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ملخص: 

حتى  الإ�سلم  �سدر  يف  تاريخيًا  املظامل  نظر  دور  اإبراز  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
نهاية الدولة الأموية، وُيعد النظر يف املظامل من املظاهر الإيجابية يف الدولة العربية 
الإ�سلمي،  الق�سائي  النظام  مفاخر  من  ومفخرة  التاريخية،  م�سريتها  عرب  الإ�سلمية 
اإحقاق  اأهمية كبرية يف  الإ�سلمية ملا له من  العربية  اأبرز مظاهر احل�سارة  وواحد من 
هذه  تناولت  اأ�سولهم.  اختلف  على  النا�ص  بني  التخا�سم  ودفع  العدل  واإقامة  احلق، 
به  قام  الذي  والدور  فيه  الناظر  واخت�سا�سات  وتطوره  الظامل  النظر يف  ن�ساأة  الدرا�سة 

العدالة.  وتاأكد  ال�رشعية  مبداأ  حلماية 
اإن ولية اأمور النا�ص، واإقامة العدل ومنع الظلم عنهم، من اأعظم واجبات الدين، بل ل 
قيام للدين اإل بها. ولأن اهلل �سبحانه وتعاىل اأوجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، فاإنه 
اأوجب كذلك العدل، ون�رشة املظلوم، وهو ما ل يتم اإل بالإمارة والقوة، فاإنه ل ملك اإل بدين، 

ول دين اإل مبلك. الكلمات الدالة: ق�ساء، عدل، �سدر الإ�سلم. 
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Abstract: 
This study aims to present the role of trying the grievances historically 

in the early Islamic period until the end of the Umayyad state. Trying the 
grievances is considered one of the positive aspects in the Arabic Islamic state 
during its historical path, one of the prides of the Islamic legal system and 
one of the most prominent aspects of the Arabic Islamic civilization, because 
of its great importance in the enforcement of the law, the administration of 
justice and the ending of the litigation between people from different origins. 
This study dealt with the growth of trying the grievances, its development, 
the functions of its supervisor and his role in protecting the principle of the 
legitimacy and the confirmation of justice. 

The ruling of people is important. The practice of justices and the 
prevention of injustice are the greatest duties of religion without which it 
can’t rise. Religion encourages calling for doing good things and abandoning 
bad things. Religion helps justice to prevail. This is possible through power 
and there is no religion without power

The indicator words: judiciary, justice, the early Islamic period. 
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الظلم لغة واصطالحاً: 
لَم: و�سُع ال�سيء يف غري مو�سعه،  اأن الظُّ جاء يف ل�سان العرب )1( حتت مادة »ظلم«، 
اإّما بزيادة اأو نق�سان، واإّما بعدول عن وقته اأو مكانه، وهو كذلك اأخُذ املرء ما لي�ص له. واأّما 
اأو�سع:  اأحوالهم وممتلكاتهم، ومبعنى  النا�ص يف  العدوان على  الظلم ا�سطلحًا: فهو  معنى 
كل انتقا�ص حلقوق الغري، يف اأمنه وحريته وكل ما يتعلق به. يقول ابن خلدون )2( : »ول 
لم اأخُذ املال اأو امُللك من يد مالكه من غرِي عو�ٍص ول �سبب كما هو امل�سهور، بل  حت�سنب الظُّ
لم اأعُم من ذلك فكُل من اأخذ ملك اأحٍد اأو غ�سبه يف عمله اأو طلبه بغري حٍق اأو فر�ص عليه  الظُّ
حقًا مل يفر�سه ال�رّشع فقد ظلمه فجباة الأموال بغري حّقها ظلمٌة، واملعتدون عليها ظلمٌة 
على  الأملك  )مغت�سبو(  اب  وُخ�سّ ظلمٌة  النا�ص  حلقوق  واملانعون  ظلمُة،  لها  واملنتهبون 
العموم ظلمٌة«. ويذكر ابن عبد الرب )3( ، اأن �سور الّظلم كثريُة ومتنوعة فكُل من مينع حقًا 

واجبًا بق�سد احل�سول على مكا�سب مادية ومعنوية اأو ياأخذ ما لي�ص له، فهو ظامٌل. 
املظال اصطالحاً: 

يذكر املاوردي )4( اأنها »قود املتظاملني اإىل التنا�سف بالرهبة، وزجر املتنازعني عن 
اأنها »وظيفة ممتزجة من �سطوة ال�سلطنة ون�سفة  التجاحد بالهيبة«. وذكر ابن خلدون )5( 
الق�ساء وحتتاج اإىل ُعلو يد وعظيم رهبة تقمُع الظامل من اخل�سمني وتزجر املتعدي«. وقال 
عنها ابن حممد )6( اإنها »ولية جليلة وهي ُمتعينة على الإمام اأو ال�سلطان يبا�رشها بنف�سه 
اأن هذه التعريفات متقاربة  اأو ي�ستنيُب فيها نائبًا يقوم مقام نف�سه«. وامللحظ مّما تقدم 
وتوؤدي اإىل معنى واحد، هو اأنها �سلطة ق�سائية عالية تف�سل بني املتظاملني، وُتعيد احلقوق 
ل�ساحبها  اأن  كما  ل�ستخدامها،  دعي  ما  اإذا  والقوة،  بالإن�ساف  ال�رشعيني  اأ�سحابها  اإىل 
مكانة من ال�سلحيات ما لي�ص للقا�سي العادي، ل�سيما من ناحية �رشعة البت يف الّدعوى. 

األصل التارخيي للمظال: 
اأوىل بوادر الت�سدي للظلم والوقوف بوجه الظامل مهما علت منزلته يف مكة،  ظهرت 
عندما قدم اإليها رجٌل زبيدي من اليمن يف ب�ساعة له ا�سرتاها منه العا�ص بن وائل ال�سهمي، 
اأحد �سادات قري�ص ثم ماطله اإياها، فقام اليمني حول الكعبة م�ست�رشخًا اأهل مكة يف رد هذا 

الظلم عنه قائًل: 
ب�ســـاعتُه ملظلـــوٍم  للررّجـــاِل  يـــا 
حرامتـــه متـــت  ملـــن  احلـــرام  اإن 

والنفـــر احلـــي  نـــاأي  مكـــَة   ببطـــِن 
الغـــدر الفاجـــر  لثـــوب  حـــرام  وال 
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اهلل  دار عبد  واجتمعوا يف  �سادتها  تداعى  بهم،  اليمني  ا�ستغاثة  قري�ص  �سماع  وعند 
الف�سول  ادعى فيما بعد حلف  اليمني، وعقدوا حلفًا  واتفقوا على رد مظلمة  بن جدعان، 
لن�رشة املظلوم على الظامل، مهما علت منزلة الظامل )7( . ولأهمية هذا احللف عند العرب 
التي كانوا  التواريخ  اأحد  اتخذوه  الظلم، فقد  الإ�سلم؛ وملا له من دوٍر يف احلد من  ُقبيل 
واأقره  البعثة،  قبل  و�سلم هذا احللف  اهلل عليه  الر�سول �سلى  )8( وقد ح�رش  بها.  يوؤرخون 
بعدها فقال: »ل يزيده الإ�سلم اإل �سدة« )9( ، كما روي عنه �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: 
»لقد �سهدُت يف دار عبداهلل بن جدعان حلفًا ما اأحب اأن يل به حمر النعم ولو ُدعي به يف 
�سار  فقد  ال�سيا�سة،  اإليه  دعتهم  جاهليًا،  فعًل  كان  واإن  فاحللف   .  )10( لأجبت«  الإ�سلم 
بح�سور الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم له قبل البعثة، وما قاله يف تاأكيد اأمره بعد البعثة 

حكمًا �رشعيًا وفعًل نبويًا )10( . 
ولقد مت�سك احل�سني بن علي ابن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه بهذا احللف يف عهد اخلليفة 
اأّنه كان بني  ا�سحاق:  ابن  فيذكر   ، �سفيان )41- 60هـ/ 661- 680م(  اأبي  بن  معاوية 
احل�سني بن علي وبني اأمري املدينة، الوليد بن عتبة ابن اأبي �سفيان، منازعة يف مال كان 
اأحلف  – فتحامل الوليد على احل�سني يف حقه لنفوذه- فقال احل�سني  بينهما بذي املروة 
اأو لآخذن �سيفي ثم لأقومن يف م�سجد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  باهلل لتن�سفني من حقي 
و�سلم ثم لأدعون بحلف الف�سول، وقال عبد اهلل بن الزبري، وكان عند الوليد عندما �سمع ما 
قاله احل�سني: واأنا اأحلف باهلل لئن دعا به لآخذن �سيفي ثم لأقومنَّ معه حتى ين�سف من 
حقه اأو منوت جميعًا. وقال ما قاله ابن الزبري كذلك، امل�سور بن خمرمة بن نوفل الزهري، 
وعبد الرحمن بن عثمان بن عبيداهلل التيمي. فلما بلغ ذلك ابن عتبة اأن�سف احل�سني )11( . 
لدليل على مدى  لي�ست بالق�سرية،  اإن مت�سك احل�سني بن علي بهذا احللف بعد م�سي فرتة 
فاعلية هذا احللف، وقابليته ملواجهة ظلم احلكام للّرعية، اإذا ما دعت احلاجة اإىل ذلك، لذا، 
فاإننا نرى اأن البذور الأوىل لن�ساأة ديوان املظامل قد ظهرت عند العرب قبيل الإ�سلم، ثم منت 
بعد الإ�سلم بالتدريج، اإىل اأن اأ�سبحت يف القرن الثاين الهجري/ الثامن امليلدي، موؤ�س�سة 

وا�سحة املعامل متكاملة اجلوانب، ل اأثر يف ظهورها لأية موؤثرات غري عربية. 
يظهر لنا مما تقدم اأن الأ�سول التاريخية لديوان املظامل ترجع اإىل تراث العرب القدمي، 
علت  مهما  الظامل،  من  املظلوم  واإن�ساف  املظامل،  رد  على  قاهراً  حلفًا  قري�ص  عقدت  يوم 
منزلته، ثم تنامى هذا الديوان كباقي الدواوين يف الدولة حتى تكامل، �ساأنه يف ذلك �ساأن 
املجتمع  لتطور  ا�ستجابة  تتكامل  اأن  تلبث  ما  ثم  ب�سيطة،  تظهر  التي  العربية،  النظم  بقية 

والإدارة يف الدولة )12( . 
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النظر يف املظال يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
النا�ص  بني  يحكم  اأن  و�سلم  عليه  اهلل  نبيه �سلى  تعاىل  اهلل  اأمر  الإ�سلم،  عندما جاء 
مبا اأنزل �سبحانه وتعاىل بني النا�ص، وذلك يف قوله تعاىل {واأن احكم بينهم مبا اأنزل 
اهلل})13( وقوله: {اإنا اأنزلنا اإليك الكتاب باحلق لتحكم بني النا�س مبا اأراك اهلل. ..})14(، 
ومن هذه الآيات ا�ستمد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سلطته الق�سائية، وبداأت ترت�سم معامل 
النظام الق�سائي اجلديد للدولة العربية الإ�سلمية )15( . كان امل�سلمون ابتداء اإذا عر�ص لهم 
حادث، اأو ح�سل بينهم خلف رجعوا اإىل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ملعرفة حكم الإ�سلم 
فيجيبهم اإّما بن�ص القراآن الكرمي اأو بقوله واأفعاله بناًء على اجتهاده )16( . وحلر�سه �سلى 
اأن يبلغوه حاجات  اأ�سحابه على  امل�سلمني، فقد حث  العدل بني  اهلل عليه و�سلم على ن�رش 
النا�ص، وما يقع عليهم من الظلم قائًل: »اأبلغوين حاجة من ل ي�ستطيع اإبلغي حاجته، فاإّنه 

من اأبلغ �سلطانًا حاجة من ل ي�ستطيع اإبلغها اإّياه ثّبت اهلل قدميه يوم القيامة« )17( . 
املظامل،  و�سلم وعّدت يف  اهلل عليه  الر�سول �سلى  التي وقعت يف عهد  ومن احلوادث 
ب الذي تنازعه الزبري ابن العوام ورجل من الأن�سار، اإذ يقول املاوردي )18( :  حادثة ال�رشُّ
»نظر ر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم املظامل يف ال�رشب الذي تنازعه الزبري بن العوام ر�سي 
اهلل عنه ورجل من الأن�سار، فح�رشه بنف�سه، فقال للزبري: ا�سِق اأنت يا زبري ثم الأن�ساري، 
اأجره على  يا زبرُي  يا ر�سول اهلل، فغ�سب من قوله، وقال:  ابن عمتك  اإّنه  الأن�ساري:  فقال 
اأنها مل  اإل  الكعبني«. وقد عّد بع�سهم هذه احلادثة من املظامل،  اإىل  بطنه حتى يبلغ املاء 
تكن كذلك، بل هي ق�ساء عادي بنّي فيه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم احلكم الذي ينبغي يف 
ال�سقاية بني اجلريان، ورمبا عد بع�سهم هذه احلادثة من املظامل، كون اأحد اخل�سمني وهو 
اأن فيها  الزبري بن العوام، ابن عّمة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، فخيلت لهم هذه القرابة 
�سيئًا من ا�ستغلل النفوذ، اأو هكذا اعتقد الأن�ساري، بدليل قوله للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
نربا�سًا يف  اأو  اأمنوذجًا  عّدت  احلادثة  فاإن هذه  الأمر،  كان  واأيًا  اإل اأنه ابن عمتك )19( .  

ق�ساء املظامل، واإن مل تكن داخلة فيها )20( . 

النظر يف املظال يف العهد الراشدي:
اأنه مل   )21( الرا�سدون، يذكر املاوردي  على نهجه �سلى اهلل عليه و�سلم، �سار اخللفاء 
بني  عليهم  الدين  ظهور  مع  الأول  ال�سدر  »يف  لأنهم:  املظامل  يف  للنظر  اأحد  منهم  ينتدب 
جتري  املنازعات  كانت  واإمنا  الظلم،  عن  الوعظ  يزجره  اأو  احلق  اإىل  التنا�سف  يقوده  من 
بينهم يف اأمور م�ستبهة يو�سحها حكم الق�ساء، فاإن جتّور من جفاة اأعرابهم متجور ثناه 
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الوعظ اأن يدبر، وقاده العنف اأن يح�سن، فاقت�رش خلفاء ال�سلف على ف�سل الت�ساجر بينهم 
هذا جليا يف  وقد ظهر  التزامه«.  اإىل  للحق يف جهته لنقيادهم  تعيينًا  والق�ساء،  باحلكم 
خطبه اخلليفة الأول اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه اإذا اأعطى رعيته عهداً باأن يعدل فيهم، 
من  ين�سفه  اأن  املظلوم  �سعف  مينعه  ول  املظلوم،  منه  ين�سف  اأن  الظامل  قوة  متنعه  واأل 
ظامله )22( . وبلغ من حر�ص اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه على رعيته اأن قال: »ل 
ي�سكو اإيّل اأهل مو�سع عاملهم اإل عزلته )23( . فعزل �سعد بن اأبي وقا�ص عن الكوفة )24( ، 
ومّما يوؤثر عنه قوله: »اأمّيا عامل يل ظلم اأحداً فبلغني مظلمته فلم اأغريها، فاأنا ظلمته« )25( 
. فكان لذلك ملزمًا ملو�سم احلج يف فرتة خلفته، وطلب اإىل عماله موافاته يف كل مو�سم، 
ليحذرهم ظلم الّرعية وليتعرف اإىل اأحوالهم عن قرب، وليكون للرعية وقت معلوم يقّدمون 

اإليه �سكاويهم )26( . 
مل يكتف اخلليفة عمر ر�سي اهلل عنه بعزل العامل الذي ُيتظّلم منه، بل كان ي�ستف�رش ممن 
يفد اإليه من الوليات والأم�سار عن �سرية عماله فيهم، فاإن ُحمد العامل، َحمد اهلل على ذلك، 
واإن مل ُيحمد، عزله عنهم )27( ، كما اتخذ اأحد ثقاته وهو حممد بن م�سلمة )28( ، يقت�ص له اآثار 
من ُيتظّلم منه )29( . اإن هذه ال�سيا�سة الوقائية التي ق�سد من ورائها تتبع اأخبار عّماله لتجنب 
ظلمهم للرعية دفعه يف اأواخر اأيامه اأن يقول: »لئن ع�سُت اإن �ساء اهلل لأ�سرينَّ يف الّرعية حوًل، 
فاإين اأعلم اأن للنا�ص حوائج تقطع دوين، اأّما عّمالهم فل يرفعونها اإيّل، واأّما هم فل ي�سلون 
اإيّل، فاأ�سري اإىل ال�سام فاأقيم بها �سهرين، ثم اأ�سري اإىل م�رش فاأقيم بها �سهرين، ثم اأ�سري اإىل 
البحرين فاأقيم بها �سهرين، ثم اأ�سري اإىل الكوفة فاأقيم بها �سهرين، ثم اأ�سري اإىل الب�رشة فاأقيم 
بها �سهرين، واهلل لنعم احلول هذا« )30( . اإل اأن املنية عاجلته ر�سي اهلل عنه قبل حتقيق رغبته 
هذه. وُيعد كل ما كان يتخذه ُعَمر بهذا ال�سدد لرفع الظلم نوعًا من النظر يف املظامل، ويتفق مع 

طبيعة املرحلة، وي�ستند اإىل الولية العامة للخليفة )31( . 
اأن  اإىل عّماله  �سار على نهجه اخلليفة عثمان بن عفانر�سي اهلل عنه، فقد طلب  وقد 
يتبعوا النهج الذي كان �سائداً قبله يف ت�رشيف الأمور ومبا�رشة الأعمال، دون اأي تغيري اأو 
تبديل، فاأّول كتاب �سدر عنه ر�سي اهلل عنه اإىل اأمراء الأجناد يف الثغور »اأّما بعد: فاإنكم 
ول  مّنا  ملأ  عن  كان  بل  عّنا،  يغب  مل  ما  عمر  لكم  و�سع  وقد  وذادتهم،  امل�سلمني  ُحماة 
يبلغني عن اأحد منكم تغيري ول تبديل فيغري اهلل ما بكم وي�ستبدل بكم غريكم، فانظروا كيف 
تكونون، فاإين اأنظر فيما األزمني اهلل النظر فيه، والقيام عليه« )32( . فاأبقى على مو�سم احلج 
موعداً ملحا�سبة العمال وال�ستماع ل�سكاوي الّرعية، وكتب اإىل النا�ص يف الأم�سار: »اإين مع 

ال�سعيف على القوي ما دام مظلومًا اإن �ساء اهلل« )33( . 
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وتابع الإمام علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه �سرية من �سبقه من اخللفاء يف حما�سبة 
للأ�سرت  اأبي طالب  بن  علي  الإمام  وُيعد عهد   .  )34( الّرعية  واأحوال  اأحوالهم  وتتبع  العّمال 
النخعي يوم وله م�رش يف طليعة ما ترك ال�سلف اإىل اخللف، فيمكن عّد العهد د�ستوراً للدولة 
ل مر�سومًا بتعيني عامل )35( ، ومّما جاء فيه مّما يتعلق مبو�سوعنا: »اأن�سف اهلل، واأن�سف 
النا�ص من نف�سك، ومن خا�سة اأهلك، ومن لك به هوى من رعيتك، فاإنك اإن ل تفعل تظلم، 
ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل خ�سمه دون عباده، ومن خا�سمه اهلل دح�ست حجته وكان هلل 
حربًا، حتى ينزع ويتوب، ولي�ص اأدعى اإىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل نقمته، من اإقامة على 
ظلم، فاإن اهلل �سميع دعوة امل�سطهدين، وهو للظاملني باملر�ساد« )36( . ومنه كذلك »واجعل 
لذوي احلاجات منك ق�سمًا ُتفرغ لهم فيه �سخ�سك، وجتل�ص لهم جمل�سًا عامًا فتتوا�سع فيه 
هلل الذي خلقك وتقعد عنهم جهدك واأعوانك فاإين �سمعُت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول 

يف غري موطن: »لن تقد�ص اأّمٌة ل يوؤخذ لل�سعيف فيها حقه من القوي غري ُمتتعتع« )37( . 
على اأن ما مييز الإمام علي ر�سي اهلل عنه مّمن �سبقه من اخللفاء، اتخاذه بيتًا تو�سُع فيه 
ق�س�ص )38( املتظلمني )39( ، فكان بهذا اأّول من �سلك هذه الطريقة وا�ستقل بها، اإّل اأنه مل يخرج 
فيها اإىل نظر املظامل املح�ص ل�ستغنائه عنه )40( . ويبدو اأن عهد الإمام علي ر�سي اهلل عنه 
للأ�سرت النخعي حني وله م�رش، واتخاذه كذلك- اأي الإمام علي ر�سي اهلل عنه- بيتًا لق�س�ص 
املتظلمني هو الذي حدا باملقريزي )41( اإىل عّده اأول من جل�ص للمظامل من اخللفاء الرا�سدين، 
ورمبا ا�ستنتج ذلك من اأنه ما اأمر عامله على م�رش بذلك اإل اأن يكون قد مار�سه عمليًا، وقد 
يكون ا�ستنتاجه هذا مقبوًل اإذا ق�سد به تخ�سي�ص جانب من وقته لنظر املظامل، اأما اإذا ق�سد 
اأن اأحداً من اخللفاء مل ي�سبقه يف نظرها، فاإن الوقائع التاريخية التي �سبقت الإ�سارة اإليها تبقى 
ذات دللة وا�سحة وجازمة على اأن اخللفاء ال�سابقني للإمام علي ر�سي اهلل عنه نظروا يف 

املظامل مبا يتفق مع طبيعة املرحلة، و�سمن ولية اخللفة )42( . 
وبعد الإمام علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه، يذكر املاوردي )43( : »جتاهر النا�ص 
ردع  يف  فاحتاجوا  والتجاذب،  التمانع  عن  العظة  زواجر  تكفهم  ومل  والتغالب  بالظلم 
املتغلبني واإن�ساف املغلوبني اإىل نظر املظامل الذي ميتزج به قوة ال�سلطنة بن�سف الق�ساء«. 

النظر يف املظال يف العهد األموي: 
مع  يتفق  اأمر  وهو  الرا�سدي،  العهد  يف  تامة،  ا�ستقامة  م�ستقيمًا  العمال  اأمر  يكن  مل 
الطبيعة الإن�سانية، ويدلنا على ذلك تلك العقوبات التاأديبية الكثرية واملتنوعة التي اأنزلها 
اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه بولته وعّماله )44( . فكان من الأحرى اأن يف�سد اأمر 
الولة والعمال يف الع�سور اللحقة. لهذا، نرى اأن الع�رش الأموي قد ابتداأ برّد املظامل، وقد 
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اأنه   )45( اإذ يذكر امل�سعودي  اأبي �سفيان،  ابن  اأول خلفائه، معاوية  ظهر ذلك جليًا يف عهد 
كان يجل�ص للنا�ص يف امل�سجد بعد تناوله الغداء، فيدخل اإليه ال�سعيف والأعرابي وال�سبي 
واملراأة، ومن ل اأحد له، فياأمر بعد �سماع مظلمته باإن�سافه، ول غرابة يف ذلك، اإذا ما عرفنا 

اأنه القائل: »اإين لأ�ستحي اأن اأظلم من ل يجد علّي نا�رشاً اإل اهلل« )46( . 
ويعد اخلليفة عبد امللك بن مروان، اأول من اأفرد للنظر يف املظامل يومًا يت�سفح فيه 
ق�س�ص املتظلمني من غري مبا�رشة للنظر فيها، وكان اإذا وقف منها على م�سكل، اأو احتاج 
فيها اإىل حكم منفذ، رده اإىل قا�سيه اأبو اإدري�ص الأزدي، بعد اأن يكون قد بني فيها راأيه لعلمه 
باحلال ووقوفه على ال�سبب، فينفذ فيها اأبو اإدري�ص اأحكامه، فكان اأبو اإدري�ص هو املبا�رش، 
وعبد امللك هو الآمر )47( . ومن املظامل التي رّدها عبد امللك، مظلمة اليهودي الذي اعرت�سه 
بالطريق متظلما من اأحد خوا�سه ويدعى هرمز )48( ، وعزل عامله عن ال�سماوة بعد تظلم 

اأعرابي منه لظلمه يف ال�سدقات )49( . 
بقيت  املظامل  فاإن  املظامل،  يف  بالنظر  امللك  عبد  اخلليفة  اهتمام  من  الرغم  وعلى 
اأ�سبح  الدولة، كما  اأعمال اخلليفة، فلم تكن موؤ�س�سة م�ستقلة من موؤ�س�سات  مندرجة �سمن 
ذلك فيما بعد، وما تذكره بع�ص املراجع احلديثة )50( من اأن ق�ساء املظامل اأ�سبح له ديوان 
خا�ص يف عهد عبد امللك بن مروان، مل جند له �سنداً يف م�سادرنا التاريخية، ورمبا ا�ستند 
هوؤلء اإىل كون عبد امللك اأول من اأفرد للمظامل يومًا يت�سفح فيه ق�س�ص املتظلمني )51( . 
الآمرة بنظر املظلمة،  ُتعززه قوتان، قوة اخلليفة  اأ�سبح يف عهده  النظر يف املظامل  اإن  اإل 
وجل�ص لها اخلليفة �سليمان بن عبد امللك )53(،  وقوة القا�سي يف نظرها مو�سوعًا )52( .  
، وعزله عامله على مكة   )54( اأهل ح�رشموت من عاملهم  التي ردها مظلمة  ومن املظامل 
. ومع جلو�ص �سليمان بن عبدامللك  اأن تظلمت امراأة قر�سية منه )55(  خالد بن عبداهلل بعد 
للمظامل، فاإننا مل نعرث على اأية اإ�سارة تدل على اأنه اأفرد لذلك يومًا معينًا، اأو ا�ستعان اأثناء 
الولة وظلم  جلو�سه للمظامل بقا�ٍص كما فعل والده عبد امللك بن مروان. ثم زاد من جور 
اخلليفة  فكان  الأوامر،  واأنفذ  الأيدي  اأقوى  اإل  عنه  يكفهم  مل  ما  الأموال  واغت�ساب  العباد 
عمر بن عبد العزيز اأول من ندب نف�سه للنظر يف مظامل الّرعية، فردها وراعى ال�سنن العادلة 
واأعادها، ورد مظامل بني اأمية على اأهلها )56( . واأمر عمر مناديه اأن ينادي: من كانت له 
فلي�سحبنا  ي�سحبنا  اأن  اأراد  من   .  .  .« قائًل:  بالنا�ص  عمر  وخطب   .  )57( فلريفعها  مظلمة 
بخم�ص: يو�سل اإلينا حاجة من ل ت�سل اإلينا حاجته، ويدلنا من العدل اإىل ما ل نهتدي اإليه، 
ويكون عونًا لنا على احلق. . « )58( . وقد رّد املظامل مبتدئًا بنف�سه وباأهل بيته؛ حتى ل يكون 
ممن قال اهلل تعاىل عنهم: )اأتاأمرون النا�ص بالرب وتن�سون اأنف�سكم( )59( وقوله تعاىل: ( وما 
اأريد اأن اأخالفكم اإىل ما اأنهاكم عنه ) )60( . فقد رّد اأر�ص فدك التي كانت بيده اإىل ما كانت 
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عليه اأيام الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم )61( ، ورّد مظلمة رجل من اأهل م�رش جاءه متظلمًا 
منه، يف اأر�ص اغت�سبت منه ظلمًا اأيام اإمارة والده عبد العزيز على م�رش )62( ، ثم حمل بني 
مروان على رد ما باأيديهم من اأموال اأخذوها بغري ا�ستحقاق، ورّدها على اأ�سحابها و�سماها 

مظامل )63( . 
وعلى الرغم من احتجاجهم على ذلك، فاإنه اأ�رش على رّد جميع مظاملهم قائًل: »واهلل 
لوددُت اأن ل تبقى يف الأر�ص مظلمة اإل رددتها، على �رشط اأن ل اأرد مظلمة اإل �سقط لها 
ع�سو من اأع�سائي اأجد اأمله، ثم يعود كما كان حيًا، فاإذا مل يبق مظلمة اإل رددتها �ساألت 
نف�سي عندها« )64( . فاأن�سف جماعة من امل�سلمني تظلموا اإليه من روح بن الوليد عبد امللك 
يف ق�سية حوانيت كانت لهم بحم�ص، على الرغم من وجود �سجل مع روح من والده لوليد 
باإقطاعه اإياها )65( ، كما رّد مظلمة رجل ذمي من اأهل حم�ص جاءه متظلمًا من العبا�ص بن 
الوليد، باغت�سابه اأر�سًا له بالرغم من اقطاع الوليد بن عبدامللك الأر�ص لبنه العبا�ص )66( 
. وملا راأى اأ�سحابه حر�سه على رّد مظامل بني اأمية اإىل اأ�سحابها واإغلظه القول لهم، قالوا 
اأتقيه واأخافه دون يوم القيامة  اإنا نخاف عليك من ردها العواقب، فاأجابهم: كل يوم  له: 
ل وقيته )67( . ومن املظامل العامة التي نظر فيها، مظلمة اأهل �سمرقند من قتيبة بن م�سلم 
الباهلي، الذي دخل مدينتهم بجيو�سه خلفًا ملا ن�ست عليه معاهدة ال�سلح بينهما، فكتب 
عمر اإىل عامله على �سمرقند، �سليمان بن اأبي ال�رّشي، ياأمره اأن ُين�سب لأهل �سمرقند قا�سيًا 

خا�سًا ينظر يف مظلمتهم، فاإن ق�سى باإخراج امل�سلمني منها اأُخرجوا )68( . 
العدالة  لأن  وب�رشعة؛  رّدها  على  عماله  حث  بل  املظامل،  برد  بنف�سه  عمر  يكتف  مل 
»اإنه  قائًل:  املظامل  برد  يبطئ  وجده  عندما  عّماله  اأحد  وبخ  فقد  الظلم،  من  نوع  البطيئة 
ليخيل اإيّل اإين لو كتبت اإليك اأن تعطي رجًل �ساة لكتبت اإيّل اأ�ساأن اأم ماعز، ولو كتبت اإليك 
فاإذا  اأم كبري،  اأ�سغري  باأحدهما لكتبت:  اإليك  اأنثى، ولو كتبت  اأم  اأذكر  اإيل  باأحدهما لكتبت 
اأتاك كتابي هذا فل تراجعني يف مظلمة، وال�سلم« )69( . وحلر�سه على ك�سف املظامل ورّدها 
باأق�سى �رشعة ممكنة، حدد لكل �سخ�ص يخربه عن مظلمة عامة اأو خا�سة مبلغًا من املال 
اأهل  اأنه كتب اإىل  اإليه وحتمله م�ساق ال�سفر وتكاليفه. ويذكر ابن عبد احلكم  مقابل قدومه 
املو�سم باأن من يقدم يف رّد مظلمة، اأو اأمر ي�سلح اهلل به خا�سًا اأو عامًا، من اأمر الدين، فله 
ما بني مائة اإىل ثلثمائة دينار، بقدر ما يرى من احل�سبة وامل�سقة، لعل اهلل يحيى به حقًا 

اأو مييت به باطًل. )70( 
بعد عمر بن العزيز، مل ي�سك النا�ص اأن خليفته يزيد بن عبدامللك ما�ٍص على �سيا�سته، 
ملا ُعرف عنه قبل ذلك من توا�سع )71( ، اإل اأن الواقع اأثبت عك�ص ذلك، مما دفع اأخاه م�سلمة 
اأن يقول له: »اإنك وليت بعقب عمر بن العزيز وعدله، وقد ت�ساغلت بهذه الأمة – يعني جاريته 
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حبابة- عن النظر يف الأمور، والوفود ببابك، واأ�سحاب الظلمات ي�سيحون، واأنت غافل 
عنهم« )72( . 

تأسيس ديوان املظال: 
مل نعرث على رواية موؤكدة يف امل�سادر عن الفرتة التي حتولت فيها املظامل اإىل ديوان 
منف�سل عن الق�ساء، ول اخلليفة الذي اأحدثه، فاجله�سياري )73( يورد اأن زياد بن اأبيه وايل 
معاوية بن اأبي �سفيان على العراق هو الذي اأ�س�ص ديوان املظامل، لكن رمبا ارتبط هذا اخلرب 
باخلرب الآخر الذي يعد معاوية موؤ�س�سًا للنظام الق�سائي يف الإ�سلم )74( . وهناك خرب يعود 
اإىل عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان )65- 86هـ/ 685- 705م( ورد فيه اأن عامر بن 
�رشحبيل ال�سعبي ويّل املظامل بالكوفة اأيام ب�رش بن مروان )75( )72- 74هـ/ 691- 693م( 

اأي بعد اأن �سيطر اأخوة عبد امللك على العراق واأزال عنها ال�سلطة الزبريية )76( . 
تذكر بع�ص الدرا�سات احلديثة تاأ�سي�ص الديوان يف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان)77(، 
ويبدو اأنهم ا�ستندوا يف ذلك اإىل اأن عبد امللك اأول من اأفرد للظلمات يومًا يت�سفح فيه ق�س�ص 
املتظلمني؛ اإل اأن عبد امللك كما يذكر املاوردي اأقام جمال�ص املظامل دون اأن يح�رشها بنف�سه 
اإدري�ص هو  اأبو  اإدري�ص فكان  اأبي  اأ�سدر بذلك توجيهًا لقا�سيه  التبا�ص،  �سيئًا فيه  راأى  فاإن 
املبا�رش، وعبد امللك هو الآمر )78( ، واإمنا كان عبد امللك اآمراً لأنه هو القا�سي الأ�سيل، اأو اأن 

ال�سلطة ال�سيا�سية مل تكن قد انف�سلت بعد عن ال�سلطة الق�سائية )79( . 
ويرجع بع�سهم ن�ساأة الديوان اإىل اخلليفة عمر بن عبد العزيز )99- 101هـ/ 717- 
بنف�سه يف ديوان  اأول من توىل ولية املظامل  اأنه   ،  )80( فوؤاد مهنا  اإذ يذكر حممد  719م( 
املظامل، ويبدو اأنه ا�ست�سف ذلك من ذكر املاوردي )81( ، اأن عمر بن عبد العزيز »اأول من ندب 
اأمية على  واأعادها، ورد مظامل بني  العادلة  ال�سنن  للنظر يف املظامل فردها وراعى  نف�سه 
اأهلها«. اإل اأن عمر حينما كان يجل�ص للق�ساء بني النا�ص يف الق�سايا العادية ويف مظامل 
ُيتاح له من  اأو يف حالت خا�سة، بل ح�سبما  ا�ستثنائي،  اأ�رشته، مل يكن يفعل ذلك ب�سكل 
الوقت، فاإن مل ي�ستطع ذلك من حيث الوقت، فقد كان له بدم�سق قا�سيان، هما: عبد الرحمن 

بن خ�سخا�ص العذري و�سليمان بن حبيب )82( . 
ويبدو اأن حر�ص عمر بن عبد العزيز على اجللو�ص للمتخا�سمني فيما يت�سل مبظامل 
اأ�رشته، كان من جانبه نوعًا من الدعاية ال�سيا�سية اإ�سعاراً للنا�ص بالتغيري، وباأن خلفته غري 
خلفة من �سبقه، كما اأن جلو�سه هذا مل يكن مو�سوع ا�ستغراب النا�ص واإعجابهم بخلفته، 
بل كان اإعجابهم به راجعًا اإىل ت�سديه بحزم لأهل بيته و�سيوخ بني اأمية، لك�سف مظالهم 

عن النا�ص، دون اأن تكون هذه الق�سايا قد عر�ست على ق�ساته من قبل. )83( 
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اأما اخلليفة يزيد بن عبدامللك الذي اأعقبه يف احلكم، مل يجل�ص للمظامل ولو مرة واحدة 
على الأقل، مّما دفع اأخاه م�سلمة اأن قال له: »اإنك وليت بعقب عمر بن عبد العزيز وعدله، وقد 
ت�ساغلت بهذه الأَُمَة- يعني جاريه حبابة – عن النظر يف الأمور، والوفود ببابك واأ�سحاب 

الظلمات ي�سيحون واأنت غافل عنهم« )84( . 

الناظر يف املظال: 
ال�سلطة فيه، لذا فقد ا�سرتط على من يقوم بهذه املهمة  هو رئي�ص املجل�ص و�ساحب 
اأن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفة، قليل الطمع، كثري الورع، لأنه 
يحتاج يف نظره اإىل �سطوة احلماة وثبت الق�ساة، فيحتاج الناظر فيها اإىل اجلمع بني �سفتي 
املظامل  ولية  كانت  )85( وملا  اجلهتني.  الأمر يف  نافذ  القدر  بجللة  يكون  واأن  الفريقني، 
ولية جليلة، فهي متعينة على الإمام اأو ال�سلطان يبا�رشها هو بنف�سه، اأو ي�ستنيب فيها نائبًا 

يقوم مكانه )86( ، لذا، فالذين ينظرون يف املظامل هم اأ�سحاب الولية العامة. 

جملس النظر يف املظال: 
ل�سنا نعرف �سيئًا عن املراحل التي مر بها تاأليف ديوان املظامل، حتى انتهى اإىل ما 
انتهى اإليه يف منت�سف القرن اخلام�ص الهجري، اأي يف ع�رش املاوردي واأبي يعلى الفراء 
اللذين تركا لنا �سورة كاملة عن جمل�ص فيه خم�سة اأ�سناف من الرجال )87( ، ل ي�ستغني 
 ، اإل بهم )88(  اأمره  اإل بح�سورهم ول ينتظم  الناظر يف املظامل عنهم ول ي�ستكمل جمل�سه 
وهوؤلء هم: احلماة والأعوان، جلذب القوي وتقومي اجلريء )89( . والق�ساة واحلكام، وذلك 
ل�ستعلم ما يثبت عندهم من احلقوق، ومعرفة ما يجري يف جمال�سهم بني اخل�سوم )90( 
 )91( واأع�سل  ا�ستبه  ي�سكل وي�ساألهم عما  الناظر يف املظامل فيما  واإليهم يرجع  . والفقهاء: 
 .  )92( احلقوق  عليهم من  وما  لهم  ما  واإثبات  اخل�سوم،  اأقوال  تدوين  والكّتاب: ومهمتهم   .
وال�سهود: لي�سهدهم الناظر يف املظامل على ما اأوجبه من حقوق وما اأم�ساه من اأحكام، مبا 

ل يتنافى مع احلق والعدل )93( . 

رئيس الديوان – صاحب املظال –: 
بعد انف�سال املظامل عن الق�ساء اأ�سبح لها ديوان يعرف بديوان املظامل )94( ، وكان 
بن  قدامة  ويحدد   .  )96( املظامل  وايل  اأو   ،  )95( املظامل  ب�ساحب  ُيعرف  الديوان  هذا  رئي�ص 
جعفر )97( ، املوؤهلت الواجب توافرها فيمن يتقلد هذا الديوان بقوله: »هذا الديوان �سبيله 

اأن يتقلده رجل له دين واأمانة، ويف خليقته عدل وراأفة، ليكون ذلك نافعًا للمتظلمني«. 



265

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والثالثون )1( - شباط 

أوقات النظر يف املظال: 
يذكر تيان )Tyan( )98( اأن الّرعية مل تعرف من خلفائها تخ�سي�ص يوم معني للنظر يف 
مظاملها حتى منت�سف القرن الثالث الهجري، وهذا مناق�ص ملا ذكرته م�سادرنا، اإذ يذكر 
اإن اخلليفة الأموي عبدامللك بن مروان )65- 86هـ/ 685- 705م( كان  املاوردي )99( 
اأول من اأفرد للظلمات يومًا يت�سفح فيه ق�س�ص املتظلمني من غري مبا�رشة للنظر، اإل اأن 

م�سادرنا ل ت�سعفنا بذكر هذا اليوم الذي اأفرده عبد امللك. 

مكان النظر يف املظال: 
كان الق�ساء يبا�رش يف �سدر الدولة العربية الإ�سلمية يف كل مكان، واإن كان امل�سجد 
النزاعات يف امل�سجد ويف بيته ويف  القا�سي ينظر يف  للق�ساء، فكان  الرئي�ص  هو املكان 
الطريق ويف اأثناء جتواله ويف جمل�ص اخللفة والولية ودار اإدارة الدولة عمومًا. )100( وقد 
للق�ساء،  التي كانت  ذاتها  الإ�سلمية للعتبارات  العهود  بواكري  املظامل يف  خ�سع ق�ساء 

فكانت املظامل تنظر يف الأماكن كافة التي اأ�سري اإليها. )101( 

اختصاصات والي املظال: 
تق�سم اأعمال وايل املظامل واخت�سا�ساته، اإىل نوعني، الأول منها: يتولها وايل املظامل 
من تلقاء نف�سه دون حاجة اإىل تظلم يرفع اإليه، الثاين: ينظر فيه بناًء على ما يتقدم اإليه من 
ظلمات ذوي ال�ساأن. وقد حدد علماء ال�سيا�سة ال�رشعية هذه الخت�سا�سات من كل النوعني 
بالآتي )102( . فالخت�سا�سات التي يتولها وايل املظامل دون اأن يتقدم اإليه اأحد بظلمته، 
هي تلك التي تتعلق بال�سالح العام، اإذ اإن الأمور التي تتعلق بامل�سالح العامة ل يتوقف 
النظر فيها على متظلم، فيقت�سي الأمر من وايل املظامل اأن ينظرها، ويقوم بها دون دعوى 

اأو �سكوى، واإل ف�سدت اأمور الدولة واختلت، وهذه الخت�سا�سات هي: 

أوالً- النظر يف تعدي الوالة على الرعية: 

النظر يف تعدي الولة على الرعية، واأخذهم بالع�سف يف ال�سرية، فيت�سفح وايل املظامل 
مل  اأن  بهم  وي�ستبدل  ع�سفوا،  اإن  ويكفهم  اأن�سفوا  اإن  ليقويهم  اأحوالهم،  وي�ستك�سف  �سريهم، 
ين�سفوا )103( . وظلم الولة ل يخلو منه زمان، فمتى قامت الدول وُعني يف اأطرافها الولة 
اأ�سبح ظلمهم متوقعًا. لهذا، كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ومن بعده اخللفاء الرا�سدون 
يهتمون باختيار ولتهم وياأمرونهم بالعدل والإح�سان اإىل الرعية وعدم ظلمها. قال ر�سول 
اأو  املظلوم  اأو  امل�سلمني  دون  فاأغلق  �سيئًا  النا�ص  اأمر  من  »من ويل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 
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 .  )104( اإليه«  يكون  ما  اأفقر  وفقره  اأبواب رحمته عن حاجته  دونه  اهلل  اأغلق  احلاجة  ذوي 
وقد عرب عن هذا اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه يف خطبة له يف اأحد موا�سم احلج 
اأب�ساركم، ول لياأخذوا من  اإليكم عمايل لي�رشبوا  اأبعث  بح�سور عماله قائًل: »اإين واهلل ما 
اأموالكم، ولكني اأبعثهم اإليكم ليعلموكم دينكم و�سنة نبيكم، فمن فعل به �سوى ذلك فلريفعه 
احلذر  زيادة يف  اتخذ  بل  بذلك،  يكتف  ومل   .  )105( منه«  لأق�سينه  بيده  نف�سي  فوالذي  اإىل 
اأحد ثقاته وهو حممد بن م�سلمة يتق�سى له اأخبار ولته وعماله )106( . وطلب الإمام علي 
ابن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه اإىل عامله كعب بن مالك الأن�ساري، اأن يتفقد له �سرية ولته 
وعماله باأر�ص ال�سواد كورة، كورة، وي�ستف�رش له من الرعية عن �سرية عمالهم فيهم )107( . 
كما عرب عن هذا اخلليفة عمر بن عبدالعزيز حني قال يف خطبة له وجهها اإىل النا�ص يف اأول 
خلفته: »اأو�سيكم بتقوى اهلل، فاإنه ل يقبل غريها ول يرحب اإل اأهلها، وقد كان قوم من 
الولة منعوا احلق حتى ا�سرتى منهم �رشاء وبذلوا الباطل حتى افتدى منهم فداء، واهلل لول 
�سنة من احلق اأميتت فاأحييتها، و�سنة من الباطل اأحييت فاأمتها، ما باليت اأن اأعي�ص وقتًا 
واحداً. اأ�سلحوا اآخرتكم ت�سلح لكم دنياكم، اأن اأمرا لي�ص بينه وبني اآدم اإل املوت ملعرق له 

يف املوت« )108( . 
وقد اأحدث اخلليفة عمر بن عبد العزيز برد مظامل ولته وعماله �سابقتني يف الق�ساء 
الإداري يف الدولة العربية الإ�سلمية مل ي�سبقه اإليها اأحد من قبل، الأوىل: اأنه جعل التحقيق 
اإداريًا ل ق�سائيًا، فكان يرد مظامل ولته وعماله بغري البينة القاطعة، مكتفيًا بالي�سري من 
الأدلة؛ فاإذا ما عرف وجه مظلمة املرء ردها عليه ومل يكلفه حتقيق البينة، نظراً ملا عرفه 

عن ظلم الولة والعمال للرعية )109( . 
ولعلنا ن�ست�سف من هذا اخلرب الذي اأورده ابن عبد احلكم )110( قاعدة مهمة يف التفريق 
بني اأ�سول التحقيق يف الق�ساء العادي، واأ�سول التحقيق يف الق�ساء الإداري، و�سعها عمر 
بن عبد العزيز، ذلك اأن البينة القاطعة قد ي�ستحيل اإقامتها وجمع عنا�رشها ملا ُيعرف من 
ظلم الولة والعمال للرعية، حتى انفد بيت مال العراق يف رد املظامل، حتى حمل اإليها من 

خراج ال�سام. 
وال�سابقة الثانية هي دفع نفقات انتقال املتظلم من بيت مال امل�سلمني، لأن من مظاهر 
العدل ودلئله اأن ل يتحمل �ساحب املظلمة تكاليف ما تكبده من م�ساق ال�سفر وغريه، �سعيًا 
لإثبات حقه ما دام قد ثبت له احلق فعندما رد مظلمة رجٍل تظلم اإليه من عدي بن ارطاأة، 
عامله على الب�رشة يف اأر�ص له، �ساأله عن مقدار املبلغ الذي اأنفقه حتى و�سل اإليه، فاأجابه 
املتظلم: »يا اأمري املوؤمنني ت�ساألني عن نفقتي وقد رددت علي اأر�سي هي عندي خري من مئة 
األف«، فرد عليه اخلليفة: »اإمنا رددت عليك حقك«، وبقي اخلليفة ي�ساأله عن مقدار نفقته حتى 

ردها اإليه من بيت املال )111( . 
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ثانياً- النظر يف جور العمال فيما جيبونه من األموال: 

النظر يف جور العمال فيما يجبونه من الأموال، اإذ يتعني على وايل املظامل يف ذلك 
بها،  العمال  وياأخذ  عليها  النا�ص  فيحمل  الأئمة  دواوين  العادلة يف  القوانني  اإىل  الرجوع 
وينظر فيما ا�ستزادوه، فاإن رفعوه اإىل بيت املال اأمر برده، واإن اأخذوه لأنف�سهم ا�سرتجعه 

لأربابه )112( . 
اإليه  اإل تطبيقًا لقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم حني عاد  وهذا الخت�سا�ص لي�ص 
عامله على �سدقات بني �ُسَلْيم بالأموال قائًل: »هذه لكم وهذه اأهديت يل، حيث �سعد املنرب 
وقال: »ما باُل العامِل نبعثه، فياأتي فيقوُل: هذا لك وهذا يل، فهّل جل�ص يف بيت اأبيه واأمه 
فينظر اأيهدى له اأم ل؟ والذي نف�سي بيده، ل ياأتي ب�سيء اإل جاء به يوم القيامة يحمله على 
رقبته: اإن كان بعرياً له رغاء، اأو بقرة لها خوار، اأو �ساة تعري« )113( . وقد ظهر هذا الخت�سا�ص 
وا�سحًا وجليًا يف العهد الأموي، نظراً ملا عرف عن جور بع�ص العمال على اأ�سحاب الأملك 
الدولة يف  بع�ص عمال  ب�سطط  علم  العزيز على  عبد  بن  وكان عمر  ال�رشائب.  يف حت�سيل 
جباية ال�رشائب قبل توليته اخللفة، اإذ عرف �سوء اأعمال هوؤلء العمال وقال عنهم: »الوليد 
بال�سام، واحلجاج بالعراق، وحممد بن يو�سف باليمن، وعثمان بن حيان باحلجاز، وقرة بن 
�رشيك مب�رش، ويزيد بن اأبي م�سلم باملغرب، امتلأت الأر�ص واهلل جوراً« )114( . وبعد توليه 
اخللفة، حاول ُعمر اإعادة تنظيم ال�رشائب، باإعادة حتديد مفاهيمها، فاأكد اأن الإ�سلم يعفي 

من اجلزية مهما يكن اأثر ذلك يف واردات الدولة. 

ثالثاً- مراقبة كتّاب الدواوين وتصفح أحواهلم: 

على الناظر يف املظامل ت�سفح اأعمال كّتاب الدواوين، لأنهم اأمناء امل�سلمني على بيوت 
اأموالهم فيما ي�ستوفونه ويوفونه منها، فاإن كان هناك جتاوز من زيادة اأو نق�سان، اأعاده 
اإىل متظلم  الناظر فيه  . وهذا الخت�سا�ص ك�سابقيه، ل يحتاج   )115( العادلة  القوانني  اإىل 
اأهمية  الدواوين عمل دقيق، وذو  اأو الإخبار، لأن عمل كّتاب  العلم  ، بل يكفيه وقوع   )116(

النا�ص  اإىل �سياع حقوق  يوؤدي  ق�سد،  اأم غري  ق�سد  اأكان عن  �سواء  فيه  فاأي خطاأ  كبرية، 
واأموالهم، لذلك، لبد لعملهم من مدقق ومراجع بني احلني والآخر. 

رابعاً- النظر يف رد الغصوب: 

يق�سد برد الغ�سوب، رد الأموال التي اأخذت ظلمًا وعدوانًا )117( ، وهي �رشبان: اأحدهما 
غ�سوب �سلطانية، وهي تلك التي تغلب ولة اجلور عليها كالأملك املقبو�سة عن اأ�سحابها 
اإن علم به وايل املظامل عند ت�سفح  اإّما لرغبة فيها، واإما لتعٍد على اأهلها، فهذا  ال�رشعيني 
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الأمور اأمر برده قبل التظلم اإليه )118( . وهذا املبداأ مبني على قاعدة اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة 
اإىل  البند  اأ�سيف هذا  اإليه مبظلمة، ولذلك  التقدم  اإبطالها من غري  التي يحق لوايل املظامل 
البنود الثلثة الأوىل من هذه الناحية )119( ، واإن مل يعلم به، فهو موقوف على تظلم اأربابه، 
ويجوز اأن يرجع فيه عند تظلمهم اإىل ديوان اخللفة، فاإذا وجد فيه ذكر قب�سها على مالكها، 
عمل عليه، واأمر برده اإليه، ومل يحتج اإىل بينة ت�سهد به، وكان ما وجده يف الديوان كافيًا 
)120( . ومثال ذلك ما ذكره املاوردي )121( من قدوم رجٍل من اليمن على اخلليفة عمر بن 

عبد العزيز متظلمًا من الوليد بن عبد امللك يف �سيعة غ�سبها منه، فاأمر اخلليفة عمر بدفرت 
ال�سوايف، فاإذا فيه اأن الوليد بن عبدامللك قد اأ�سفى �سيعة هذا الرجل، فاأمر اخلليفة موله 

مزاحمًا اأن يخرجها من الدفرت، ويكتب برد �سيعته اإليه ويطلق له �سعف نفقته. 
ورد عمر مظلمة رجٍل من اأهل م�رش قدم اإليه متظلمًا يف �سيعة له غ�سبه اإياها والده 
عبد العزيز اأيام اإمارته على م�رش )122( . كما رد، مظلمة رجل ذمي من اأهل حم�ص، جاءه 
متظلمًا من الأمري العبا�ص بن الوليد باغت�سابه اأر�سًا له بالرغم من اإقطاع الوليد بن عبد 
امللك الأر�ص لبنه العبا�ص )123( ، واأمر عمر كذلك برد جميع القطائع )124( التي كان اأمراء 
اخلليفة  اإىل  الزبري  اآل  من  رجٌل  تظلم  وملا   .  )125( اأ�سحابها  اإىل  اغت�سبوها  قد  اأمية  بني 
املهدي يف اأثناء جلو�سه للمظامل يف �سيعة ا�سطفاها عن اأبيه بع�ص حكام بني اأمية، اأمر 

املهدي، وزيره اأبا عبيداهلل )126( ، اأن يخرج ذكرها من الديوان العتيق )127( . 
والغ�سوب ال�سلطانية كثرية، ومن اأهم اأ�سبابها الإجلاء )128( وذلك اأن كثرياً من اخللفاء 
اأو العمال تعززاً بهم من جباية اخلراج، فكان �ساحب الأر�ص يلتجئ اإىل بع�ص اأولئك الأمراء 
اأو الولة، في�ستاأذنه اأن يكتب �سياعه با�سمه فل يجروؤ اجلباة على العنف اأو الذل يف اقتطاع 
الوايل، ويجعل  اأو  الأمري  لذلك  اأو ربعه، مراعاة  خراجها، بل يكتفون منهم بن�سف اخلراج 
بتوايل  ال�سيعة  تلك  وت�سبح  الديوان،  يف  ذلك  ويدون  له،  مزارعًا  نف�سه  ال�سيعة  �ساحب 
املتنفذ  الأمري  لدى  مزارع  اإىل  ال�رشعي  �ساحبها  يتحول  بينما  اإليه  للملجئ  ملكًا  الأعوام 
)129( . وقد ظهر الإجلاء يف الإ�سلم اأيام الدولة الأموية، ثم امتد اإىل الدولة العبا�سية نتيجة 

الدولة نتيجة كرثة هذه  ، وقد ا�سطرت  اع )130(  رَّ الزُّ تع�سف بع�ص الأمراء وجتاوزهم على 
ال�سياع واأنواعها اإىل ا�ستحداث الدواوين اخلا�سة لإدارتها )131( . 

وال�رشب الثاين من الغ�سوب ما تغلب عليه ذوو القوة واجلاه بالقهر والغلبة، وت�رشفوا 
فيه ت�رشف امللك، وهذا ال�رشب موقوف النظر فيه على تظلم اأ�سحابه، ول ينتزع من يد 
غا�سبه اإل باإحدى اأربعة اأمور، اإّما باعرتاف الغا�سب واإقراره، واإّما بعلم وايل املظامل، واإّما 
الأخبار  بتظاهر  واإّما  مبلكه،  منه  للمغ�سوب  ت�سهد  اأو  بغ�سبه،  الغا�سب  على  ت�سهد  ببينة 
ي�سهدوا يف  اأن  لل�سهود  لأنه ملا جاز  ال�سكوك،  فيها  تختلج  ول  التواطوؤ،  عنها  ينتفي  التي 
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الأملك بتظاهر الأخبار، كان حكم ولة املظامل بذلك اأحق )132( . فاملعروف اأن الأ�سل يف 
الق�ساء اأن ميتنع على القا�سي احلكم بعلمه ال�سخ�سي ولكنهم اأجازوه بنظر املظامل ويف رد 

الغ�سوب التي يرتكبها املتغلبة، لأن القا�سي فيها من رجال الإدارة والق�ساء معًا )133( . 

خامساً: اإلشراف على األوقاف )134( : 

يف الوقوف العامة، يبداأ وايل املظامل بت�سفحها، واإن مل يكن فيها متظلم، اأي اأن هذا 
النوع من الوقوف ل يحتاج اإىل تقدمي دعوى من املظلوم، بل على وايل املظامل اأن ينظرها 
متى و�سلت اإىل علمه من اأي طريق كان، وذلك ليجريها على �سبيلها ومي�سيها على �رشوط 
واقفها اإذا عرفها من اأحد ثلثة اأوجه: اإّما من دواوين احلكام املندوبني حلرا�سة الأحكام، 
واإّما من دواوين ال�سلطنة على ما جرى فيها من معاملة اأو ثبت لها من ذكر وت�سمية، واأما 
يتعني  لي�ص  لأنه  بها؛  ال�سهود  ي�سهد  مل  واإن  �سحتها  النف�ص  يف  تقع  قدمية  فيها  كتب  من 

اخل�سم فيها، فكان احلكم اأو�سع منه يف الوقوف اخلا�سة )135( . 
فيها؛  التنازع  عند  اأهلها  تظلم  فيها موقوف على  نظره  فاإن  اخلا�سة،  الوقوف  واأّما 
اإىل ما  اإرجاع احلقوق اإىل اأ�سحابها ا�ستناداً  اأ�سخا�ص معروفني، ويتم  لأنها موقوفة على 
يتوافر من بيانات وبالطرق املاألوفة يف الإثبات، فل يجوز اأن يرجع اإىل ديوان ال�سلطنة، ول 
اإىل ما يثبت من ذكرها يف الكتب القدمية، اإذا مل ي�سهد بها �سهود عدول موثوق فيهم )136( . 
ولقد كانت الأوقاف يف اأيدي الواقفني اأو املتولني حتى ويل ثوبة بن منر احل�رشمي 
الق�سائية،  للرقابة  اأخ�سعها  حيث  737م(   -733 120هـ/   -115( م�رش  ق�ساء   ،  )137(

ويذكر الكندي )138( عن ثوبة اأنه: اأول قا�ٍص مب�رش و�سع يده على الأحبا�ص ثوبة بن منر يف 
زمن ه�سام )139( ، واإمنا كانت الأحبا�ص يف اأيدي اأهلها ويف اأيدي اأو�سيائهم فلما كان ثوبة 
قال: ما اأرى مرجع هذه ال�سدقات اإّل اإىل الفقراء وامل�ساكني فاأرى اأن اأ�سع يدي عليها حفظًا 
لها من الإلتواء والتوارث فلم ميت ثوبة حتى �سار للأحبا�ص ديوانا عظيم«. وكان ذلك يف 

�سنة )118هـ/ 736م( وقد مات ثوبة بن منري، وهو قا�ص على م�رش )120هـ/ 737م( . 
اإدارة  حتت  )الأحبا�ص(  الأوقاف  �سارت  736م(  )118هـ/  حوايل  احلني  ذلك  فمنذ 
الدولة واإ�رشافها اأو مراقبتها على اأقل تقدير )140( ، فيذكر الكندي )141( اأن قا�سي م�رش من 
قبل اخلليفة الهادي اأبي الطاهر عبداهلل بن حممد احلزمي كان يتفقد الوقوف بنف�سه ثلثة 
هذه  التفتي�سية  حملته  يف  ويرافقه  وترميمها،  وتنظيفها  باإ�سلحها  فياأخذ  �سهر  كل  اأيام 
اأم اخلليفة  اأرادت  جماعة من عماله، فاإن �ساهد نق�سًا ما جلد متوليها ع�رش جلدات. وملا 
 ،  )142( الأنباري  البهلول  بن  اأبو جعفر  الوقف، رف�ص  اأرا�سي  ببع�ص  تت�رشف  اأن  املقتدر 
الإفتاء يف ذلك قائًل: »اأنا خازن امل�سلمني على ديوان احلكم فاإّما مكنتموين من خزنه كما 
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املقتدر  اخلليفة  اأيد  وقد  �سئتم«.  ما  فاعملوا  الديوان دفعة،  وت�سلموا  واإل فا�رشفوين  يجب 
القا�سي يف موقفه وقال لأمه: »اإن الأحكام ما ل طريق اإىل اللعب به، وابن البهلول ماأمون 
علينا، حمب لدولتنا، وهو �سيخ دين، م�ستجاب الدعوة، ولو كان هذا �سيئًا يجوز ملا منعك 

اإياه« )143( . 

سادساً- تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه من األحكام: 

قدره  لعلو  اأو  يده  وقوة  لتعذره  املحكوم  عن  وعجزهم  اإنفاذها،  عن  ل�سعفهم  وذلك 
اإليه،  اأمراً، فينفذ احلكم على من توجه  واأنفذ  اأقوى يداً  وعظم خطره، فيكون ناظر املظامل 

بانتزاع ما يف يده، اأو باإلزامه اخلروج مّما يف ذمته )144( . 

 سابعاً- النظر فيما عجز عنه الناظرون يف احلسبة يف املصاحل العامة: 

وذلك كاملجاهرة مبنكر �سعف عن دفعه، والتعدي يف طريق عجز عن منعه، والتحقيق 
اهلل،  به بحق  القائمني  اأخذ  اأجل  املظامل من  فيتدخل هنا وايل  رّده،  يقدر على  يف حق مل 
اأ�سل  يف  يتدخل  اأن  له  املظامل  وايل  فاإن  اآخر  ومبعنى   )145( موجبه  على  بحملهم  وياأمر 
املو�سوع؛ لأن مهمة املحت�سب اأدخل يف الإدارة منها يف الق�ساء، لذلك، جاز لوايل املظامل 
اأن يقوم مقام املحت�سب يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، اأما اأمور الأحكام ال�سادرة 
عن الق�ساء، فل يحق له – اأي وايل املظامل- البحث فيها، لأن الجتهاد ل ينق�ص مبثله)146(. 
من  م�سبقة  دعوة  ورود  على  فيه  نظرهم  يتوقف  ل  املظامل،  ولة  مهمات  من  الق�سم  وهذا 

متظلم، بل عليهم اأن ينظروه متى علموا به باأي طريق. 
لوايل  كان  ما  ومدى  املظامل،  ديوان  دائرة  نطاق  ات�ساع  مدى  لنا  يت�سح  تقدم،  مّما 
املظامل من قوة يد، ونفاذ كلمة، وكذلك مدى اهتمام الدولة العربية الإ�سلمية بها خلل 
العا�رش  الهجري/  اخلام�ص  القرن  منت�سف  حتى  تقدير  اأقل  على  اأو  املختلفة،  ع�سورها 
امليلدي )450هـ/ 1158م( تاريخ وفاة املاوردي الذي ذكر ما كان واقعًا فعًل، وا�ستمر 
العمل به حتى تاريخ وفاته، واأيده يف ذلك اأبو يعلى الفراء يف ذات القرن، وكّررها باأق�سامها 
الع�رشة النويري يف كتابه نهاية الأرب، يف القرن الثامن الهجري، وابن الأعرج يف كتابه 
حترير ال�سلوك، يف القرن العا�رش الهجري. وقد جاءت هذه الخت�سا�سات عامة تواجه �سور 
الّظلم كافة اأيًا كان م�سدرها ونوعها. ويت�سح لنا بعد ا�ستعرا�ص هذه الخت�سا�سات اأنها 
مبراعاة  تخت�ص  الديني،  اجلانب  ففي  واإدارية،  وق�سائية  دينية  عّدة:  جوانب  على  ت�ستمل 
ا�ستيفاء حقوق اهلل �سبحانه وتعاىل من العبادات الظاهرة، كاجلمع والأعياد واحلج واجلهاد 
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العادي،  الق�ساء  ي�سبه اخت�سا�ص  الق�سائية، فمنها ما  الوظائف  واأما  والأوقاف اخلريية، 
كالنظر بني املت�ساجرين واحلكم بني املتنازعني، والنظر يف الوقوف اخلا�سة اإذا ما تظلَّم 

اأهلها، ورد ما اغت�سبه ولة اجلور من اأموال الّرعية و�سياعها. 
واأما ما ي�سبه الق�ساء الإداري، في�سمل: تعدي الولة على الرعية، وجور العمال فيما 
اأو تاأخرها عنهم، واإجحاف النظر  اأرزاقهم  اأموال، وتظلم امل�سرتزقة من نق�ص  يجبونه من 
بهم. واأما الوظائف الإدارية فت�سمل: تنفيذ ما عجز الق�ساء العادي عن تنفيذه، لعلو مكانه 

املحكوم عليه، والنظر فيها عجز عنه الناظرون يف احل�سبة يف امل�سالح العامة. 

اخلامتة: 
تو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج عدرّة منها: 

اإن ديوان املظامل يرجع يف اأ�سوله التاريخية اإىل تراث العرب القدمي، يوم عقدت . 1
قري�ص حلف الف�سول لن�رشة املظلوم على ظامله مهما علت منزلته. 

اإن ديوان املظامل مل يظهر كديوان م�ستقل كباقي الدواوين مّرة واحدة، بل تنامى . 2
هذا الديوان بالتدريج حتى تكامل يف الع�رش العبا�سي، �ساأنه يف ذلك كبقية النظم العربية 

تظهر ب�سيطة، ثم ما تلبث اأن تتكامل ا�ستجابة لتطور وتقدم املجتمع والإدارة يف الدولة. 
كانت املظامل تعر�ص بطريقني، الأول مبا�رشة اإىل الناظر فيها �سواء اأكان اخلليفة . 3

نف�سه اأم من ينوب عنه. والثاين غري مبا�رش عن طريق رفع الق�س�ص اإىل ديوان املظامل للنظر 
فيها ثم بعد ذلك عر�سها على وايل املظامل. 

يف . 4 �سلطة  باأعلى  النا�ص  لت�سال  املهمة  الو�سائل  اإحدى  كان  املظامل  ديوان  اإن 
الدولة. 
متكن رعايا الدولة العربية الإ�سلمية �سواء اأكانوا م�سلمني اأم غري ذلك بنوع فريد . 5

من احلماية الق�سائية �سد تع�سف ال�سلطات احلاكمة بف�سل ديوان املظامل الذي ي�سبه من 
حيث تكوينه، ويفوق يف اخت�سا�ساته كثرياً من اأجهزة الرقابة احلالية. 
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اإليه  اإىل من يرون  الأئمة  اأن يدفع  العرب، مادة: قطع. والقطاع  ل�سان  ابن منظور، 
�سيئًا من الأر�سني فُيملك املدفوع ذلك اإليه رقبته بحق الإقطاع، ويجب عليه الع�رش. 

انظر حممد عبد القادر خري�سات، »القطائع يف �سدر الإ�سلم« �ص67- 69. 
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125 . Tyan, Histoire, p. 467

هو اأبو عبيداهلل معاوية بن عبيداهلل بن ي�سار، ا�ستوزره اخلليفة املهدي حل�سن �سيا�سته . 126
وتدبريه، قتل �سنة )270هـ( ، اأنظر الذهبي، �سري اأعلم النبلء، ج7، �ص398. 

الطربي، تاريخ، ج8، �ص77. . 127
امللجئ . 128 وجمعها:  عليها،  ليحامي  قوي  اإىل  �سيعته  ال�سعيف  يلجاأ  اأن  الإجلاء، 

والتلجئ وقد يلجاأ القوي ال�سيعة، وقد اأجلاأها �ساحبها اإليه. اخلوارزمي، مفاتيح 
العلوم، �ص87. 

عبد العزيز الدوري، ن�ساأة القطاع، �ص11. . 129
اأنظر عبد العزيز الدوري، تاريخ العراق القت�سادي، �ص46- 48. . 130
اأنظر خولة �ساكر الدجيلي، بيت املال، �ص190- 194. . 131
�ص62. . 132 ال�سلطانية،  الأحكام  الفراء  يعلى  اأبو  �ص155.  نف�سه،  امل�سدر  املاوردي، 

النويري، نهاية الرب، ج6، �ص272. ابن الأعرج، حترير ال�سلوك، �ص44. 
ظافر القا�سمي، ولية، �ص72. . 133
وقفه . 134 �سيء  كل  وهو  حب�سته.  اأي  كذا  وقفت  يقال:  واحد  مبعنى  واحلب�ص  الوقف 

�ساحبه وقفًا حمرمًا ل يورث ول يباع ول يوهب من اأر�ص ونخل وكرم وم�سّتغل، 
يحب�ص اأ�سله وقفًا دائمًا على م�رشف مباح ويجعل ثمره يف �سبيل اخلري تقربًا هلل 
كان يف  اأول وقف  اأن  قيل  وقد  اإ�سلمي.  نظام  ال�رشعي  والوقف مبعناه  عز وجل. 
الإ�سلم وقف عمر بن اخلطاب t الذي جعل ريعه موزعًا بني الرب وذوي القربى، وقد 
ي�ستعذب غري  بها ماء  املدينة، ولي�ست  اهلل عليه و�سلم قدم  الر�سول �سلى  اأن  روي 
بئر رومه، فقال: »من ي�سرتي بئر رومه فيجعل فيها دلوه مع دلء امل�سلمني بخري 
له منها يف اجلنة، فا�سرتاها عثمان بن عفان t، وكان دلوه فيها كدلء امل�سلمني، 
اأموالهم على جهات  – ر�سوان اهلل عليهم- بعد ذلك يف وقف  ثم تتابع ال�سحابة 
اخلريية،  الوقوف  الأوىل  �سميت  وقد  وخا�ص،  عام  نوعان:  والوقوف  واخلري.  الرب 
حب�ص.  مادة  العرب،  ل�سان  منظور،  ابن  اأنظر  الذرية.  اأو  الأهلية  الوقوف  والثانية 
املدينة،  تاريخ  �سّبه،  ابن   .469 �ص468-  الو�سية،  اأحكام  �سعبان،  الدين  زكي 
�ص152- 153، زكي الدين �سعبان، اأحكام الو�سية، �ص469. املاوردي، امل�سدر 
الرب،  نهاية  النويري،  �ص62.  نف�سه،  امل�سدر  الفراء،  يعلى  اأبو  �ص155.  نف�سه، 
ال�سلوك، �ص44- 45. الوقف اخلريي هو الذي  ج6، �ص272. ابن الأعرج، حترير 
على  وقفًا  بعدها  يكون  معينة،  ملدة  ولو  خريية  جهة  على  الأمر  اأول  يف  يوقف 
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ثم  مدر�سة  اأو  م�ست�سفى  على  اأر�سه  يقف  كاأن  معينني  اأ�سخا�ص  اأو  معني  �سخ�ص 
بعد ذلك على نف�سه واأولده. واأما الوقف الأهلي اأو الذري: فهو الذي يوقف يف اأول 
اآخر  جعل  ولو  بريعها،  ينتفعون  معينني  اأ�سخا�ص  اأي  اأو  الواقف  نف�ص  على  الأمر 
جلهة خريية، كاأن يقف على نف�سه، ثم على اأولده، ثم من بعده على جهة خريية. 

وهبه الزجيلي، الو�سايا والوقف، �ص160- 161. 
املاوردي، امل�سدر نف�سه، �ص155، اأبو يعلى الفراء، امل�سدر نف�سه، �ص62. النويري، . 135

نهاية الرب، ج6، �ص272- 273. ابن الأعرج، حترير ال�سلك، �ص44- 45. 
املاوردي، امل�سدر نف�سه، �ص155، اأبو يعلى الفراء، امل�سدر نف�سه، �ص63. النويري، . 136

نهاية الرب، ج6، �ص273. ابن الأعرج، حترير ال�سلوك، �ص45. 
هو ثوبة بن منر احل�رشمي، ويكنى اأبا جمحن واأبا عبداهلل من قبل الوليد بن رقاعة. . 137

تويف �سنة )120هـ/ 737م( ، وهو قا�ص على م�رش. اأنظر الكندي، الولة والق�ساة، 
�ص346- 347. 

الكندي، الولة والق�ساة، �ص346- 347. . 138
هو اخلليفة الأموي ه�سام بن عبدامللك )105- 125هـ/ 723- 742م( . . . 139
ظافر القا�سمي، ولية، �ص73. . 140
الكندي، الولة والق�ساة، �ص183. ابن حجر الع�سقلين، رفع الأ�رش عن ق�ساة م�رش، . 141

ج2، �ص371. 
الأنباري . 142 القا�سي،  التنوخي  اأبو جعفر  بن ح�سان  البهلول  بن  ا�سحاق  بن  اأحمد  هو 

ثم  للمعت�سد،  ثم  باهلل،  املوفق  للخيفة  الق�ساة  وويل   . )231هـ(  �سنة  ولد  الأ�سل، 
بغداد،  تاريخ  البغدادي،  اخلطيب  اأنظر:  )318هـ(  �سنة  تويف  للمقتدر،  ثم  للمكتفي، 

ج4، �ص30- 34. 
ج1، . 143 امل�سيء،  امل�سباح  اجلوزي،  ابن  �ص242.  ج1،  املحا�رشة،  ن�سوار  التنوخي، 

�ص570- 573. 
املاوردي، امل�سدر نف�سه، �ص155. اأبو يعلى الفراء، امل�سدر نف�سه، �ص63. النويري، . 144

نهاية الرب، ج6، �ص273. ابن العرج، حترير ال�سلوك، �ص45. 
املاوردي، امل�سدر نف�سه، �ص155. اأبو يعلى الفراء، امل�سدر نف�سه، �ص63. النويري، . 145

نهاية الرب، ج6، �ص273. ابن الأعرج، حترير ال�سلوك، �ص45- 46. 
ظافر القا�سمي، ولية، �ص73. . 146
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املصادر واملراجع:

أوالً- املصادر:
القراآن الكرمي ♦

الأب�سيهي، �سهاب الدين حممد بن اأحمد )ت852هـ/ 1448م( ، امل�ستطرف يف كل فن . 1
م�ستطرف، 2ج، ط2، مطبعة املعاهد، القاهرة، 1935م، وبهام�سه كتاب ثمرات الأوراق 

يف املحا�رشات، لبن حجة احلموي. 
ابن اأبي احلديد، عز الدين هبة اهلل بن حممد )ت656هـ/ 1258م( ، �رشح نهج البلغة، . 2

20ج، ط2، حتقيق، حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار الفكر، )د. م( ، 1967م. 
امل�سند، . 3  ، 855م(  )ت241هـ/  ال�سيباين  حممد  بن  اأحمد  عبداهلل  اأبو  حنبل،  بن  اأحمد 

املطبعة اليمنية، القاهرة، 1313هـ. 
العلمية، . 4 الكتب  دار  الفتوح،   ، 926م(  )ت314هـ/  الكويف،  اأحمد  حممد  اأبو  اأعثم،  ابن 

4مج، 8ج، بريوت، 1986م. 
ابن الأعرج، اأبو الف�سل حممد )ت925هـ/ 1519م( ، حترير ال�سلوك يف تدبري امللوك، . 5

والتوزيع،  والن�رش  للطباعة  اجلامعة  �سباب  موؤ�س�سة  اأحمد،  املنعم  عبد  فوؤاد  حتقيق 
الإ�سكندرية، 1981م. 

البخاري، اأبو عبداهلل حممد بن اإ�سماعيل )ت256هـ/ 869م( ، �سحيح البخاري، 6ج، . 6
حتقيق م�سطفى ذيب البغا، دار القلم، دم�سق، بريوت، 1981م. 

والتاريخ، 3ج، . 7 املعرفة   ، �سفيان )ت277هـ/ 890م(  بن  يعقوب  يو�سف  اأبو  الب�سوي، 
ط2، حتقيق اأكرم �سياء العمري، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1981م. 

اأن�ساب الأ�رشاف، ج1، ط1، . 8 البلذري، اأحمد بن يحيى بن جابر )ت279هـ/ 892م( ، 
حتقيق حممد حميد اهلل، دار املعارف، القاهرة، 1987، ن�رش غوتني، القد�ص، 1936م. 

للجامعيني، . 9 الن�رش  دار  الطباع،  اأني�ص  وعمر  عبداهلل  حتقيق  البلدان،  فتوح  البلذري، 
بريوت، 1957- 1958م. 

البريوين، اأبو الريحان حممد بن اأحمد )ت440هـ/ 1048م( ، الآثار الباقية عن القرون . 10
اخلالية، حتقيق اأدورد �سخاو، ليبزك، 1923م. 
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البيهقي، اإبراهيم بن حمد )ت320هـ/ 932م( ، املحا�سن وامل�ساوئ، عني بت�سحيحه، . 11
حممد بدر الدين النع�ساين احللبي، مطبعة ال�سعادة، القاهرة، 1906م. 

واأخبار . 12 املحا�رشة  ن�سوار   ، 994م(  )ت384هـ/  علي  بن  املح�سن  علي  اأبو  التنوخي، 
املذاكرة، 8ج، حتقيق عبود ال�ساجلي، دار �سادر، بريوت، 1971- 1973م. 

الثعالبي، اأبو من�سور عبدامللك بن حممد )ت429هـ/ 1037م( ، حتفة الوزراء، )من�سوب . 13
للثعالبي( ، حتقيق حبيب علي الراوي، ابت�سام مرهون، وزارة الأوقاف، بغداد، 1977م. 

اجلريري، اأبو الفرج ُمعافى بن زكريا الّنهرواين )ت390هـ/ 999م( ، اجللي�ص ال�سالح . 14
الكايف والأني�ص النا�سح ال�سايف، 4ج، ج2، حتقيق حممد مو�سى اخلويل، عامل الكتب، 

بريوت، 1983م، ج3، حتقيق اإح�سان عبا�ص، عامل الكتب، بريوت، 1987م. 
بن . 15 عمر  �سرية   ، 1220م(  )ت597هـ/  حممد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  اجلوزي،  ابن 

التجارية  املكتبة  كيلين،  قدري  اأحمد  احلموي،  النع�ساين  طاهر  حتقيق   ،t اخلطاب 
الكربى، القاهرة، 1331هـ. 

اهلل . 16 عبد  ناجية  حتقيق  2ج،  امل�ست�سيء،  خلفة  يف  امل�سيء  امل�سباح  اجلوزي،  ابن 
اإبراهيم، مطبعة الأوقاف، بغداد، 1976م. 

اإبراهيم القاروط، دار الكتب . 17 ابن اجلوزي، مناقب عمر بن اخلطاب، ط2، حتقيق زينب 
العلمية، بريوت، 1982م. 

عطا، . 18 القادر  عبد  حممد  حتقيق  ط1،  والأمم،  امللوك  تاريخ  يف  املنتظم  اجلوزي،  ابن 
م�سطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 1992م. 

اجله�سياري، اأبو عبداهلل حممد بن عبدو�ص )ت331هـ/ 942م( ، الوزراء والكّتاب، ط1، . 19
البابي  الأبياري، عبد احلفيظ �سلبي، مطبعة م�سطفى  اإبراهيم  ال�سقا،  حتقيق م�سطفى 

احللبي واأولده، القاهرة، 1938م. 
اأخبار قري�ص، . 20 ابن حبيب، حممد بن حبيب البغدادي )ت245هـ/ 859م( ، املنمق يف 

ط1، حتقيق خور�سيد اأحمد فارق، عامل الكتب، بريوت، 1985م. 
ابن حجر الع�سقلين، اأحمد بن علي )ت852هـ/ 1448م( ، رفع الأ�رش عن ق�ساة م�رش، . 21

ق1، حتقيق حامد عبد املجيد، حممد املهدي اأبو �سنة، حممد اإ�سماعيل ال�ساوي، املطبعة 
الأمريية، القاهرة، 1957م. 

ابن حجة احلموي، علي بن حممد )ت837هـ/ 1433م( ، ثمرات الأوراق يف املحا�رشات، . 22
حتقيق مفيد حممد قمحية، دار الكتب العلمية، 1983م. 
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اخلطيب البغدادي، احلافظ اأبي بكر اأحمد بن علي )ت463هـ/ 1070م( ، تاريخ بغداد، . 23
14ج، دار الكتاب العربي، بريوت، د. ت. 

ابن خلدون، عبد الرحمن بن حممد )ت808هـ/ 1405- 1406م( ، املقدمة، دار اجليل، . 24
بريوت، د. ت. 

ط2، . 25 العلوم،  مفاتيح   ، 997م(  )ت387هـ/  اأحمد  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  اخلوارزمي، 
حتقيق اإبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بريوت، 1989م. 

اأبو داود، الإمام �سليمان بن الأ�سعب )ت275هـ/ 888م( ، �سنن اأبي داود، حتقيق حممد . 26
حمي الدين عبد احلميد، املكتبة الع�رشية، �سيدا، بريوت، د. ت. 

الديار بكري، الإمام ح�سني بن حممد بن احل�سني )ت842هـ/ 1438م( ، تاريخ اخلمي�ص . 27
يف اأحوال اأنف�ص نفي�ص، 2ج، دار �سادر، بريوت، 1866م. 

الدينوري، اأحمد بن داود )ت282هـ/ 895م( ، الأخبار الطوال، حتقيق عبد املنعم عامر، . 28
مراجعة جمال الدين ال�سيال، وزارة الثقافة والإر�ساد القومي، م�رش، 1959م. 

الذهبي، �سم�ص الدين اأبو عبداهلل )ت748هـ/ 1347م( ، �سري اأعلم النباء، 25ج، ج1، . 29
حتقيق ح�سني الأ�سد، ج7، حتقيق علي اأبو زيد، ج11، حتقيق �سالح ال�سّمر، ج15، حتقيق 

اإبراهيم الزيبق، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1982- 1983م. 
ابن ر�سوان، اأبي القا�سم بن ر�سوان املالقي )ت783هـ/ 1381م( ، ال�سهب اللمعة يف . 30

ال�سيا�سة النافعة، ط1، حتقيق علي �سامي الن�سار، دار الثقافة، الدار البي�ساء، املغرب، 
1984م. 

الن�رشي . 31 �سفوان  بن  عبداهلل  بن  عمرو  بن  الرحمن  عبد  احلافظ  الدم�سقي،  زرعة  اأبي 
)ت281هـ/ 894م( ، تاريخ اأبي زرعة الدم�سقي، حتقيق �سكراهلل بن نعمة اهلل القوجاين، 

مطبوعات جممع اللغة العربية، دم�سق، 1980م. 
ال�سبكي، تاج الدين عبد الوهاب )ت771هـ/ 1370م( ، طبقات ال�سافعي الكربى، ط1، . 32

حتقيق حممد علي النجار، اأبو زيد �سلبي، حممد اأبو العيون، دار الكتاب العربي، القاهرة، 
1948م. 

ابن �سعد، حممد )ت230هـ/ 844م( ، الطبقات الكربى، 8ج، حتقيق اإح�سان عبا�ص، دار . 33
�سادر، بريوت، د. ت. 

ابن �سبة، اأبو زيد عمر بن �سبة النمريي الب�رشي )ت262هـ/ 875م( ، تاريخ املدينة . 34
املنورة، ط1، حتقيق فهيم حممد �سلتوت، دار الرتاث الإ�سلمي، بريوت، 1990م. 
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ال�رشيف الر�سى، اأبو احل�سن حممد بن احل�سن )ت406هـ/ 1015م( ، نهج البلغة مما . 35
اختاره ال�رشيف الر�سي من كلم اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب، 4ج، �رشح حممد 

عبده، موؤ�س�سة الأعظمي للمطبوعات، )د. م، د. ت( . 
ال�رشيف املرت�سى، علي بن احل�سني املو�سوي )ت436هـ/ 1044م( ، اأمايل املرت�سى، . 36

2ق، ط1، حتقيق حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب العربية، م�رش، 1954م
امل�سلوك . 37 املنهج   ، بن ن�رش )ت589هـ/ 1193م(  اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  ال�سريزي، 

الأردن،  الزرقاء،  املنار،  مكتبة  املو�سى،  عبداهلل  علي  امللوك، ط1، حتقيق  �سيا�سة  يف 
1987م. 

ال�سابي، اأبو احل�سن هلل بن املح�سن )ت448هـ/ 1056م( ، الوزراء اأو حتفة الأمراء . 38
يف تاريخ الوزراء، حتقيق عبد ال�ستار اأحمد فراج، دار اإحياء الرتاث الكتب العربي، م�رش، 

1958م. 
الطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير )ت310هـ/ 922م( ، تاريخ الر�سل وامللوك، 11ج، . 39

حتقيق حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار �سويدان، بريوت، 1966- 1977م. 
ابن طلحة القر�سي، اأبو �سامل حممد )ت653هـ/ 1256م( ، العقد الفريد للملك ال�سعيد، . 40

ُعني به عبد الهادي بن مو�سى البولقي، مطبعة الوطن، القاهرة، 1988م. 
املمالك . 41 ك�سف  زبدة   ، 1380م(  )ت782هـ/  �ساهني  بن  الدين خليل  غر�ص  الظاهري، 

وبيان الطرق وامل�سالك، ُعني بت�سحيحه، بول�ص راوي�ص، باري�ص، 1894م. 
ابن عبد الرب، اأو عمر يو�سف بن عبداهلل النمري )ت463هـ/ 1070م( ، بهجة املجال�ص . 42

و�سحذ الذهن والهاج�ص، ط2، حتقيق حممد مر�سي اخلويل، دار الكتب العلمية، بريوت، 
1982م. 

ابن عبد احلكم، اأبو حممد عبداهلل )ت214هـ/ 829م( ، �سرية عمر بن عبد العزيز، موؤ�س�سة . 43
دار الفكر احلديث، بريوت، 1987م. 

الفريد، . 44 العقد   ، 939م(  )ت328هـ/  حممد  بن  اأحمد  عمر  اأبو  الأندل�ص،  ربه  عبد  ابن 
القاهرة،  العربي،  الكتاب  دار  الأبياري،  اإبراهيم  الزبن،  اأحمد  اأمني،  احمد  حتقيق  6ج، 

1949م- 1965م. 
الكتب . 45 الأوائل، ط1، دار   ، اأبو هلل احل�سن بن عبداهلل بن �سهل )ت395هـ/ 1004م( 

العلمية، بريوت، 1987م. 
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ابن قتيبة، اأبو حممد عباداهلل بن م�سلم الكويف )ت276هـ/ 889م( ، الإمامة وال�سيا�سية . 46
)من�سوب لبن قتيبة( ، 2ج، مج1، طبع ون�رش �رشكة م�سطفى البابي احللبي واأولده، 

القاهرة، 1957م. 
مولف جمهول، عيون الأخبار، 2مج، 4ج، دار الكتب امل�رشية، 1925م. . 47
ابن قتيبة، املعارف، حتقيق ثروت عكا�سة، دار الكتب، القاهرة، 1960م. . 48
و�سناعة . 49 اخلراج   ، 940م(  )ت329هـ/  البغدادي  الكاتب  الفرج  اأبو  جعفر،  بن  قدامة 

الكتابة، حتقيق حممد ح�سني الزبيدي، دار الر�سيد، بغداد، 1981م. 
الإن�ساء، . 50 �سناعة  يف  الع�سى  �سبح   ، 1418م(  )ت821هـ/  علي  بن  اأحمد  القلق�سندي، 

ط1، ج3، حتقيق حممد ح�سن �سم�ص الدين، ج5، حتقيق نبيل خالد اخلطيب، ج6، حتقيق 
يو�سف علي طويل، ج14، حتقيق حممد ح�سني �سم�ص الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 

1987م. 
القلق�سندي، ماآثر النافة يف معامل اخللفة، 3ج، حتقيق عبدال�ستار اأحمد فراج، وزارة . 51

الر�ساد والأنباء، الكويت، 1964م. 
جممع . 52 مطبوعات  اجلندي،  اأحمد  حتقيق  اخلمور،  اأو�ساف  يف  ال�رشور  قطب  القريواين، 

اللغة العربية، دم�سق، 1969م. 
ابن قّيم اجلوزية، �سم�ص الدين اأبو عبداهلل حممد )ت751هـ/ 1350م( ، الطرق احلكمية . 53

يف ال�سيا�سة ال�رشعية، حتقيق بهيج غزاوي، دار اإحياء العلوم، بريوت، د. ت. 
اأبو عمر حممد بن يو�سف )ت350هـ/ 961م( ، كتاب الولة وكتاب الق�ساة، . 54 الكندي، 

حتقيق رفن ك�ست، مطبعة البا الي�سوعيني، بريوت، 1908م. 
الأحكام . 55  ، 1058م(  )ت450هـ/  حبيب  بن  حممد  بن  علي  احل�سن  اأبو  املاوردي، 

ال�سلطانية والوليات الدينية، ط2، حتقيق خالد عبد اللطيف ال�سلج العلمي، دار الكتاب 
العربي، بريوت، 1994م. 

ابن حممد، احل�سن بن عبداهلل )ت708هـ/ 1308م( ، اآثار الأول يف ترتيب الدول، مطبعة . 56
بولق، القاهرة، 1878م. 

امل�سعودي، علي بن احل�سني بن علي )ت346هـ/ 957م( ، التنبيه والإ�رشاف، حتقيق . 57
اوي للطبع والن�رش والتاأليف، القاهرة، 1938م.  عبداهلل اإ�سماعيل ال�سادق، دار ال�سّ

دار . 58 قمحية،  حممد  مفيد  حتقيق  ط1،  4ج،  اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج  امل�سعودي، 
الكتب العلمية، بريوت، 1986م. 
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النّووي، . 59 �رشح  م�سلم،  �سحيح   ، 875م(  )ت261هـ/  احلجاج  بن  م�سلم  الإمام  م�سلم، 
9مج، 6ج، دار الكتب العلمية، بريوت، د. ت. 

)املن�سوب . 60 والتاريخ  البدء   ، 933م(  )ت322هـ/  طاهر  بن  املطّهر،  زيد  اأبو  املقد�سي، 
للمقد�سي( ، 3مج، 6مج، حتقيق كلمان هوار، باري�ص، 1916م. 

بذكر . 61 والعتبار  املواعظ   ، 1442م(  )ت845هـ/  علي  بن  اأحمد  الدين  تقي  املقريزي، 
اخلطط والآثار، 2ج، مكتبة املثنى، بغداد، د. ت. 

ابن منظور، اأبو الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم )ت711هـ/ 1311م( ، ل�سان العرب، . 62
18ج، دار اإحياء الرتاث العرب، موؤ�س�سة التاريخ العربي، بريوت، 1992- 1993م. 

يف . 63 واحلدائق  العيون   ، امليلدي(  التا�سع  الهجري/  الثالث  القرن  من  جمهول،  موؤلف 
ليدن،  الأمم مل�سكويه، مطبعة بريل،  اأخبار احلقائق، ج1، ج3، طبع مع كتاب جتارب 

1869م، ج4، ق1، 2، حتقيق عمر ال�سعيدي، دم�سق، 1972- 1973م. 
ابن ه�سام، عبدامللك بن ه�سام بن اأيوب احلميدي )ت218هـ/ 833م( ، ال�سرية النبوية، . 64

الرتاث  اإحياء  دار  �سلبي،  عبداحلفيظ  الأبياري،  اإبراهيم  ال�سّقا،  م�سطفى  حتقيق  4ج، 
العربي، بريوت، د. ت. 

يف . 65 الُعّمال  كنز   ، 1567م(  )ت975هـ/  الدين  ح�سام  بن  املتقي  الدين  علء  الهندي، 
الر�سالة،  ال�سقا، موؤ�س�سة  والأفعال، 16ج، حتقيق، بكري حّياين و�سفوة  الأقوال  �سنني 

بريوت، 1989م. 
حتقيق . 66 3ج،  الق�ساة،  اأخبار   ، 918م(  )ت306هـ/  حّيان  بن  خلف  بن  حممد  وكيع، 

عبدالعزيز م�سطفى املراغي، عامل الكتب، بريوت، 1980م. 
ابن يحيى الو�ساء، اأبو الطيب حممد بن ا�سحاق )ت325هـ/ 936م( ، املو�ّسى اأو الظرف . 67

والظرفاء، مج1، 2ج، حتقيق ُرُدلف ابرونو، دار �سادر، دار بريوت، 1965م. 
دي . 68 البلدان، حتقيق،   ، بن جعفر )ت280هـ/ 893م(  يعقوب  اأبي  بن  اأحمد  اليعقوبي، 

خويه، مطبوع مع كتاب الأعلق النف�سية لبن ر�سته )ت290هـ( ليدن، لندن، 1891م. 
اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2ج، دار �سادر، بريوت، د. ت. . 69
اليعقوبي، م�ساكله النا�ص لزمانهم، ط2، حتقيق وليم ملورد، دار الكتاب اجلديد، بريوت، . 70

1980م. 
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اأبو يعلى الفراء، حممد بن احل�سني احلنبلي )ت458هـ/ 1065م( ، الأحكام ال�سلطانية . 71
والوليات الدينية، ط1، �سححه وعلق عليه، حممد حامد الفقي، �رشكة ومكتبة م�سطفى 

البابي احللبي واأولده، م�رش، 1938م. 
اأبو يو�سف، يعقوب بن اإبراهيم )ت182هـ/ 798م( ، كتاب اخلراج، ط1، دار ال�رشوق، . 72

بريوت، القاهرة، 1985م. 

ثانياً- املراجع: 
اأحمد املومني، ق�ساء املظامل، ط1، جمعية عمال املطابع التعاونية، عمان، 1991م. . 1
التعليم . 2 وزارة  ط2،  الإ�سلمية،  العربية  النظم  يف  درا�سات  اليوزبكي،  �سلطان  توفيق 

العايل والبحث العلمي، جامعة املو�سل، العراق، 1979م. 
اجلامعة . 3 ماج�ستري،  ر�سالة   ،r الر�سول  عهد  يف  الإدارة  عجاج،  مو�سى  اأحمد  حافظ 

الأردنية، عمان، 1988م. 
والجتماعي، مكتبة . 4 والثقايف  والديني  ال�سيا�سي  الإ�سلم  تاريخ  اإبراهيم ح�سن،  ح�سن 

النه�سة امل�رشية، القاهرة، 1964م، 4ج. 
خولة �ساكر الدجيلي، بيت املال ن�ساأته وتطوره من القرن الأول حتى الرابع الهجري، . 5

مطبعة وزارة الأوقاف، بغداد، 1976م. 
�سفاء حافظ عبد الفتاح، نظام احلكم يف الدولة العبا�سية من اأوائل القرن الثالث الهجري . 6

اإىل دخول بني بوبه بغداد، دار الثقافة، القاهرة، 1986م. 
الد�ستورية، . 7 القا�سمي، نظام احلكم يف ال�رشيعة والتاريخ الإ�سلمي، ج1، احلياة  ظافر 

ط4، دار النفائ�ص، بريوت، 1982م، ج2، ال�سلطة الق�سائية، ط2، دار النفائ�ص، بريوت، 
 .1983

عبد احلي الكّتاين، نظام احلكومة النبوية امل�سّمى الرتاتيب، الإدارية، ن�رش ح�سن جعنا، . 8
بريوت، د. ت، 2ج. 

دار . 9 ط2،  الهجري،  الرابع  القرن  يف  القت�سادي  العراق  تاريخ  الدوري،  العزيز  عبد 
امل�رشق، بريوت، 1974م. 

عبد العزيز الدوري، ن�ساأة القطاع يف املجتعمات الإ�سلمية، املجمع العلمي العراقي، . 10
بغداد، 1970م. 
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حممد فوؤاد مهنا، م�سوؤولية الإدارية يف ت�رشيعات البلد العربي، املنظمة العربية للرتبية . 11
والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدرا�سات العربية، مطبعة اجلبلوي، 1972م. 

م�سطفى ال�سكعة، معامل احل�سارة الإ�سلمية، ط2، دار العلم للمليني، بريوت، 1978م. . 12
مطبعة . 13 ط2،  الإ�سلم،  يف  الق�ساء  ونظام  الق�سائية  ال�سلطة  وا�سل،  حممد  فريد  ن�رش 

الأمانة، م�رش، 1983م. 
دم�سق، . 14 الفكر،  دار  ط1،  الإ�سلمي،  الفقه  يف  والوقف  الو�سايا  و،  اأ.  الّزحيلي،  وهبة 

1987م. 

ثالثاً- الدوريات: 
يف . 1 بالدولة  الدين  علقة  وجوه  من  وجه  يف  املظامل” )نظرة  “ق�ساء  ال�سيد،  ر�سوان 

العدد 10،  الأردنية، عمان، املجلد 14،  ، جملة درا�سات، اجلامعة  الإ�سلمي(  التاريخ 
1408هـ/ 1987م، �ص156- 181. 

ظافر القا�سمي، “ولية املظامل”، جملة الدارة، الريا�ص، ال�سعودية، العدد الثاين، ال�سنة . 2
الأوىل، 1975م، �ص59- 87. 

الرعية”، . 3 النظر يف مظامل  اأو  الإ�سلم  العليا يف  “املحكمة  الأنباري،  علي  الرزاق  عبد 
جملة املوؤرخ العربي، ت�سدرها الأمانة العامة لحتاد املوؤرخني العرب، بغداد، العراق، 

العدد 24، 1984، �ص65- 89. 
واخللفاء . 4 الر�سول  )ع�رش  الإ�سلم”  �سدر  يف  “القطائع  خري�سات،  القادر  عبد  حممد 

ال�سنة  العددان 27- 28،  الرا�سدين”، جملة درا�سات تاريخية، جامعة دم�سق، دم�سق، 
الثانية، 1987م، �ص67- 98. 

رابعاً- املراجع األجنبية: 
1. Tyan, Emile: Histoire De L’organisation Judicaire En Pays D’ Islam 

Leide. 1960. 


