاء لؤلندلس في عهد المستنصر محمد (5)كأثبته في ديكاف قريش ،بانزاله كتكسع له في العطاء
إلػػى  ،(7)(ـ971= ق361) أبػػي الطيػػب كجػػاء عػػاـ (6)بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بػػردة الشػػافعي البغػػدادم

 .(9)يكنى أبا الحسف(8)محمد بف العباس ،األندلس مف مدينة حمب في عهد الحكـ المستنصر
 ،قػرر الػذهاب إلػى األنػدلس (10)كمف الصكر المشرقة في عهد الحكـ يحكػى أف أبػا عمػي البغػدادم

أف  يسػػتقبؿ أبػػا فمػػا كػػاف مػػف الحكػػـ إال أف أمػػر عاممػػه ابػػف الرمػػاحس عمػػى كػػكرتي بجانػػة كالبيػػرة  

                                  
 .76-75ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس ، ص(1)
محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد الفػػارس كػػاف خيػػران فاضػػبلن متمسػػكان بالسػػنة شػػديد االنكػػار عمػػى أهػػؿ البػػدع تػػكفي  (2)

 .359ص  ،هػ؛ ، ـ.ف359
 .289ـ.ف ، ص(3)
محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف حامػػد بػػف مكسػػى بػػف العبػػاس بػػف محمػػد بػػف يزيػػد مػػف أهػػؿ مصػػر محمػػد بػػف أحمػػد بػػف  (4)

ـ كصػػار إلػػى القيػػركاف حبسػػه 954هػػػ= 343ـ خػػرج مػػف مصػػر 931هػػػ =  319يعػػرؼ ابػػف األزرؽ كلػػد بمصػػر 
-291ـ ؛ ـ.ف ، ص998ق= 389هػ كاف أديبػان حميمػان تػكفي عػاـ  349الشيعة ثبلث أعكاـ كصؿ إلى األندلس 

293 
 .292-291ف ، صـ.(5)
محمد بف أحمد بف إبػراهيـ بػف أبػي بػردة الشػافعي البغػدادم، أكرمػه المستنصػر، كػاف ينسػب لػه االعتػزاؿ رفػع  (6)

 .291ـ ،  ـ.ف ، ص983ق= 373ذلؾ إلى السمطاف أخرج إلى األندلس عاـ 
 .291ـ.ف ، ص(7)
س  بػف عبػد الممػؾ بػف عبػد العزيػز بػف محمد بف العباس بف يحيى بف العباس بف عبد ا بػف سػعيد بػف العبػا (8)

هػػػ=  376سػػعيد ابػػف عبػػد ا مػػكلى أميػػر المػػؤمنيف هشػػاـ بػػف عبػػد الممػػؾ، كػػاف أديبػػان حسػػف األخػػبلؽ، تػػكفى سػػنة 
 .291ـ؛ ـ.ف ، ص986

 .291ـ.ف ، ص(9)
لي، كلػد أبك عمي البغدادم العبلمة المغكم أبك عمي إسماعيؿ بف القاسـ بف هاركف بف عبدكف البغدادم القػا (10)

ـ ،  أخػػذ العربيػػة عػػف ابػػف دريػػد كأبػػي بكػػر بػػف األنبػػارم كابػػف درسػػتكيه، دخػػؿ األنػػدلس عػػاـ 893ق= 280عػػاـ 
ـ ، فػػػي عهػػػد الناصػػػر كابنػػػه المستنصػػػر مػػػف كتبػػػه األمػػػالي فػػػي األدب، كاإلبػػػؿ، كالخيػػػؿ، كالبػػػارع 941ق= 330

 . 47-45ص ، 16ـ ؛ الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج961هػ= 350كغيرها، تكفي عاـ 
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 ،ككػػانكا يتدارسػػكف أدب عبػػد الممػػؾ ،كاسػػتقبمكا أبػػا عمػػي ،عمػػي مػػع كفػػد رفيػػع المسػػتكل مػػف رعيتػػه
 كأنشد بيت لعبدة بف الطيب:

 ثمــــــــــن قمنــــــــــا إلــــــــــى حــــــــــرد  مســــــــــوقو

 أعـــــــــــــــــــرامين ليـــــــــــــــــــدينا مناديـــــــــــــــــــل  

   
هػذا؟ يكفػد كقاؿ ما  ،حيث لكل عنانه ،(1)كهذا خطأ فما كاف مف ابف رفاعة ،قاؿ أبك عمي أعراقها
قػػاؿ كا ال أتبعػػه  ،كهػػك ال يقػػيـ كزف لبيػػت مشػػهكر ال يغمػػط فيػػه الصػػبياف ،عمػػى أميػػر المػػؤمنيف

انصرؼ عف الجماعة ككتب ابف الرماحس يشكك ابػف رفاعػة فػرد أميػر المػؤمنيف: " الحمػد  ،خطكة
بالرضػى  كابػف رفاعػة أكلػى ، الذم جعؿ فػي باديػة مػف بكادينػا مػف يخطػئ كفػد أهػؿ العػراؽ إلينػا

فدعػػه لشػػأنه كأقػػدـ بالرجػػؿ غيػػر منػػتقص مػػف تكرمتػػه فسػػكؼ يعميػػه االختبػػار إف  ،عنػػه مػػف السػػخط
 . (2)أك يحطه" -تعالى -شاء ا 

إنمػػػػا كانػػػػت فػػػػي خبلفػػػػة الحكػػػػـ  ،كبعػػػػض المػػػػؤرخيف يػػػػزعـ أف كفػػػػادة أبػػػػي عمػػػػي البغػػػػدادم القػػػػالي
 .(3)ته في أياـ الناصرالمستنصر باألندلس ال في خبلفة أبيه الناصر كالصكاب أف كفاد

 

 تبيف الركاية السابقة:
أف ببلد األندلس شهدت نهضة عممية كاسعة لدرجػة أف الشػعراء كػانكا يػأتكف مػف العػراؽ إلػى بػبلد 

ككػذلؾ تبػيف احتػراـ الحكػـ المستنصػر لمعممػاء؛ حيػث كمػؼ  ،األندلس ليعرضكا ما لػديهـ مػف شػعر
كيبلحػظ انشػقاؽ ابػف رفاعػة عػف الكفػد بحجػة أف  ،حسكفد بمقابمة البغدادم كتزعـ الكفد ابف الرمػا

كهذا إف دؿ فانما يدؿ عمى عمػؽ  ،البيت الذم أخطأ به البغدادم ال يخطيء فيه صبياف األندلس
كاالسػتقرار ال  ،كاإلزدهػار العممػي كالثقػافي نػاتج عػف اسػتقرار ،الثقافة التي تتمتع بها ببلد األنػدلس

كـ المستنصر ابف رفاعة الػذم قػدـ فيػه شػككل ابػف رمػاحس؛ أنصؼ الح ،يككف إال ببمد فيها عدؿ
قاؿ الحكـ: الحمد  الذم جعؿ في بادية مف بكادينػا مػف يخطػئ أهػؿ  ،بسبب االنشقاؽ عف الكفد

 كذلؾ أنصؼ الحكـ البغدادم معربان أف الذم يرفعه أك يحطه هك  االختبار. ،العراؽ
 

                                  
محمػد بػف يزيػد بػف رفاعػػة األمػكم البيػرم، أنصػمه مػػف قريػة طػرش طمػب العمػـ كعنػػى بسػمعه كنسػخ أكثػر كتبػػه  (1)

بخطػػه، كػػاف لغكيػػان شػػاعران مػػف الفقهػػاء المشػػاكريف المػػكثقيف، كلػػي الصػػبلة بالحاضػػرة كسػػرد الصػػـك عػػف نػػدر لزمػػه 
 .184-183، ص3)الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج

 .71، ص 3؛ المقرم، نفح الطيب، ج184-183، ص.فـ (2)
 .71، ص 3المقرم، نفح الطيب، ج (3)
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 اثؼبً: رذقٛق االَزصبساد: س

كغزا مدينػة جيػاف ثػاني شػهر  ،انتصر في غزكة المنتكف ،العديد مف االنتصاراتلقد حقؽ الناصر 
 (1)كفػػػػػػػػتح اشػػػػػػػػبيمية كهػػػػػػػػدـ أسػػػػػػػػكارها كغػػػػػػػػزا مالقػػػػػػػػة ،(ـ 913= ق301فػػػػػػػي كاليتػػػػػػػػه كفػػػػػػػػي عػػػػػػػػاـ )

 ،(ممػؾ الناصػر أكثػر بػبلد العػدكل ـ945= ق338. كفػي عػاـ) (4()3)كرز كشدكنة كمك (2)كالخضراء
كلقػػػػد اسػػػػتطاع  ،(7()6)كتػػػػاهرت (5)كتممسػػػػاف ،ر كهػػػػراف( ممػػػػؾ الناصػػػػـ 952= ق341كفػػػػي عػػػػاـ) 

كبعث جيشان إلى المغرب غزا فيه برغكاطػة بناحيػة سػبل كخضػعت لػه  ،الناصر تحقيؽ االنتصارات
كفػرض عمػيهـ الخػراج  ،كلقد غزا ببلد الرـك بنفسه اثنتا عشػرة غػزكة ،سجمماسة كقتؿ ابف حفصكف

ء الزاهرة كقيػؿ اسػتطاع الناصػر افتتػاح سػبعيف يعممكف في بنا ،كشرط عميهـ اثنى عشر ألؼ رجؿ
 .(8)حصنان 

( غػػػزا ـ963= ق352ففػػي عػػاـ ) ،كتحققػػت العديػػد مػػف االنتصػػارات فػػي عهػػػد الحكػػـ المستنصػػر
 .(9)كدمرها كقتؿ الرجاؿ كسبى النساء كأحرؽ الديار كهدـ القبلع  ،كدخمها بنفسه ،جميقية

كسبكا كهتككا  ،برشمكنة كبشكنسةك  ،( بعث الحكـ لغزك جميقيةـ976= ق366كفي عاـ) 
 . (10)كأهمككا

 

                                  
مالقػػة باألنػػدلس عمػػى شػػاطئ البحػػر عميهػػا سػػكر صػػخر كهػػي حسػػنة عػػامرة كثيػػرة الػػديار،الحميرم، الػػركض  (1)

 .517المعطار، ص
، ص ـ.ف،سػميت الخضػراء،  الخضراء مدينػة بػالمغرب بقػرب مميانػة كهػي مدينػة جميمػة كثيػرة البسػاتيف كلػذلؾ (2)

223. 
مكزكر، اسـ لككرة باألندلس ، تتصؿ أعمالهابأعماؿ قرمكنة ، كهي عف  قرطبة  بيف الغرب كالقبمة ، كثيرة  (3)

 .257،ص 7الزيتكف كالفكاكه، بينها كبيف قرطبة عشركف فرسخان، ياقكت ، معجـ البمداف ، ج
 . 161مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (4)
تممساف قاعدة المغرب األكسط كحد المغرب األكسط مف كاد يسمى مجمع، كهك في نصؼ الطريؽ مف مدينة  (5)

 .135مميانة إلى أكؿ ببلد تازا مف ببلد المغرب ، الحميرم، الركض المعطار، ص
تػاهرت مدينػة مشػهكرة مػػف مػدف المغػرب األكسػط عمػػى طريػؽ المسػيمة مػف تممسػػاف ككانػت تػاهرت فيمػا سػػمؼ  (6)
 .126، ص ـ.فينتيف كبيرتيف إحداهما قديمة كاألخرل حديثة ، مد
 . 167مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (7)
 .269-267، ص8الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (8)
 .171مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (9)
 .173ـ.ف ، ص(10)
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ككاف فيها  ،لـ يهـز قط في غزا  (1)غزكة(56ركم أف عدد الغزكات في زمف المنصكر بف عامر )
 ظافران مؤيدان: 

 رميــــــــت بنفســــــــي ىــــــــول كــــــــل عظيمــــــــة

ـــــــــاطر   ـــــــــريم مخ ـــــــــر الك  وخـــــــــاطرت، والح

   
ـــــــــــان مشـــــــــــيع  ومـــــــــــا صـــــــــــاحبي إل جن

 وأســـــــــــــمر خطـــــــــــــى وأبـــــــــــــيض بـــــــــــــاتر  

   
ــــــبومــــــن  ــــــى كــــــل طال ــــــي عم  شــــــيمي أن

ــــــــــــود بمــــــــــــال ل تقيــــــــــــو المعــــــــــــاذر    أج

   
ـــــــو ى ـــــــى ال ـــــــوش إل ـــــــي لزجـــــــاء الجي ن  وا 

 أســـــــــــــود تالقييـــــــــــــا أســـــــــــــود خـــــــــــــوادر  

   
 لســـــــــدت بنفســـــــــي أىـــــــــل كـــــــــل ســـــــــيادة

(2)وكــــــاثرت حتــــــى لــــــم أجــــــد مــــــن أكــــــاثر  
 

   
 خبيغبً: انؼًبسح: 

= ق325محػـر عػاـ ) فػي أكؿ يػـك مػف ،مف اآلثار العمرانية فػي عهػد الناصػر بنػاء مدينػة الزهػراء
 .(3)كجمب الرخاـ إليها مف قرطاجنة ،(ـ 936

أتػػـ  ،(ـ 966= ق355ككممػػه كفػػي عػػاـ )  ،شػػرع الحكػػـ المستنصػػر فػػي الزيػػادة فػػي جػػامع قرطبػػة
 .(4)منبر جامع قرطبة

( بنػػػى ـ978= ق368أنػػػه بنػػػي عػػػاـ ) ،كمػػػف اإلنجػػػازات العمرانيػػػة فػػػي عهػػػد المنصػػػكر بػػػف عػػػامر
( بنى قنطرة سنشار بمػغ ـ  988=ق378كفي عاـ  ) ،(ـ 980= ق370ـ )الزاهرة كأتـ البناء عا

فػػي رجػػب  بػػه( بنػػى جػػامع قرطبػػة كصػػمى ـ 991= ق381كفػػي عػػاـ ) ،ألػػؼ( 50اإلنفػػاؽ فيهػػا )
 .(5)ثبلث سنيففيه كاستغرؽ ( العمؿ ـ994= ق384)

 عبدعبً: َضاْخ انقعبح: 

ض الشػهكد أنػه أرشػى فػي شػهادته بمغػه عػف بعػ ،ففي عهد الناصر القاضي  أسمـ بف عبػد العزيػز
فنػادا  أبػا  ،فمما أتى ليؤديها دخؿ عمػى أسػمـ يخمػع نعميػه عنػد المشػي عمػى بسػاط القاضػي ،ببساط

قػاؿ أسػمـ لشػاهد  ،(6)كلػـ يجسػر عمػى شػهادته تمػؾ ،فتنبه بأمر عند القاضػي ،فبلف البساط ا ا
يها القاضػي؛ فمػيس هػذا إليػؾ هػذا أصمحؾ ا؟ فقاؿ الشاهد: أحسف الظف أ ،أمحتسب أك مكتسب

                                  
 .194-186ينظر لمغزكات مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (1)
 .186-185مؤلؼ مجهكؿ، ذكر ببلد األندلس، ص (2)
 .162ـ.ف ،ص(3)
 .170ـ.ف ، ص(4)
 .182-180ـ.ف ، ص(5)
 .     421، ص 1الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج (6)



168 
 

كشػػبهه إنمػػا عميػػؾ  ،كلػػـ تقعػػد هػػذا المقعػػد لتسػػأؿ عػػف هػػذا ،إلػػى ا المطمػػع عمػػى مػػا فػػي القمػػكب
ثػـ اقبمهػا أك اضػرب  ،الظاهر كتكؿ البػاطف إلػى ا فػاف شػئت فاسػمع الشػهادة كمػا يمزمنػي أداؤهػا

 .(1)بها الحائط
كقد كاف  ،مف ابف كقزاف عبد ا بف محمد األنصارم كمف المكاقؼ الدالة عمى نزاهة أسمـ مكقفه 

الكثػػػػائؽ  ابػػػػف كقػػػػزاف يػػػػدلس فػػػػي العقػػػػكد؛ فأكصػػػػى أسػػػػمـ بػػػػف عبػػػػد العزيػػػػز أف يمتػػػػـز البيػػػػت كيتػػػػرؾ
 .(2)كالشهادات

 

 عبثؼبً: صالح انشػٛخ :

قػكلهـ كممػة الحػؽ فػركم  ،مف المؤشرات الدالة عمى صػبلح الرعيػة فػي عهػد عبػد الػرحمف الناصػر
قيؿ: إف سبب نقد منذر لعبد الرحمف  ،انتقد الناصر في خطبة جمعة ،ي منذر بف سعيدأف القاض

. تمػػػى قكلػػػه تعػػػالى: " (3)هػػػك تعطيػػػؿ شػػػهكد الجمعػػػة ثػػػبلث جمػػػع بػػػبل عػػػذر مػػػف شػػػكية كال مػػػرض
ٌَ أَرَج  ﴿ ٌَ جَثُ رَؼ   َءاَٚخ   ِسٚغٍ  ثُِكم   ُُٕ ٍ  ثـ تبل ،(4)﴾٥ٕٕٔ ًَ ُ   ﴿أَفَ َُُّٓأَعََّظ ثُ َٰٛ  ٰٗ ٰٖ  َػهَ َٕ ٍَ  رَق  ِ  ِيذ ٌٍ  ٱَّللَّ َٰٕ ذ ِسظ  َٔ 

ش    ٛ ٍ   أَو َخ َُُّٓ أَعَّظَ  يَّ َٰٛ  ُ ٰٗ  ثُ َ   َْبس   ُجُشفٍ  َشفَب َػهَ ِّۦ َٓبسَ فَٲ َََُّٓى   ََبسِ  فِٙ ثِ ٱ َج َٔ  ٓ ُ اَل َٚ وَ  ِذَّ٘للَّ  ٕ قَ ٍَ  ٱن  ذٛ ًِ هِ
 ٱنظَّٰ

ٔٓ٦  ُ ُٓىُ ﴾اَل ََٚضاُل ثُ ُُ اْ  ٱنَِّز٘ َٰٛ  ٕ ِٓى   ِسٚجَخ   ثََُ ُٓى    رَقَطَّغَ  أٌَ إاِلَّ   فِٙ  ُهُٕثِ ُ   ُهُٕثُ ٱَّللَّ ثذى رذال " َدِكذٛى   َػهِٛى   َٔ

غُ  ﴿  ُم  :  ٕنّ رؼبنٗ َٛب َيزَٰ  َ ٱِل     َهِٛم   ٱنذا ش   ِخَشحُ َٔ  ٛ ٍِ  َخ ًَ ٰٗ  ن  اَل  ٱرَّقَ َٔ  ٌَ ٕ ًُ هَ
 .(5) ﴾ فَزِٛاًل  رُظ 

فممػا جػاءت الجمعػة الثانيػة  ،فحمػؼ يمينػان أف ال  يصػمى خمفػه ،عمـ الخميفة الناصر أنه المقصكد 
 ،قػاؿ البنػه: كيػؼ نصػنع بػػاليميف؛ فنصػحه أف يقػـك باعطػاء أمػر اسػػتبداؿ منػذر كلػـ يعجبػه الػػرأم

نػي ال أسػ ،كقاؿ:" كا لقد ندمت عمػى مػا فػرط منػي بػاليميف تحي أف أجعػؿ بينػي كبػيف ا غيػر كا 
 .(6)منذر" ثـ رأل الصبلة في جامع قرطبة كاصؿ ذلؾ بقية حياته

قػػػاؿ  ،عمػػػؿ سػػػقكؼ الزاهػػػرة بالػػػذهب كالفضػػػة ،كمػػػف المكاقػػػؼ المشػػػرفة لمنػػػذر فػػػي نصػػػح الناصػػػر 
قػاؿ منػذر: " مػا ظننػت أف الشػيطاف  ،الخميفة لمنذر: أرأيػت أك سػمعت أحػدان مػف الخمفػاء فعػؿ هػذا

                                  
 .421، ص  1الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة،ج(1)
 .136-135ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص (2)
 .41س في اقتباس األنكار كفي اختصار كاقتباس األنكار، صالرشاطي، األندل (3)
 . 128،ثية ، الشعراء  (4)
 .77النساء، ثية  (5)
؛ ابػػف  70-69؛ النبػػاهي، تػػاريخ قضػػاة األنػػدلس، ص 42-41الرشػػاطي، األنػػدلس فػػي اقتبػػاس األنػػكار، ص (6)

 . 248-246؛ ابف خاقاف، مطمح األنفس، ص83سعيد المغرب في حمى المغرب، ص

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=692#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=692#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=692#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3618&idto=3688&lang=&bk_no=50&ID=3644
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ٕ  غ منػػؾ هػػذا المبمػػغ كتػػبل قكلػػه  تعػػالى: ﴿يبمػػ نَذذ ٌَ  أٌَ اَل  َٔ ذذخ   ٱنَُّذذبطُ  َُٚكذذٕ ِدذذَذح   أُيَّ َُذذب َٰٔ ذذٍ نََّجَؼه  ًَ فُذذشُ  نِ  َٚك 

 ٍِ ًَٰ د  ِٓى   ثِٲنشَّ ب نِجُُٕٛرِ ٍ ُعقُف  خ   ي  َيَؼبِسجَ  فِعَّ َٓب َٔ  ٛ ٌَ  َػهَ َُٓشٔ  .(1)﴾ " َٚظ 
 .(2)أمػػر بػػنقض سػػقؼ القبػػة ،المسػػمميففػػنكس الناصػػر طػػكيبل ثػػـ قػػاؿ: جػػزاؾ ا عنػػا خيػػران كعػػف 

 

قالت كفاء المزركع: " إف محاسبة الحكاـ  باإلنكار عمى أعمػالهـ المخالفػة لشػريعة ا المتناقضػة 
 ،كالزيػػػغ ،ألف كػػػؿ البشػػػر معػػػرض لمخطػػػأ ،ال تعنػػػي اإلسػػػاءة إلػػػى أشخاصػػػهـ ،مػػػع ديػػػف اإلسػػػبلـ

فاإلنكار عميهـ يككف بمحاسبتهـ  ،كـالمعص -صمى ا عميه كسمـ  -عدا رسكؿ ا  ،كاالنحراؼ
الناصػػػػر مػػػػف السػػػػعداء الػػػػذيف يسػػػػمعكف القػػػػكؿ فيتبعػػػػكف  ،كالسػػػػعيد مػػػػف اتعػػػػظ ،كتقػػػػكيـ اعكجػػػػاجهـ

 .(3)أحسنه"
ركم أف عبػػد الػػرحمف الناصػػر أمػػر  ،كمػػف المكاقػػؼ الدالػػة  عمػػى صػػبلح الرعيػػة فػػي عهػػد الناصػػر

الخطبػة؛ ألف أميػر المػؤمنيف يعػاني أف يخفػؼ  (4)كزير  أبػا عثمػاف إدريػس أف يكصػي ابػف المشػاط
كهك يتحرج مف التخمؼ عػف الجمعػة فمػا كػاف مػف ابػف المشػاط إال أف أخػذ   ،مف صداع في رأسه

رشػػاد راكم حػػديث عػػف الرسػػكؿ " يختبػػر أنعػػـ النػػاس فػػي الػػدنيا   -صػػمى ا عميػػه كسػػمـ -بػػكعظ كا 
أيػػت خيػػر حػػؽ؟ كالمبتمػػى ثػػـ يخػػرج فيقػػاؿ: هػػؿ ر  ،فيػػنغمس فػػي نهػػر مػػف أنهػػار جهػػنـ ،أشػػدهـ بػػبلء

فيقػكؿ مػا رأيػت بؤسػا قػط"  ،ينغمس في نهر مػف أنهػار الجنػة ثػـ يخػرج فيقػاؿ: هػؿ رأيػت بؤسػا قػط
فممػػا تمػػت الخطبػػة أذف لمػػكزراء  ،امػػتؤل الػػكزير غيظػػا خكفػػا أف يظػػف الناصػػر أنػػه لػػـ يػػؤدم الرسػػالة

لمػػا  ،يرجػػك بركتػػهكقػػاؿ: أنػػه مػػا شػػهد قػػط مثمػػه كأنػػه  ،بالػػدخكؿ كدعػػا صػػاحب الصػػبلة فثنػػي عميػػه
أمػا الػكزير قػاؿ لممشػاط: كنػت أحػكط  ،كأنػه متقػرب بػألؼ دينػار ،أدركه مف الخشػكع كالبكػاء كالنػدـ

 .(5)قاؿ المشاط: يا كزير اعمؿ ما شئت كيككف عممؾ له فمـ تر إال خيران  ،لدينؾ فكـر ا مقامؾ
كمػػا  ،ـ النصػػح لمحكػػاـتؤكػػد الركايػػة السػػابقة عمػػى صػػبلح الرعيػػة فمػػف مظػػاهر صػػبلح الرعيػػة تقػػدي

لمػا نصػحه المنػذر كتعػرض لػه حمػؼ  ،تؤكد الراكية عمى استفادة عبد الرحمف الناصر مف أخطائه

                                  
 .33:(الزخرؼ، ثية1)
؛ الخطيػب، أعمػاؿ 177، ص16.؛ الػذهبي، سػير أعػبلـ النػببلء، ج72النباهي، تػاريخ قضػاة األنػدلس، ص  (2)

 .43-42في اقتباس األنكار، ص؛ الرشاطي األندلس 39اإلعبلـ، ص
 .29ـ ، ص967 -961 -هػ366-350الحكـ المستنصر  (3)
أحمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف قاسػػـ بػػف عمقمػػة بػػف بػػر أبػػك عمػػر بػػف المشػػاط األزدم ، كػػاف زاهػػدان ككرعػػان، كلػػي  (4)

بػف ا؛ 101، ص 2ـ ،  عيػاض، ترتيػب المػدارؾ، ج993هػػ= 352الصبلة بعد محمد بف عبػد ا بػف عيسػى ت 
 .30الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص 

 .103-101، ص 2عياض، ترتيب المدارؾ، ج(5)
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بػؿ شػػكر ابػف المشػاط كهػػذا إف دؿ فانمػا يػػدؿ  ،كلكنػػه مػع ابػػف المشػاط لػـ يحمػػؼ ،أال يصػمي خمفػه
 كقػػػع فيهػػػا.عمػػػى أف عبػػػد الػػػرحمف الناصػػػر يسػػػتفيد مػػػف الػػػدركس كالعبػػػر كيتبلشػػػى األخطػػػاء التػػػى 

 

هناؾ العديد مف الدالئؿ عمى صػبلح  الرعيػة فػي عهػد الناصػر؛ فمػف الصػكر الدالػة عمػى صػبلح 
كالقػػكؿ لػػه أنػػت ظػػالـ كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ عنػػدما تكمػػـ كزيػػر كبلمػػان ال  ،الرعيػػة هػػي الػػرد عمػػى الظػػالـ

أمػػكاؿ النػػػاس  قػػائبلن: " أنػػػتـ الػػذيف تػػأكمكف(1)رد عميػػه محمػػد بػػػف إبػػراهيـ بػػف حيػػكف ،يميػػؽ بالعممػػاء
بالباطػػػؿ، كتسػػػتحمكف ظممهػػػـ، كتتحفػػػكف مماسػػػتهـ بالرشػػػا كالمصػػػانعة، كتبغػػػكف فػػػي األرض بغيػػػر 

كأمػػػا نحػػف فمػػػيس هػػذ  صػػػفاتنا، كال كرامػػة، كال يقكلػػػه لنػػا إال مػػػتهـ فػػي دينػػػه، فػػنحف أعػػػبلـ  .الحػػؽ
حكػاـ، كبنػا تقػاـ الهدل، كسركج الظممة، بنا يتحسف اإلسبلـ، كيفَرؽ بيف الحبلؿ كالحراـ، كتنفٌػذ األ

فهػػبل إذا أعتػػب عمينػػا أميػػر المػػؤمنيف  .الفػػرائض كتثبػػت الحقػػكؽ، كتيحقػػف الػػدماء، كتسػػتحؿ الفػػركج
بشػيء، ال ذنػػب فيػه لنػػا، كقػاؿ بػػالغيظ بعػض مػػا قالػه، تأنيػػت باببلغنػا رسػػالته بػأهكف مػػف إفحامػػؾ 

 ،مطاف كال تفشػي سػر فكنت تزٌيف عمى الس ،كعرضت لنا بانكار ، ففهمنا منؾ كأجبنا عنه بما يجب
، ال يتمادل -أيد  ا -كتستحيينا قميبلن فبل تستقبمنا بما استقبمتنا به، فنحف نعمـ أف أمير المؤمنيف

عمػى هػذا الػرأم فينػا، كأنػه سػيراجع بصػيرته فػي تعزيرنػا. فمػك كنػا عنػد  عمػى الحالػة التػي كصػفتها 
د  كحمػه، مػف أكؿ خبلفتػه إلػى هػذا لبطػؿ عميػه كػؿ مػا صػنعه، كعقػ -كنعكذ با مف ذلؾ  -عنه 
فما بت له كتاب حرب، كال سمـ، كال بيع كال شراء، كال صدقة كال حػبس كال هبػة كال عتػؽ،  ،الكقت

 .(2)هذا ما عندنا كالسبلـ" ،كال غير ذلؾ، إال بشهادتنا
 

: أف العممػػػاء هػػػـ رأس الحربػػػة فػػػي دفػػػع الظمػػػـ عػػػنهـ كعػػػف النػػػاس فػػػبل مهادنػػػة يتضـــم ممـــا ســـبق
 .ف عمى باطؿ بؿ كاجب العمماء  الديني كاألخبلقي يحتـ عميهـ دفع الظمـلسمطا

                                  
محمد بف إبراهيـ بف حيكف، مف أهؿ كادم الحجارة، يكنى أبػا عبػد ا، سػمع مػف أبػي عبػد ا الخشػني كابػف  (1)

نة (سػمع بصػنعاء مػف سػ15كضاح كعبد ا بف مسرة كمحمد بف عبد ا الغازم، رحؿ إلى المشػرؽ كتػردد نحػك )
أبي يعقكب الذبر كعبيد ا بف محمد الكشكرم كغيرهما، كسمع بمكػة مػف عمػي بػف عبػد العزيػز كأبػي مسػمـ الكػش 
كمحمػػد بػػف عمػػي بػػف زيػػد الصػػائغ كأبػػي عمػػي محمػػد بػػف عيسػػى العبػػاس، دخػػؿ بغػػداد فسػػمع بهػػا مػػف جماعػػة مػػف 

 .236-235اء األندلس، صالفرضي، تاريخ عممابف ـ ػ؛917ق= 305أصحاب الحديث تكفي 
 .81، ص 2عياض، ترتيب المدارؾ، ج (2)
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ركم أف عمػػي بػػف عيسػػى  ،أمػػا مػػف األمػػكر الدالػػة عمػػى صػػبلح الرعيػػة فػػي عهػػد الحكػػـ المستنصػػر
في ماؿ  (1)فسأله رجؿ أف يكتب إلى قائد طمبيرة ،التجيبي بمغه رغبة الحكـ في استجبلبه ففر عنه

يػػاؾ  ،مػػي بػف عيسػى إلػػى الظػالـ يحيػػى رد عمػى الرجػؿ مالػػه كاتػؽ اغصػبه فكتػب إليػػه: "مػف ع كا 
فقػاؿ الرجػؿ: " لسػت أحمػؿ هػذا الكتػاب أبػدا فبمػغ  ،فميس بينها كبيف ا حجػاب " ،كدعكة المظمكـ

 ".(2)ذلؾ العامؿ فرد مظممته
 صاحب الشرطة كاف (3)فمف صكر صبلح الرعية في عهد المنصكر بف عامر أف إبراهيـ الشرفي

كعجػز عػف  ،مثاؿ عمى ذلؾ أبك عمر الهنػدم خاصػـ عنػد صػاحب الشػرطة إبػراهيـ ،يحكـ بالبينة
قػاؿ أبػك عمػر:  ،حجته فقاؿ الشرفي: "ما أعجب أمرؾ أبا عمر! أنت ذكي لغيرؾ بكي فػي أمػرؾ"

 كذلؾ يبيف ا ثياته لمناس كأنشد: 

 صــــــــــــــرت كــــــــــــــأني ذبالــــــــــــــة نصــــــــــــــبت

(4)تضــــــــــيء لمنــــــــــاس وىــــــــــي تحتــــــــــرق  
 

   
 ة هذا المكظؼ قاؿ فيه أبك المطرؼ عبد الرحمف بف أبي الفهد:فمف عدال

ـــــازل ـــــم المن ـــــي رســـــو ل ـــــيال ف  قضـــــابي قم

(5)ول تنكــــــــر فــــــــيض الــــــــدموع اليوامــــــــل  
 

   
 :قاؿ عبادة بف ماء السماء فيه

ــــــــــــــف مجتيــــــــــــــد ــــــــــــــا حم ــــــــــــــف ب  أحم

ـــــــــــــف   ـــــــــــــة الحم ـــــــــــــا  اي ـــــــــــــف ب  والحم

   
ـــــة ـــــا بفضـــــمك فـــــي المم ـــــو كـــــان إجماعن  ل

(6)لــــــــــــــــــــــم نمــــــــــــــــــــــتحن بمختمــــــــــــــــــــــف  
 

   

                                  
ميبلن (كهي أقصى ثغكر المسمميف كباب مف األبكاب يدخؿ فيها إلى أرض 35طمبيرة بينها كبيف كادم الرمؿ ) (1)

المشركيف كهي قديمة أزليػة عمػى نهػر تاجػة، كهػي فػي الجػزء الثالػث مػف قسػمة قسػطنطيف، كهػي مبنيػة عمػى جبػؿ 
 .395يخرج مف تحته عيف خرار  ، الحميرم، الركض المعطار، ص عظيـ 

 . 119، ص2عياض، ترتيب المدارؾ، ج (2)
إبراهيـ بف محمد الشرفي أبك إسحاؽ، صاحب الشرطة كاف فقيهان جميبلن رئيسان أياـ المنصكر بف عامر خطيبان  (3)

 .300هؿ األندلس، صبقرطبة مشهكران كأديبان ؛  الضبي، بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أ
 .201، ص1الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج (4)
 .300الضبي، بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أهؿ األندلس، ص (5)
 .300ـ.ف ، ص(6)
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 ثبيُبً: انزقٕٖ:

جػػاء رسػػكؿ  ،مػف المؤشػػرات الدالػة عمػػى تقػكل عبػػد الػرحمف الناصػػر عنػدما حػػدث قحػط فػػي قرطبػة
أتػػراؾ تعػػذب  ،منػػذر ابػػف سػػعيد لعبػػد الػػرحمف الناصػػر كصػػكر حالػػه كهػػك يقػػكؿ: " ناصػػيتي بيػػدؾ

قػػػاؿ منػػػذر بػػػف سػػػعيد: "إذا خشػػػع جبػػػار األرض فقػػػد رحػػػـ جبػػػار  ،الرعيػػػة كأنػػػت أحكػػػـ الحػػػاكميف"
 . (1)السماء"

 يصدؽ قكؿ الشاعر في عبد الرحمف:
 أيعجـــــــــب النـــــــــاس أن أضـــــــــحكت خيـــــــــرىم

 خميفــــــــــــة ا يستســــــــــــقى بــــــــــــو المطــــــــــــر  

   
 فمـــــا نبـــــا الســـــيف عـــــن جـــــبن ول دىـــــش

 عنـــــــــــد اإلمـــــــــــام ولكـــــــــــن أخـــــــــــر القـــــــــــدر  

   
 ولـــــــــــو ضـــــــــــربت بـــــــــــو عمـــــــــــدا مقمـــــــــــده

 لخـــــــــــر جثمانـــــــــــو مـــــــــــا فوقـــــــــــو شـــــــــــعر  

   
ـــــــــــل ميتتيـــــــــــا ـــــــــــدم نفســـــــــــا قب  ومـــــــــــا يق

ـــــــدين و    ـــــــع الي ـــــــذكرجم (2)ل الصمصـــــــامة ال
 

   
سػػػبحانه  -هنػػػاؾ بعػػػض الػػػدالئؿ التػػػي تػػػدلؿ عمػػػى تقػػػكل المنصػػػكر بػػػف عػػػامر كمخافتػػػه مػػػف ا 

قيؿ:  ،كزيران في الدكلة العامرية (3)كاف أحمد بف سعيد بف حـز ،ندلؿ عمى ذلؾ بركايتيف  -كتعالى
رض ابف حـز المكضكع فع ،إٌف رقعة استعطاؼ مف أـ الرجؿ المسجكف رفعت إلطبلؽ سراح ابنها

كقرأ ابف حـز يطمؽ غضب المنصكر  ،عمى ابف عامر كقاؿ:   " ذكرتني فكتب ابف عامر يصمب
فقػاؿ المنصػكر: يطمػؽ عمػى رغمػػي  ،تكػرر األمػػر ثػبلث مػرات ،ككتػب يصػمب قػرأ ابػف حػـز يطمػؽ

 ". (4)مف أراد ا إطبلقه ال أقدر عمى منعه

 ،ككػاف المنصػكر شػديد الحقػد عميػه ،ـ المنصكر طػاؿ سػجنه: قيؿ: إف أحد خداأما الرواية الثانية
يقػػػػاؿ إف الرجػػػػؿ أجهػػػػد نفسػػػػه بالػػػػدعاء كأرؽ  ،قػػػػاؿ: ال سػػػػبيؿ إلطبلقػػػػه حتػػػػى يمحػػػػؽ بأمػػػػه الهاكيػػػػة

                                  
 .251؛ ابف خاقاف، مطمح األنفس، ص 563-562، ص15الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (1)
 .330، ص21األصفهاني، األغاني، ج  (2)
مد بػف سػعيد مػف كزراء المنصػكر، محمػد بػف عبػد ا بػف عػامر كزر البنػه المظفػر بعػد  ككػاف ابنػه الفقيػه أح (3)

أبػػػك محمػػػد كزيػػػرا لعبػػػد الػػػرحمف المسػػػتظهر بػػػا بػػػف هشػػػاـ بػػػف عبػػػد الجبػػػار بػػػف عبػػػد الػػػرحمف الناصػػػر لػػػديف ا ، 
 . 105، ص 16نببلء، ج ؛ الذهبي، سير أعبلـ ال121القفطي، أخبار العمماء، بأخبار الحكماء، ص 

؛ الضػػػبي، بغيػػػة الممػػػتمس فػػػي تػػػاريخ رجػػػاؿ أهػػػؿ االنػػػدلس، ص 113-112المقتػػػبس، ص  ةك ذالحميػػػدم، جػػػ (4)
، ج 228-229 ، رسائؿ ا بف حـز  .227-226، ص 2؛ ابف حـز
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كيتكعػػد   ،ككػػاف يأتيػػه ثت كريػػه يػأمر   إطػػبلؽ سػػراح الرجػػؿ ،ككػػاف ال يقػػدر عمػػى النػكـ ،المنصػكر
 ".(1)غـ أنؼ ابف عامرفقاؿ المنصكر:" هذا طميؽ ا ر  ،عمى حبسه

بخصكص الركاية األكلى التي ركت أف المنصكر كتب ثبلث مػرات يطمػؽ كهػك  :يتضح مما سبؽ
أمػا الركايػػة الثانيػة: أنػه يػػرل  ،سػهكان ثػػبلث مػرات متتاليػة ،يريػد أف يكتػب يصػمب يصػػعب تصػديقها

السػػجيف دعػػا ت كريػػه يػػأمر  بػػاطبلؽ السػػجيف هػػذ  الركايػػة ممكػػف تصػػديقها خاصػػة أف ثفػػي المنػػاـ 
إَِرا َعأَنََك ِػجَبِد٘ َػُٙ  فَئَِٙ   َِشٚت   ﴿تعالى:  لربه قاؿ حَ  أُِجٛتُ  َٔ َٕ ٌِ   إَِرا ٱنذَّاعِ  َدػ  زَِجٛجُٕاْ  َدَػب َٛغ   نِذٙ فَه 

ِيُُٕاْ  ُٛؤ  ن  ُٓى   ثِٙ َٔ ٌَ  نََؼهَّ ُشُذٔ  .(2) ﴾٥ٙٔ َٚش 

 -ج عػف السػجيف خكفػا مػف ا يبلحظ أف هذ  الركايػة تػدلؿ عمػى تقػكل ابػف عػامر لقػد قػاـ بػاإلفرا
 قائبلن: هذا طميؽ ا رغـ أنؼ ابف عامر.  –سبحانه كتعالى 

فمقػد قػاؿ لػه شػعمة:" أفػرط مكالنػا فػي  ،الخػكؼ عمػى مصػالح الرعيػة ،كمف األمكر الدالة عمى تقػكا 
مػػت قػاؿ المنصػكر:" يػا شػعمة الممػؾ ال ينػاـ إذا نا ،السػهر كبدنػه يحتػاج إلػى أكثػر مػف هػذا النػػـك "

 ".(3)لما كاف في  دكر هذا البمد العظيـ عيف نائمة ،الرعية كلك استكفيت نكمي
 ربعؼبً: رٕ ٛش انؼهًبء: 

فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ  ،مػػف الػػدالئؿ الدالػػة عمػػى تػػكقير الناصػػر لمعممػػاء اختيػػار العممػػاء لتأديػػب أكالد 
 ،عمػػـ بمعػػاني الشػػعرأصػػبغ ابػػف ناصػػح المػػدني يكنػػى أبػػا القاسػػـ كػػاف مػػف أهػػؿ الحػػذؽ بالعربيػػة كال

 .(4)كمف صفاته الكقار استأدبه الناصر البنه المغيرة كأحسف تأديبه
يقػػػاؿ إٌف الناصػػػر دعػػػا العممػػػاء  ،(5)ككػػػذلؾ مػػػف مظػػػاهر محبتػػػه لمعممػػػاء محبتػػػه لمعػػػالـ أبػػػي إبػػػراهيـ

ؾ ا تػػكال ،فتخمػػؼ أبػػك إبػػراهيـ كأمػػر الناصػػر ابنػػه بالكتابػػة إليػػه كتػػب: " بسػػـ ا الػػرحمف الػػرحيـ
 .(6).. لنعرفه أبقاؾ ا"... ما العذر الذم أكقفؾ عف إجابة دعكته.كسدد رعاؾ

                                  
 .13-12، ص2ابف السماؾ، الزهرات المنثكرة، ج (1)
 .186البقرة، ثية  (2)
 .416، ص1المقرم، نفح الطيب، ج  (3)
 .245ابف اآلبار، التكممة لكتاب الصمة، ص (4)
إسػػحاؽ بػػف إبػػراهيـ الطميطمػػي: األصػػؿ كػػاف زاهػػدا يبعػػد عػػف السػػمطاف ال تأخػػذ  فػػي ا لكمػػة الئػػـ كػػاف قميػػؿ  (5)

ـ ؛ ابػػػف فرحػػػكف، 965ق=354ـ،  كقيػػػؿ 963ق= 352الهيبػػػة لمممػػػكؾ متصػػػرفان مػػػع الحػػػؽ، حيػػػث تصػػػرؼ  ت 
 .158-157اف المذهب، صالديباج المذهب في معرفة أعي

 .376، ص 1المقرم، نفح الطيب، ج (6)
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إنمػػا كػاف أميػػر المػػؤمنيف أبقػى ا سػػمطانه لعممػػي بمذهبػه كسػػككني إلػػى فكتػب أبػػك إبػراهيـ إليػػه: " 
فػانهـ يسػتبقكف مػػف هػذ  الطبقػة بقيػػة ال   -رضػكاف ا عمػػيهـ -كاقتفائػه ألثػر سػػمفه الطيػب  ،تقػكا 
كيتزينػكف بهػا  ،كال بما يغض منها كيطرؽ إلى تنقيصها يستعدكف بهػا لػدينهـ ،تهنكها بما يشينهايم

 . (1)عند رعاياهـ كمف يفد عميهـ مف قصادهـ فمهذا تخمفت "
كيبجؿ أحمد بف بقي بف مخمد أبا  ،كاف الناصر لديف ا يحتـر ،ككذلؾ مف مظاهر محبة العمماء
 . (2)(ـ 935= ق324م تكفي )كقاضي قرطبة الذ ،دلسعمر القرطبي كبير عمماء األن

طمػب الحكػـ مػف زاهػد  ،هناؾ العديد مف المؤشرات الدالة عمى تقرب الحكـ المستنصر مف العمماء
أف يػأتي إليػه فػامتنع  عنػدما مػر الحكػـ بمككبػه عمػى  ،األندلس أبي بكر يحيي بف مجاهػد الفػزارم

 .(3)عمى تبلكتهكسمـ عميه فرد عميه كدعا له كأقبؿ  ،يحيى
كمػػنعهـ مػػف القيػػاـ لػػه فمػػا  ،؛ فجمػػس(4)كػػذلؾ مػػر الحكػػـ بحمقػػة شػػيخ القػػراء أبػػي الحسػػف األنطػػاكي

 .(5)تحرؾ أحد
ستنصػػػػر كتكسػػػػع لػػػػه فػػػػي العطػػػػاء ككػػػػذلؾ تقػػػػرب مػػػػف محمػػػػد بػػػػف يحيػػػػى النحػػػػكم الػػػػذم خػػػػدـ الم

هيـ كػػػػذلؾ كػػػػاف الحكػػػػـ محبػػػػان إلسػػػػحاؽ بػػػػف إبػػػػراهيـ بػػػػف مسػػػػرة أبػػػػك إبػػػػرا ،(6)(ـ968= ق358)ت
. كالحكػػـ إذا دخػػؿ عميػػه يمػػد رجميػػه كيعتػػذر (7)ككػػاف الحكػػـ أميػػر المػػؤمنيف معظمػػا لػػه ،التيجيبػػي
 ،اقعػػد كيػػؼ شػػئت كأراد الحكػػـ منػػه أف يػػؤدب ابنػػه أحمػػد ،فيقػػكؿ لػػه: ال مؤكنػػة عميػػؾ منػػا ،لشػػيخته

قػػػاؿ: ال يصػػػمح ألف أرا  ميتػػػا أحػػػب مػػػف أف يقػػػكؿ النػػػاس اسػػػتجمب بكلػػػد  درهػػػـ السػػػمطاف فأعفػػػا  
فػارجع كقػؿ لػه:  ،كقػاؿ: سػمعان كطاعػة كال عجمػة ،كقيؿ أف الحكػـ بعػث إلػى أبػي إبػراهيـ ،(8)لحكـا

                                  
 .377، ص1المقرم ، نفح الطيب،ج(1)
 . 84، ص15الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ص (2)
 .231، ص16ـ.ف ، ج(3)
ق= 299أبك الحسف األنطاكي: عمي بػف محمػد بػف إسػماعيؿ بػف محمػد بػف بشػر مػف أهػؿ أنطاكيػة، كلػد عػاـ (4)

ـ نػػزؿ مػػف الخميفػػة الحكػػـ 963ق= 352كثيػػر القػػراءات، يكنػػى أبػػا الحسػػف قػػدـ األنػػدلس عػػاـ ـ  بأنطاكيػػة، 911
المستنصػػػر كمػػػف النػػػاس منزلػػػة رفيعػػػة، بصػػػير العربيػػػة كالحسػػػاب كلػػػه حػػػظ مػػػف الفقػػػه مػػػذهب الشػػػافعي تػػػكفي عػػػاـ  

 الفرضػػػي، تػػػاريخ عممػػػاء األنػػػدلس،ابػػػف ـ ،  صػػػمى عميػػػه القاضػػػى محمػػػد بػػػف يبقػػػي بػػػف زرب ؛  977هػػػػ= 367
 .189-188ص
 .231، ص16الذهبي، سير أعبلـ النببلء، ج (5)
 .362ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص (6)
 .158ابف فرحكف، الديباج المذهب في معرفة أعياف المذهب، ص (7)
 .99-98، ص2عياض، ترتيب المدارؾ، ج (8)
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صػمى  -إنه فػي بيػت مػف بيػكت ا مػع طػبلب العمػـ يسػمعكف حػديث ابػف عمػه رسػكؿ ا محمػد 
فرجػػع الفتػػى ألبػػي  ،كلػػيس يمكننػػي تػػرؾ مػػا أنػػا فيػػه حتػػى يػػتـ المجمػػس المعهػػكد  -ا عميػػه كسػػمـ

كعػػف أميػػر المػػؤمنيف كعػػف  ،قػػائبلن عمػػى لسػػاف الحكػػـ: يقػػكؿ لػػؾ جػػزاؾ ا خيػػران عػػف الػػديف إبػػراهيـ
ال  ،بلن لمفتػى: إنػه شػيخ كبيػرئفػرد أبػك إبػراهيـ قػا ،فاذا أتممت فأمًض إليه راشػدان  ،جماعة المسمميف

ف باب الصناعة يقرب إليه فتح فما كاف مف الحكـ إال أف أمر ب ،يستطيع المشي إلى باب السدة كا 
يشػكر   كمف صكر تقرب الحكـ مف العمماء كتب ألبي إبراهيـ كتابان  ،(1)باب الصناعة ألبي إبراهيـ

كقػد  ،. فمقػد كقػع رأيػؾ منػي أفضػؿ مكقػعفيه قائبلن: " كجزاؾ ا عف الديف كالحياطػة لئلسػبلـ خيػران 
أصػػمح مػػف أحسػػنت فػػي تكقفػػؾ كاألخػػذ بالقػػدر، الػػذم عاقػػؾ بمػػا أحػػب، إلػػى مػػا أحاطػػؾ ا بػػه، ك 

حالػؾ، كلقػػد قمػػت لمػػف حضػر فػػي يػػـك السػػبت إثػػر خركجػؾ: لػػف يػػزاؿ هػػذا البمػد بخيػػر مػػا كػػاف فيػػه 
 .(2)كهذ  بصيرتي فيؾ ،مثؿ هذا الشيخ، أكثر ا فيه مثمه، اعترافا  بالنعمة فيؾ

فمقػد جمػع كتػاب االسػتيعاب مػع أبػي بكػر محمػد بػف  ،أما أحمد بف عبد الممػؾ بػف هشػاـ اإلشػبيمي
كتػكفي أحمػد بػف  ،كرفع الكتاب لمحكػـ فسػر ككصػمهما كقػدمها لمشػكرل ،ا القرشي المعيطي عبيد

كمػػف مظػػاهر التقػػرب لمعممػػاء عنػػدما أمػػر المستنصػػر إسػػحاؽ  ،(3)(ـ1010= ق401عبػػد الممػػؾ )
كذلؾ مف محبة المستنصر لمعمماء قاؿ إذا  ،(4)ابف سممة مف أهؿ رية فجمع كتاب أخبار األندلس

 .(6()5)مشرؽ بيحيى بف معيف فاخرناهـ بخالد بف سعدفاخر أهؿ ال
كأجػػرل عميػػه العطػػاء مػػع  ،أمػػا عبػػد الممػػؾ بػػف محمػػد السػػميماني أبػػك مػػركاف تكسػػع لػػه المستنصػػر 

 ،. ككػػذلؾ فػػتح بػػف محمػػد األنصػػارم بػػف اليقطيمػػي  أميػػر المػػؤمنيف المستنصػػر سػػمع منػػه(7)قػػريش
 .(8)(ػـ974= ق364كتكفي )

                                  
 .100، ص  2عياض تريب المدارؾ،ج(1)
 .99-98ـ.ف ، ص (2)
 .54-53ؿ، الصمة، صابف بشككا (3)
 .49ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ص (4)
خالػػد بػػف سػػعد إمامػػان فػػي الحػػديث حافظػػان لػػه بصػػيران بعممػػه عالمػػان بطرقػػه مقػػدمان عمػػى أهػػؿ كقتػػه فػػي ذلػػؾ ، ت  (5)

 .82ـ ، ـ.ف ، ص963ق= 352
 .82-81ـ.ف ، ص (6)
 .166ـ.ف ، ص(7)
 .208ـ.ف ، ص(8)
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كأمػا  ،(1)(ـ 973= ق 363بف أسيد بكب المستخرجة لممستنصر بػا) ت أما محمد بف عبد ا 
محمػػد ابػػف فػػرج بػػف سػػبعكف البجمػػي بػػف أبػػي سػػهؿ فهػػك مػػف أهػػؿ ريػػة اسػػتقدمه المستنصػػر لقرطبػػة 

 .(2)ػ(ـ 977= ق367كتكفي )  ،ػ(ـ 971= ق 361)
ؽ أبػػا الفضػػؿ الكنػػاني الػػكرا ،(3)كمػػف إحسػػاف الحكػػـ لمعممػػاء إحسػػانه لعبػػاس بػػف عمػػرك بػػف هػػاركف

أمػا أبػك بكػر محمػد بػف  ،(4)فاتسػع لػه بػالرزؽ كصػار فػي جممػة الػكراقيف ،اتصؿ بكلي العهد الحكػـ
كلػكا  فكتػب لمػف   ،حسف الزبيدم. استدعا  الحكـ كلكنه حف لمستقر  إشبيمية استأذف الحكػـ فمكمػه

 كاف يهكا :
                                     

 ويحـــــــــــــــك يـــــــــــــــا ســـــــــــــــمم ل تراعـــــــــــــــي

ــــــــــــــــاع   ــــــــــــــــن زم ــــــــــــــــين م ــــــــــــــــد لمب  ل ب

   
 ل تحســــــــــــــــــــــــــــــبيني صــــــــــــــــــــــــــــــبرت إل

 كصـــــــــــــــبر ميـــــــــــــــت عمـــــــــــــــى النـــــــــــــــزاع  

   
ـــــــــــــــق ا مـــــــــــــــن عـــــــــــــــذاب  مـــــــــــــــا خم

ــــــــــــــــوداع   ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــن وقف  أشــــــــــــــــد م

   
 مـــــــــــــــا بينيـــــــــــــــا والحمـــــــــــــــام فـــــــــــــــرق

 لـــــــــــــــــــول المناحـــــــــــــــــــات والنـــــــــــــــــــواعي  

   
 إن يفتـــــــــــــــــــرق شـــــــــــــــــــممنا وشـــــــــــــــــــيكا

ــــــــــاع   ــــــــــان ذا اجتم ــــــــــا ك  مــــــــــن بعــــــــــد م

   
ــــــــــــــــراق ــــــــــــــــى افت ــــــــــــــــل شــــــــــــــــمل إل  فك

 وكـــــــــــــــل شـــــــــــــــعب إلـــــــــــــــى انصـــــــــــــــداع  

   
ــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــى بع ــــــــــــــــــرب إل  وكــــــــــــــــــل ق

ـــــــــــــــى انقطـــــــــــــــاع   ـــــــــــــــل وصـــــــــــــــل إل  وك

   
أركع مػػا ذكػػر عػػف ابػػف  ،يعػػرؼ ابػػف مػػدارج أبػػك المطػػرؼ ،أمػػا عبػػد الػػرحمف بػػف عيسػػى بػػف محمػػد

فقػاؿ الحكػػـ: مػا معنػػى قػػكؿ ا  ،مػدارج أنػػه دخػؿ إلػػى الحكػـ فػػي كفػد أهػػؿ طميطػػة ككػاف أصػػغرهـ
ٌ  عز كجؿ: ﴿ َغذُزُى   إِ َغذُزُى   أَد  ٌ   ى   ِِلََفُِغذكُ  أَد  إِ رُى   َٔ َٓذب   أََعذأ  فقػاؿ: رب رحػيـ يغفػر الػذنكب  ،(5)﴾٤ فَهَ
ـ 973= ق363استحسنها الحكـ كأمر الحكـ استجبلبه إلى قرطبة كرفػض كتػكفي ) ،كال يأخذ بها

فػيمف ركم  ،.  كذلؾ عبد ا بف محمد بف أبي دليـ كػاف الحكػـ يعظمػه كألػؼ كتػاب الطبقػات(6)ػ(

                                  
 .263، ص اء األندلس ابف الفرضي، تاريخ عمم(1)
 .265ـ.ف ، ص(2)
ـ ، ابػػف الخػػراط، األنػػدلس فػػي 974هػػػ=  364ـ، تػػكفي 907ق= 295عبػػاس بػػف عمػػر بػػف هػػاركف كلػػد عػػاـ  (3)

 .172اقتباس األنكار، ص
 .172ـ.ف ، ص(4)
 .7اإلسراء، ثية (5)
 .198-197، ص2عياض، ترتيب المدارؾ، ج (6)
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حمد بف عبد ا بف عبد البػر بػف عبػد األعمػى ابػف سػالـ بػف غػيبلف بػف أما م ،(1)عف اإلماـ مالؾ
كلقػد عتػب الحكػـ عميػه  ،كانت له منزلة عند الحكـ المستنصر كمحػؿ لطيػؼ ،أبي مركاف التيجبي

فأقسـ أف ال يطأ عتبة منزله سنة لـ يتحمؿ محمد أف يفي بقسمه؛ فنصب كرسيان خارج  ،في شيء
 .(2)كعاد إلى عادته ،المجمس إلى أف كممت السنة

 ػبششاً: انزقذو انؼهًٙ: 

ككأدتػه قػد  ،فاألمـ كالشعكب التي حمت العدؿ كحرسته كحاربػت الظمػـ ،نتج عف العدؿ تقدـ عممي
في تسيير العػالـ  ىالطكلكاليد  ،أبدع إنسانها في كؿ مجاالت الحياة كعيدت صاحبة الكممة األكلى

 .(3)كالتحكـ في مصير بني اإلنساف
مجربػان  (4)ئؿ الدالة عمى التقدـ العممي كاف كالػد يحيػى بػف إسػحاؽمف الدال بيػد  أيػاـ  صػانعان  طبيبػا ن

ككػػذلؾ كػػاف أصػػبغ بػػف يحيػػى الطبيػػب كػػاف  ،(5)كال  كاليػػات جميمػػة بعػػد إسػػبلمه ،األميػػر عبػػد ا
أمػػػا عمػػػراف بػػػف أبػػػي عمػػػر كػػػاف مسػػػكنه  ،(6)ألػػػؼ لمناصػػػر األنيسػػػكف ،فػػػي صػػػناعة الطػػػب متقػػػدمان 

 . (7)دـ الناصر كألؼ له حب األنيسكف الكنكاشبشببلر خ
 

 انذبد٘ ػشش: اِليٍ:

بػػػة عمػػى العػػدؿ فػػي عهػػػد تفمػػف اآلثػػار المتر  ،(8)مػػف ثمػػرات العػػدؿ إشػػاعة الطمأنينػػػة فػػي النفػػكس 
المنصكر ابف عامر تحقيؽ األمف؛ ففي عهد  لـ يضػطرب عميػه شػيء أيػاـ حياتػه لحسػف سياسػته 

 .(9)كعظـ هيبته

                                  
 .188، ص   2عياض ترتيب المدارؾ ،ج(1)
 . 94ـ.ف ، ص (2)
 .52األسمر ، مكاـر األخبلؽ في اإلسبلـ نظرية كتطبيقان، ص  (3)
 .78يحيى بف إسحاؽ أحد كزراء الناصر لديف ا ؛ ابف صاعد، طبقات األمـ، ص  (4)
 . 184؛ القفطي، أخبار العمماء بأخبار الحكماء، ص78، صـ.ف (5)
 .246ابف األبار، التكممة لكتاب الصمة، ص (6)
 .98ابف جمجؿ، طبقات األطباء، ص (7)
 .148الجزائرم، منهاج المسمـ، ص  (8)
 .266، ص6الزركمي، األعبلـ، ج (9)
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 ،لـ تقػـ عميػه أم ثػكرة أك تمػرد عمػى طػكؿ الػببلد كاتسػاعها كاخػتبلؼ أمزجتهػا المنصكر بف عامر
 .(1)ككاف المنصكر رجبلن قكيان  ،المهـ إال النزاع بينه كبيف غالب األنصارم

كصػػػعد إلػػػى بعػػػض  ،مػػػع ابػػػف عػػػامر فػػػي بعػػػض الغػػػزكاتقػػػاؿ المقػػػرم: حضػػػر غالػػػب الناصػػػرم  
يػا كمػب أنػت  كقػاؿ: " ،فسبه غالػب ،ف ابف عامرفجرت محاكرة بينه كبي ،القبلع؛ لينظر في أمرها

ككػاف بعػض النػاس  ،كسػؿ سػيفه فضػربه ،الذم أفسدت الدكلة كخربت القػبلع كتحكمػت فػي الدكلػة
فألقى ابف أبػي عػامر نفسػه مػف رأس القمعػة خكفػان مػف أف يجهػز  ،حبس يد  فمـ تتـ الضربة كشجه

فاحتممه أصحابه كعػالجك   ،عه مف الهبلؾأنه كجد شيئا في الهكاء من-تعالى  -فقضى ا  ،عميه
اتخػػذ غالػػب جيشػػان مػػف النصػػارل قابػػؿ ابػػف عػػامر كانتصػػر ابػػف عػػامر عميػػه كخمصػػت  ،حتػػى بػػرئ

 .(2)دكلته مف الشكائب

 
   

 

 

                                  
 .273السرجاني، قصة األندلس مف الفتح لمسقكط، ص   (1)
 .91، ص3المقرم، نفح الطيب، ج (2)
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 انخبرًخ:

 َتبئج عدة أًْٓب: إلىَتٓبء  بحًد هللا تعبنى يٍ ْرا انبحث, ٔقد تٕصم انببحث تى اّل

  الداعية لمعدؿ لها ثثار كبيرة عمى شخصية الحاكـ  -انه كتعالىسبح-االلتزاـ بأكامر ا
 تجعمه عادالن في المجاالت كافة.

 كترتب  ،كجعمهـ ينتهجكف طريؽ العدؿ ،كاف لمعمماء دكر في تصحيح اعكجاج الحكاـ
 عمى ذلؾ استقامة في سمكؾ الحكاـ.

 لؾ بسبب كقكع كذ ،في عهد الخبلفة هيبلحظ أف عدؿ الحكاـ في عهد اإلمارة أكثر من
كأدل ذلؾ إلى كثرة النزاعات كغياب  ،سنة( 23الفتنة في عهد الخبلفة التي استمرت )

 العدؿ.
 لكف كثيران منهـ كاف يعاكد الرجكع إلى  ،انحرؼ بعض حكاـ األندلس عف مبدأ العدؿ

 االلتزاـ لهذا المبدأ.
 ي الدفاع عنهـ بؿ المشاركة ف ،لهـ  محبة الرعية إلى أدل األندلس العدؿ عند حكاـ

 كعدـ القياـ بثكرات ضدهـ.
 نهضة عممية كبيرة. كقياـ ،ترتب عمى العدؿ استقرار في الدكلة 
  دفع العديد مف المشارقة كالمغاربة لمهجرة إلى ببلد األندلس.األندلس حكاـ العدؿ عند 
 الظمـ. فيخكفان مف الكقكع  ،اكرة العمماءمشل هـدفعاألندلس حكاـ  العدؿ عند 
 كعدكا كأدهـ لتمؾ  ،امح حكاـ األندلس مع أصحاب االنحرافات العقائديةلـ يتس

 االنحرافات مف أهـ مقكمات العدؿ.
  لدرجة  األعداءترتب عمى العدؿ تماسؾ المجتمع األندلسي كتحقيقه انتصارات كبيرة عمى

 غزكة( كانتصر فيها جميعان. 56خاض ) ،أف المنصكر بف عامر
 أما قكة العقيدة بالتأكيد ستؤدم  ،اـ حتمان سيؤدم إلى الظمـضعؼ الكازع الديني عند الحك

 إلى العدؿ كاستقرار المجتمع.
 فالحكاـ األكثر التزامان كانكا أكثر عدالن . ،ارتبط العدؿ بالتزاـ حكاـ األندلس بدينهـ 
  التػي  ،مؤسسػة القضػاءأدل االلتزاـ بمبدأ العدؿ إلى صبلح مؤسسات الدكلة كعمػى رأسػها

 .تطبيؽ العدالة حتى عمى حكاـ كأمراء األندلسحرصت عمى 
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  بئًخ انًصبدس ٔانًشاجغ:

 أوًل: القرآن الكريم 
 ثانيًا: المصادر:

 م(.8178ىـ، 751ابن األبار، أبو عبد ا، محمد بن عبد ا القضاعي، )ت 

 التكممػػػػػػػة لكتػػػػػػػاب الصػػػػػػػمة، مطبعػػػػػػػة الشػػػػػػػرقية لؤلخػػػػػػػكيف بكنطانػػػػػػػا فػػػػػػػي زقػػػػػػػاؽ الجزائػػػػػػػر، -1
 ـ.1919هػ،1337

 ـ.1985، 2جزءاف، تحقيؽ حسيف مؤنس، دار المعارؼ، ط الحمة السيراء، -2
 .( م8227=ىـ151)ت ،األبشينيي، شياب الدين، محمد بن أحمد بن أبي الفتم

  ط، د.ت. المستظرؼ في كؿ  فف مستظرؼ،  دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، د.
عبد الكريم بن عبـد  بنلكرم، محمد بن محمد عز الدين، أبو الحسن عمي بن أبي ا ابن األثير،

 .(م8131=ه731الواحد الشيباني)ت 

كتػػػب ، دار ال مػػػى محمػػػد معػػػكضع ؽتحقيػػػ (8)عدد األجػػػزاء أسػػػد الغابػػػة فػػػي معرفػػػة الصػػػحابة، -3
 .ـ2008هػ،  1429، 3، بيركت، لبناف، ط العممية

 ـ.1983هػ، 4،1403ط (،10الكامؿ في التاريخ )األجزاء -2

 ـ.1980ق، 1400األنساب، دار صادر، بيركت، ط المباب في تهذيب  -5
 م(.8212ه، 117أبو الوليد إسماعيل، )ت ابن األحمر،

أعػػػبلـ المغػػػرب كاألنػػػدلس فػػػي القػػػرف الثػػػامف، حققػػػه د. محمػػػد رضػػػكاف الدايػػػة، مؤسسػػػة   -7
 .ط، د.ت الرسالة، د.

، ىــــ 571)ت: الحســـنيأبـــو عبـــد ا محمـــد بـــن عبـــد ا بـــن أدريـــس الحمـــودي  اإلدريســـي،
 .(م8875

،  1، ط(، المكتبػػػػػػػة الثقافيػػػػػػػة الدينيػػػػػػػة2)المجمػػػػػػػدات نزهػػػػػػػة المشػػػػػػػتاؽ فػػػػػػػي اختػػػػػػػراؽ اآلفاؽ، -7
 ـ.1994هػ، 1414

 :حاق إبراىيم بن محمد فارس الكرخيأبو إس، الصطخري

 ـ. 1937مسالؾ الممالؾ،دار صادر، بيركت، مطبعة ليدف المركسة بمطبعة بريؿ،   -8

 



181 
 

 . (م 877=ه357ت )،أبو الفرج، األصفياني

 ط، د.ت. األغاني، تحقيؽ عمي مهنا كسمير جابر، دار الفكر لمطباعة كالنشر لبناف، د. -9
٢ت  ((،أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف) بالرا ــب األصــفياني، األصــفياني ٠  ـه   ٥

=٠ ٠ ٠  ) م ١
(، تحقيؽ/ دار األعداد بمركز الدراسػات كالبحػكث 2المفردات في غريب القرثف) األجزاء   -10

 ط، د.ت. نزار الباز، مكتبة نزار مصطفى الباز، د.بمكتبة 
موفـق الـدين، أبـو العبـاس، أحمـد بـن القاسـم بـن خميفـة بـن يـونس السـعدي ، ابن أبي أصيبعة
 م8178ىـ،771الخزرجي، ت

عيػػػكف األنبػػػاء فػػػي طبقػػػات األطبػػػاء، تحقيػػػؽ،  نػػػزار رضػػػا، منشػػػكرات دار مكتبػػػة الحيػػػاة  -11
 ط، د.ت.  بيركت، د.

 م(178=  ه157ت  )د ا، محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بردذبة الجعفي،أبو عب، البخاري

(، ضبطه/ محمد عبد القادر أحمد عطا، دار التقػكل لمتػراث، 3صحيح البخارم )األجزاء  -12
 ـ.2001 ق،1421، 1ط

 م(8712= 8837)ت .إسماعيل حقي، البروسوي

بكني، دار الصػابكني، تنكير األذهاف مف تفسير ركح البياف، اختصار/ محمد عمي الصا  -13
 ـ.1988-ق 1408، 1مدينة نصر، القاهرة، ط

 .(م8811،ىـ 571ت ) خمف بن عبد الممك الخزرجي األنصاري،، ابن بشكوال

دار الكتػػاب المبنػػاني،  القػػاهرة، دار الكتػػاب المصػػرم، تحقيػػؽ /إبػػراهيـ األبيػػادم،الصػػمة،  -14
 ط، د.ت بيركت د.

 .(م158= ه125)ت  أمية،أبو جعفر، محمد بن حبيب بن ، البغدادي

 المحبر، د.ط، د.ت.  -15

 .م(8811= ىـ 587ت )  أبو محمد الحسين بن مسعود،، البغوي

مجمػػدات،  تحقيػػؽ، عمػػي محمػػد معػػكض، عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد، دار  6شػػرح السػػنة،  -16
 ـ.1992هػ،1412الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط 
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 .م (181=ه 178ت )أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، ، البالذري

(، تحقيؽ/ د. سهيؿ زكار، رياض زركمي، مكتبة البحػكث 13أنساب األشراؼ،) مجمدات  -17
 ـ.1996-هػ 1،1417كالدراسات، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط

 .(م8175=251)ت ،الحسين بن عمي بن موسى أبو بكرد بن أحم، البييقي

د بسػػػيكني زغمػػػكؿ، دار كتػػػب العمميػػػة، شػػػعب اإليمػػػاف، تحقيػػػؽ/ أبػػػك هػػػاجر محمػػػد السػػػعي -18
 ـ.1990ق،1410، 1بيركت، لبناف، ط

 م (.818= ه187أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،) ت، الترمذي

(، تحقيػػػؽ/ محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي، دار 5الجػػػامع الصػػػحيح، سػػػنف الترمػػػذم، )األجػػػزاء  -19
 ـ.1987ق،1408الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط 

 (.م8278= ه 172ت )الدين أبو المحاسن يوسف، جمال ، ابن تغربردي

(، دار الثقافػػػة كاإلرشػػػاد 9ت النجػػػـك الزاهػػػرة فػػػي أخبػػػار ممػػػكؾ مصػػػر كالقػػػاهرة، )المجمػػػدا -20
 القكمي، المؤسسة المصرية العامة لتأليؼ كالترجمة كالطباعة كالنشر. 

  (.م8317=ه711ت)أحمد تقي الدين، ، ابن تيمية

، تحقيػػػؽ،  عبػػػد (37)عػػػدد المجمػػػدات ـ ابػػػف تيميػػػة، كتػػػب كرسػػػائؿ كفتػػػاكل شػػػيخ اإلسػػػبل -21
الرحمف بف محمد بػف قاسػـ العاصػمي النجػدم مجمػكع الفتػاكل،  دار النشػر،  مكتبػة ابػف 

 ، 2تيمية، ط

مكاـر األخبلؽ، تحقيؽ/ عبد ا بدراف كمحمػد عمػر الحػاجي، المكتبػة العصػرية، صػيدا،  -22
 ـ.2002-ق 1423بيركت، ط

ه 218) بـــد الممـــك بـــن محمـــد إســـماعيل، الثعـــالبي النســـيابوريأبـــو المنصـــور، ع، الثعـــالبي
 م (8131=

 ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب، تحقيؽ/ محمد أبك الفضؿ إبراهيـ، دار المعارؼ. -23
 .(م178= ىـ157أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري، )ت ، الجاحظ

، 1ت، طالمحاسػػػػػػػػػف كاألضػػػػػػػػػداد، راجعه/عاصػػػػػػػػػـ عيتػػػػػػػػػاني، دار إحيػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػكـ، بيػػػػػػػػػرك  -24
 ـ.1986ق،1406

 ط، د.ت. حقيقة/ فكزم عطكل، دار صعب بيركت، د. البياف كالتبييف، الجاحظ، -25
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 .م(817ه، 377أبو داود، سميمان بن حسان األندلس) ت ، ابن جمجل

 ـ.1985 -هػ 2،1405مؤسسة الرسالة، بيركت، ط طبقات األطباء كالحكماء، -26
 .(م8111= ه587و الفرج،) تعبد الرحمن بن عمي بن محمد بن أب، الجوزيابن 

 -هػػػػػ 1390ط، دار إحيػػػػاء الكتػػػػب العربيػػػػة، تحقيػػػػؽ، مصػػػػطفى عبػػػػد الكاحػػػػد، التبصػػػػرة، -27
 ـ.1970

 تمبيس إبميس، دار إحياء الكتب العربية. -28

مكتبػػة نػػزار مصػػطفى البػػاز، مكػػة المكرمػػة، ، حػػاـز القاضػػي ،  تحقيؽ/1صػػفة الصػػفكة،ج -29
 ـ 2005ق = 1426، 2الرياض،ط 

 ـ. 1424 -ق 2002، 1حقيؽ/ عبد العزيز سيد هاشـ الغزكني، طعيكف الحكايات، ت -30

مختصػػػػػر دـ الهػػػػػكل، تعميػػػػػؽ/ إبػػػػػراهيـ محمػػػػػد رمضػػػػػاف، دار القمػػػػػـ، بيػػػػػركت، لبنػػػػػاف، ط  -31
 ـ. 1993 -ق 1413

 ق.1358، دار صادر، بيركت، 1، ط4المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، ج  -32
            .م( 8217ه = 181، شعيب بن سعد )ت الحريفيش

 الركض الفائؽ في المكاعظ كالرقائؽ، دار اإليماف دمشؽ، د.ط، د.ت. -33
م 8172= ىـ257ت ) يد محمد بن سعيد بن حزم األندلس،أبو محمد عمي، أبو الول، ابن حزم
.) 

، تحقيػػؽ/ د. إحسػػاف عبػػاس، مؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات كالنشػػر، ط  -34  - 2رسػػائؿ ابػػف حػػـز
 ـ. 1987

 ـ.1983هػ، 1403، 1العممية، بيركت، لبناف، ط جمهرة أنساب العرب، دار الكتب -35

-هػػ 1404جكامع السيرة النبكية، دار الجيؿ، بيركت، مكتبػة التػراث اإلسػبلمي، القػاهرة،  -36
 ـ.1984

طػػػكؽ الحمامػػػة فػػػي األلفػػػة كاألالؼ، تحقيػػػؽ المحػػػامي/ فػػػاركؽ سعد،منشػػػكرات دار مكتبػػػة  -37
 .1986الحياة، بيركت، لبناف، ط 

، تحقيؽ عبد الغفار سػميماف البنػدارم، دار الكتػب العمميػة 12ات باآلثار، ) مجمد المحمى -83
  ـ(2010بيركت، لبناف، ط 
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 (.م8188= ه711ت)محمد بن الحسن بن محمد بن عمي، ، ابن حمدون

دار صػػػادر، بيػػػركت، لبنػػػاف،  ر عبػػػاس،التػػػذكرة الحمدكنيػػػة، تحقيػػػؽ /إحسػػػاف عبػػػاس، بكػػػ -39
 ـ. 1996

 م( 8285ه = 811) ت .محمد عبد المنعم، الحميري

مطػػػابع  الػػركض المعطػػػار فػػي خبػػػر األقطػػػار) معجػػـ جغرافػػػي(، تحقيػػػؽ/ إحسػػاف عبػػػاس، -40
 ـ.1984,2،ساحة رياض الصمح،ط مكتبة لبناف، بيركت، هيدلبرغ،

 .(م8185=ه211أبو محمد نصر فتوح بن عبد ا األزدي،)ت ، الحميدي

منشػػكرات  يكفي،تحقيػػؽ/ ركحيػػة عبػػد الػػرحمف السػػ جػػذكة المقتػػبس فػػي ذكػػر كالة األنػػدلس، -41
 ـ.1997-هػ 1417ط  لبناف، محمد عمي بيضكف، دار الكتب عممية بيركت،

 .(م8275= ه111)ت  أبو حفص عمر بن عمي، ابن عادل الدمشقي،، الحنبمي

المبػػاب فػػي عمػػـك الكتػػاب، تحقيػػؽ /عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد كعمػػي محمػػد معػػكض، دار  -42
 ـ. 1998 -ق 1419الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط 

ــان التوحيــدي ــو  .أبــو حي ــو "أب ــدي البغــدادي، كنيت ــاس التوحي ــي بــن محمــد بــن العب عم
 م (8113ه = 282) "حيان

 االمتاع كالمؤانسة، راجعه/ أحمد أميف، أحمد الزيف، المكتبة العصرية، بيركت، صيدا.  -43
 (م8177 =ه278)ت أبو مروان بن حيان القرطبي، ، ابن حيان

لس، تحقيؽ، محمكد عمي مكي، دار الكتاب العربي، بيركت، المقتبس مف أنباء أهؿ األند -44
 ـ.  1973هػ، 1393لبناف، ط 

 سػػنكات مػػف حكػػـ المستقصػػر الحكػػـ مػػف 5المقتػػبس فػػي أخبػػار بمػػد األنػػدلس الحػػديث عػػف  -45
 .1983هػ (، دار الثقافة، بيركت، لبناف، ط  360-364)

عبػد الػرحمف ابػف الحكػـ  المقتبس فػي تػاريخ األنػدلس، عهػد األميػر عبػد ا بػف محمػد بػف -46
هػػػ (، تحقيػػؽ، د. إسػػماعيؿ العربػػي، منشػػكرات دار ثفػػاؽ الجديػػدة، 300-275بػػف هشػػاـ )
 المغرب.

 .(881= ه317وكيع محمد بن خمف، )ت ، ابن حيان

 ط، د.ت. أخبار القضاة، راجعه، سعيد محمد المحاـ، د. -47
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 د ا القيسـي اإلشـبيمي،أبو نصر الفتم بن محمـد بـن عبـد ا بـن خاقـان بـن عبـ، ابن خاقان
 .م8835-ىـ 518

تحقيػؽ محمػد عمػي شػػكابكة، دار  ،األنػدلسممػح أهػؿ  فػي التػأنس مطمػح األنفػس كمسػرح  -48
 ـ.1989-هػ 1403 ،1عمار، مؤسسة الرسالة، ط

 (.م8817 =ىـ518ت)اإلشبيمي، أبو محمد، ، ابن الخراط

ثنينك بكسػؾ بيػؾ، المجمػس األندلس في اختصار اقتباس األنكار، تحقيؽ إيميمػك مكلينػا خػا -49
 ـ.1999األعمى لؤلبحاث العممية معهد التعاكف مع العالـ العربي، 

 .م (881ه = 311) ت أبو القاسم عبيد ا بن عبد ا بن عبد ا، ابن خردادبة

-هػػػػ 1408المسػػػالؾ كالممالػػػؾ، تحقيػػػؽ، محمػػػد مخػػػزكـ، دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي، ط  -50
 ـ 1988

ه = 378ت)األنـدلس، ،  محمـد بـن حـارت بـن أسـد الخشـني القيروانـيأبـو عبـد ا، الخشني
 .(م878

قضػػػاة قرطبػػػة كعممػػػاء إفريقيػػػة، نشػػػر  كصػػػححه كراجعػػػه/ السػػػيد عػػػزت العطػػػار الحسػػػيني،  -51
 ـ.1994-هػ 1415، 2مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ــن الخطيــب ــن أحمــد الســمماني، ، اب ــن ســعد ب ــد ا ب ــن عب ــدين محمــد ب = ىـــ777ت)لســان ال
 . (م8372

: محمد عبػد ا عنػاف، مكتبػة تحقيؽ  (، 4)عدد المجمدات  ناطة،اإلحاطة في أخبار غر  -52
،  1الخانجي لمنشر كالتكزيع، القاهرة، مطبعة عربيػة حديثػة، منطقػة صػناعية عباسػية، ط

 ـ .1981ق =1401

كتػػػاب أعمػػػاؿ األعػػػبلـ مػػػف بكيػػػع مػػػف قبػػػؿ االحػػػتبلـ مػػػف ممػػػكؾ اإلسػػػبلـ، تحقيػػػؽ،  ليفػػػي  -53
 فنساؿ، دار المكشكؼ.برك 

 ط، د.ت. الحمؿ المكشية في األخبار المراكشية، د. -54

(، تحقيػػػػؽ /محمػػػػد عبػػػػد ا عنػػػػاف، مكتبػػػػة 2ريحانػػػػة الكتػػػػاب كنجعػػػػه المنتاب،)المجمػػػػدات -55
منطقة صناعية عباسية، القاهرة،  مطبعة عربية حديثة، القاهرة، الخانجي لمنشر كالتكزيع،

 .1981-هػ  1،1401ط
 



186 
 

 .(م8217 =ه 111ت)الرحمن بن محمد بن خمدون الحضرمي المغربي،  عبد، ابن خمدون

(، تحقيػػؽ، عمػػي عبػػد الكاحػػد كافػػي، نهضػػة مصػػر لمطباعػػة 3مقدمػػة ابػػف خمػػدكف)األجزاء -56
 3كالنشر كالتكزيع، ط

كتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمػف عاصػرهـ مػف ذكم  -57
 مؤسسة جماؿ لمنشر كالطباعة، بيركت، لبناف.  (،7السمطاف األكبر،)مجمدات

 (.م185= ه111ت )يفة، أحمد بن داود، ذأبو ح، الدينوري

األخبػػار الطػػكاؿ، تحقيػػؽ عصػػاـ محمػػد الحػػاج عمػػي، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، لبنػػاف،  -58
 ـ.  2001ق، 1421، 1ط
 .(م8372ىـ  721ت)شمس الدين محمد بن أحمد عثمان، ، الذىبي

ـ ككفيػػات المشػػاهير كاألعػػبلـ، تحقيػػؽ عمػػر عبػػد السػػبلـ تػػدمر، دار الكتػػاب تػػاريخ اإلسػػبل -59
 ـ.  1991-هػ 1411، 2العربي، ط

، 1(، مكتبػة العبيكػاف،ط2تفسير اإلماـ الذهبي، جمع سعكد بػف عبػد ا الفنسػياف)األجزاء -60
 ـ.2003-ق 1424

 ـ.1990 - 7ط مؤسسة الرسالة، (25)عدد األجزاء سير أعبلـ النببلء، -61

، تحقيػػػؽ،  أبػػػك هػػػاجر محمػػػد السػػػعيد بػػػف بسػػػيكني زغمػػػكؿ، دار غبػػػربػػػر فػػػي خبػػػر مػػػف الع -62
 .1985-هػ 1405الكتب العممية، بيركت، لبناف، 

 .(م8117=ه712فخر الدين الرازي، )ت، الرازي

 -ق 1411، 1التفسير الكبير أك مفػاتيح الغيػب، دار الكتػب العمميػة، بيػركت، لبنػاف، ط  -63
 ـ.1990

 م(8171-ه777)ت .بكر بن عبد القادر محمد بن أبي، الرازي

 ـ.2000 –ق 1421، 1مختار الصحاح، دار الحديث، القاهرة، ط -64
أبو محمد عبد ا بن عمي بن عبد ا بن عمي بن أحمد المخمي األندلسي المريي  الرشاطي،
.و( 3369-ْـ  764)د الرشاطي  

ثيفتك بكسؾ بيؾ، المجمػس األندلس في اختصار اقتباس األنكار، تحقيؽ/ إيميمك مكلينا خا -65
 ـ. 1999األهمي لؤلبحاث العممية، معهد التعاكف مع العالـ العربي، 
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 .(م8171= ىـ275)ت  أبو الحسن بن رشيق القيرواني،، ابن رشيق

العمػػػدة فػػػي محاسػػػف الشػػػعر كثدابػػػه، حققػػػه محمػػػد محيػػػي الػػػديف عبػػػد الحميػػػد، دار الجيػػػؿ   -66
 بيركت،لبناف.

ـــروذراوري ـــن الحســـين، ال ـــي شـــجاع( محمـــد ب ـــوزير أب ـــدين ال ـــر ال ـــب) ظيي -ه211)ت الممق
 .م(8185

 ط، د.ت. (، دار الكتاب اإلسبلمي، القاهرة، د.3تجارب األمـ،)األجزاء   -67
 .(م8182= ه782أحمد،)ت  أبو يحيى عبد الدين،، الزجالي

 أمثاؿ العكاـ في األندلس، حققه كشرحه/ محمد بف شريفه، د.ط، د.ت.  -68
 ت)ن محمـــــد بـــــن عبـــــد الممـــــك الغرنـــــاطي األندلســـــي، عمـــــي بـــــن موســـــى بـــــ، ابـــــن ســـــعيد
 (.م8117=ىـ715

خميػػػؿ منصػػػكر، منشػػػكرات محمػػػد بػػػف عمػػػي  المغػػػرب فػػػي حمػػػى المغػػػرب، جػػػزثف، تحقيػػػؽ، -69
 .1997-هػ   1417ط  بيضكف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف،

السـابع  )توفي القـرنالعاممي، أبـو القاسـم محمـد بـن أبـي العـالء محمـد الغرنـاطيالسماك، ابن 
 .اليجري= الثالث عشر ميالدى(

ط،  الزهػػرات المنثػػػكرة فػػي نكػػػت األخبػػػار المػػأثكرة، تقػػػدـ كتحقيػػػؽ، محمػػكد عمػػػي مكػػػي، د. -70
 د.ت.
 .(م8877= ه571أبو سعيد، عبد الكريم  بن محمد بن منصور التميمي،)تالسمعاني، 

 .1998، ط األنساب،  تحقيؽ/ عبد ا عمر الباركدم، دار النشر دار الفكر، بيركت -71
 .م(8157ه = 228)ت أبو القاسم عمي بن محمد بن أحمد الرحبي، السمناني

مؤسسػػػػة  (،تحقيػػػػؽ/ صػػػػبلح الػػػػديف النػػػػاهي،4ركضػػػػة القضػػػػاة كطريػػػػؽ النجػػػػاة )األجػػػػزاء  -72
 ـ.1984-هػ  1404، 2دار الفرقاف، عماف، ط  الرسالة،  بيركت،

 .(م131= ىـ112)ت  أبو عبيد القاسم،، ابن سالم

يؽ/ مريـ محمد خير الدرع، تقديـ/ سػهيؿ زكػار، دار الفكػر لمطباعػة كالنشػر النسب، تحق  -73
 هػ.1،1410كالتكزيع، ط
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 .(م8183= ىـ217)ت  عيسى بن سيل بن عبد ا األسدي بن األصبغ،سيل، ابن 

(، تحقيػؽ/ محمػد بػف عبػد 2األعبلـ بنكازؿ األحكاـ المعركؼ باألحكاـ  الكبرل،)األجػزاء  -74
 ـ.1995-هػ 1415، 1طالعزيز التكبجرم، 

 (.م8515=ه888ت )الحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي، ، السيوطي

األشبا  كالنظػائر فػي قكاعػد كفػركع الشػافعية، تحقيػؽ/ محمػد محمػد تػامر كحػافظ عاشػكر،  -75
 ـ.2007-ق 1427، 3دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، مصر، ط

( تحقيػػؽ/ أبػػك الفيصػػؿ إبػػراهيـ، دار 2)األجػػزاء كالنحػػا ، بغيػػة الكعػػاة فػػي طبقػػات المغػػكييف -76
 ـ.1979---هػ 1399، 2ط الفكر،

 ـ.1994 -ق 1415، 2تاريخ الخمفاء، دار الجيؿ، بيركت، ط -77

ط،  تفسير الجبلليف ذيؿ بكتاب أسباب النزكؿ لمسػيكطي، دار المعرفػة بيػركت، لبنػاف، د. -78
 د.ت. 

 ، د.الجامع الكبير، نسخة مف الجامع الكبيػرك زكائد  ك الجامع الصغير  جامع األحاديث، -79
 ط، د.ت.

 .م( 8131م ، 8111ه = 8127ه وقيل 8122) ت محمد أمين البغدادي، السويدي

سػػػػبائؾ الػػػػذهب فػػػػي معرفػػػػة قبائػػػػؿ العػػػػرب، منشػػػػكرات محمػػػػد عمػػػػي بيضػػػػكف، دار الكتػػػػب  -80
 ـ.2002-هػ1423، 1العممية، بيركت، لبناف،، ط

 .(م 188= ه112)ت  ا، محمد بن إدريس أبو عبد، الشافعي

ق = 1403( ، تحقيؽ/ المزنػي، دار الفكػر لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع، 3)مجمدات األـ،   -81
 ـ . 1983
  (م8827ه = 521ت )أبو الحسن عمي بن بسام، ، الشنتريني

(، تحقيؽ، إحساف عباس، دار الكتػاب ليبيػا، 8الذخيرة في محاسف أهؿ الجزيرة،)مجمدات  -82
 ـ.1975ق، 134تكنس،ط

 (ـ م8178= ه271)ت  أبو القاسم صاعد أحمد بن صاعد،، ابن صاعد األندلس

نشػر  كذيمػه بحكاشػي/ لػكيس شػيكخي اليسػكعي، مطبعػة كاثكليكيػة األدبػاء طبقات األمػـ،   -83
 ـ.1912اليسيكعييف بيركت،



189 
 

 .م(8371ه= 772) ت  صالح الدين بن خميل بن أيبك، الصفدي

رنػػاؤكط  تركػػي مصػػطفي، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، الػػكافي بالكفيػػات، تحقيػػؽ،  أحمػػد األ -84
 ـ.2000 -هػ 1،1420بيركت، لبناف،ط

 .م( 8218ه = 182) ت عبد الرحمن بن عبد السالم الصفوري الشافعي، الصفوري

 ـ.1988 -ق 1408، 1نزهة المجالس كمنتخب النفائس، دار الجيؿ بيركت، ط -85
 .(م8382= ىـ787)ت محمد يوسف،، الصمرحي

 ـ1997 -هػ  1395، 1ابف زمرؾ، تحقيؽ/ محمد تكفيؽ النصير، طديكاف   -86

 .(م8113ىـ، 588ت )أحمد بن يحيى بن عميرة، ، الضبي 

دار الكتػػػاب  بغيػػػة الممػػػتمس فػػػي تػػػاريخ رجػػػاؿ أهػػػؿ األنػػػدلس، تحقيػػػؽ، إبػػػراهيـ األبيػػػارم، -87
 ـ1989، 1دار الكتاب المبناني، بيركت، ط القاهرة، المصرم،

 (.م811ه، 381ت )د بن جرير، أبي جعفر محم، الطبري

الكتب دار لبناف  بيركت، تاريخ األمـ كالممكؾ، منشكرات مؤسسة األعممي، لممطبكعات،  -88
 العممية، بيركت.

 .(م8137= ه8151)ت ،ابن عابدين

حاشػػػػػية رد المختػػػػػار عمػػػػػى الػػػػػدر المختػػػػػار، شػػػػػرح تنػػػػػكير األبصػػػػػار، فقػػػػػه أبػػػػػي حنيفػػػػػة،   -89
 ـ2000، بيركت، ط ( دار الفكر لمطباعة كالنشر8)األجزاء

 .(م8177= ه8112محمد الطاىر، )ت، ابن عاشور

(، دار النشػػػر، دار سػػػحنكف لمنشػػػر كالتكزيػػػع، تػػػكنس، ط 30التحريػػػر كالتنػػػكير )األجػػػزاء   -90
 ـ.1997

 (.م828 =ه311ت )األندلسي، ، ابن عبد ربو

 ـ. 1999-هػ3،1420العقد الفريد، دار إحياء التراث العربي،ط -91
 .أحمد بن عبدون التجييمحمد بن ، ابن عبدون

مطبعػػػػة  تحقيػػػؽ/ ليفػػػػي بركفنسػػػػاؿ، ثػػػبلث رسػػػػائؿ أندلسػػػػية فػػػي أدب الحسػػػػبة كالمحتسػػػػب، -92
 ـ.1955القاهرة  المعهد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية،
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 (.م8128= ىـ727ت )محيي الدين ابن عمي التميمي المراكشي، ، عبد الواحد

 ـ 1881 طبعةندف،مالمعجب في تمخيص أخبار المغرب،طبع في مدينة ل -93
 .(م8821= ه523محمد بن عبد ا، )ت، ابن عربي

 (، تحقيؽ/ عماد زكي الباركد، المكتبة التكفيقية4أحكاـ القرثف،) األجزاء   -94

      .م(8381ه = 781، أبو عبد ا محمد المراكشي، )ت بعد ابن عذاري

 (TopDF www al mostafaالبياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب،    -110

.(com 

  .م(8115ه = 271، أحمد بن عمر بن أنس )ت العذري

ترسيع األخبار، كتنكيع اآلثار كالبستاف فػي غرائػب البمػداف كالمسػالؾ إلػى جميػع الممالػؾ،  -95
 ط، د.ت.  د.
 .(م8828= ىـ522أبي الفضل موسى اليحصبي،)ت ، عياض

اـ مالؾ، صححه/ محمػد سػالـ ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعبلـ مذهب اإلم  -96
، 1ط  دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، بيػػػػػركت، لبنػػػػػاف، هشػػػػػاـ، منشػػػػػكرات محمػػػػػد عمػػػػػي بيضػػػػػكف،

 ـ.1998-هػ 1418
 .م(8888ه = 515ت )محمد بن أبي حامد، الغزالي

 ـ. 1990ق،1411، 1إحياء عمـك الديف، جزثف، دار الخير، ط -97

    (.م8387 =ىـ788ت )المالكي إبراىيم بن نور الدين، فرحون، ابن 

الديباج المذهب في معرفة أعياف المذهب، تحقيػؽ، مػأمكف بػف محيػي الػديف الجنػاف، دار  -98
 ـ.1996-هػ 1417الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط 

برىان الدين أبو الوفـاء إبـراىيم ابـن اإلمـام، شـمس الـدين أبـو عبـد ا محمـد بـن ، ابن فرحون
 .م(8387ه = 788)ت فرحون اليعمري المالكي

تبصػػرة الحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األقضػػية كمنػػاهج الحكػػاـ، تخػػريج/ جمػػاؿ فرغمػػي، دار الكتػػب   -99
 .2، عدد األجزاء 1995هػ،1416، 1لبناف، ط العممية، بيركت،
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ـــــن الفرضـــــي ـــــاة: ، اب ـــــونس األزدي الوف ـــــن ي ـــــن محمـــــد ب ـــــد ا ب ـــــد عب ـــــي الولي الحـــــافظ أب
 .(م8181ىـ،213)

 TopDF www al mostafa.com تاريخ عمماء األندلس، -100
 .(م118=ه177محمد بن عبد ا بن مسمم، ابن قتيبة الدينوري،) ت ، ابن قتيبة

، 2(،تحقيػػػػػؽ/ لجنػػػػػة بػػػػػدار الكتػػػػػب المصػػػػػرية،ط10،األجػػػػػزاء 4عيػػػػػكف األخبار،)مجمػػػػػدات  -101
1996. 

 ـ.1987-ق  1407المعارؼ، دار الكتب، العممية، بيركت، لبناف، ط  -102

 

 .(م8111= ىـ8113)ت  ،ابن قدامة المقدسي

 هاج القاصديف، تحقيؽ/ مجدم محمد الشهارم، مكتبة القرثف.من  -103

 
 .(م8171= ىـ 273)ت  أبو عبد ا بن محمد بن عبد البر النمر القرطبي،، القرطبي

(،تحقيػػؽ/ محمػػد مرسػػي الخػػكلي، دار الكتػػب 3بهجػػة المجػػالس كأنػػس المحاسػػف )مجمػػدات  -104
 العممية، بيركت، لبناف. 

 .(م8881= ىـ585حمد بن أحمد ،) ت أبو الوليد أحمد بن م، القرطبي

بدايػػة المجتهػػد كنهايػػة المقتصػػد، تحقيػػؽ /عمػػي بػػف محمػػد بػػف معػػكض كعػػادؿ أحمػػد عبػػد   -105
 ـ.1996-هػ 1416، 1المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

 .(م8817= ىـ511أبو الوليد ابن رشد )ت ، القرطبي

/عبػػػػد ا العبػػػػادم، دار السػػػػبلـ  شػػػػرح بدايػػػػة المجتهػػػػد كنهايػػػػة المقتصػػػػد، شػػػػرح كتحقيػػػػؽ -106
 ـ.1995 -ق1416لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دار الترجمة، ط

 .(م8171=778)ت القرطبي أبو عبد ا، محمد بن أحمد األنصاري، القرطبي

الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرثف، راجعػػػه /محمػػػد إبػػػراهيـ الحفنػػػاكم، خػػػرج أحاديػػػث/ محمػػػد حامػػػد  -107
 عثماف.
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ه = 8188)ت  مد بن يوسف بن أحمد الدمشـقي الشـيير بالقرمـانيأبو العباس أح، القرماني
 .م(8788

تكزيػع مكتبػة متنبػي القػاهرة،  أخبار الدكؿ كثثار األكؿ في التاريخ، عالـ الكتػب، بيػركت،  -108
 مكتبة سعد الديف دمشؽ.

 (.م111=ه 175ت)أبو عبد ا، محمد ب يزيد القزويني، ، القزويني

ؤاد عبد الباقي كمصػطفى حسػيف، دار الحػديث، القػاهرة، سنف ابف ماجة، تحقيؽ /محمد ف -109
 ـ.1998-ق 1419، 1ط

 .(م8111=ىـ8311)ت معز الدين محمد الميدى الحسيني،، القزويني

أسماء القبائؿ كأنسابها، تحقيؽ/ كامؿ سميماف الجبػكرم، منشػكرات محمػد عمػي بيضػكف،   -110
 ـ2000-هػ  1420دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط 

 –ه 727، جمــال الــدين أبــي الحســن عمــي بــن القاضــي األشــرف يوســف القفطــي )ت طــيالقف
 .م ( 8121

 .TopDF.www.aLmostafa.comأخبار العمماء بأخبار الحكماء،  -111

 .م( 8281ه = 118) أبو العباس أحمد بن عمي بن احمد بن عبد ا، شنديقالقم

 بيركت، لبناف. نهاية اإلرب في معرفة أنساب العرب، دار الكتب العممية، -112

 ـ. 1964، 1مِثر األناقة في معالـ الخبلفة، دار الكتب، بيركت، ط -113
 (.م877-ىـ377ت )أبو بكر محمد بن عمر، ، ابن القوطية

 ،2ط الكتػاب، دار الكتاب المبناني، بيركت، دار الكتاب المصرم، تاريخ افتتاح األندلس، -114
 ـ.1989-هػ 1410
 .ىـ( 758- 788أبي بكر،) شمس الدين محمد بن، ابن قيم الجوزية

، 3الداء كالدكاء، تقديـ/ محمد جميػؿ غػازم، مطبعػة المػدني القػاهرة، دار المػدني جػدة، ط -115
 ـ.2004-هػ 1425

 شارع الجمهكرية، القاهرة. 21ركضة المحبيف كنزهة المشتاقيف، مكتبة دار الثرات،  -116
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عبػػػد القػػػادر  ط،رنػػػؤك ( تحقيػػػؽ/ شػػػعيب األ5زاد المعػػػاد فػػػي هػػػدل خيػػػر العبػػػاد، )األجػػػزاء  -117
، 15مكتبػػة منػػار اإلسػػبلمية، تكزيػػع دار الريػػاف لمتػػراث، ط  مؤسسػػة الرسػػالة، األنرنػػؤكط،

 ـ.1987هػ 1407
 (.م8188= ه281ت)أبو عبد ا محمد بن الحسن، ، الكتاني

 التشبيهات مف أشعار أهؿ األندلس، د.ط.د.ت. -118

 ـ(م8371= ه772ت )محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن، ، الكتبي

الكافي بالكفيات، تحقيؽ، الشيخ عمي محمد معكض، كعادؿ أحمػد عبػد الجػكاد، منشػكرات  -119
 ـ.2000-هػ 1421دار الكتب العممية ، بيركت،  لبناف،ط 

 (.م8331=ه 772ت )إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ، ابن كثير

،  5، طلمعػػػػارؼ،  بيػػػػركتدار النشػػػػر،  مكتبػػػػة ا ( 4)عػػػػدد المجمػػػػدات البدايػػػػة كالنهايػػػػة،  -120
 ـ.1983ق = 1403

 ( صححه/ خميؿ الميس، دار القمـ، بيركت، لبناف.4تفسير القرثف العظيـ،)األجزاء  -121

 .(م8713=ه8182أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي )ت ، الكفومي

،  تحقيػؽ،  عػدناف دركيػش،  محمػد 1الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكيػة،ج -122
 .ـ1998هػ، 1419م،  دار النشر، مؤسسة الرسالة،  بيركت، المصر 

 .(م181= ىـ115أبو العباس محمد بن يزيد،)ت ، ابن المبرد

هػػ 1406، 1(،حققه كعمؽ عميه/ محمػد أحمػد الدالي،مؤسسػة الرسػالة،ط4الكامؿ،)األجزاء -123
 ـ. 1986-
   .المؤلف، مجيول

ا كالحػركب الكاقعػة بيػنهـ، طبػع أخبار مجمكعة في فتح األندلس كذكر أمرائهـ رحمهـ   -124
 ـ. 1868في مجربط بمطبع كدبرنير، سنة 

 .المؤلف، مجيول

ذكر ببلد األندلس، تحقيؽ، لكيس مكلينيا، المجمس األعمى لؤلبحاث المعهد ميغيػؿ أسػيف  -125
 ـ.1983مدريد، ط 
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 .المؤلف، مجيول

ني،مكتبة الثقافة نبذة العصر في أخبار ممكؾ بني نصر،ضبطه كعمؽ عميه /الفريد البشتا -126
 ـ.2002-هػ 1،1423الدينية، سف بكرسعيد،ط

 
  .(م758= ه832محمد أحمد بن داود  المرعشي الدمشقي، )ت، المرعشي

نيػػػؿ اإلرب فػػػي معرفػػػة األدب، تحقيػػػؽ/ عمػػػي عبػػػد الحميػػػد بمترجػػػي كمعػػػركؼ زريػػػؽ، دار  -127
 ـ.1990-ق 1411، 2الخير، ط

   ـ (م8328=ه721ت )الرحمن، أبو الحجاج، جمال الدين يوسف بن عبد ، المزي

تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، تحقيؽ عمرك سيد شككت، دار الكتب العممية، بيركت،  -128
 ـ. 2004 -هػ 1425هػ، منشكرات، محمد عمي بيضكف، ط 1425لبناف، 

  (.م172=ه178ت )أبو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ، مسمم

ميػػة، منشػػكرات، محمػػد عمػػي بيضػػكف، بيػػركت، لبنػػاف، ط صػػحيح مسػػمـ، دار الكتػػب العم -129
 ـ. 2008

 م(.127ه = 133)ت .يحيى، ابن معين

التاريخ، ترتيب أحمد بػف محمػد بػف نػكر بػف يكسػؼ، مركػز البحػث العممػي إليحػاء التػراث  -130
اإلسػػػػػػبلمي كميػػػػػػة الشػػػػػػريعة كالدراسػػػػػػات، مكػػػػػػة المكرمػػػػػػة، جامعػػػػػػة الممػػػػػػؾ عبػػػػػػد العزيػػػػػػز، 

 ـ.1979-ق 1،1399ط

 (.م8738 =ه8128ت)أحمد بن محمد المقري التممساني،  ،المقري

، تحقيػؽ، د. إحسػاف عبػاس، 8، عػدد األجػزاء نفح الطيب مػف غصػف األنػدلس الرطيػب   -131
 ـ.1988 -هػ 1408ط دار بيركت،  صنعاء،

أزهار الرياض في أخبار عياض، تحقيؽ/ مصطفى السقا كابراهيـ األيبارم كعبد الحفيظ   -132
طبعػػػػة القػػػػاهرة،  الخميفػػػػي لؤلبحػػػػاث المغربيػػػػة، بيػػػػت المغػػػػرب،شػػػػمبي، منشػػػػكرات المعهػػػػد 

 ـ .1939ق = 1358
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 .م(8718ه = 8138)ت زين محمد عبد الرؤوف، المناوي

طبقػػات الصػػكفية، إرغػػاـ أكليػػاء الشػػيطاف بػػذكر أكليػػاء الػػرحمف طبقػػات صػػغرل، تحقيػػؽ/   -133
 ـ.1999، 1محمد أديب الجارد، دار صادر بيركت، ط

 .(م8388= ه788مكرم بن منظور األفريقي المصري )ت محمد بن ، ابن منظور

تحقيؽ، عبد ا عمي الكبير ك محمد أحمد حسػب ا هاشػـ ،   6مجمدات لساف العرب،  -134
 . دار المعارؼ ،د .ط،الشادليمحمد 

 .حسنوسى م، الموصمى الكاتب

تحقيػػػؽ/ عفػػػاؼ سػػػيد صػػػبرة، دار الكتػػػب العمميػػػة،  فػػػي صػػػناعة اإلنشػػػا، الموشةةةً دالبةةةر -135
 ـ.1990-هػ 1،1410ركت، لبناف،طبي

 .م(8812ه = 581)أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراىيم، الميداني أبو الفضل

 بيػػػػركت، (، تحقيػػػػؽ/ محمػػػػد أبػػػػك الفضػػػػؿ إبػػػػراهيـ، دار الجيػػػػؿ،4مجمػػػػع األمثػػػػاؿ،)األجزاء -136
 ـ.1987 -هػ1407، 2ط لبناف،

 م(8372ه = 777)النباىي، أبو الحسن بن عبد ربو بن الحسن

ضػػػاة األنػػػدلس "المرقبػػػة العميػػػا فػػػيمف يسػػػتحؽ القضػػػاء كالفتيا،منشػػػكرات دار ثفػػػاؽ تػػػاريخ ق -137
 ـ.1980-هػ 1400ط  الحديدة، بيركت،

ه= 231، أبــو الفــرج محمــد بــن اســحاق بــن محمــد بــن اســحاق الــوراق البغــدادي )ابــن النــديم
 .م(8127

 -ق 1417الفهرسػػػت، عمػػػؽ عميهػػػا/ إبػػػراهيـ رمضػػػاف، دار المعرفػػػة، بيػػػركت، لبنػػػاف، ط  -138
 ـ.1997

 .(م885= ه313د الرحمن أحمد بن شعيب، )ت أبو عب، النسائي

السػػنف الكبػػرل، تحقيػػؽ عبػػد الغفػػار سػػػميماف البنػػدارم ك سػػيد كسػػركم حسػػف، دار الكتػػػب  -139
 ـ. 1991 -ق 1411، 1العممية، بيركت، لبناف، ط

 .(م8177= ىـ777أبو زكريا يحيى بن شرف النووي )ت، النووي

 كبلـ سيد األبرار، مكتبة دار القرثف، شارع الجمهكرية، القاهرة.األذكار، المنتخب في  -140
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، 3، دار النشػر،  دار الفكػػر، بيػػركت، ط1ريػاض الصػػالحيف مػػف كػبلـ سػػيد المرسػػميف، ج -141
 ـ2000هػ،1421

 (.م8331ه، 733ت )شياب الدين، أحمد بن عبد الوىاب، ، النويري

ف، دار  الكتػب العمميػة بيػركت نهاية األرب في فنػكف األدب، تحقيػؽ، مفيػد قمحيػة كثخػرك  -142
 ـ2004 -ق 1424لبناف، ط 

= ىـــ178كمــال الـدين محمــد بــن عبــد الواحـد السيوســي ثــم الســكندري،)ت، ابـن اليمــام الحنفــي
 .(م 8257

(، تحقيػػؽ /عبػػد الػػرازؽ غالػػب مهػػدم، منشػػكرات محمػػد 10شػػرح فػػتح القدير،)المجمػػدات   -143
 ـ.2002-هػ 1424لبناف ط  عمي بيضكف، دار الكتب عممية بيركت،

 .(م8577= ه872ابن حجر، )ت، الييثي

(، دار الفكػر لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع، بيػركت، 2الركاجز عف اقتراؼ الكبػائر،)األجزاء   -144
 ـ.1983 -ق 1403ط 

 .(م8212= ىـ117نور الدين بن أبي بكر، )ت ، الييثي

 بيركت، لبناف. (،منشكرات مؤسسة المعارؼ، 7مجمع الزكائد كنبع الفكائد،) المجمدات   -145
 .(م 8511=ىـ 882)ت  أبو العباس أحمد بن يحيى،، الونشريسي

فريقيػة كاألنػدلس كالمغرب،)المجمػدات أالمعيار المعرب كالجػامع المغػرب عػف فتػاكل أهػؿ   -146
نشػر دار األكقػاؼ كالشػؤكف اإلسػبلمية لممممكػة المغربيػة،  ( إشراؼ/ د. محمػد حجػي،13

 ـ. 1981-هػ 1401

ت  )ياب الدين أبو عبـد ا يـاقوت بـن عبـد ا الحمـوي الرومـي البغـدادي،ش، ياقوت الحموي
 م(8111=ه717

 ( دار المستشرؽ، بيركت، لبناف.20، األجزاء 10معجـ األدباء، )المجمدات  -147

 -ق 1410معجػػـ البمػػداف، تحقيػػؽ فريػػد الجنػػدم، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت لبنػػاف، ط  -148
 ـ.1990
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= ه181ت)وب بن جعفر بـن وىـب بـن واضـم، الكاتـب العباسـي، أحمد بن أبي يعق، اليعقوبي
 (.م812

 .دار النشر،  دار صادر، بيركتتاريخ اليعقكبي، جزثف،   -149
 

 ثالثًا:  المراجع العربية والمعربة:

 شكيب، أرسالن

الحمؿ السندسػية فػي األخبػار كاآلثػار، منشػكرات محمػد عمػي بيضػكف، دار الكتػب العمميػة،  -1
 ـ.1997-ق 1417، 1بيركت، لبناف، ط

 أحمد رجب، األسمر

، 1مكػػػػػاـر األخػػػػػبلؽ فػػػػػي اإلسػػػػػبلـ )نظريػػػػػة كتطبيػػػػػؽ(، دار الفرقػػػػػاف لمنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع، ط  -2
 ـ.2008-ق 1428

 أحمد، أمين

 األخبلؽ، شركة كممات عربية لمترجمة كالنشر، د.ط.د.ت.   -3
 عادل سعيد ، يو بشتا

 ـ.1983- هػ1403األندلسيكف المكاركة،مطابع إنترنا شيكناؿ، القاهرة، -4

 محمد بركات البيمي،

ـ(، دار النهضػػػػػػة 1085 –ـ 712ق، 477-ق 92طميطمػػػػػػة فػػػػػػي العصػػػػػػر اإلسػػػػػػبلمي، ) -5
 ـ.1993العربية، ط 

 ليفي، بروفنسال

 -ق 1399الحضػػارة العربيػػة فػػػي أسػػبانيا، ترجمػػة الطػػػاهر أحمػػد مكػػي، دار المعػػػارؼ ط  -6
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 عمي ، جريشة

 ـ.1991 -ق1411، 4حاضر العالـ اإلسبلمي، مكتبة كهدة، ط -7
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 أبو بكر جابر، الجزائري

 (، دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.5أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير،)مجمدات  -8

 ـ.1964 -ق 1384، 1منهاج المؤمف، دار اإلحياء الكتب العربية، ط -9

 جبرائيؿ، جبكر

 ـ. 1981 -ق 1401الممكؾ الشعراء، دار األفاؽ الجديدة، بيركت، ط   -10

 أحمد خميل، ، عةجم

 -ق 1421نسػػػاء مػػػف األنػػػدلس، اليمامػػػة لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، دمشػػػؽ، بيػػػركت، ط  -11
 ـ.  2001
 عبد العزيز ، جمعة  أمين

 ـ.  2012 -ق1430، 1خكاطر إيمانية كدعكية، دار الدعكة، ط -12

 سيمون عبد الرحمن ، الحايك

 ـ.1982الداخؿ صقر قريش قصة كتاريخ، ط  -13
 عمي عبد الرحمن، الحجي

ـ، 1492-711هػػػ، 97-92التػػاريخ األندلسػػي مػػف الفػػتح اإلسػػبلمي حتػػى سػػقكط غرناطػػة، -14
 ـ.1983-هػ  1403، 1دار االعتصاـ،ط 

 حسن عمي، حسن

 ـ. 1،1980الحضارة اإلسبلمية في المغرب كاألندلس في عصر المرابطيف، ط -15
  حمدي عبد المنعم محمد، حسين

ـ 1013هػػ (  459-404رزاؿ  فػي قرمكنػة، )دراسات في  التاريخ األندلسي، دكلة بني بػ -16
 ـ.1990، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، ط 1067-

 عمر يوسف، حمزة

 ـ.2006-ق1421، 1أصكؿ األخبلؽ في القرثف الكريـ، دار الخميج لمنشر كالتكزيع، ط  -17
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، 3ع، ط(، دار السػػػػػبلـ لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر كالتكزيػػػػػ10األسػػػػػاس فػػػػػي التفسػػػػػير،)المجمدات   -18
 ـ.1991 -ق 1412

 .محمد عبد المنعم، خفاجي

 ـ. 1992 -هػ  1412، 1األدب األندلسي كالتطكر الجديد، دار الجيؿ،بيركت لبناف، ط  -19
 محمد بن إبراىيم، أبو خميل

 -هػػػ  1416هػػػ، ط300-هػػػ275األنػػدلس فػػي الربػػع األخيػػر مػػف القػػرف الثالػػث الهجػػرم،   -20
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 طو عبد الواحد ذنون،
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 ـ. 1982المنشكرات كزارة الثقافة كاألعبلـ، 

 سفيان بن سالم، درامي

اإلسبلـ مبادئ كأخبلؽ، راجعػه/ عبػد ا بػف إبػراهيـ األنصػارم، إحيػاء التػراث اإلسػبلمي،  -22
 ـ.1988 -ق1408قطر، ط 

 محمد رشيد، ، رضا

 .1990(، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، ط 13ير المنار، )المجمدات تفس -23

، 2ذم النػػػكريف عثمػػػاف بػػػف عفػػػاف الخميفػػػة الثالػػػث دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت لبنػػػاف، ط -24
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 جرجي، زيدان
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 الكريم عبد، زيدان
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، 9األعػػبلـ) قػػامكس ألشػػهر الرجػػاؿ كالنسػػاء مػػف العػػرب كالمسػػتعربيف(، دار المبليػػػيف، ط -27
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 محمود حمدي، زقزوق

-ق  1429ة، القػػػاهرة، ط مقكمػػػات األمػػػف المجتمعػػػي فػػػي اإلسػػػبلـ، دار الكتػػػب المصػػػري -28
 ـ.2008

 وديع ابن زيدون،
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 ـ.2005،

 سيد عبد العزيز، سالم

تاريخ المسمميف كثثارهـ في األندلس مف الفتح العربي حتى سقكط الخبلفة في قرطبة، دار  -30
 .1981النهضة العربية، بيركت، ط 

 ـ.1984قرطبة حاضرة الخبلفة في األندلس، مؤسسة شباب الجامعة، ط  -31
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(، مؤسسة اقرأ لمنشر كالتكزيع، القاهرة،ط 2قصة األندلس مف الفتح إلى السقكط،) األجزاء  -32
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 ناصر الدين ، سعيدوني

جزائر، دار الغػػػػػرب دراسػػػػػاف أندلسػػػػػية، مظػػػػػاهر التػػػػػأثير اإليبػػػػػرم كالكجػػػػػكد األندلسػػػػػي بػػػػػال  -33
 ـ. 2003 –ق 1424، 1اإلسبلمي، ط

 خالد، ، أبو شادي

 ـ. 2008 -ق 1429، 1جرعات الدكاء، األندلس الجديدة لمنشر كالتكزيع، مصر، ط -34
 حسن، ، شرقاوى

 .1987، 1المسمكف عمماء كحكماء، مؤسسة مختار، القاهرة، ط -35
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 عمي، الشطشاط

ي حتػػػى سػػػقكط الخبلفػػػة، دار قبػػػاء لمطباعػػػة تػػػاريخ اإلسػػػبلـ فػػػي األنػػػدلس مػػػف الفػػػتح العربػػػ -36
 ـ.2001كالنشر كالتكزيع، القاهرة، ط 

 محمد متولي، الشعراوي

 (، أخبار اليكـ، قطاع الثقافة.21تفسير الشعراكم،)المجمدات     -37
 أحمد دياب  شويدح،

 ـ.1999 -ق1419، 4كثخراف، النظـ اإلسبلمية، ط -38

 محمد عمي، الصابوني

(، دار السػػػػبلـ لمطباعػػػػة كالنشػػػػر كالتكزيػػػػع كالترجمػػػػة، ط 3ت صػػػػفكت التفاسػػػػير،)المجمدا  -39
 ـ.1996 -ق 1416

 عمي محمد محمد، الصالبي

-ق1426(  دار الفجػػر لمتػػراث، ط، 2صػػفحات مشػػرقة مػػف التػػاريخ اإلسػػبلمي،)األجزاء  -40
2005. 

 خالد، الصوفي

تػػػاريخ العػػػرب فػػػي األنػػػدلس عصػػػر اإلمػػػارة مػػػف عبػػػد الػػػرحمف الػػػداخؿ إلػػػى عبػػػد الػػػرحمف  -41
ـ (، منشػكرات جامعػة قػاريكنس، كميػة اآلداب، 960-ـ 755ق، 350-ق 138اصر) الن
 ـ.1980، 2ط
 أبو عبد الرحمن عصام الدين، الضبابطي

 (، دار الرياف لمتراث، القاهرة. 3جامع األحاديث القدسية، )األجزاء   -42

 شوقي، ضيف

 تاريخ األدب العربي، عصر الدكؿ كاإلمارات، األندلس، دار المعارؼ. -43
 سميمان محمد، ، ماويالط

 .  1961، 1التطكر السياسي لممجتمع العربي، ط   -44
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 مجدي محمد محمد، عاشور

السػػػنف اإللهيػػػة فػػػي األمػػػـ كاألفػػػراد، دار السػػػبلـ لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع كالترجمػػػة، ط   -45
 ـ. 2007 –ق  1427

 أحمد مختار، العبادي

 ة.دراسات في تاريخ المغرب كاألندلس، مؤسسة شباب الجامع -46

 التاريخ العباسي كاألندلسي، دار النهضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت. -47

 دراسات في تاريخ المغرب كاألندلس، مؤسسة شباب الجامعة. -48

مشػػاهدات لسػػاف الػػديف الخطيػػب فػػي بػػبلد المغػػرب كاألنػػدلس، مؤسسػػة شػػباب الجامعػػة، ط  -49
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 محمد فؤاد  عبد الباقي،

 ـ. 1991 -هػ 3،1411الكريـ، دار الحديث، القاهرة، طالمعجـ المفهرس أللفاظ القرثف   -50
 عمي إمام  عبيد،

فمسفة مسككيه، الدار اإلسبلمية لمطباعة كالنشر، المنصكرة، جمهكريػة مصػر العربيػة، ط   -51
 ـ.2010 -ق 1431

 حامد عثمان،

، 1، منشػػػكرات جمعيػػػة الػػػدعكة اإلسػػػبلمية، ط1المسػػػممكف فػػػي العػػػالـ قضػػػايا كتحػػػديات،ج -52
 ـ. 19990ق، 1399

 فوزي سالم ، عفيفي

، ككالػػػػػة -صػػػػػمى ا عميػػػػػه كسػػػػػمـ -مكػػػػػاـر األخػػػػػبلؽ عمػػػػػى طريػػػػػؽ المصػػػػػطفى محمػػػػػد   -53
 المطبكعات،الككيت، شارع فهد السالـ.

 أحمد  عقيالن،

 ـ.  2004ق، 1425أبطاؿ كمكاقؼ، دار اليقيف لمنشر كالتكزيع، المنصكرة، ط   -54
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 عبد الحميم  محمود، عمي،

العمػػػػػؿ اإلسػػػػػبلمي، دار التكزيػػػػػع كالنشػػػػػر اإلسػػػػػبلمية، ط  ركػػػػػف اإلخػػػػػبلص فػػػػػي مجػػػػػاالت  -55
 ـ.1994-ق 1415

 محمد عبد ا، عنان

، 4دكلة اإلسبلـ في األندلس، الخبلفة األمكية كالدكلة العامريػة، مكتبػة الخانجي،القػاهرة،ط -56
 ـ. 1997-هػ 1417

 سميمان، ، عودة

 ـ.1993 –ق 1413، 1زاد المتقيف، ط -57
 محمد  الغزالي،

 ـ. 2011، 13، إشراؼ/ داليا محمد إبراهيـ، دار النهضة، مصر لمنشر، طجدد حياتؾ  -58

 ـ.1996 -ق 1416، 12خمؽ المسمـ، دار القمـ، دمشؽ، ط -59
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 ( تحقيؽ/ عبد السبلـ محمد هاركف،دار الفكر.6معجـ مقاييس المغة،)األجزاء  -60
 أحمد  فائز،

 ـ.1991-هػ1401ؿ القرثف،مؤسسة الرسالة، ط طريؽ الدعكة في ظبل  -61
 أحمد فكري،

 ـ.1983قرطبة في العصر اإلسبلمي تاريخ كحضارة مؤسسة شباب الجامعة، ط  -62

 محمد جمال الدين، القاسمي

(  دار إحيػػػاء الكتػػػب العربيػػػة، 17تفسػػػير القاسػػػمي/ المسػػػمى محاسػػػف التأكيػػػؿ،) األجػػػزاء   -63
 تحقيؽ/ محمد فؤاد عبد الباقي.

 كايد وآخرون ، قرعوش

 ـ. 2001 -ق 1422، 2األخبلؽ في اإلسبلـ، دار المناهج لمنشر كالتكزيع، ط  -64
 عائض بن عبد ا ، القرني

، ط   -65  ـ. 2000 -ق 1421العظمة، دار ابف حـز
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 ـ.1999، 2العظمة، حدائؽ ذات بهجة، ط -66
 أحمد عبد العزيز القطان،

 كتبة دار الدعكة.األهداؼ الرئيسة لمدعاة إلى ا، لجنة البحكث في م -67

 سيد ، قطب

ق 1386، 5(، دار إحياء التػراث العربػي بيػركت لبنػاف، ط8في ظبلؿ القرثف،) المجمدات  -68
 ـ.1967-

 عمي محمد، كرد

 ـ.1923-ق 1431غابر األندلس كحاضرها، مكتبة زاهية مصر. ط  -69
 عبادة  ، كحيمة

 ـ1993-ق 1414تاريخ النصارل في األندلس، ط  -70
 عبد الحميد  كشك،

 (، المكتب المصرم الحديث. 4ي رحاب التفسير،) المجمدات ف  -71

   gis colanج.س ، ككالف

األنػػػدلس،كتاب دائػػػرة المعػػػارؼ اإلسػػػبلمية،ترجمة، إبػػػراهيـ خكرشػػػيد كثخركف،دائػػػرة الكتػػػاب  -72
 ـ.1980، 1المبناني بيركت،دائرة الكتاب المصرم،القاهرة،ط 

ح  ياء التراث، مجمع المغة العربية اإلدارة العامة لممجمعات وا 

 ـ. 1990هػ،1410(، 2مجمع ألفاظ القرثف الكريـ،) األجزاء  -73
 مصطفى، مراد

 .1981-هػ 1401، 2خمؽ المؤمف، دار الفجر لمتراث، القاهرة، ط -74

  سامية مصطفى مسعد،

 -912ق، 399 -300العبلقػػػػات بػػػػيف المغػػػػرب كاألنػػػػدلس فػػػػي عصػػػػر الخبلفػػػػة األمكيػػػػة  -75
، 1ة  لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعيػة، طـ، هيئة عامة، مكتبة اإلسكندري1008
 ـ.2000
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 شاكر، مصطفى

األنػػػػػػػػدلس فػػػػػػػػي التػػػػػػػػاريخ، منشػػػػػػػػكرات كزارة الثقافػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الجمهكريػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة السػػػػػػػػكرية،  -76
 ـ.1990دمشؽ،

 كمال السيد، أبو مصطفى

 . 1993تاريخ كحضارة األندلس، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية، ط   -77
 مرتضي  المطيري،

 -هػػػػػ 1401، 2ؿ اإللهػػػػي، ترجمػػػػة محمػػػػد عبػػػػد المػػػػنعـ الخاقػػػػاني، شػػػػبكة الفكػػػػر، ط العػػػػد -78
 ـ.1981

 حسين، مؤنس

 756 – 711فجر األندلس،دراسة في تاريخ األندلس مػف الفػتح إلػى قيػاـ الدكلػة األمكيػة،  -79
 ـ.2002 -هػ  1423، 1هػ، دار المناهؿ، بيركت، لبناف، ط 

 عبد المجيد، نعنعي

 ـ.1986في األندلس، دار النهضة العربية، بيركت، لبناف، ط تاريخ الدكلة األمكية -11
 حسن، اليضيبي

 دعاة ال قضاة، دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية، ميداف السيدة زينب مصر.   -81
 أحمد ، ىيكل

 ـ. 1985األدب األندلسي مف الفتح إلى سقكط الخبلفة، دار المعارؼ، ط -82

 فتحي، يكن

 ـ.1974 -ق 1394، 3رسالة، بيركت، لبناف، طمشكبلت الدعكة كالداعية، مؤسسة ال  -83
 

 

 

 

 



206 
 

 رابعًا: الرسائل العممية 

 محمد أبو محمد، إمام

ـ، 976-756ق، 366- 138نظـ الحككمة اإلسبلمية في األنػدلس فػي عهػد بنػي أميػة  -1
 ـ. 1994-ق 1414رسالة دكتكرا ، إشراؼ/ أ.د ضيؼ ا يحيي الزهراني، ط 

 سعد عبد ا صالم البشري،

ـ، رسػػػػػػػػالة 1030-ـ928ق، 422-ق  316يػػػػػػػػاة العمميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي عصػػػػػػػػر الخبلفػػػػػػػػة، الح -2
حياءماجستير، معهد البحكث العممية   ـ. 1997-ق 1417، ثراتال كا 

 خالد يونس، الخالدي،

ـ، رسػػػػالة 1492-ـ 711ق، 897-ق 92اليهػػػكد تحػػػػت حكػػػػـ المسػػػػمميف فػػػػي األنػػػػدلس،  -3
 ـ. 2000 -ق 1421دكتكرا ، ط

 نادر فرج   زيارة،

ـ، إشراؼ، أ.د خالد يػكنس 1269-668ق، 711-ق 92المجتمع األندلسي،  الترؼ في -4
 رسالة ماجستير(ـ )2010-ق 1431الخالدم، 

 ناجية ناجي دخيل ا  السعيدي،

 الزهد في الشعر األندلسي حتى أكاخر القرف الثالث الهجرم، رسالة ماجستير.   -5
 عمي محمد، ، القحطاني

-ـ 978ق ، 399-ق 368سياسػػػػية كحضػػػػارية  الدكلػػػػة العامريػػػػة فػػػػي األنػػػػدلس دراسػػػػة -7
 .ـ1981 -ق 1401د أحمد سيد دراج، سنة  ـ، رسالة ماجستير، إشراؼ/ أ.1009

 خميل إبراىيم، ، الكبيسي

دكر الفقهػػػاء فػػػي الحيػػػاة السياسػػػية كاالجتماعيػػػة باألنػػػدلس فػػػي عصػػػر اإلمػػػارة كالخبلفػػػة،   -7
 ـ2004 -ق  1425رسالة دكتكرا ، دار البشائر اإلسبلمية، ط 

 .وفاء عبد ا بن سميمان المزروع،

-ق 1402ق، رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير، ط 366-350الخميفػػػػػػة األمػػػػػػكم، الحكػػػػػػـ المستنصػػػػػػر -8
 ـ.1983

 



207 
 

 خامسًا: المجالت العممية: 

ق،مجمػػػػة 316ق، 92الفضػػػػمي مثنػػػػى، النقيػػػػب سػػػػمارة، الخػػػػدمات العامػػػػة فػػػػي األنػػػػدلس،  -1
 ـ. 2012 -ق 1433، لسنة 203األستاذ، العدد

 

 

 

 

 

 

      



208 
 

 ممخص الدراسة: 

-756ه=422-ه138العدل عند حكام األندلس فً عهدي االمارة والخالفة 

 م1031

حيث عرضت أهـ التعريفات المغكية لمعدؿ عند  تناكلت الدراسة مفهكـ العدؿ لغة كاصطبلحان؛
عمماء المغة ، مثؿ ابف فارس كالكفكمي كما تـ تكضيح أهـ تعريفات العدؿ اصطبلحان عند 

عند المحدثيف مثؿ سيد قطب كالشعراكم، كما تـ تكضيح ك مثؿ القرطبي كالكنشريسي  ،القدماء
؛ فمف هذ  سمعاني العدؿ في القرثف الكريـ، عرضت الدراسة دكافع العدؿ عند حكاـ األندل

الدكافع االلتزاـ بأكامر ا سبحانه كتعالى الداعية لمعدؿ كالناهية عف الظمـ، كاتباعان لسنة النبي 
صمى ا عميه كسمـ الداعية إلى العدؿ الناهية عف الظمـ، كحرص حكاـ األندلس عمى محمد 

العدؿ خكفان مف الظمـ؛ ألف فيه هبلؾ لؤلمـ، كلقد اقتدل حكاـ األندلس بسير الخمفاء الراشديف، 
كخمفاء بني أمية كبنى العباس؛ فمف المؤكد أف سيرهـ كأعمالهـ كاف لها بالغ األثر عمى أعمالهـ؛ 

العدؿ بالغ األثر عمى حكاـ األندلس كتصحيح  إلىكلقد كاف لنصائح الدعاة كالعمماء الداعية 
مقتضيات العدؿ مع ال هذ  اعكجاجهـ، كتناكلت الدراسة مقتضيات العدؿ عند حكاـ األندلس؛ فمف

 كما بينت الدراسة ككذلؾ العدؿ في الحكـ، الخالؽ، كمع النفس، كمع األسرة، كمع األيتاـ،
هر العدؿ في عهد اإلمارة؛ فمف مظاهر العدؿ في عهد اإلمارة العدؿ مع ربهـ الذم مكف لهـ مظا

حكـ ببلد األندلس، كيبلحظ أف حكاـ اإلمارة عدلكا مع أنفسهـ، كمع مكظفيهـ، كمع أهؿ الذمة ، 
كمع أعدائهـ، كما يبلحظ أف حكاـ اإلمارة إلتزمكا بأحكاـ القضاة؛ حتى لك كانت تمؾ األحكاـ 
ضدهـ أك ال تتماشى مع أهكائهـ ، كما بينت الدراسة تحمي حكاـ اإلمارة بخمؽ العفك عند 
المقدرة، كهذا إف دؿ إنما يدؿ عمى عدالتهـ كحبهـ لرعيتهـ ، كتناكلت الدراسة أهـ تجازكات العدؿ 
عند الحكاـ في عهد اإلمارة، كرصدت العديد مف التجاكزات مع المكظفيف في الدكلة، أك مع 

رهـ، اك مع أهؿ الذمة، أك مع غيرهـ مف أفراد الرعية ، كما بينت الدراسة أف حكاـ عهد أس
كتناكلت الدراسة مظاهر العدؿ في عهد الخبلفة، كلقد  اإلمارة ارتكبكا مجازر أخرجتهـ عف العدؿ

تشابهت مظاهر العدؿ في عهد  الخبلفة مع مظاهر العدؿ في عهد اإلمارة، كلقد بينت الدراسة 
؛ فمف هذ  المظاهر حسف اختيار المكظفيف، كاحتراـ السمطة خبلفة هر العدؿ في عهد المظا

القضائية، كاحتراـ أراء العمماء، كمحاسبة العماؿ أكالن بأكؿ، كانصاؼ المظمكميف، كالتصدم بحـز 
لممبلحدة، كبينت الدراسة أهـ التجاكزات في عهد الخبلفة منها الحكـ بقتؿ دكف الرجكع الى 

اء، كمنع كصكؿ المتظمميف لكجكد الحاجب، كالتعدم بالمفظ عمى العماؿ كالعمماء ك كقطع القض
الرحـ، كتكريث العرش لؤلطفاؿ، كالتكمؼ في شرب النبيذ عند بعض الحكاـ، بينت الدراسة أثار 
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العدؿ فمف هذ  األثار محبة الرعية لمحاكـ، كمحبة الحاكـ لمرعية، كنزاهة القضاة ، كتكقير 
كالتقدـ العممي الكبير في ببلد األندلس، كالهجرة مف ببلد المشرؽ كالمغرب إلى األندلس،  ،ءالعمما

كتحقيؽ االنتصارات عمى أعدائهـ كتحقيؽ األمف في ببلد األندلس، كانهيت الدراسة بخاتمة ألهـ 
 النتائج التى تكصمت إليها الدراسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 
 

Abstract 
 

Justice in Al-Andalus rulers in the Emirate and Caliphate era, 

(138-422 Hijri) (756-1031) 

 
The study reviews 'Justice' as an expression; lingual and 
idiomatically. Definitions of justice reviewed according to linguists 
such as Ibn Faris and Alkufumi. Definitions was also clar ified 
idiomatically to the ancients, such as Al Qurtubi, Alonharisa, 
Sayyid Qutb and Ash-Sha'raawi. 
 
Justice meaning was also clarified in the Holly Koran . 
 
The study offered the meanings of Justice among the rulers of Al -
Andalus, such as obligation with the orders of God; following 
justice and preventing iniquity, in addition to follow the Sunnah of 
the Prophet Muhammad by following justice and prohibitive for 
iniquity. 
 
Al-Andalus rulers were eager to apply justice; fearing of iniquity 
which leads to perdition of nations. 
 
Al-Andalus rulers followed the approach of the Rashidun, Abbasid 
and Umayyad Caliphs. 
 
Acting of the Rashidun, Abbasid and Umayyad Caliphs  have deep 
impact on Al-Andalus rulers in applying  justice as well correcting 
their mistakes. 
 
The study reviewed with the requirements of justice among the 
rulers of Al-Andalus such as justice with the God, self -justice, with 
family, with orphans and in judgment fields . 
 
The study also showed factors of justice in the Emirate; like justice 
with their Lord, who enabled them to rule Al-Andalus. 
 
It is noted that the Emirate's rulers applied justice with 
themselves, with their employees with the Dhimmis, however with 
enemies. 
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It is also noted that the Emirate's rulers committed to the 
provisions of the judges even if these judgments were against 
them or do not comply with their wishes . 
 
The study also showed the commitment to forgiving by the 
Emirate's rulers, indicates to trustworthy and respect form their 
nation. 
 
The study addressed the most important of injustice acting by the 
Emirate's rulers, and showed many of abuses with the staff in the 
State, with their families, with Dhimmis or with other members of 
the nation. 
 
The study showed that the rulers of the Emirate committed 
massacres brought them out of justice. 
 
The study reviewed aspects of justice in the era of the Caliphate. 
Factors of justice within the caliphate era were similar with of 
justice in the era of the emirate . 
 
The study showed aspects of Justice in the era of the Caliphate; as 
good selection of employees, respecting the judiciary, respecting 
views of scholars, accountability, applying justice for oppressed 
people and respond decisively against atheism . 
 
The study showed aspects of abuses within the Caliphate era; like 
death sentence without judgment, banning oppressed by 
commissionaire, verbal abuse against employees, scholars, 
preventing kinship cordiality children inheriting, drinking wine . 
 
The study showed the effects of Justice as the mutual respect by 
people and the ruler the integrity of judges respecting scholars, 
high progress in science in Al-Andalus, migration from far east and 
west to Al-Andalus, achieving victory against enemies and bring 
security to the state. 
 
The study reached to significant results.  

 


