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 ملخص

جاءت صفحات هذا البحث لتسلط الضوء على اسهامات شريحة مهمة من شرائح     

والتي اثبتوا فيها  المجتمع ونعني بهم قضاة األندلس في الجوانب السياسية والعسكرية ،

بحث الى ،وقسم ال كفاءة عالية اما كانوا يتمتعون به من مؤهالت كبيرة في هذا المجال

نا في األول منها وقوف قضاة األندلس بوجه السلطة من الوالة ل،تناواربعة محاور رئيسة

نا دور قضاة األندلس في لوفي المحور الثاني تناو ،ل شجاعةواالمراء والخلفاء وانتقدهم بك

 اإلداريةوخصص المحور الثالث للمناصب  للوالة واالمراء والخلفاء، تقديم المشورة

تناولنا به اسهامات قضاة  دوالسياسية التي توالها قضاة األندلس،اما المحور الرابع فق

 األندلس في الواجبات العسكرية .

     The pages of this search to highlight the contributions of 
an important segment of society Andalusian and mean their 
judges Andalusia in political and military aspects, and that 
proved the high efficiency of what they enjoyed the 
qualifications of big in this area, and R to four main axes, we 
dealt with in the first of whichparking judges Andalusia 
general authority of governors and princes and caliphs and 
criticism with courage, and in the second axis we approached 
the role of judges Andalusia in advising governors and princes 
and caliphs, and dedicated third axis of positions of 
administrative and political assumed by judges Andalusia, the 
fourth axis agreed dealt by contributions judges Andalusia in 
military duties. 
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 المقدمة

استطاع العرب والمسلمون من فتح بالد األنددلس ،واقداموا حضدارة مزدهدرة علدى  لد       

هم اسهامات واضدحة فدي رالجزء من القارة األوربية ،وكان ألهل األندلس من مسلمين وغي

مجاالت الحياة العامة السياسية واالداريدة والعلميدة واالجتماعيدة ،وقدد جداءت صدفحات هدذا 

لدى اسدهامات شدريحة مهمدة مدن شدرائح المجتمدع ونعندي بهدم قضداة البحث لتسلط الضوء ع

مدا كدانوا يتمتعدون ل،والتي اثبتوا فيها كفاءة عالية األندلس في الجوانب السياسية والعسكرية 

جاندب واجدبهم االول والشدرعي اسدهم قضداة  فدللىبه مدن مدؤهالت كبيدرة فدي هدذا المجدال ،

م اسدهامات واضدحة فدي الواجبدات العسدكرية األندلس في ادارة الخطدط السياسدية ،وكدان لهد

 التي اسندت لهم .ومنهم من اشتهر بصفاته العسكرية والقيادية . 

نا في األول منها وقدوف لالى اربعة محاور رئيسة ،تناو اما محاور البحث فقمنا بتقسيمه     

فددي ل شددجاعة ،وقضدداة األندددلس بوجدده السددلطة مددن الددوالة واالمددراء والخلفدداء وانتقدددهم بكدد

نددا دور قضدداة األندددلس فددي تقددديم المشددورة للددوالة واالمددراء والخلفدداء لالمحددور الثدداني تناو

،وخصدص المحددور الثالدث للمناصددب االداريددة والسياسدية التددي توالهددا قضداة األندددلس ،امددا 

ه اسدهامات قضداة األنددلس فدي الواجبدات العسدكرية التدي اثبتدوا فيدتناولنا  دالمحور الرابع فق

 م الفائقة في الدفاع عن ارضهم وعقيدتهم .    فيها شجاعته

 اوالً : الوقوف بوجه السلطة وانتقادها : 

لددم يتددورع قضدداة األندددلس فددي الوقددوف بوجدده الددوالة و األمددراء والخلفدداء و غيددرهم 

السيما في األمور التي ال عالقة بمصلحة البالد والرعية ، ولم تأخذهم في  ل  و وانتقادهم 

حفظت لنا المصادر العديد من المؤشرات على  ل  ، وعلى مر العصور ، لومة الئم ، وقد 

ففددي عهددد الددوالة وقددف القاضددي يحيددى بددن يزيددد التجيبددي
(0)

لي يوسددف بددن عبددد بوجدده الددوا 

ن خدددر والة األنددددلس ، عنددددما تفدددر بجددداريتين ل ميدددر عبدددد الدددرحمآالدددرحمن الفهدددر  ، 

قرطبة ، فأراد الفهر  أخذهما انتقاماً مدن  ( أثناء دخولهم711-777/هـ073-021الداخل)

السديما أن الدداخل عنددما والداخل ، فوقف بوجهه القاضي يحيى بن يزيد ومنعه من  لد  ، 

دخل قرطبة وجد نساء الفهر  وجواريه فأمر بحفظهن ولم يتعرض لهن  
(3)

  . 

(، وقف القاضي عمرو بدن عبدد   م131-777/هـ206-021وفي عهد اإلمارة)
(2)

 

(عنددما قدام م116-173/هدـ372-321موفقاً صلباً بوجده األميدر محمدد بدن عبدد الدرحمن )

 ،"ظلمت  وسأت ف مامتا م لت بالتستر على احد المطلوبين ، فأرسل إليه القاضي وقال لده : 

عهدف إلى رجٍل وقد سخذه حكمي مآويته وأترته ، تريد سن تمنت  الدتد سن ين تذ علاته"
(4)

 

 وهدده بأنه سوف يعاقبه على  ل . 

ولعل أكثر المواقف شدة بوجه السلطة وانتقادها ،  ل  الموقف الذ  وقفه القاضي 

منذر بن سعيد البلوطي
(7)

-211بوجه الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر لدين  ) 

غلب المصادر المختصة بتاريخ األندلس ، إ  كان أ( والذ  نقلته م160-103/هـ271
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، ء المشهورة ، انه بالغ في بنائهاالخليفة الناصر الدين   من شدة شغفه ببناء مدينة الزهرا

نشغل الخليفة ا، والتي كلفت ميزانية الدولة ، فوتزيين سقوفها بالياقوت والجواهر النفيسة 

عن حضور صالة الجمعة ثالث مرات ، فأراد القاضي أن يعظه وينتقده على تركه صالة 

ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  چ ، فقرأ في خطبته قوله تعالى:الجمعة 

ولما سمع  (6)چەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    

: "ما الحكم وولي عهده  ل  أدرك أن القاضي يريد توبيخه فقال لولده  الخليفة الناصر

وما سراد سراد منذر إال توباخي على رؤوس األشهاد مقال له ولده الدكم انه رجل صالح 

، فأمر الخليفة بفرش قصر الزهراء وأمر بأعداد الطعام وبعث إلى الفقهاء  إال خاراً"

سرير ملكه وتصدر  وكبار رجاالت الدولة والقضاة فحضروا ، وجلس الخليفة على

خر آ، فجلس خر الداخلين القاضي منذر بن سعيد وعليه ثياب متواضعة آالمجلس ، وكان 

"يا سمار المؤمنان إنما يق د خليفة بالتقدم ليجلس بجانبه فقال له : الناس ، فأشار إليه ال

وفي الوقت الذ  اخذ القوم  الرجل حاث انتهى إلاه المجلس ، وال يتخطى الرقاب"

، طرقاً برأسه إلى األرض وال يتكلميتأملون بناء القصر ويثنون على بنائه ، كان القاضي م

كيف رأيت هذا المجلس ؟ ، فقال القاضي : يا أمير فقال له الخليفة : وأنت أيها القاضي 

المؤمنين، ما ا أقول ل  والشيطان قد أملى ل  وزين ل  فعل  ، ولم يرض من  إال أن 

ېئ   ېئ  ېئ  چيجعل  كافراً ، فغضب الخليفة وقال : بما ا ؟ فتلى عليه قوله تعالى :

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

  ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻخب   

. فنكس الخليفة الناصر رأسه ، وبدأت دموعه تنحدر  (7) چٺ  ٿ  ٿ   ٿ 

ك   عنا ، وعن نفس  اجز على لحيته خشوعاً هلل تعالى ، فأقبل عليه القاضي وقال له :

الخليفة من خيراً وعن المسلمين واإلسالم خير الجزاء ، وكثر في الناس من أمثال " فقام 

مجلسه يستغفر   ، وانفض من حوله
(1)

 . 

يتضح من خالل  ل  ، أن الحكام فدي األنددلس كدانوا يتقبلدون النقدد مدن قضداتهم بكدل 

رحابة صدر ، ألنهم أدركوا مدى أهميدة المكاندة العلميدة الشدرعية التدي تمتدع بهدا القضداة ، 

وكانت لهم ثقة عالية بعلمهم وورعهم ، ومن جهة أخدرى لدم يكدن انتقداد القضداة لحكدامهم ، 

ه رعيتهم وصرف األموال في غير مواضدعها ألنهدا أمدوال عامدة . إال بسبب تقصيرهم تجا

 وهذا يدل على حرص قضاة األندلس على مصلحة البالد والعباد . 

 وما كان وقوف القضاة بوجه حكامهم إال إحقاقاً للحق وإرجاعه ألصدحابه ، فقدد  كدر

القاضددي محمددد بددن السددليم أن
(1)

-271وقددف بوجدده الخليفددة الحكددم الثدداني المستنصددر بدداهلل) 

( إلرجاع قطعة ارض كانت المرأة ، عنددما أراد الخليفدة ضدمها إلدى م176-160/هـ266

قصره وبنائها ، وبعد أن امتنعت عن بيعهدا أخدذها عمدال الخليفدة منهدا غصدباً ، وتدم بنائهدا 
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القاضددي ، فركددب القاضددي  وزرعهددا، حتددى أصددبحت بديعددة المنظددر ، فاشددتكت المددرأة عنددد

حماره، وجعل عليه خرجاً كبيراً ال يستطيع حمله إال بمساعدة جماعة من الرجدال، و هدب 

إلى قصر الخليفة فدخل عليده ، فتعجدب الخليفدة مدن  لد  وسدأل عدن سدبب مجديء القاضدي 

"سريتد مته هتذا الختر  متن تتراب هتذا الموعت  ، مت جت  بهذا الوقت ، فقال له القاضدي : 

 ة من تصرمه ، وسمر بملئه ، مقال له القاعي : سدل علاك سدالل ال لماء على الملوك الخلا

الدكماء سال ينقتل هتذا الختر  علتى الدمتار إال سنتا وسنت  ، ملتدك الخلا تة ، وقتال :  ات  

ذ سن نطتتوه هتتذا المكتتان نطاتتذ كلتتك سيهتتا القاعتتي ل مضكتتى القاعتتي وقتتال لتته : مكاتت  نطاتت

لقي وحلقك يوم القاامة وسنا شتريكك متي ام"تم"رعان ، مي حسجم ه من أض  س
(01)

فبكدى  

 من البناء والزروع إلى هذه المرأة .  ابكل ما فيهاألرض الخليفة وأمر بلرجاع 

، الددنيا علدى تحمدل العقوبدة بداآلخرةفضل قضاة األندلس الوقدوف بوجده السدلطة فدي 

جهه القاضي ، كان شدريكاً ألنهم كانوا يدركون أن السلطان أو الحاكم إ ا اخطأ ولم يقف بو

معه في اإلثم ، وهذا شعور من القاضي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في نشر العدل ورفع 

الظلم ، ومايلفت النظر في  ل  هو أسلوب قضداة األنددلس فدي انتقداد الحكدام واقنداعهم عدن 

عقداب   تدذكيرهم بداآلخرة و من خاللوإرجاع الحقوق إلى أصحابها اإلقالع عن الظلم ، 

 سبحانه وتعالى للعصاة . 

، ا هو عليه في الوقوف بوجه السلطةلم يستمر موقف القضاة في األندلس على ملكن 

-0110/هددـ433-211السدديما فددي أواخددر عصددر الحجابددة العامريددة وفددي فتددرة الفتنددة )

(التي شهدتها األندلس ، فقد سجلت لنا المصدادر غيداب الوقفدة الجدادة مدن القاضدي م0121

بوجدده السددلطان، ومنهددا شددهادة القاضددي ابددن  كددوان
(00)

وقضدداة األندددلس علددى عهددد توليددة  

الحاجب عبد الرحمن شنجول
(03)

لوالية العهد ، الذ  تجرأ على انتزاعها من الخليفة هشام  

المؤيد باهلل
(02)

  . 

وكددذل  عندددما قددام المهددد 
(04)

فددة هشددام ، وجدداء برجددل يهددود  بددالحجر علددى الخلي 

نه مات ، واحضر القاضي ابن  كوان ليصلي عليه ، ثدم بعدد فتدرة أخرجده ، وادعى ايشبهه

عندما رأى أصرار البربر على دخول قرطبة ، فأرسدل القاضدي نفسده إلقنداع البربدر علدى 

عدم دخول قرطبة ، وأن الخليفة مازال حياً ، فضح  البربر على القاضي واستهزؤوا به ، 

نه حيكيف يصلي عليه باألمس واليوم يقنعهم بأ
(07)

. الم يكن أجدر بالقاضدي أن يكدون لده  

موقفاً حازماً مع السلطان ، ونحن نعلم أن أسدالفه مدن القضداة وقفدوا بوجده حكدامهم ، علدى 

الرغم من شدتهم وسطوتهم ؟، ولكن يبدو أن األحداث التي مرت بها قرطبة جراء الخراب 

السلطان نفسه . وكان العديد  والدمار والفوضى نالت من مكانة القاضي كما نالت من مكانة

من الفقهاء الكبار قد غادروا قرطبة بسبب اندالع أحداث الفتنة إلدى مددن األنددلس األخدرى 
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مما جعل قرطبة بحاجه إلى الفقهاء الذين يسند لهم القضاء ويكونون قدادرين علدى الوقدوف 

 بوجه الخطأ الذ  يصدر عن الحاكم . 

 لخل اء : "انااً: تقديم المشورة لهمراء وا

اسهم قضاة األندلس ، وبشكل كبير في تقديم المشورة للحكام ، وفي كافة المجداالت ، 

بعددد أن أدرك حكددام األندددلس مدددى العلددم والددورع لدددى قضدداتهم ، فكانددت ثقددتهم كبيددرة بهددم 

وبرأيهم ، فأصبحت استشارتهم من األمدور المهمدة لددى الحكدام ، وقدد تهدر لندا مدن خدالل 

هناك أسماء بارزة من قضاة األندلس عملوا على تقديم المشورة للحكام وقد النصوص ، أن 

على الجاندب  المشورة ألقت هذه المشورة الخيرية بظاللها على الصالح العام .  ولم تقتصر

، وإنما تعدت  ل  حتى شدملت أمدور البنداء والسياسدة فعنددما أراد الخليفدة  فحسب الشرعي

زيددادة المسددجد الجددامع ، اجتمددع بالقاضددي منددذر بددن سددعيد  الحكددم الثدداني المستنصددر بدداهلل

البلوطي ، وجمع من الفقهاء للنظر في الزيادة ، وتقديم المشورة بهذا الخصوص
(06)

  . 

كما ورد في ترجمدة القاضدي اسدلم بدن عبدد العزيدز)
07

"رمات  الدرجتة ، وعلتو ( انده 

الهمة مي امدراك ، م روف النصادة وامخالص لهمراء"
(01)

  . 

مدة والخاصدة ، أثدراً كبيدراً فدي اعتمداد اان لخبرة القضاة في األندلس في األمور العك

حكام األندلس على مشورتهم ، فكانوا المرجع األول للحكام فدي كدل صدغيرة وكبيدرة ، فقدد 

كان القاضي احمد بن  كوان في بداية عهد الدولة العامرية ال يفارق الحاجب المنصور بدن 

-213( ، وكذل  ابنه الحاجب عبدد الملد  المظفدر)م0110-176/هـ213-266أبي عامر)

معظددم وقتدده ، وكددانوا يأخددذون برأيدده ومشددورته ، بعددد أن عرفددا  (م0110-0110/هددـ211

تدداً داخددل نجددام مشددورته وصددواب رأيدده ، وقددد  كددر أن المنصددور بددن عددامر خصددص لدده بي

ا يحتدا  إليده فدي خدر النهدار بنفسده ، ويجلدس معده ، فيشداوره بكدل مدآقصره ، وكدان يأتيده 

سدأله مسدألة تخصده طيلدة حياتده ، أو مدن الجددير بالدذكر أن القاضدي لدم ياستقامة دولته ، و

تحقيق حاجه لنفسه ، وإنما اقتصدرت مشدورته علدى مدا يخدص مصدلحة الدبالد ، ولدم يقطدع 

الحاجدب المنصدور ، وال ابنده الحاجدب المظفدر أمدراً دونده إلدى أن ماتدا ، وكدان محلده عنددد 

المنصور فوق محل الوزراء وطبقات العمالالحاجب 
(01)

  . 

 "الثاً: المناص  السااأاة وامدارية التي توالها قلاة األندلس :

أسددهم قضدداة األندددلس فددي إدارة الوتددائف والخطددط السياسددية واإلداريددة إلددى جانددب 

، طلمية والقيادية إلدارة تل  الخطتوليهم منصب القضاء ، وقد ساعدهم في  ل  قدراتهم الع

 فكان لهم دور كبير في إدارتها . ومن هذه الخطط : 

األندددلس خددالل عهددد الفددتح  : لددم تكددن خطددة الددوزارة قائمددة فدديخطتتة التتو ارة  -1

، ألن األندلس كانت تابعة ادارياً لوالية الشمال األفريقي ، وبعد وصول األمير عبدد والوالة

الرحمن الداخل إلى األندلس وإقامة اإلمارة بدأت تظهر معظم نظم الدولة المسدتقلة بمدا فدي 
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 ل  منصب الوزارة ، فقد اتخذ األميدر الدداخل عددداً مدن الدوزراء الدذين كدان لهدم دور فدي 

ثم بعد  ل  اتسعت خطة الوزارة في األندلس بشكل ملحوتإدارة دولته ، 
(31)

  . 

ولسنا بصدد سرد التطور التاريخي لهذه الخطة في األندلس ، وإنما لبيدان دور قضداة 

األندلس بلدارتها ، فقد تدولى عددد مدن قضداة األنددلس منصدب الدوزير بعدد أو قبدل منصدب 

واحددد ، فقددد جدداء فددي ترجمددة  القاضددي ، ومددنهم مددن جمعددت لدده الددوزارة والقضدداء فددي آن

القاضي النضر بن سلمه
(30)

هدـ( اسدتوزره بعدد أن 211-377أن األمير عبد   بن محمدد) 

تولى منصب القضاء
(33)

 . وهذا يشير إلى الجمع بين السلطتين القضائية والتنفيذية .  

ومن القضداة الدذين جمدع لهدم منصدبين معداً القاضدي أبدو المطدراف عبدد الدرحمن بدن 

فطيس 
(32)

، و ل  على عهد الحاجب المظفر عبد المل  بن ابي عامر
(34)

  . 

كما ولي القاضدي احمدد بدن  كدوان الدوزارة مجموعدة مدع القضداء أيدام الحاجدب عبدد 

الرحمن شنجول
(37)

. وكذل  القاضي يونس بن عبد   المعروف بابن الصفار 
(36)

جمع له  

الوزارة مع القضاء أيام حكم الدولة العامرية
(37)

  . 

لشددرطة فددي األندددلس صدداحب الليددل وقسددمت ايسددمى صدداحب  خطتتة الشتتر ة : -2

الشرطة في األندلس إلى شرطة كبرى وشرطة صغرى .أما الكبرى لمحاسبة أهل المراتب 

السلطانية ، وأما الصغرى لمحاسبة العامة مدن النداس
(31)

. وقدد اسدتحدث فدي عهدد الخليفدة  

طة الوسطىعبد الرحمن الثالث الناصر لدين   منصب الشر
(31)

  . 

استخدم منصب الشرطة لحفظ األمن والنظام . والحفات علدى صديانة الممتلكدات وقد  

العامددة ، وكددبح المعتدددين ، والحددد مددن وقددوع الجريمددة ، ومعاقبددة شددارب الخمددر وصدداحب 

الزنا
(21)

  . 

نهم كددانوا لاألمددراء والخلفدداء فددي األندددلس ، فددونظددراً ألهميددة منصددب الشددرطة لدددى 

أسندت هذه الخطة لعدد من قضاة وقد  إلدارتها ، لديه القدرة والكفاءة العالية   منيختارون 

القاضي موسدى األندلس ، ففي عهد األمير محمد بن عبد الرحمن األوسط تولى هذه الخطة 

منصددب القضدداء بددن زيدداد إلددى جانددب 
(20)

خددر علددى الجمددع بددين التددداخل بددين آوهددذا مثددل  

 .    جديد في النظم العربية اإلسالميةليس ب السلطات في األندلس ، وهو أمر

واسند الخليفة الحكم الثاني المستنصر باهلل خطدة الشدرطة إلدى قاضديه محمدد بدن أبدي 

عامر في اشبيلية
(23)

. كما ولي القاضي احمد بن نصر بن خالد أحكدام الشدرطة إلدى جاندب  

القضاء في كوره جيان أيضاً 
(22)

 بن محمد بدن عبدد   كما تولى القاضي أبو محمد عبد   

م( منصدب الشدرطة إلدى جاندب القضداء فدي كدوره البيدرة  160هدـ / 270بن أبي دلديم )ت 

على عهد الخليفة الحكم الثاني المستنصر باهلل
(24)

 . 

القاضدي ،ومن قضاة الدولة العامريدة الدذين تولدوا خطدة الشدرطة إلدى جاندب القضداء 

م( بدأمر مدن الحاجدب المنصدور بدن  0116هدـ / 217عبد الرحمن بن محمد الرعيندي )ت 
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أبي عامر في مدينة استجة
(27)

. وكذل  القاضي أبو عبد   محمد بن يحيى المعروف بابن  

م( أحكام الشرطة إلى جانب القضاء في كدوره جيدان0127هـ /  431برطال )
(26)

وكدذل   

القاضي قاسم بن محمد بن قاسم بن سيّار الذ  تدولى المنصدبين معداً فدي اشدبيلية
(27)

واسدند  

إلى القاضي علي بن محمد بن أبي الحسين منصدب الشدرطة الصدغرى إلدى جاندب القضداء 

في احد ثغور األندلس ، وتم مضاعفة راتبه إلى ثالثين ديناراً 
(21)

  . 

يدة عدن هدذه الخطدة ، إال أن صداحبها يسدمى فر معلومات وافاال تتو خطة الرد : -3

صددداحب رد لمدددا رد عليددده األحكدددام ، وكدددان يحكدددم فيمدددا اسدددتراب بددده الحكدددام وردوه عدددن 

أنفسهم
(21)

. وهي خطة تشبه خطة المظالم في الشرق ، وقد استعمل أهل األندلس مصطلح  

لتين ثدم تدم المظالم للتعبير عن هذه الخطة في بعض األحيدان ، إال أن الخطتدين كانتدا منفصد

دمجهما فيما بعد
(41)

  . 

وألهمية هذه الخطة فدي األنددلس تدم إسدنادها إلدى كبدار الفقهداء والعلمداء ، وغالبداً مدا 

يتولى الفقيه هذه الخطة ثم يتولى بعدها القضاء ، غير أن عدداً مدن قضداة األنددلس أسدهموا 

د األميدر محمدد بدن بلدارة هذه الخطة مع القضاء ، ومنهم القاضي موسى بن زياد على عهد

عبد الرحمن األوسط
(40)

والقاضي عبد المل  بن منذر بن سعيد البلوطي ، الذ  تولى خطة  

الرد مع الفقهاء في مدينة فحص البلوط
(43)

  . 

ومن قضاة الدولة العامرية الذين تولوا هذه الخطة إلدى جاندب القضداء القاضدي احمدد 

بن  كوان أيام الحاجب المنصور بن أبي عامر
(42)

 227والقاضي أيوب بن عمر البكر  ) 

م( الذ  تولى خطة الرد إلى جانب القضاء في بلدة لبلة0117 – 146هـ /  211 –
(44)

 . 

يعرف من يتدولى هدذه الخطدة بصداحب السدوق ، ومهمتده النظدر  خطة السوه : -4

 أمددورفددي األسددواق ومددا يجددر  بهددا مددن غددك ، ويتفقددد المكاييددل والمددوازين وغيرهددا مددن 

حين تعرف هذه الخطة في المشرق بالحسبة ويسمى صاحبها بالمتحسب، في السوق
(47)

  . 

والشدد  أن أهددل األندددلس كددانوا يسددمون خطددة السددوق فددي بدايددة عهددد الدولددة األمويددة 

بوالية الحسبة
(46)

، ير بخطة القضاء والشرطة والمظالم. وقد ارتبطت هذه الخطة بشكل كب 

األميدر أو الخليفدة بعدد استشدارة قاضدي  ويتم تعيدين صداحب السدوق فدي االنددلس بدأمر مدن

الجماعة بقرطبة وقضاة الكور واألقاليم األخرى
(47)

  . 

كان صاحب السوق في األندلس يتقاضى راتباً من بيت المال ، و كر أن األميدر عبدد 

الرحمن األوسط هو من جعل هدذه الخطدة منفصدلة عدن غيرهدا مدن الخطدط ، وجعدل رزق 

هر صاحبها ثالثين ديناراً كل ش
(41)

  . 

من قضاة األندلس هذه الخطة إلى جانب القضاء ، ومنهم القاضي احمد بن  تولى عدد

نصددر بددن خالددد قاضددي كددوره جيددان علددى عهددد الخليفددة الحكددم الثدداني المستنصددر بدداهلل
(41)

  .
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م( بدأمر مدن 0116هدـ / 217والقاضي أبو المطراف عبد الرحمن بن محمدد الرعيندي )ت 

امرالحاجب المنصور بن أبي ع
(71)

  

خطة السكة : اختلفدت الروايدات حدول البددايات األولدى لظهدور هدذه الخطدة فدي  -5

وسدط ، الددذ  قدام بأحددداث دار األنددلس ، وقيدل أن أول مددن أنشدأها األميددر عبدد الددرحمن اال

السكة بقرطبة وضرب الدراهم باسمه
(70)

إال انه ال يمكن التسليم لذل  ، فقد اثبت أن العملة  

هدـ /  11ضرب منذ عهد الوالة ، وقد وجد ديندار ضدرب باألنددلس سدنة في األندلس كانت ت

م701 – 707هـ /011 – 17م في عهد الولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي   706
(73)

  . 

تطورت هذه الخطة باألندلس إلى أن تم إنشاء دار للسكة في قرطبة على عهد الخليفة 

م . والغرض من إنشاء هذه الخطة 131/ هـ 206عبد الرحمن الثالث الناصر لدين   سنة 

لمنع عمليات الغدك والتددليس فدي العملدة ، وكدان صداحبها يعدرف باألنددلس باسدم صداحب 

السكة أو صاحب خطة السكة
(72)

  . 

ومن القضاة الذين تولوا هذه الخطة إلى جانب القضاء القاضدي محمدد بدن أبدي عدامر 

القضاء على عهد الخليفة الحكدم الثداني  المعا فر  الذ  كان متصرفاً بعدة خطط إلى جانب

المستنصر باهلل
(74)

  . 

 راب اُ: إأهاماف قلاة األندلس مي الواجضاف ال سكرية :

لم تقتصر إسهامات قضاة األندلس في الحياة السياسية واإلدارية فحسدب وإنمدا كاندت 

لهم إسهامات واضحة في الواجبات العسكرية ، وقد اثبتوا كفاءة عالية بالواجبات العسكرية 

، وهدذا دليدل علدى شدجاعة اليهم وعلى مر العصور في األندلسالتي شاركوا بها أو اسندت 

تضحية في سبيل الدفاع عن دينهم وأرضهم ، فضالً عن انه جزء من القضاة واستعدادهم لل

واجبهم الشرعي ، فقد وقف قضاة األندلس جنباً إلى جنب مع قدادة الجيدوش  لقتدال األعدداء 

والمتمردين ، بل أن عدداً مدنهم أسدندت لده مهمدة قيدادة الجديك ، فضدالً عدن استشدهاد عددد 

م شأن سائر العلماء في االندلس فكانوا يتقدمون منهم في سوم المعارك . وهم في هذا شأنه

 الصفوف في ساحات المعارك دفاعاً عن العقيدة وأهلها وديارها . 

العسكرية، ومنهم  موواجباته ماشتهر عدد من قضاة األندلس في عهد اإلمارة بصفاته

القاضي معاوية بن صالح الحضرمي 
(77)

، الذ  كان يكلدف بواجبدات عسدكرية إلدى جاندب 

ضاء ، فعندما غزا األمير عبد الرحمن الداخل سرقسطة إلخضاع المتمردين فيها ، كدان الق

وهو يرتد  زيه العسكر  الكامل ،  ىبن صالح في صفوف المقاتلين األولالقاضي معاوية 

وال يبرم مكانه حتى تنتهي الحرب
(76)

  . 

أما القاضي الفر  بن كنانة
(77)

ثبت انه غدزا  فكان معروفاً بفروسيته وشجاعته ، وقد 

مددع القائددد عبددد الكددريم عبددد الواحددد بددن مغيددث الرومددي ، احددد كبددار قددادة الجدديك فددي عهددد 
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اإلمارة، وكان معقوداً له على لواء جند كدوره شدذونة إلدى بلدد جليقيدة فدي الثغدر األقصدى ، 

وقد اثبت في هذه الغزوة شجاعةً فائقة ، وقتل من جنود النصارى الكثير
(71)

 . 

ة األموية حفظت لنا المصادر أسماء عدد من القضاة الذين خرجوا وفي عصر الخالف

، فقد جاء في ترجمة القاضدي  السرايا للجهاد ، وكان لهم دور عسكر  متميز على رؤوس

محمد بن عبد   بن ابي عيسى
(71)

، انه كدان ال يفدارق لبداس الحدرب ، وكدان الخليفدة عبدد 

لثغور واإلشراف عليهدا، وإدخالهدا الحدرب ، الرحمن الثالث يعتمد عليه في ترتيب جيوش ا

وكان على رأس أول سرية خرجت إلى بالد الحرب في عهده
(61)

  . 

وكذل  القاضي جحداف بدن يمدن
(60)

، الدذ  واله الخليفدة عبدد الدرحمن الثالدث قضداء  

مدينة بلنسية
(63)

، فقد استشهد في غزوة الخندق الشهيرة سنة  . كان له دور عسكر  متميز 

م121هـ /237
(62)

  . 

كما أسهم قضاة األندلس في تشجيع المقاتلين على القتال ، وحثهم على الجهاد فعنددما 

أحضدر القاضدي محمدد أراد الخليفة الحكم الثاني المستنصر باهلل عقد لواء إحددى الغدزوات 

بن يوسف ، قاضي مدينة قبرة
(64)

فدع اللدواء ، فقدرأ سدورة الفدتح ، ورفدع اللدواء ، وأمره بر 

بالتكبير والتحميد والتهليل ، ولّج بالدعاء واالبتهال الى   ، فأعطى للمقاتلين دفعة معنوية 

كبيرة في تل  الغزوة
(67)

 . 

امددا قضدداة الدولددة العامريددة ، فلددم يكونددوا أقددل دوراً ممددن سددبقهم فددي الواجبددات  

الى ساحات القتال ، حتى ان بعضهم لم يتخلدف عدن غدزوة ،  العسكرية ، فقد رافقوا الجيك

مثل القاضي أحمد بن  كوان ، الذ  كان مرافقاً للحاجب المنصدور فدي جميدع غزواتده ولدم 

يفارقه
(66)

 . 

وكذل  القاضي الحسن بن عبد  الجذامي ، قاضي مدينة ريدة 
(67)

، الدذ  رافدق  

كر انه كان شجاعاً في مالقداة االعدداء ، الحاجب المنصور أيضاً في معظم غزواته ، وقد  

، ومدن  "ال يجتم   امر وقاتلته متي النتار سبتداً":  وكان يتذكر عند قتاله قول رسول   

شدة شغفه لنيل الشهادة نال شرفها في إحدى غزواته مع الحاجب المنصور بن ابدي عدامر، 

بعد ان ابلى بالًء حسناً 
(61)

. 

االندلس ، فقد كانت شاهدة على استشهاد عددد مدن  أما أحداث الفتنة التي شهدتها 

 القضاة في االندلس في تل  الفترة .

ومن القضاة الذين استشهدوا باحداث الفتنة أيضاً ، القاضي ابو عبد  محمد بدن  

عيسى المريني ، قاضي مدينة تطيلة
(61)

بالشدجاعة ومثدابراً علدى الجهداد  ، وكان موصدوفاً  

م0111هـ / 411د  مع البربر سنة د استشهد في حرب المهقو
(71)

 . 

فضالً عن القاضي سعيد بن محسن قاضي مدينة سالم ، الذ  كدان مواتبداً علدى  

م0101هـ / 410الجهاد ، واستشهد أيضاً في أحداث الفتنة ، سنة 
(70)

 . 
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ومنهم القاضي ابو الوليد بدن الفرضدي  
(73)

، ، الدذ  تدولى القضداء فدي عددة مددن

م ، و كر انه في رحلته الى الحج تعلق 0103هـ / 412اث الفتنة سنة الذ  استشهد في أحد

بأستار الكعبة ، وسأل   الشهادة ، فذكر مدن رآه بدين القتلدى وهدو فدي رمقده األخيدر يدردد 

"ال يكلتتم سحتتد متتي أتتضال م وم سعلتم بمتتن يكلتتم متتي أتتضاله إال جتتاء :  قدول رسددول   

اللون لون الدم والريح ريح المسك" وجرحه يوم القاامة يَثْ ُ  دماً 
(72)

 . 

 الخاتمة

 تبين لنا من خالل صفحات هذا البحث ما يلي : 

كان لوقوف قضاة األندلس بوجه السلطان األثر البالغ في نشر روم العدل  -0

هم لومة الئم في انتقاد السلطة ومحاسبتها ذوالمساواة ومنع الظلم عن الرعية ولم تأخ

والسيما فيما يتعلق بمصلحة البالد ،وفضلوا الوقوف بوجه السلطة في الدنيا على تحمل 

العقوبة في االخرة ،ادراكاً منهم أن السلطان ا ا اخطأ ولم يقف بوجهه القاضي كان شريكاً 

 له في االثم . 

مراء والخلفاء ،نظراً لمكانة القاضي تعددت اوجه المشورة لقضاة األندلس من اال -3

 . ظاللها الخيرية على الصالح العامالدينية والعلمية واالجتماعية،وقد القت مشورة القضاة ب

تمتع قضاة االندلس بمكانة عالية عند االمراء والخلفاء وعامة الناس في االندلس .  -3
كما تدر  القاضي الدارية والعسكرية, الذلك أسندت اليهم العديد من المناصب السياسية و 

في االندلس في عدة مناصب إدارية قبل توليه منصب القضاء مثل الكتابة والشورى 

وتحمل اعباء  ءر مهارات القاضي وقدراته على إداوخطة الرد . مما اسهم في تطو

المنصب ، فقد الحظنا ان بعض قضاة االندلس كانوا يفضلون الجلوس معتمدين على 

هم في الكتابة والشورى دون االستعانة بكاتب او فقيه مشاور مثل القاضي محمد بن خبرت

 بشير والقاضي مصعب بن عمران.

ا في وواسهم ،لواجبات العسكرية التي كلفوا بهااثبت قضاة االندلس شجاعة فائقة في ا -4

   منهم استشهد في ساحات المعارك. عدداً  تهم أنعرفع معنويات المقاتلين ،ودليل شجا

 المصادر والمراج : 

 القرآن الكريم . 

 .م(0371هـ/671اعي البلنسي ، )ت ابن األبار ، أبو عبد  محمد بن عبد  بن أبي بكر القض -

التكملة لكتاب الصلة ، تحقيق عبد السدالم هدراس ، )دار الفكدر ،     بيدروت  -0

 م( .0117، 

 م(.0162 ،)القاهــرة،    0الحلة السيراء ، تحقيق حسين مؤنس ،ط -3  

 م (، 710هـ/067البخار  ، محمد بن اسماعيل ، )ت -

صددحيح البخددار  ، تحقيددق محمددد زهيددر بددن ناصددر ، دار طددوق النجدداة، )ب ك ،  -2             

 هـ ( .  0433
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 ، م(0047هـ / 743ابن بسام الشنتريني، أبو الحسن علي ، )ت -

)الددار العربيدة  0الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق إحسان عبداس،ط-4 

 (.0171للكتاب، تونس ،  

 م( ، 0013هـ / 771ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد المل  بن مسعود األنصار ، )ت -

، مكتبدة الخدانجي ، )ب ك  3كتاب الصلة ، تحقيق السديد عدزت العطدار ، ط -7 

 م(. 0177، 

 م (، 113هـ/371لترمذ  ، أبو عيسى محمد بن عيسى ، )تا -

الجامع الكبير )سنن الترمذ ( ، تحقيق احمد محمد شاكر و فؤاد عبد البداقي  -6 

 م ( .0177، ) مصر ، 

 الجنابي ، اسماعيل مجبل حمد  -

اجسدتير م ، رسدالة م0121-777هـ/433-021وزراء الدولة االموية في االندلس  -7                   

 م . 3111غير منشورة ، جامعة االنبار ، كلية االداب ، 

 م(، 167هـ/274عا  التميمي الدارمي )تمحمد بن حبان بن احمد بن حبان بن ابن حبان ،م -

 (.  0172،دائرة المعارف العثمانية ،) الهند، 0الثقات ، ط -1           

 م(، 0441هـ/173ابن حجر العسقالني، ابو الفضل احمد بن علي بن محمد،)ت  -

 هـ (.0236تهذيب التهذيب ،مطبعة دائرة ا النظامية ،) الهند،   -1           

هددـ / 411الحميددد  ، أبددو عبددد   محمددد بددن أبددي نصددر فتددوم بددن عبددد  بددن حميددد، )ت -

 م( ، 0117

، )القداهرة 3ي تاريخ علماء األندلس ، تحقيق إبدراهيم االبيدار  ،طجذوة المقتبس ف -01            

 م(. 0111، 

 م( ،0236هـ/ 737الحمير  ، أبو عبد  محمد بن عبد  بن منعم ، )ت على االرجح  -

صفة جزيرة األندلس ، منتخبة من كتداب الدروض المعطدار فدي خبدر األقطدار ، نشدر  -00   

 م(. 0111يل ، بيروت، ، )دار الج3ليفي بروفنسال ،ط

 م( ،0176هـ / 461ابن حيان القرطبي، أبو مروان حيان بن خلف ، )ت  -

المقتبس في تاريخ رجال األندلس ، القسم الثالث ، نشر ملشورم انطونيدة ، )بداريس  -03           

 م(.0127

تا ، )مدريددد ، المقتدبس فدي تدداريخ رجدال األندددلس ، القسدم الخدامس ، نشددر ب شدالمي -02           

 م( . 0171

، )بيددروت 0المقتددبس فددي أخبددار بلددد األندددلس ، تحقيددق صددالم الدددين الهددوار ،ط -04          

 م(.3116

 ،م0022هـ/731نصر الفتح بن محمد بن عبيد   القيسي،)تابن خاقان، أبو  -

مطمدح األنفدس ومسدرم التددأننس فدي ملدح اهدل األندددلس ،تحقيدق محمدد علدي شددوابكة  -07         

 م(. 0112،مؤسسة الرسالة )بيروت ، 0،ط

 م (،170/ـه260الخشني ، محمد بن الحارث ،)ت -

، دار الكتددداب المصدددر  ،) القددداهرة  3قضددداة قرطبدددة ،تحقيدددق ابدددراهيم االبيدددار  ،ط -06      

 م (. 0111،

،دار الكتددب  0ر الفقهدداء والمحدددثين ،وضددع حواشدديه سددالم مصددطفى البدددر  ،طأخبددا -07          

 م ( . 0114العلمية ،) بيروت ، 
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 م(،274هـ/ 776ابن الخطيب الغرناطي،أبو عبد  محمد بن عبد  بن سعيد ،) -

، )دار الكتدب العلميدة ، 0اإلحاطة في أخبار غرناطة ، تحقيدق يوسدف علدي طويدل ،ط -01        

 م(. 3112بيروت ، 

أعمددال األعددالم فدديمن بويددع قبددل االحددتالم  مددن ملددوك اإلسددالم، تحقيددق سددعيد كسددرو   -01        

 . 3م( ،  3112، )دار الكتب العلمية ، بيروت ، 0حسن ،ط

 م( ،0417هـ/111ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ،)ت -

 م ( . 3111لمختار ، )القاهرة ، ، مؤسسة ا 0، تحقيق يحيى مراد ،ط مقدمة ال -31        

 الخلف ، سالم بن عبد    -

 م(.  3110نظم حكم االمويين ورسومهم في االندلس ، ) السعودية ،  -30    

اهيم بددددن ابددددي بكددددر ، ابددددن خلكددددان ، ابددددو العبدددداس شددددمس الدددددين احمددددد بددددن محمددددد بددددن ابددددر

 (، م0313هـ/610)ت

لزمدان، تحقيدق احسدان عبداس ، دار صدادر ،) بيدروت وفيات االعيان وانباء ابنداء ا -33           

 م( . 0114،

 م( ، 0247 /هـ 741الذهبي ، شمس الدين ابو عبد  محمد بن احمد بن عثمان ، )ت -

،  0تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ، تحقيق عمر عبد السدالم تددمر  ،ط -32           

 م(.0171)بيروت ، 

، مؤسسددة الرسددالة ،  2اعددالم النددبالء ، تحقيددق مجموعددة مددن المحققددين ، ط سددير -34           

 م (. 0117)بيروت ، 

 م ( . 0111تذكرة الحفات ، دار الكتب العلمية ، )بيروت ،  -37

 م( ، 0371هـ/617ابن سعيد ، أبو الحسن علي بن موسى  األندلسي ، )ت -

دار المعدارف ، ، )3المغرب في حلى المغدرب ، تحقيدق شدوقي ضديف،ط -36 

 (.0171القاهرة ، 

 م( ، 0717ه/100السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ،)ت -

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق محمد ابو الفضل ابدراهيم  -37

 ،المكتبة العصرية ، )لبنان، ب ت ( .

 م(،0203هـ/703)تابن عذار  ، أبو العباس احمد محمد المراكشي ،  -

س كدوالن وليفدي  –البيان المغرب في أخبار األندلس والمغدرب ، تحقيدق    -31

 . 3بروفنسال ، )دار الثقافة ، بيروت ، د ت( ،  

البيددان المغددرب فددي أخبددار األندددلس والمغددرب ، تحقيددق ليفددي بروفنسددال ،  -31

 . 2)بيروت ، ب ت( ،  

 م(، 0077هـ/770بة   ، ) تابن عساكر ، ابو القاسم علي بن الحسن ه -

تدداريخ دمشددق ، تحقيددق عمددرو بددن غرامددة العمددور  ، دار الفكددر ، ) بيددروت ،  -21           

 م(. 0117

 م(،0671هـ / 0111ابن العماد الحنبلي ، أبو فالم عبد الحي  ، )ت  -

شذرات الذهب في أخبار مدن  هدب ، تحقيدق محمدود االرنداؤوط ،دار ابدن  -20 

 م( .0116،  كثير ) دمشق

 م(، 0041هـ/744عياض ، ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض ، ) ت -

ترتيب المدارك وتقريب المسال  لمعرفة اعالم مذهب االمام مال  ، تحقيق احمد  -23         

 بكر محمود ، دار مكتبة الحياة ، ) بيروت، ب ت (. 



   واالدارية والعسكرية إسهامات قضاة األندلس في الحياة السياسية

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                            مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

010 

 م(، 0216هـ/711ابن فرحون المالكي ، برهان الدين بن علي بن محمد ، )ت -

الددديبا  المددذهب فددي معرفددة اعيددان المددذهب ، تحقيددق احمددد االحمددد  ،  -22              

 مكتبة دار التراث ،)بيروت ، ب ت ( . 

 م( ، 0103هـ/ 412ابن الفرضي ، أبو الوليد عبد  بن محمد )ت  -

، )القدددداهرة ، 3تدددداريخ علمدددداء األندددددلس ، تحقيددددق إبددددراهيم االبيددددار  ،ط -24 

 م(.0111

 الكبيسي ، خليل ابراهيم  -

دور الفقهددداء فدددي الحيددداة السياسدددية واالجتماعيدددة باالنددددلس فدددي عصدددر  االمدددارة  -27      

 م(. 0112والخالفة ، دار البشائر ، )بيروت ، 

 مجهول المؤلف ،  -

 م(.0112 كر بالد االندلس ، تحقيق لويس مولينا ، ) مدريد،  -26            

 م( ،0620هـ/0140الدين احمد بن محمد التلمساني ، )تالمقر  ،  شهاب  -

نفددح الطيددب مددن غصددن األندددلس الرطيددب و كددر وزيرهددا لسددان الدددين ابددن  -27

 م( .0167الخطيب ، تحقيق إحسان عباس ، )بيروت ، 

ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض ، تحقيق مصدطفى السدقا واخدرون  -21

 م(.  0121القاهرة ،  ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، )

 م( ،0211هـ/ 712النباهي ، أبو الحسن علي بن عبد  بن محمد ، )ت قبل  -

تاريخ قضاة األندلس ،المسدمى المرقبدة العليدا فديمن يسدحق القضداء والفتيدا ،  -21

 م(. 0112تحقيق لجنة من احياء التراث العربي ، دار االفاق الجديدة ، )بيروت ، 

 م( ،0223هـ/ 722ن احمد بن عبد الوهاب ، )ت النوير  ، شهاب الدي -

نهاية األرب في فنون األدب ، تحقيدق احمدد كمدال زكدي ، )الهيلدة المصدرية  -41

م( ،   0114العامة للكتاب ، 
32 

 ،الخاص باألندلس .

 م(،0331هـ/636ياقوت الحمو  ، شهاب الدين أبو عبد  ياقوت بن عبد  ، )ت -

 م(.0117معجم البلدان ، دار صادر ، )بيروت ،  -40   

معجم االدباء ، راجعته وزارة المعدارف العموميدة ، دار احيداء التدراث العربدي  -43                

 ، )بيروت ،ب ت (. 

 الهوامك
                                                 

؛ ابن الفرضي ، تاريخ علماء االندلس  47الخشني ، قضاة قرطبة، صحول ترجمته ينظر:  (0)

؛ النباهي ،  1/236؛ الذهبي ، تاريخ االسالم ،  1/346؛ الذهبي ، سير اعالم النبالء،  3/074

 .   42تاريخ قضاة االندلس ، ص
(3)

 . 41الخشني ، قضاة قرطبة ، ص 

 . 0/073؛ ابن سعيد ، المغرب ،  043الخشني ، قضاة قرطبة، ص حول ترجمته ينظر: (2)
(4)

 .  071الخشني ، قضاة قرطبة ، ص 

؛  0/237؛ ابن خاقان   ، مطمح االنفس،  327حول ترجمته ينظر: الخشني ، قضاة قرطبة، ص( 7)

سير ،  ؛ الذهبي ، 3/210/   ؛ السيوطي ، بغية الوعاة ، 01ياقوت ، الحمو  ، معجم  االدباء ، 

 .     0/273؛ المقر  ، نفح الطيب،  3/372؛المقر  ، ازهار الرياض،  06/074

 .031،031،021،020( سورة الشعراء، اآليات 6)
(7)

 . - 27 – 24 – 22، ،اآلياتسورة الزخرف  
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(1)

ابن  06/077، الذهبي ، سير أعالم النبالء ،  211 – 211/ 32ينظر ، النوبر  ، نهاية األرب ،  

،  066 -067، مجهول ،  كر بالد األندلس ، ص 41 -3/21طيب الغرناطي أعمال اإلعالم ، الخ

 .  3/310، المقر  أزهار الرياض ،  770- 0/771المقر  نفح الطيب ، 

 0/42؛ ابن الفرضي ، تاريخ علماءاالندلس،  321حول ترجمته ينظر: الخشني ، قضاة قرطبة، ص( 1)

. النباهي ، تاريخ قضاة  0/371. ابن فرحون ، الديبا  المذهب،  4/740، عياض ، ترتيب المدارك، 

 . 77االندلس، ص
(01)

 .  32/410النوبر  ، نهاية أألرب ،  

؛ عياض ، ترتيب المدارك ا،  0/314حول ترجمته ينظر: ابن الفرضي ، تاريخ علماء االندلس، ( 00)

 . 27؛ ابن بشكوال ، الصلة ، ص 4/663

ن بن المنصور بن أبي عامر ،كنيته أبو المطرف ،وتلقب بالمأمون والناصر لدين وهو عبد الرحم( 03)

  ،تولى الحكم وعمره خمس وعشرون سنة ،لقب بشنجول منذ حداثته أو شانجه الصغير أ  

األحمق ،وإنما لقب بذل  ،ألنه كان حفيداً لشا نسو بن غرسيه ملل  نافار ،وكانت أمه نافاريه 

أبي عامر ،واعتنقت اإلسالم وسميت عبده وكان ولدها عبد الرحمن أشبه  تزوجها المنصور بن

-2/21؛ ابن عذار  ، البيان المغرب ، 0/371الناس بجده ، ينظر : ابن األبار ، الحلة السيراء ، 

 .   3/17؛ ابن الخطيب الغرناطي ، أعمال األعالم ،  21
 
(02)

 . 3/17، ابن الخطيب الغرناطي ، أعمال األعالم ،  0/370ابن اآلبار ، الحلة السيراء ،  

وهو محمد بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الثالث ،لقبه المهد  ،وكنيته أبو الوليد ، أمه اسمها ( 04)

م خلع الخليفة هـ ، تولى الحكم مرتين ، األولى يو266مزنه،وتعرف بالعرجاء لخلع كان فيها ، ولد سنة 

هـ ، وكانت تسعة أشهر ، واالخرى بعد بعد تولي سليمان المستعين ، وكانت تسعة 211هشام المؤيد سنة 

؛ ابن الخطيب الغرناطي، أعمال األعالم ،  3/47وأربعين يوماً ، ينظر : الحميد  ، جذوة المقتبس ، 

3/013-012  . 
(07)

 .  2/77ابن عذار   ، البيان المغرب ،  
(06)

 .  3/326ابن عذار  ، البيان المغرب ،  

؛ ابن  20؛ الخشني ، اخبار الفقهاء، ص 303الخشني ، قضاة قرطبة، صحول ترجمته ينظر: ( 07)

؛ ابن الخطيب ، االحاطة ،  0/367؛الحميد ، جذوة المقتبس،  0/067الفرضي ، تاريخ علماء االندلس، 

0/21 . 
(01)

 .  0/331ابن الخطيب الغرناطي ، اإلحاطة ،  
(01)

؛ النباهي ، تاريخ قضاة  21، ابن بشكوال ، الصلة ، ص 4/662عياض ، ترتيب المدارك ،  

 .   17األندلس ، ص
(31)

حول التطور التاريخي لحظة الوزارة في األندلس ، ينظر : الجنابي ، إسماعيل مجبل حمد ، وزراء  

( ، رسالة ماجستير غير منشورة م 0120 – 777هـ /  433 – 0211الدولة األموية في األندلس )

 وبعدها .    31م ، ص3111، كلية اآلداب / جامعة أألنبار ، 

 . 0/072؛ ابن سعيد ، المغرب ،  016الخشني ، قضاة قرطبة، صحول ترجمته ينظر: ( 30)
(22)

 .  0/032؛ ابن اآلبار ، الحلة السيراء ،  6ابن حيان ، المقتبس )انطو نية( ، ص 

 .311؛ ابن بشكوال ، الصلة ، ص 0/077ينظر: ابن سعيد ، المغرب ،  (حول ترجمته32)
(34)

 .  17؛ النباهي ، تاريخ قضاة األندلس ، ص 311ابن بشكوال ، الصلة ، ص 
(37)

 .  7/664عياض ، ترتيب المدارك ،  

؛ابن  646؛ ابن يشكوال ، الصلة ، ص 0،071حول ترجمته ينظر: ابن سعيد ، المغرب ، ( 36)

 . 2/13البيان المغرب، عذار ، 
(37)

 .  646ابن بشكوال ، الصلة ، ص 
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(31)

 . 301-3/307؛ المقر  ، نفح الطيب ،  202-203ابن خلدون ، المقدمة ، ص 
(31)

 .  373ابن حيان ، المقتبس) شالميتا ( ، ص 
(21)

 . 3/307المقر  ، نفح الطيب ،  
(20)

 .  3/037مغرب ، ؛ ابن عذار  ، البيان ال 010الخشني ، قضاة قرطبة ، ص 
(23)

 .  73ابن حيان ، المقتبس )الهوا ر ( ، ص 
(22)

 .  0/017ابن الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ،  
(24)

 ابن الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ،  
(27)

 )وترجمة القاضي في نفس الصفحة( .  316ابن بشكوال ، الصلة ، ص 
(26)

للمزيد حول ترجمة القاضي ينظر : عياض ، و 3/712ابن الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ،  

؛  07/77؛ الذهبي ، سير أعالم النبالء ،  0/307؛ ابن سعيد المغرب ،  6/217ترتيب المدارك ، 

 .       37/216الذهبي تاريخ اإلسالم ، 
(27)

 .  3/606ابن الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ،  
(21)

 .  71ابن حيان ،المقتبس )الهوا ر ( ، ص 
(21)

 .  7النباهي ، تاريخ قضاة األندلس ، ص 
(41)

 .  013-010الكبيسي ، دور الفقهاء ، ص 
(40)

 .  011الخشني ، قضاة قرطبة ، ص 
(43)

)وفحص البلوط هي إحدى نواحي قرطبة يحتو  على  71ابن حيان ، المقتبس )الهوا ر ( ، ص 

جبال ومعادن نفيسة مثل الزئبق الذ  يحمل منها إلى جميع البالد وشجر البلوط واليها انتسبت عدة 

؛ الحمير  ، صفة جزيرة  0/413مدن ، وفيها أسواق ، ينظر : ياقوت الحمو  ، معجمه البلدان، 

 .   041الندلس ، صا
(42)

 .  7/063عياض ، ترتيب المدارك ،  
(44)

ولبله هي إحدى مدن غربي  3/010؛ ابن اآلبار ، الحلة السيراء ،  004ابن بشكوال ، الصلة ، ص 

األندلس بينها وبين قرطبة خمسة أيام ، وهي كثيرة الفضائل والثمر والزرع ، وهي مدينة محصنة 

؛ الحمير  ، صفة جزيرة األندلس ،  7/01وت الحمير  ، معجم البلدان لها سور منيع ، ينظر : ياق

 .   061 -061ص
(47)

 .  014الكبيسي ، دور الفقهاء ، ص 
(46)

 .  202، ص 3 0عنان ، دولة اإلسالم في األندلس ، ع 
(47)

م( ، 3112الخلف ، سالم بن عبد   ، نظم حكم األمويين ورسومهم في األندلس ، )السعودية ،  

3/142  . 
(41)

 .  0/46ابن سعيد ، المغرب ،  
(41)

 .77؛ ابن حيان المقتبس )الهوا ر ( ، ص 0/017ابن الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ،  
(71)

 ابن اآلبار ، التكملة ،  
(70)

 .  3/10؛ ابن عذار  ، البيان المغرب ،  0/46ابن سعيد ، المغرب ،  
(73)

 الخلف ، نظم حكم األمويين .  
(72)

 .   3/011؛ ابن عذار  ، البيان المغرب ،  342ابن حيان ، المقتبس )شالميتا( ، ص 
(74)

 .  73ابن حيان ، المقتبس )الهوا ر ( ، ص 

؛ ابن  021؛ الخشني، اخبارالفقهاء، ص 71الخشني ، قضاة قرطبة، صحول ترجمته ينظر: ( 77)

، ابن حجر ، 6/772؛ الذهبي ، سير ،  1/44؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  7/471حبان ، الثقات ، 

 . 0/042؛ ابن سعيد ، المغرب ،  01/311تهذيب التهذيب، 
(76)

 .  74الخشني ، قضاة قرطبة ، ص 
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 12؛ الخشني ، قضاة قرطبة، ص 332الخشني ، اخبار الفقهاء، ص حول ترجمته ينظر:( 77)

 . 0/046، ابن سعيد ، المغرب ،  0/743؛ الحميد ، جذوة المقتبس، 
(71)

؛ عياض  3/716؛ ابن الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ،  14الخشني ، قضاة قرطبة ، ص 

 .  74؛ النباهي تاريخ قضاة األندلس ، ص 4/047، ترتيب المدارك ، 

؛ عياض ، ترتيب المدارك،  322حول ترجمته ينظر: الخشني ، قضاة قرطبة، ص( 71)

4/417 . 
(61)

 .  4/417عياض ، ترتيب المدارك ،  

 . 0/010حول ترجمته ينظر: ابن الفرضي ، تاريخ علماء االندلس، ( 60)
(63)

، وهي مدينة  من كبرى مدن األندلس ، تقع شرقي قرطبة ، بينها وبين قرطبة ستة عشر يوماً  

عامرة كثيرة التجارات ، وبها أسواق وبينها وبين البحر ثالثة أميال ، وهي على نهر جار ، 

، الحمير  ، صفة  0/411وبها بساتين وجنات ، ينظر : ياقوت الحمو  ، معجم البلدان ، 

 .   47جزيرة األندلس ، ص
(62)

حول غزوة الخندق ينظر : ،  . التفاصيل 0/010ابن الفرضي ، تاريخ علماء األندلس ،  

وعدها ؛ مؤنس ، معالم تاريخ  431، ص 0ق 0عنان ، دولة اإلسالم في األندلس ، ع

 . 237-234المغرب واألندلس ، ص
(64)

وهي مدينة باالندلس تقع الى جنوب شرق قرطبة ، وبينها وبين قرطبة ثالثون ميالً ، ولها  

روس ، وهي معروفة بكثرة الزيتون ، سوق ومسجد جامع ، فضال عن انواع الثمار والغ

 . 041ينظر ، الحمير  ، صفة جزيرة االندلس ، ص
(67)

 . 07ابن حيان ، المقتبس )الهوار ( ، ص 
(66)

 . 17؛ النباهي ، تاريخ قضاة االنجلس ، ص 4/662عياض ترتيب المدارك ،  
(67)

جند االردن ، وهي وهي احدى كور االندلس في قبلي قرطبة ، اول من نزلها من العرب هم  

 . 71كثيرة الخيرات ، ينظر : الحمير  ، صفة جزيرة االندلس ، ص
(61)

 . 12-13النباهي ، تاريخ قضاة االندلس ، ص 
(61)

احدى مدن االندلس الى الشرق من مدينة سرقسطة ، ولها مدن وأقاليم عدة ، مشهورة بكرم  

؛ الحمير  ،  11س واوربا ، صتربتها ، وطيب ثمرها . ينظر ، البكر  ، جغرافية االندل

 . 64صفة جزيرة االندلس ، ص
(71)

 . 4/611عياض ، ترتيب المدارك ،  
(70)

 . 311ابن بشكوال ، ص 

؛ ابن  0/012؛ ابن سعيد ، المغرب ،  3/604حول ترجمته ينظر: ابن بسام ، الذخيرة ، ( 73)

المقر  ، نفح الطيب،  ؛ 2/017؛ الذهبي ، تذكرة الحفات،  2/017خلكان ، وفيات االعيان، 

 . 7/31؛ ابن العماد ، شذرات الذهب،  3/031
(72)

؛ المقر   014-0/012؛ ابن سعيد ، المغرب /  607، ص 0، ق 3ابن بسام ، الذخيرة ، مج 

 . 3/031، نفح الطيب ، 

)والحديث حسن صحيح ، أخرجه البخار  والترمذ  ، ينظر : البخار  ، صحيح البخار  ، 

 . 0676، رقم  4/014، الترمذ  ، سنن الترمذ  ،  3112، رقم  4/01


