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إلى العراؽ عمى رأس  ةلماالعباسٌية فترة حرجة إثر دخكؿ البكييٌييف الٌدي
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Abstract: 

At the beginning of the second third of the fourth century 

AH / tenth century AD, the Abbasid Caliphate defined a 

critical period after the entry of the Daihoy dynasty to 

Iraq at the head of a foreign army that did not believe in 

the legitimacy of Arab Islamic rule and in the service of 

their narrow interests. They preserved the symbolic 

value of this caliphate; The outsider to the Abbasid 

society, despite engaging in political disputes with the 

institution of the caliphate, which wagered a great deal 

on the jurists, and the category of scholars, to contain 

boihi penetration. 

The scholars and jurists supported the caliph, and 

supported him in his various relations with the Bohai 

princes in the interior, which were not all hostile 

relations, and in his foreign policy, they maintained the 

symbolic sovereignty of the caliphs, and they met their 

actions with reactions of varying effects, by addressing 

these practices, which are the responses that Which did 

not have a significant positive impact. 
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 مة: مقدّ ال
اعتباره  ة العالقة بيف الفقيو ك الٌسياسي، عمىاىتٌمت الٌدراسات اإلنسانٌية بمكضكع جدليٌ       

العباسٌية حافؿ بما يكٌضح  خالفةا شٌكؿ محكر األحداث التٌاريخٌية، ك تاريخ الا حيكين مكضكعن 
ك الديني، فالخميفة كاف يشٌكؿ الرمز الديني لممسمميف ك  تمؾ العالقات بيف القطبيف الٌسياسي

فترة العصر  ، خاٌصة فييستمٌد الشرعٌية مف أىؿ الحٌؿ ك العقد الذيف ىـ الفقياء ك العمماء
أكثر  دٌ كييي الذم يعـ(، حيث الٌتسٌمط البي َُٔٓ-ـْٔٗق/ْْٕ-قّّْالعباسي الثٌالث)

، بالٌنظر إلى الٌظركؼ التي فيًرضت عمى ةن العباسٌية حساسيٌ  خالفةالعصكر التي مٌرت بيا ال
رَّىاخالفة؛ ًقبىًؿ اٌتجاه عسكرم متسٌمط ال يؤمف بشرعٌية ىذه ال فٍ مؤٌسسة الخالفة مً  إلى منزلؽ  جى

كالمؤٌسسات الٌسيادٌية فييا؛ ما انعكس عمى الكضع العاـ سكاء   الٌصراعات حكؿ المراكز 
 ا. ا، ك  ثقافين ا أك إقتصادين ا أك اجتماعين سياسين 
ؽ ما فٍ ا أك المعارضة كً بيف التٌأيٌيد أحيانن  مثٌمتك نشأت عالقة بيف الفقيو ك الٌسياسي ت        

ا أخرل؛ لذلؾ أثارت ىذه الٌدراسة مجمكعة مف األسئمة لتٌاريخٌية أحيانن تمميو تطكرات األحداث ا
العباسٌية في ظٌؿ  خالفةأبرزىا:كيؼ كانت المالمح الكبرل لعالقة الفقيو بالٌسياسي في ال
في العالقات بيف مؤٌسسة  الٌتسٌمط البيكييي؟، ك إلى أٌم مدل استطاع الفقياء ك العمماء التٌأثير

 .جاه العسكرم البكييي؟  ك االتٌ   الخالفة
معيـ  ك ،محاكلة لإلجابة عمى تمؾ الٌتساؤالت؛ لفيـ مكقؼ الفقياء البحثٌية تيكرق           

العمماء مف جديد تمؾ الفترة مف صراع األمراء البكييٌييف مع الخمفاء العباسٌييف، بإبراز الٌتجربة 
ـ طبيعة العالقة بيف سمطة الفقياء يٍ الٌسياسٌية لمفقياء، كأثرىا عمى مقتضيات المرحمة، ك ف

القضائٌية كسمطة الخمفاء كاألمراء الٌسياسٌية؛ إذ أٌف التجربة القضائٌية لمفقياء جعمتيـ في 
مف الٌصراع لمَّا تحٌكؿ جياز  مع الجياز التٌنفيذم لمٌدكلة، ككيؼ أصبحكا جزءن  مباشرو  احتكاؾً 

 .؟القضاء إلى جبية صراع بيف الخمفاء ك األمراء
ات الحضور الّسياسي لمفقهاء والعمماء و موقعه من مركز الخميفة: تمّثل في عّدة محطّ   .1

 أهّمها:
 موقف الفقهاء من صراع األمراء البويهّيين مع الخمفاء العباسّيين: 1.1 

ياء كالعمماء كالقضاة ك في ظٌؿ صراع الخمفاء العباسٌييف مع األمراء البكييٌييف كاف الفق       
كقد أدرؾ الخمفاء  ا يؤٌيد الخميفة، كيدٌعمو،ا كحزبن ارن كرجاؿ الٌديف بصفة عاٌمة يشٌكمكف تيَّ  اظالكيعٌ 
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العباسيكف خالؿ الٌتسٌمط البكييي قيمة ىذا التٌيار، ك ًثقىؿى الٌنفكذ الٌديني، فأخذكا يستخدمكنو 
ك الحٌد مف  أحيانا كثيرة ككرقة ضغط عمى األمراء البكييٌييف، مف أجؿ تقٌييد تصرفاتيـ،

 . (ُ)تسٌمطيـ، كنفكذىـ
فمٌما ازداد أمر الخالفة الٌسياسي إدبارنا، ك بدأ نفكذ الخمفاء يتياكل في مسألة الحكـ لـ        

ـ(، َُْٗ-ـّٕٗق/َْْ-ِّٔيبؽ ليـ سكل بعض الٌنفكذ الٌديني فقط؛ لذلؾ يقكؿ البيركني)
ذا الٌنفكذ الٌديني ك عالقتو بالخالفة: " ا ىك ىك مف المؤٌرخيف الذيف عايشكا تمؾ المرحمة كاصفن 

أٌف الٌدكلة، ك الميٍمؾ قد انتقؿ مف آؿ العباس إلى آؿ بيكيو، كالذم بقٌي في أيدم العباسٌية؛إٌنما 
، فمنذ دخكؿ معٌز الٌدكلة البكييي زالت مظاىر (ِ) ىك أمر ديني اعتقادم، ال مىمىكي دنياكم"

ة لـ يبؽ لو كزير، إٌنما كاف لو كاتب ييدبر أقطاعو، ك الٌسيادة لمعباسٌييف، بحيث أٌف الخميف
إخراجاتو ال غير، ك صارت الكزارة لمعٌز الٌدكلة يستكزر لنفسو مف يريد، ك بذلؾ أصبح 

 .(ّ)االخميفة رئيسا دينينا، ال سياسين 
لذلؾ، فأٌماـ سيادة االٌتجاه العسكرم في مؤٌسسات الٌدكلة لـ يجد الخمفاء إاٌل حزب       

فقياء كالعمماء كأداة ضغط عمى األمراء البكييٌييف، فحيف قاـ بعض األجناد التٌابعيف لجالؿ ال
-ِِْ)بأمر اهللالٌدكلة البكييي بالٌتعٌدم عمى أمالؾ الخميفة امتعض الخميفة القائـ 

ـ(، ككتب إلى األمير البكييي جالؿ الٌدكلة بالقبض عمييـ، ك َُٕٓ-ـَُُّق/ْٕٔ
ى عف ذلؾ لضعؼ الييبة، فزاد غضب الخميفة، فقاـ بتحريض القضاة تأديبيـ، لكٌنو تكان

كالفقياء المؤٌيديف لو، كأمر القضاة باالمتناع عف الحكـ، ك تعطيؿ المحاكـ، كالفقياء بترؾ 
، (ْ)ا، كعمؿ عمى غمؽ الجكامعا، كال يعقدكا عقدن الفتاكل، كالخطباء بأف ال يحضركا أمالكن 

إظيار عمؿ الخميفة القائـ بأمر اهلل، ك ىيبة الخالفة العباسية؛  ا فيفكانت ىذه القرارات سببن 
إرغاـ جالؿ الٌدكلة البكييي عمى الٌسعي لترضٌية الخميفة، فاجتيد في حجز لردع البكييٌييف، ك 

 . (ٓ)المعتديف، كحمميـ إلى ديكاف الخميفة
كما كاف الخمفاء العباسيكف مدركيف لقيمة تٌيار العمماء كالفقياء منذ أٌكؿ يـك تسٌمط فيو       

ـ(،  ك ىك أٌكؿ ْٕٗ-ـْٔٗق/ّّٔ-ّّْ)هلل  البكيييكف عمى العراؽ، فمٌما استيٍخمؼ المطيع
مف قٌكة  نو البكيييكف بادر إلى التٌقٌرب مف الفقياء كالعمماء، خاصة الحنابمة؛ لًما ليـخميفة عيٌ 

ـٌ يحٌدثيـ بأخبار، ك آثار الحضكر في بغداد، فاجتمع بخمؽ كبير منيـ قاربكا الٌثالثيف ألفن  ا، ث
 .(ٔ)مركية عف اإلٌماـ أحمد بف حنبؿ، بيدؼ التٌقرُّب إلييـ
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ـ( َُُّ-ـِِٗق/ِِْ-ُّٖ)باهلل ا الخميفة القادرىذا الٌتكٌجو سار عميو أيضن           
ؿ في الٌتديف ك الٌزىد، فقد استشعر أٌف ىذا االٌتجاه الٌديني اإلصالحي المتمثٌ ير عنو الذم اشتي 

ة تٌيار الفقياء ك دكائر العمماء؛ ليستند إليو ضٌد تنامي االٌتجاه العسكرم في الٌدكلة، ك قكٌ 
ـ ، كالتٌقٌرب إليي(ٕ)االبكييٌييف الٌسياسٌية، فأصحاب الًخطط الدينٌية كانكا تابعيف لمخميفة دائمن 

في األصكؿ ذكر فيو ـ(َُُٗق/َْٗفي سنة)ا ا لممناكرة؛ إذ صٌنؼ كتابن يعطي لمخميفة ىامشن 
ا، ك فضائؿ الٌصحابة عمى ترتيب مذىب أصحاب الحديث، تناكؿ فيو أفكار المعتزلة أيضن 

القكؿ بخٍمؽ القرآف، ك كاف ىذا الكتاب ييٍقرأ في كٌؿ جمعة في حٍمقة أصحاب الحديث، ك 
ر الٌناس   . (ٗ)ا، كما صٌنؼ لو العمماء الكتب، ك تقٌربكا إليو كثيرن (ٖ)سماعويحضي

ك كاف االٌتجاه الٌديني اإلصالحي يقٌدـ لمخميفة الٌدٍعـ الٌتشريعي الاٌلمحدكد الذم           
أسيـ في انتعاش مكانة الخميفة الٌرمزٌية، ك مٌكنو مف استرجاع البعض مف نفكذه الٌسيادم، ك 

مطانو منذ نيايات القرف الٌرابع اليجرم/العاشر الميالدم، ك بدايات الٌربع انتعاش نسبي في س
؛ إذ إلى ذلؾ الحادم عشر الميالدم، كأشار ابف األثير األٌكؿ مف القرف الخامس اليجرم/

:"كانت الخالفة قبمو قد طمع فييا الٌدٍيمـ ك األتراؾ، فمٌما كلٌييا باهلل يذكر عف الخميفة القادر
ا، ك ألقى اهلل ىيبتو في قمكب الخمؽ، فأطاعكه أحسف  أعاد جٌدتيا، ك جٌدد نامكسيى القادر باهلل

ا خيِّرنا يحٌب الخير، ك أىمو، ك يأمر بو، ك ينيى عف ا كريمن طاعة، ك أتٌميا، فقد كاف حميمن 
؛ لذلؾ أصبحت بعض التٌٌيارات في االٌتجاه العسكرم تعترؼ بسيادة (َُ)الشٌر، ك يبغض أىمو

 . (ُُ)ك بأٌنو مالؾ األمكرالخميفة، 
بعد أف تكٌغؿ باهلل  ىي مؤشرات إيجابٌية حٌققيا الخميفة القادرىذه الخطكات ك             
تطيير الحياة  (ـَُُٖق/َْٖ)ا في ًحراؾ العمماء، ك دكائر الفقياء؛ إذ حاكؿ سنة كثيرن 

الفكرٌية، ك تجفيؼ منابع الفكر المنحرؼ، فقاـ باستتابة فقياء المعتزلة، ك الٌرفض، ك 
القرامطة، ك اإلسماعيمٌية، ك الجٍيمٌية، ك غيرىا مف أصحاب المقاالت المخالفة لإلسالـ، 

ك ىي سابقة غابت عف   كأظير الييبة ك االنتصار لفكر أصحاب الحديث، ك فقياء السٌنة
ك العمماء، ك دٍعـ  ا في استقطاب الفقياء، فكانت سببن (ُِ)الخمفاء العباسٌييف منذ زمف طكيؿ

ك مراعاة     مشركعو، خاٌصة أٌف كتب الٌسياسة الٌشرعٌية كانت تحٌث الخميفة عمى رعاية العمـ
 . (ُّ)العمماء، ك عدـ إىماليـ، ك اإلعراض عنيـ
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ئ يكـ الخميس الٌسابع عشر مف محٌرـ بأف قيرً كما تيكِّج ىذا التٌقارب          
، في المككب بدار الخالفة كتابه بمذاىب السٌنة ك االنتصار ألصكليــ( َُُٗق/َْٗسنة)

، ك قاـ الخميفة نفسو في سنة (ُْكقيؿ فيو:"مف قاؿ أٌف القرآف مخمكؽ فيك كافر حالؿ الدـ)
ا كبير ك قرأ عمييـ كتابن  بجمع العمماء ك القضاة كالفقياء في دار الخالفة، (ـََُّق/َِْ)

ك تفضيؿ مذىب السٌنة، ك الٌطعف عمى المعتزلة،   الحجـ صٌنفو الخميفة بنفسو يتضٌمف الكعظ
ـٌ أيًخذت في -صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-ك إيراد األخبار الكثيرة في ذلؾ عف الٌنبي  ، كصحابتو، ث

في ىذه الٌسنة قراءة  ، ك قد تٌمت(ُٓ)آخر الكتاب تكقيعات العمماء الحاضريف كشياداتيـ
ثالثة كتب ًتباعنا لمخميفة عمى العمماء في المككب بدار الخالفة ليا نفس السٌياؽ، كىك دليؿ 

 .(ُٔ)عمى حرص الخميفة عمى ىذا الٌتكٌجو
لمعمماء، كىك إحدل باهلل  ك كاف لتطٌكر األحداث التٌاريخٌية تقىرُّب الخميفة القادر         

ـٌ ذلؾ تحت غطاء  خطكات مشركعو الٌسياسي؛ لتعزيز مركزه في كجو االٌتجاه العسكرم، فت
و في حفظ ك حراسة الٌديف، ك ىي المياـ الٌدستكرٌية المنكطة بالخميفة التي أٌسس ممارسة ميامٌ 

كتاب: "األحكاـ الٌسمطانٌية" باهلل ق( عندما صٌنؼ لمخميفة القادر َْٓ)ت ليا الفقيو الماكردم
ا متعٌمقن  بعد أف طمب منو تصنيؼ كتابو  ، ألكامر الخميفةمتثاالن الذم ذكر فيو أٌنو جاء ا

 .(ُٕ)ا في ىذا البابباألحكاـ الٌسمطانٌية يككف مرجعن 
 تراجع البكييٌييف، ا المشاركة في الحياة العاٌمة مستغالِّ لذلؾ حاكؿ الخميفة جاىدن            

ا؛ إذ  استطاع الخميفة مف خصبن  فضاءن  فكانت الحياة الفكرٌية كما يرتبط بيا مف المسائؿ الٌدينٌية
ا إلى أصدر مرسكمن  (ـََُّق/َِْ)اتو، ففي سنة خاللو بٍعث، ك إحياء بعض صالحيٌ 

صاحب الجيش يستنيضو فيو إلى فرض ما عـز عميو الخميفة مف تكحيد الخطاب الٌديني في 
بعد أف رفض الٌشيعة خطيب  ،" الذم حدثت بو فتنة"براثا جميع المساجد، بما فييا مسجد 

الخميفة، فأراد ىذا األخير أف يفرض كممتو في كجو ما أسماه في مرسكمو"بالجرأة عمى الٌديف، 
 .(ُٖ)كسياسة الٌدكلة كالمممكة

كاف يمقى الٌدعـ مف الفقياء ك باهلل ك بسٌبب ىذا الٌتكٌجو الذم تٌبناه الخميفة القادر            
حٌتى الٌشائعات كالٌدعايات الميٍغرضة كالكاذبة التي كانت تيثار ضٌده، العمماء فناصركه في كجو 

، أٌنو تكفيٌ  الخميفة القادر باهللخبره عف  (ـََُُق/ََْ)سنة قبؿ ىذا التاريخ؛ إذ أيشيع 
فخرج إلى الٌناس بعد صالة الجمعة، كحضر معو الفقياء منيـ: فقيو العراؽ كعالـ بغداد في 
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مف أجؿ الٌشيادة عمى سالمتو،  ؛ـ(َُُٔق/َْٔحامد اإلسفراييني)تذلؾ الكقت الٌشيخ: أبك 
، كما أٌف الفقياء كقفكا مع الخميفة بعد أف تعٌرض (ُٗ) فيف عف دعاياتيـ الكاذبةجً رٍ ك كٌؼ المي 

؛ بسبب تعٌطؿ حركة الجياد، كتعٌرضيـ (ـّٕٗ ق/ِّٔ)لمٌضغط مف ًقبىؿ مسممي الٌثغكر سنة 
يحٌية، فقاـ العمماء بالٌضغط عمى األمراء البكييٌييف مف أجؿ لمغزك مف ًقبىؿ الممالؾ المس

 . (َِ)ؾ لحماية الثٌغكر، ك رٍفع الٌضغط عمى الخميفةالتحرُّ 
بعد أف أثار البكيييكف  ،كما دخؿ العمماء عمى خٌط الٌصراع بيف البكييٌييف كالخميفة            

بعض المظاىر التي كانت دكائر الفقياء كالعمماء ترٌقبيا بعدـ الٌرضى، ك كصمت إلى حٌد 
الٌنزاع في بعض المسائؿ، كمف ىؤالء العمماء "محٌمد بف عبد اهلل بف إبراىيـ المعركؼ 

ة باألمكر ـ(" الذم كاف يتعٌمد مخالفة قرارات البكييٌييف المتعٌمقٓٔٗق/ّْٓبالٌشافعي)ت
ـ(" الذم كاجو عٍضد ٕٗٗق/ّٕٖ)ت ، ككذلؾ العالـ "أبك الحسيف بف سمعكف(ُِ)العىقىدٌية

عات الكعظٌية، ك أظير المشاىد، ك أكصى بدفنو الٌدكلة البكييي الذم أصدر قرار مٍنع الٌتجمٌ 
" ، ك مىٍف خالؼ قراراتو أباح دمو، إاٌل أٌف العالـ الكاعظ "أبي الحسيف بف سمعكف(ِِ)فييا

أصٌر عمى مخالفة ذلؾ القرار، كجمس في جامع المنصكر يعظ الٌناس، فأمر عٍضد الٌدكلة 
بإحضاره إليو بنٌية الميساءلة، فمٌما كقؼ بيف يديو أخذ ابف سمعكف في كعظ عضد الٌدكلة أٌثر 

مف ، أٌما الفريؽ اآلخر (ِّ)ا لدرجة البكاء، فخٌمى سبيمو، ك لـ يتعٌرض لو بشيءا كبيرن فيو تأثيرن 
ا تفٌشت فييا مظاىر الٌتٌسمط ؛ لمَّ (ِْ)العمماء، فقد اختاركا الخركج عف بغداد، ك الكٍرخ

 .(ِٓ)البكييي، كما تبعيا مف أمكر عقدٌية مستٍشنىعىة
ة األٍلقاب كالٌتشريفات التي شغيؼ البكيييكف، ك األمراء ك مف مالمح الٌنزاع قضيٌ             

ا جد في ىذه األلقاب التي يمنحيا لمعسكرٌييف امتيازن بطمبيا مف الخميفة، فيذا األخير ك 
السترضاء، ك تممُّؽ األمراء البكييٌييف أٌماـ الكاقع المفركض عميو، فمنىحيـ ألقابنا مثؿ: "معٌز 
الٌدكلة"، ك"عماد الٌدكلة"، ك"ركف الٌدكلة"، ك"تاج المٌمة"، ك"عمدة الٌدكلة"، ك"إعزاز الٌدكلة"، 

ك في المقابؿ كاف عمماء ذلؾ العصر ينظركف  (ِٔ)اىنشاه"، ك غيرىا ك"شمس المٌمة"، ك"الشٌ 
كـ مف بني  ياىع الحي إلى ىذه الممارسات عمى أٌنيا نكع مف االستيتار بالٌدكلة كسبب في ضى

ـ(: "كبنك العٌباس َُٔٓق/ْْٕ)ت العباس، كأٌنيا بمغت حٌد الكذب كالٌتمٌمؽ، فيقكؿ البيركني
باأللقاب الكاذبة، كساكٍكا فييا بيف المكالي، ك المعادم ك نسبكىـ إلى الٌدكلة لٌما لٌقبكا أعكانيـ 
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ك    بأسرىـ ضاعت دكلتيـ، فإٌنيـ أفرطكا في ذلؾ ... ، ك بمغ األمر غايتو مف الٌتكميؼ
 .(ِٕ)التٌثقيؿ ...، ك آؿ بكيو لٌما كانت الٌدكلة منتقمة إلييـ استغرقيـ الكذب في ألقاب كزرائيـ

الفقياء  لكما أٌف بعض األلقاب التي مينحت لمبكييٌييف أثارت الكثير مف الجدؿ لد          
ًطبى بو لألمراء (ِٖ)كالعمماء، كعمى رأسيا لقب: "شاىنشاه األعظـ، ممؾ الممكؾ " ، فمٌما خي

ٍكا الخطباء بالحجارة، ك اٍستيفًتيَّ الفقياء في  البكييٌييف عمى المنابر ثار غضب العاٌمة، ك رمى
ا كسط الفقياء كالعمماء،  كاسعن ك ىك ما أثار جدالن  الٌمقب الذم ميًنح لجالؿ الٌدكلة البكييي ذلؾ

فمنيـ مف ذىب إلى جكازه مع التٌفصيؿ كالتٌقٌييد مثؿ: العالـ الحنفي "أبي عبد اهلل 
، ك (ِٗ) ـ("َُٕٓق/ْْٖـ("، ك"أبي الٌطٌيب الٌطبرم )تَُْٓق/ّْٔالٌصيمرم)ت

 .(َّ)"، ك"أبي القاسـ الكرخي"القاضي "ابف البيضاكم
ربيـ مف دكائر الٌسمطة، قي عمى الٌرغـ مف ك في المقابؿ نجد عمماءن آخريف             

كخدمتيـ لألمراء البكييٌييف في العراؽ، إاٌل أٌنيـ منعكا ذلؾ الٌمقب، كعمى رأسيـ رائد الفكر 
ا بخدمة جالؿ الٌدكلة ـ(" الذم كاف مختصِّ َُٗٓق/َْٓت) الٌسياسي "أبي الحسف الماكردم

ا، فاستدعاه جالؿ الٌدكلة، البكييي، فمٌما امتنع عف إجازة ذلؾ الٌمقب انقطع، كلـز بيتو خائفن 
، كخٍكؼ شديديف يتكٌقع المكركه، فمٌما دخؿ عمى المىمؾ لـ يٍمؽ منو ما فمضى إليو عمى كجؿو 

ا بيني أحدن  حابٍيتى كاف يخشاه؛ بؿ ثمَّف مكقفو، ك قاؿ لو:" أنا أتحٌقؽ أٌنؾ لك  ابىٍيتني؛ ًلمى ا لىحى
 عمى مخالفتي إالٌ  ؾى مى مى ، كما حى ا، ك حاالن ، ك أكفاىـ جاىن كبينؾ، مع أٌنؾ أكثر الفقياء ماالن 

 .(ُّ)ؾ عمى نيظىراًئؾ عندمتي الٌديف، ك قد قٌربؾ ذلؾ مٌني، ك زاد محٌمؾ في قمبي، ك قٌدمٍ 
شارؾ في المؤٌسسات اإلدارٌية قد شارؾ في  ك نجد صنفنا آخر مف العمماء مٌمف            

صياغة، ك انتقاء بعض األلقاب لألمراء البكييٌييف مثؿ: "أبي إسحاؽ الٌصابي" الذم كاف 
ـٌ يتكٌلى ديكاف الكتابة كالٌرسائؿ ككاف قد اقترح عمى عٍضد الٌدكلة أف يتمقٌ  ب باأللقاب المثناة، ث

مىـ تطٌكر األمر، ك ًزيدى الٌمقب الثٌالث في األ ٌمة، ك بٍعدىه بمقبو رابعو في الٌديف مثؿ لقب: "عى
الٌديف"، "سعد الٌدكلة"، "أميف المٌمة"، "شرؼ الميمؾ"، كجميعو لقب كاحد ليقِّب بو الكزير أبي سعيد 

 . (ِّ)ابف ماككال
اٌتجاه المكاالة بالٌنسبة إليو،  أٌما عف مكقؼ الخميفة مف العمماء الذيف كانكا يشٌكمكف         

خاٌصة بعد أف انفرد االٌتجاه العسكرم بالمناصب الكزارٌية، كاستحكذكا عمى المراكز الٌسيادٌية، 
كى ا منيـ  في مياـو سياسٌية كانت تي فأصبح الخميفة يكٌظؼ بعضن  ؿ إلى الكزراء؛ لتكسيع نشاطو كي
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دثاتو، ك ا عمى أبي الحسف الماكردم في محاالٌسياسي، فكاف الخميفة القائـ باهلل يعتمد كثيرن 
في ظٌؿ عىدىـ امتالكو لكزير، بعد أف استقٌؿ البكيييكف  (ّّ)مراسالتو مع القادة العسكرٌييف

كاف  (ـَُّٕق/ِْٖ)بالكزارة، كما كاف يستشير الفقياء ًضٍمف سياساتو الٌداخمٌية، ففي سنة 
الخميفة، ؛ لينفقو عمى نير الككفة، فجاء أىؿ الككفة يستأذنكف صاحب مصر قد بعث ماالن 

فكاف أٌكؿ ما بادر إليو ىك استدعاء الفقياء؛ ألخذ رأٌييـ، فقالكا: "ىذا ماؿه مف فيء المسمميف، 
 . (ّْ)كصرفو في مصالحيـ صكاب، فأذف في ذلؾ

كلـ يكف دعـ حزب الفقياء كالعمماء لمخميفة عمى المستكل الٌداخمي في صراعو مع           
، ففي سنة الفاطمٌييفه إلى دٍعـ سياستو الخارجٌية في نزاعو مع األمراء البكييٌييف فقط؛ بؿ تعٌدا

شارؾ العمماء كالفقياء كالقضاة في صياغة محضر كيًتب في ديكاف  (ـَُُِ ق/َِْ)
الخالفة يريدُّ مزاعـ الفاطمٌييف بمصر خصكـ العباسٌييف في أٌنيـ ينتسبكف ألىؿ البيت، كمف 

حضر: "أبك حامد اإلسفرائيني"، ك"أبك محٌمد الفقياء الذيف شارككا في صياغة ذلؾ الم
الكشفمي"، ك"أبك الحسيف القدكرم"، ك"أبك عبد اهلل الٌصيمرم"، ك"أبك عبد اهلل البيضاكم"، ك"أبك 

 . (ّٓ)عمي بف حمكاف"
ك يبدك أٌف الخمفاء العباسٌييف فيمكا أٌف االٌتجاه الٌديني اإلصالحي، كالتٌقٌرب لمفقياء        

األسباب في الحفاظ عمى ميٍمكيـ؛ لذلؾ سار الخميقة القائـ بأمر اهلل عمى نيج كالعمماء أحد 
، (ّٔ)، فعيرؼ عنو الٌتٌديف كالعمـ كالكرع كالٌزىد كالعناية باألدبباهلل كالده الخميفة القادر

احىب ىذا االنتعاش في مركز الخميفة ضعؼه دكلة بني بكيو في الجية المقابمة منذ سنة  كصى
 .(ّٕ)، ك تراجع أمري الٌديمـ في بغداد(ـَُُٖق/َْٖ)

-م946ه/447-ه334الّتجربة الّسياسّية لمفقهاء، وأثرها عمى مقتضيات المرحمة) 2.1
 م(:1056

يذكر ك ال يمكف أف ننفي دكر الفقياء في إرساء االنتعاش عمى مستكل مركز الخميفة،          
اعده عمى تسٌيير اإلدارة العاٌمة لمٌدكلة، األستاذ الٌدكرم: "أٌف الخميفة حينيا لـ يكف بكٍضعو يس

في المقابؿ كانت كتب الفقو ترسيـ لمخميفة غير تمؾ الٌصكرة البائسة؛ إٌنما تضفي عميو صكرة 
طبيعي؛ ألٌف كتب الفقو أك الٌسياسة الٌشرعٌية لـ  ، كىذا في نظرنا شيئه (ّٖ)الييبة كالٌسمطة

عمى ما ىي عميو في ذلؾ العصر، حٌتى تحكـ  تكضع لمتٌأريخ، ك تسجيؿ الٌظكاىر التٌاريخٌية
ة الخميفة؛ إٌنما كيًجدت لتحٌدد الكجو الذم ينبغي أف تككف عميو الٌسياسة الٌشرعٌية عمى كضعيٌ 
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مف الٌناحٌية الٌنظرٌية، خاٌصة ك أٌف كتب الفقو كانت تتحاشى االصطداـ بالٌسمطة 
ة تنظيرٌية، أٌما دستكرٌية، كقكانيف مرجعيٌ ، ك رٌكزت عمى ككنيا بمثابة مكاثيؽ (ّٗ)الحاكمة

 الكاقع، فقد يكافؽ ذلؾ التٌنظير أك قد يحيد عنو .
الٌرغـ مف ضعؼ مكقع الخميفة، ك انحصار دكره الٌسياسي، إاٌل أٌف الفقياء عمى ك             

ا، كلـ قائمن  ا الحفاظ عمى ىيبة الخميفة، كنفكذه الٌديني الذم ظؿٌ كالعمماء كاف البٌد عمييـ نظرين 
يتراجع؛ كٍكف الخميفة ىك مصدر الٌسمطاف، ك رمز الٌشريعة، ك كجب عمى الٌرعٌية طاعتو؛ ما 

ة، مدٌ أٌدل حقكؽ األٌمة، كما يٌتضح ذلؾ في كتاب األحكاـ الٌسمطانٌية لمماكردم خالؿ تمؾ ال
اسٌية كالٌدينٌية لمخميفة ال اتو أٌف الٌسيادة الٌسية تسٌمط البكييٌييف ظٌؿ يؤٌكد في أدبيٌ مدٌ كالذم عايش 

ا عند "ىالؿ بف المحسف ، كنجد نفس الٌطرح أيضن (َْ)ينازعو عمييا أحد
ـ(" الذم أٌسس لرسـك دار الخالفة كالذم رغـ قربو مف البكييٌييف، َُٕٓق/ْْٖالٌصابي)ت

فتيـ العباسٌييف أرباب الحٌؽ في خالفة المسمميف، فمف الٌطبيعي أف يحيط خالٌد إاٌل أٌنو كاف يع
 .(ُْ)بيالة مف الٌتشريؼ كالٌتعظيـ

ك ال يمكف الٌتغافؿ عمى الٌنصكص الٌتشريعٌية الٌدينٌية التي استندت عمييا كتب الفقو          
في مٍنح الخميفة حٌؽ الٌطاعة المقٌيدة عمى الٌرعٌية، كالكتب الفقيٌية في تمؾ المرحمة لـ تخرج عف 

، (ِْ)ة التي كانت تحٌث عمى طاعة اإلماـ العادؿك لعٌؿ أبرزىا كتب الحنابم ىذا المبدأ
؛ لذلؾ فإٌف دٍعـ (ّْ)كذىبت كتب أخرل لمقكؿ: "أٌف الخميفة المتغٌمب بالٌسيؼ لو حٌؽ الٌطاعة"

ا بقٍدر ما كاف استمراريةن لنفس الفكر الٌسائد في كتب الفقو، دكائر الفقياء لمخميفة لـ يكف ظرفين 
قب الخميفة بعيف الٌرضى، بعد أف انتصر لمقاالتيـ الٌدينٌية ىذه الٌدكائر كانت ترٍ  خاٌصة ك أفٌ 

القادرم" في الٌديكاف،  مرسكـا كتب : "اللمَّ  (ـَُِْق/ّّْ)ة سنة ا، كبصفة رسميٌ سياسين 
كحضره الٌزٌىاد كالعمماء كالفقياء منيـ: "الٌشيخ أبك الحسف، عمي بف عمر القزكيني" الذم كٌقع 

ـٌ أيًخذىٍت تكقيعات الفقياء انتصارن   .(ْْ)ا لمذاىبيـبخٌطو، ث
مفقياء بالٌنسبة ل باهلل القادرالخميفة ك نشأت بيف الفريقيف أرضية مشتركة؛ ألٌف اعتقاد          

ا لجيكدىـ في الٌنزاعات العىقىدٌية مع باقي الفرؽ األخرل مثؿ: المعتزلة، كالجٍيمٌية، جاء تتكيجن 
كاالثني عشرٌية كما أٌنو جاء كضٍربة قكية لمٌسياسة المذىبٌية التي اتٌبعيا البكيييكف، كاجتيدكا 

ف سببنا مباشرنا يمبكيييٌ (؛ إذ كاف لْٓ)في تكريسيا، فكانت سببنا في انتشار الخصكمات المذىبٌية
، أٌما بالنسبة لمخميفة، فاالعتقاد (ْٔ)ات الٌطائفٌية في بغداد ألٌكؿ مٌرةفي بعث تمؾ الٌسمككيٌ 
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القادرم كاف لو بيٍعدنا سياسينا في اٌتجاىيف، األٌكؿ: عمى اعتباره ييٍضعؼ المرتكز الٌديني 
نفكذ العبيدٌييف في مصر  زايدعرفت تلخصكمو األمراء البكييٌييف، كالثٌاني: أٌنو يأتي في فترة 

خصكـ العباسٌييف، كانتشار دعكتيـ في العراؽ، فتـٌ صياغة ىذا االعتقاد القادرم لمكاجية المٌد 
، فكاف القضاة كالفقياء كالعمماء تحت (ْٕ)ة الٌدعكة الفاطمٌيةالعيبيدم؛ ككنيو يضرب شرعيٌ 

العباسٌييف؛ إلبطاؿ شرعٌية  رعاية سياسٌية يقدحكف في العبيدٌييف أصحاب مصر خصـك
انتسابيـ ألىؿ البيت، كاالنتصار لمحكـ العباسي، كما كاف الخميفة العباسي يتٌبنى عقائد ىؤالء 

 .(ْٖ)العمماء، ك يناصر مقاالتيـ، فنشأت عالقة تكاممٌية بيف الٌطرفيف
ألقاليـ المممكة  ك يبدك أٌف الخميفة العباسي استشعر تزاييد الٌنفكذ الفاطمي، الميٌدد          

الفقياء كالعمماء  ميٌمة ضرب شرعية العبيدٌييف في حكـ  عيد إلىأكثر مف أٌم كقت مضى، ف
العالـ اإلسالمي، ك ىذا الٌتخٌكؼ مف الخميفة كاف مبٌررنا في تمؾ المرحمة التي عىرفت ظيكر 

ًشط فيو العمماء ىك ة العباسٌية، كلعٌؿ أبرز مجاؿو نخالففتنة البساسيرم الذم كاد أف ييطيح بال
التٌنظير، كالٌتصحيح الٌسياسي؛ الرتباطو باختصاصيـ الفكرم، ك مثاؿ ذلؾ، أٌف األمراء 

، ك ىك ما ذكره عضد "أٌف الخميفة بمثابة خميفة اهلل في األرض"البكيييكف كانكا ييرٌكجكف لفكرة 
تاج "جعمو ا زاد لو الخميفة في لقبو، ك ا؛ لمٌ ـ( صريحن ّٖٗق/ِّٕالٌدكلة البكييي)ت

، ك ىذا الٌتصٌكر قريب لمٌنظرٌية الثٌيكقراطٌية التي تحيط الممكؾ بيالة مف القداسة، (ْٗ")المٌمة
إاٌل أٌف عمماء ذلؾ العصر اعتبركا اإلمامة كالخالفة مكضكعة لخالفة الٌنبكة في حراسة الٌديف 

السمطانٌية ك الكاليات (، كىذا الرأم جاءت بو كتب السياسة الشرعٌية ككتاب"األحكاـ َٓ)كالٌدنيا
 . الدينٌية"؛ لمماكردم

ك ال يمكننا حصر الحضكر الٌسياسي لمعمماء عمى التٌنظير الٌسياسي، كاقتصاره              
ا في المشاركة في إرساء، ك تزكية مراسيـ كالية العيد؛ إذ عمى دٍعـ مركز الخميفة ؛ بؿ أيضن 

ا في مراسيـ الٌتعٌييف؛ إلضفاء صفة الٌشرعٌية عمى كاف الفقياء كالعمماء كالقضاة عنصرنا أساسين 
 ، ك(ُٓ)تمؾ األحكاـ، حيث كانت تيٍقرأ عمييـ الكتب الميٍنشأة بذلؾ، ك تيٍؤخذ عمييا تكقيعاتيـ

في تقميد األمراء عمى األقاليـ المستقٌمة، فإٌنيـ كانكا يحرصكف ك بشكؿ ميمِّح عمى نفسو الٌشيء 
ـٌ  سمطانيـ صفة المشركعٌية أٌماـعيكد الٌتكلٌية مف أجؿ إكساب  ، ث دكائر الفقياء كالعمماء أكالن

 . (ِٓ)العاٌمة



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)ُْٗٔ ) 
 

باألمراء البكييٌييف أٌنيا ًخالفٌية في  كما أٌنو ال يمكننا الحكـ عمى عالقة الفقياء كالعمماء       
ف الذيف البكييٌيياألمراء اٌتجاىيا العاـ؛ بؿ كيجدت بيف الٌطرفيف فترات تقارب خالؿ إمارة بعض 

كـعيًرؼ عنيـ الفضؿ كاألدب، فخالؿ  عضد الٌدكلة البكييي اشتيًير عنو التٌقٌرب لمعمماء،  حي
ا لمعمكـ  كأىميا، محسنا إلييـ، كثير المجالسة إلى العمماء، مبالغن  ا في تعظيميـ يجرم كمعٌظمن

ـ: الرسكـ عمى الفقياء كاألدباء، كما مدحو فحكؿ الٌشعراء، كسافركا إلى بابو مني
ـ("، كما قصده العمماء مف كٌؿ بمد، كصٌنفكا لو الكتب منيا: ٓٔٗق/ّْٓ"المتنبي)ت

في  "في الٌطٌب"، ك"التٌاجي "، ك"الممكيتفي القراءا ""اإليضاح" في الٌنحك، ك"الحٌجة
 . (ّٓ)التٌاريخ
كجد بعض العمماء ك الفقياء البغدادييف بعد أف ا بتأٌثر كثيرن  عضد الدكلة كما أفٌ           

لدرجة أٌنو أصبح يعتمد عمييـ كسفراء  ضالتو في االستفادة منيـ في تأسيس مجده السياسي؛
ـ(" َُُّق/َّْالني)تبكر الباقً  ي، فقاـ بإرساؿ اإلٌماـ "أب(ْٓ)دبمكماسٌييف إلى ممكؾ الٌركـ

ذم الني الة لـ يجد ليا عضد الٌدكلة أحسف مف العالـ الباقً إلى ممؾ الٌركـ في مراسالت رسميٌ 
ا ، كلـ يكف التٌقٌرب إلى العمماء محصكرن (ٓٓ)في ىذه الميٌمة الٌدبمكماسٌية لساف األٌمة دٌ كاف ييع

عمى بعض األمراء مثؿ، عضد الٌدكلة؛ بؿ تعٌداه إلى كزرائيـ الٌديمـ، ففي سنة 
قاـ "أبك نصر، سابكر بف أردشير" كزير بني بكيو بتأسيس دار لمعمـ في  (ـْٗٗق/ّّٖ)

ا كثيرة، كعمؿ ليا فيرسةن، ك رٌد الٌنظر في أمكرىا إلى بغداد، كنقؿ إلييا كتبن  الكٍرخ غربي
، ك ىي دار العمـ التي بقٌيت قائمة سبعيف سنة، ك أيحرقت عند (ٔٓ)جماعة مف العمماء
، كمف كزراء بني بكيو الذيف (ٕٓـ()َُٗٓق/َْٓ)في سنةالسمجكقي مجيء طغرؿ بؾ 

ـ(" كزير َُِٔق/ُْٔمحٌمد بف الحسف بف صالحاف)ت ا، "الكزيرتقٌربكا مف العمماء أيضن 
ريه أىؿ العمـ الكقت ، كفي (ٖٓ)شرؼ الٌدكلة ابف عضد الٌدكلة الذم كاف لو مجمس نظر يحضي

ا أٌف بعض القادة العسكرٌييف كانكا يعتمدكف مف جيتيـ عمى العمماء في مراسمة نجد أيضن  ونفس
الفقيو الٌشافعي "أحمد بف محٌمد  كرد عمى الخميفة (ـّٔٗق/ِّْ)الخميفة، ففي سنة 

معزينا لو بكفاة كالده بأمر اهلل  مف مسعكد بف سبكتكيف عمى الخميفة القائـ المنكدرم" رسكالن 
 . (ٗٓباهلل ) القادر

عف المشاركة في الحياة الٌسياسٌية  بتعادك المالحظ أٌف أغمب العمماء كانكا يحٌبذكف اال       
كالكظائؼ الٌديكانٌية مف أجؿ التٌفٌرغ لمعمـ كالٌزىد، فمـ تكف دكائر الفقياء كالعمماء في الغالب 
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ف سيطرتيـ عمى ك األعـٌ ترقيب مناصب الٌدكلة بعيف الٌرضى، خاٌصة بعد أف بسط البكييي
تحمت الكظائؼ الٌديكانٌية بقٌكة، كباشرت أجيزة الٌدكلة، كمع ذلؾ فإٌف فئة أخرل مف العمماء اق

 المناصب الٌسيادٌية عمى مستكل أجيزة الٌدكلة، كىي فئة الفقياء .
فقد كاف الفقياء أكثر العمماء مف ناحية اإلقباؿ عمييـ مف طرؼ الٌتالميذ، كطمبة             

ألٌف الفقياء يعممكف  ا؛العمـ مقارنة بالمحٌدثيف كاألدباء كأصحاب الٌصنائع، ككاف ذلؾ طبيعين 
، ك رٌبما يككف ذلؾ (َٔ)العمـ الذم يؤٌىؿ صاحبو لتكٌلي المناصب الٌديكانٌية التي يعيشكف منيا

في ارتقاء رتبتيـ في السيمَّـ االجتماعي، كفي ذلؾ يقكؿ الجاحظ:"كقد عند البعض منيـ ا سببن 
ا، كال ا، كىك ال يعٌد فقيين امن تجد الٌرجؿ يطمب اآلثار، كتأكيؿ القرآف، كيجالس الفقياء خمسيف ع

ا، فما ىك إاٌل أف يٍنظير في كتب أبي حنيفة، كأشباه أبي حنيفة، كيحفظ كتب يجعؿ قاضين 
الٌشركط في مقدار سنة أك سنتيف، حٌتى تمٌر ببابو فتظيٌف أٌنو مف باب بعض العٌماؿ، ك بالحرا 

عمى مىٍصرو مف األمصار أك بمدو مف ا أاٌل يمٌر عميو مف األٌياـ، إاٌل اليسير، حٌتى يصير حاكمن 
سكل  -عمى قٌمتيـ-؛ لذلؾ، فأماـ التسٌمط البكييي لـ يجد بعض عمماء الحديث (ُٔ)البمداف"

ا ًلمىا عندىـ مف الفضؿ، لدرجة أٌف بعضيـ كاف ال يتكٌرع في الٌتممُّؽ لألمراء البكييٌييف؛ طمبن 
ناء عمييـ مقابؿ اإلجازة بالٌدراىـ كضع أحاديث مكذكبة في مدح األمراء البكييٌييف، كالثٌ 

ـ(، أٌف أبا الفتح قدـ بغداد عمى األمير؛ ٖٓٗق/ّْٕففي ركاية ضمف أحداث سنة) كالعطاء
في  -صمى اهلل عميو كسٌمـ-يعني:ابف بكيو، فكضع لو حديثنا"أٌف جبريؿ كاف ينزؿ عمى الٌنبي 

 . (ِٔصكرتو"، فأجازه، ك أعطاه دراىـ كثيرة )
 طبيعة العالقة بين سمطة الفقهاء القضائّية، وسمطة الخمفاء، واألمراء الّسياسّية:   .2

يأتي جياز القضاء عمى رأس الكظائؼ الٌديكانٌية التي شغميا العمماء كالفقياء؛ لذلؾ لٌما  
ظفر بنك العباس بالميمؾ اشتٌدكا في شأف القضاء، كتخٌيركا لألعماؿ الٌشرعٌية صدكر العمماء 

أبا حنيفة، كغيرىـ مف جيابذة العمماء اإلماـ  مالؾ بف أنىس، كاإلماـ  ؛ر، فدعكا لمقضاءالكبا
، ككاف أبرزىـ في العصر البكييي "اإلسفرائيني"، (ّٔ)المتعاقبة خالفةطيمة فترات ال

، مف جيابذة القضاء ك"الماكردم"، ك"ابف أبي الٌشكارب"، ك"ابف ماككال"، ك"الٌدامغاني"، كغيرىـ
مف الٌسمطة تقاطعت أحيانا كثيرة مع الٌسمطة الٌسياسٌية التي مارسيا  يؤالء القضاة نكعه نشأ لك 

فة بتطبيؽ القكانيف كقكاعد الخمفاء كاألمراء؛ ألٌف القضاء مف أىـٌ المؤٌسسات اإلدارٌية المكمٌ 
ٍكـ  . (ْٔ)الٌشريعة في األحكاؿ الٌشخصٌية، ك إرساء مبادئ العدالة التي ىي أٌساس الحي
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 تَحُول جهاز القضاء إلى جبهة صراٍع بين الخمفاء واألمراء البويهّيين: 1. 2
خالؿ مرحمة الٌتسٌمط البكييي لـ يكف جياز القضاء العباسي يتمٌتع باالستقاللٌية المطمقة        

ا في منأل عف التٌأٌثر بالٌتطٌكرات الٌسياسٌية المحيطة عف الٌسمطة التٌنفيذٌية، كلـ يكف قائمن 
بالمراكز الٌسيادٌية عمى مستكل مؤٌسسة الخالفة، ك إٍف كانت معاٌيير انتقاء القضاة في الغالب 

ات األعـٌ قائمة عمى أٌسس فقيٌية كعممٌية تميؽ بمقاـ القضاة، كما تتٌطمبو ىذه الكظيفة مف آليٌ 
مثمما يتبٌيف  الٌسمت بالفيـ، رسكخو في العمـ، ك فقيٌية كعمكـ استنباطٌية لألحكاـ القضائٌية، ك

 ذلؾ في مرسكـ تعٌييف القاضي "محٌمد بف عبد اهلل بف الحسف" مف ًقبىؿ الخميفة القادر
إاٌل أٌف رجاالت الٌسياسة كالجيش تٌدخمكا كثيرا في سمؾ القضاء، (ٓٔ)ق/(ِِْ-قُّٖ)باهلل

يارات عمى القضاة، كتصٌرفكا أحيانا كثيرة في تسٌيير  أمكر كفرضكا جممة مف اإلمالءات، ك الخى
؛ ما يؤكد أٌف القضاء في ىذا العصر كاف يكاجو في صراعاتيـ الٌضًيقة أدخمكه  القضاء، ك

  .تحدياتنا كبيرةن جدنا مف ًقبؿ طرفيف أساسييف ىما: رجاؿ السياسة ك الجيش ك األمراء البكييٌييف
أضعؼ كما كاف تعٌييف القضاة مف امتيازات، كصالحيات الخميفة كحده، حٌتى في           

حاالتو خالؿ فترة تسٌمط البكييٌييف، كلـ يكف لمقاضي أف يحكيـ ما لـ يحصؿ عمى تفكيض 
ىذه الٌسياسة العباسٌية ترجع جذكرىا التٌاريخٌية إلى خالفة ك ، (ٔٔ)امباشر مف الخميفة شخصين 

كىي الٌسياسة التي استمٌر عمييا  ،ـ(ٕٕٓ-ـْٕٓق/ُٖٓ-قُّٔأبي جعفر المنصكر)
يكف مف بعده، حٌتى في فترات ضعفيـ، عكس ما كاف عميو األمر في األزماف الخمفاء العباس

المتقٌدمة في صدر اإلسالـ عندما كانت ميٌمة تعٌييف القضاة تيككؿ إلى كاٌلة األمصار، 
ليكنيـ دكف الٌرجكع إلى الخمفاء ر بأثر كما تجدر اإلشارة إليو أٌف ىذا التٌقٌييد لـ ييؤىثٌ  (ٕٔ)فييكَّ

 عة األحكاـ التي كاف ييصدرىا الفقياء في المجالس القضائٌية .عميؽ عمى طبي
ا مف االستقالؿ عف الٌسمطة التٌنفيذٌية المتمثٌمة في الخميفة عىرؼ القضاء نكعن ك            

كاألمراء كالكاٌلة، حينما قاـ الخمفاء العباسيكف بتفكيض قاضي القضاة عممية تعٌييف القضاة 
، لكف أٌماـ ضعؼ الخمفاء العباسٌييف، (ٖٔ)كمراقبتيـ، كعزليـكاإلشراؼ عمى متابعتيـ، 

لـ يبؽ لمخمفاء العباسٌييف في أمكر الحكـ، إاٌل  (ـْٓٗق/ّّّ)كدخكؿ البكييٌييف لبغداد سنة 
ا لمٌتيٌكـ عمى الخمفاء، فمٌما بكيع استرجاع امتياز تعٌييف القضاة؛ لدرجة أٌنو أصبح مكضكعن 

ـ( سأؿ عف القضاة، ككشؼ عف أمر الٌشيكد ْٔٗ-ـْٓٗق/ّّْ-قّّّلممستكفي)
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بالحضرة، فأمر بإسقاط بعضيـ، كأمر باستتابة بعضيـ، كاحتفظ بآخريف، فامتثؿ القضاة ما 
 (. ٗٔ): "إلى ىنا بمغ سمطانو، ك انتيى في الخالفة أمرىه، كنٍييىو "فأمر بو، فقاؿ العاٌمة ساخري

ؿ أحد المظاىر الٌسيادٌية التي البٌد أف اة يمثٌ ك إف كاف حٌؽ الخميفة في تعٌييف القض           
ؿ لو، عمى اعتباره مصدر الٌسمطاف، ك رمز الٌشريعة، إاٌل أٌف جياز القضاء لـ يٍسمىـ مف  تٍحصي

ؼي في الٌتجاذبات كالٌصراعات الحاصمة عمى مستكل مؤٌسسة الخالفة، كأصبح ىذا الجياز ييكىظَّ 
لمضغط عمى األمراء البكييٌييف في أكقات  خمفاء الرئيسٌية، باعتباره أحد أدكات التمؾ الٌصراعات

ا لمقضاة بالٌتكقؼ عف إصدار األحكاـ لدرجة أٍف أصدر الخميفة القائـ بأمر اهلل أمرن معٌينة؛ 
 . (َٕ)كتعطيؿ المجالس القضائٌية مف أجؿ الٌضغط عمى البكييٌييف في بعض الفترات

يقٌية بيف الخميفة كخصكمو البكييٌييف، فحاكؿ لذلؾ كاف ىذا الجياز جبية صراع حق         
كٌؿ طرىؼو استغاللو لضرب اآلخر، كىك ما أٌدل إلى فساد جياز القضاء كنتيجة حتمٌية ليذا 
الٌصراع خاٌصة بعد عبث البكييٌييف بمؤٌسسات الٌدكلة، كعمى رأسيا ىذا الجياز، ك في ذلؾ 

ٍمع الخميفة المطيع هلل: "تكٌلى خٍمعو ـ( في سٌياؽ حديثو عف خَُُٔق/ْٗٗيقكؿ الٌسمناني)ت
المٌمقب بمعٌز الٌدكلة الٌدٍيممي، كىك أيضا خمىع المستكفي، ك استكلت الٌدٍيمـ عمى البالد، ك 
فسدت األمكر كٌميا، كضًمف القضاء ابف أبي الٌشكارب بمائة كعشريف ألؼ درىـ في الٌسنة، 

 . (ُٕ)كبطيمىت الٌشريعة كتغيَّر األمر"
ذا القاضي المدعك "عبد اهلل بف الحسف بف أبي الٌشكارب" كاف قد تحٌصؿ عمى ى ك        

ا بعد أف اتٌفؽ عمى دفع مائتي ألؼ درىـ سنكين  (ـِٔٗق/َّٓ)منصب قاضي القضاة سنة 
رفض تعٌيينو أك مقابمتو في أٌياـ االستقباؿ، هلل ألحد األمراء البكييٌييف، كمع أٌف الخميفة المطيع 

، (ّٕ)، إاٌل أٌف معٌز الٌدكلة البكييي خرؽ المراسيـ، كقاـ بتقميده عيٍنكة(ِٕ)الٌسمطانٌيةك المراسيـ 
كىي سابقة في تعٌييف القضاة لـ يسبؽ حدكثيا مف قىبؿ، كما حاكؿ األمير البكييي بياء الٌدكلة 

تعٌييف أحد القضاة الٌشيعة في منصب قاضي القضاة، لكف الخميفة  (ـَُُْ / قّْٗ)سنة 
أف يعٌيف  (ـََُُق/ََْ)ثـٌ حاكؿ بياء الٌدكلة مٌرة ثانية سنة  (،ْٕ)رفض ذلؾباهلل  القادر

؛ ألٌف (ٕٓ)نقيب العمكٌييف كالية قضاء القضاة، فمـ يمٌكنو الخميفة القادر باهلل مف ذلؾ أيضا
لو مف  ا بما بقيٌ حساسية مثؿ ىذه المناصب الٌسيادٌية جعمت الخميفة يستميؿ مستمسكن 

ؿ احتكائيا، كعدـ تمكيف البكييٌييف مف بسط نفكذىـ المطمؽ عمييا، كيبدك صالحيات مف أج
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؛ ألٌف خالفتو عرفت نكعا مف هلل استطاع احتكاء األمر مقارنة بالمطيعباهلل أٌف الخميفة القادر 
 االنتعاش لمنصب الخميفة كتراجع سطكة البكييٌييف.

ٌييف عمى سمطتو الٌدينٌية، كنفكذه ك إذا كاف الخميفة قد راىف في صراعو مع البكيي       
الٌركحي عمى العمماء كالقضاة، كاستمالتيـ لصٌفو، فإٌنو سعى بالمقابؿ في بعض األمراء 
البكييٌييف إلى تحٌييد القضاء كمؤٌسسة مستقٌمة عف الٌسمطة التٌنفيذٌية، فخالؿ فترة عضد الٌدكلة 

-قّّٔ)هلل لٌطائعـ(، الذم عاصر الخميفة اّٖٗ-ـٖٕٗق/ِّٕ-قّٕٔالبكييي )
شارات استقرار في الجياز القضائي، ككاف ذلؾ ََُّ-ـْٕٗق/ّّٗ ـ(ظيرت بكادر، كا 

      .انعكاسا حتميا لحسف الٌسياسة
كالٌتدبير التي تمٌتع بيا عضد الٌدكلة البكييي، الذم مع أٌنو تحٌكـ في أجيزة الٌدكلة            

فصؿ أحكاـ القضاء عف باقي الٌسمطات، كأٍف ال بما فييا منصب الخالفة، إاٌل أٌنو حرص عمى 
ا، فقد أراد ميقىدِّـ جيشو أف يشفع في بعض أبناء العدكؿ؛ ليتقٌدـ إلى يجعؿ لمٌشفاعات طريقن 

القاضي؛ ليسمع تزكٌيتو، كيعدلو، فقاؿ عضد الٌدكلة: "ليس ىذا مف أشغالؾ؛ إٌنما الذم يتعٌمؽ 
م، كما يتعٌمؽ بيـ، كأٌما الٌشيادة كقبكليا، فيك إلى بؾ الخطاب في زيادة قائد، كنقؿ مرتبة جند

القاضي، كليس لنا، كال لؾ الكالـ فيو، كمتى عرؼ القضاة مف إنساف ما يجكز معو قبكؿ 
؛ لذلؾ يمكف القكؿ: "أٌف فترة عضد الٌدكلة، ككذلؾ فخر (ٕٔ)شيادتو فعمكا ذلؾ بغير شفاعة "

ألمراء البكٌيييف الٌديالمة مف حالة اإلضطراب الٌدكلة شٌذت عف االٌتجاه الذم كٌرسو باقي ا
 .(ٕٕ)بما فييا جياز القضاء ،الٌسياسي كالتٌنظيـ الٌسٌيء لإلدارة

إاٌل أٌف ذلؾ ال ينفي كجكد بعض االنتياكات التي كاف يمارسيا عضد الٌدكلة في سمؾ        
القضاة، فقد كاف يتٌدخؿ في تعٌييف القضاة، مثؿ: عزلو لقضاة، كتعٌييف آخريف؛ بحٌجة التٌقصير 

و عيَّف في حٌؽ عضد الٌدكلة، كال نعمـ طبيعة ىذا التٌقصير الذم اتُّيـ بو ىؤالء القضاة، سكل أنٌ 
مكانيـ عمماءن جمبيـ مف بالد فارس منيـ، "بشر بف الحسيف الٌشيرازم" الذم عٌينو في منصب 

بأٌف ىذا القاضي لـ يأت إلى  ،ـ(ُّْٖق/ْٖٕ، كيرل المؤٌرخ الٌذىبي)ت(ٖٕ)قاضي القضاة"
، كىذه الخطكة (ٕٗ)؛ بؿ استناب عمييا أربعة قضاة، كظٌؿ ىك في بالد شيرازبغداد أصالن 

مف األشياء المستحدثة، كسابقة في القضاء؛ ألٌف منصب قاضي القضاة عادة ما كاف ا أيضن 
دار مف األقاليـ خارج مركزه بالقرب مف عاصمة الخالفة، كمركز الخميفة في بغداد، كال يي 

 العراؽ .
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 سمطة العمماء القضاة، وموُقُعها الّسياسي:  2.2
أركاف الٌدكلة التي ال مف ا، حيث يعٌد القاضي قكين ا ا سياسين كاف لمفقياء القضاة حضكرن          

تصمح إاٌل بكجكدىـ،  ككاف مف مظاىر تداخؿ الٌسمطة التٌنفيذٌية مع القضائٌية ما عيًرؼ 
ا: "بالٌنظر في المظالـ"، كىك ديكاف أيٌسس لمٌنظر في شكاكل الٌشعب ضٌد رجاؿ الحكـ قضائين 

ك الكالي بحٌؽ الٌنظر في المظالـ، كما يعجز عنو ك احتفظ الخميفة أك الكزير أ (َٖ)كالمكٌظفيف
القاضي أك الفقيو مف القضايا الكبرل التي تحتاج لتٌدخؿ الٌسمطة عبر قٌكة القانكف، ك"الٌنظر 
ًد المتظالميف إلى التٌناصؼ بالٌرىبة كالقٌكة، ك زٍجر المتنازعيف  في المظالـ" ىك عبارة عف قىكى

ركط الٌناظر في المظالـ أف يككف جميؿ القدر، نافذ األمر، عف الٌتجاحد باليٍيبة، ككاف مف ش
مىاة،  عظيـ الييبة، ظاىر العٌفة، قميؿ الٌطمع، كثير الكرع؛ ألٌنو يحتاج في نظره إلى سطكة الحي
ك تثٌبت القضاة، فيحتاج إلى الجمع بيف صفتي الفريقيف، كأف يككف بجاللة القدر نافذ األمر 

لفساد الٌناس، كىي كٌؿ حكـ يعجز عنو القاضي أك العالـ  في الجيتيف، ك ىي خٌطة حدثت
ك ىي صفات تتكٌفر في رجاؿ الٌسياسة مف الخمفاء  االفقيو، فينظر فيو مىٍف ىك أقكل منو يدن 

كاألمراء، ك الكاٌلة؛ لذلؾ كاف خمفاء بني العباس يجمسكف لمٌنظر في المظالـ بدؿ الفقياء 
 (.ُٖ)كالعمماء
لمكزراء كالكاٌلة، كأصبح الكزير ىك الذم يعيِّف أصحاب المظالـ في  أصبح األمر ك         

ا في األسبكع لسماع المظالـ يقصده فيو ا معمكمن البالد ككاف الٌناظر في المظالـ يخٌصص يكمن 
المتظٌممكف كيراجعو فيو المتنازعكف؛ ليككف ما سكاه مف األٌياـ لًماى ىك مككؿ إليو مف أمكر 

ا: لذلؾ كانت المسألة المثارة كالتي تطرح دائمن  (؛ِٖ)إاٌل في الحاالت الخاٌصةالٌسياسة كالٌتدبير 
أٌييما أقكل، سمطاف اإلسالـ، كالعمـ الذم يمثمو القضاة كالفقياء كالعمماء أـ الٌسمطة الٌدنيكٌية 

 .(ّٖ)الٌسياسٌية التي يمثميا الخميفة كاألمير؟
ات بعض القضاة مف العمماء نا أٌف صالحيٌ كىذا سؤاؿ جكىرم تزيد أىمٌيتو إذا عمم          

الكبار كصمت إلى حٌد مراقبة أداء أجيزة الدكلة عمى أعمى مستكيات ىـر الٌسمطة، كالٌتٌدخؿ إٍف 
تطٌمب األمر ذلؾ، فكانت صالحياتيـ تمتٌد إلى تقٌييـ أداء الخميفة نفسو مف ناحية ما يستكجب 

، فقد كاف الٌشيخ "أبك حامد !! الٌسمطة التٌنصيب كالعزؿ، ك حٌتى تنحٌيتو مف رأس ىـر
رفيع الجاه في الٌدنيا، كصادؼ أف كقع مف الخميفة ما  (ْٖ)ـ("َُُٔق/َْٔاإلسفرائيني)ت

أكجب أف كتب إليو الٌشيخ أبك حامد: " اعمـ أٌنؾ لٍست بقادر عمى عٍزلي عف كاليتي التي 
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كاٌلنييا اهلل تعالى ك أنا أٍقًدر أف أكتب رقعة إلى خراساف بكممتيف أك ثالث أعزليؾ عف خالفتؾ 
"(ٖٓ.) 

ٍف كاف ال يحتكم عمى سبب فيذا الخطاب شديد            الٌميجة مف القاضي لمخميفة، كا 
الٌتيديد بالعىٍزؿ، كالتٌنحٌية، كما حمؿ القاضي عمى ىذا األمر، إاٌل أٌف فيو إشارة كاضحة إلى 

ات الكاسعة التي كاف يتمٌتع بيا كبار القضاة مف كبار العمماء، كتمتيعيـ مدل الٌصالحيٌ 
ني في تطبيؽ أحكاـ الٌشريعة، كدعـ قاعدة الٌرعٌية التي تضع بحصانة مستمٌدة مف الٌشعكر الٌدي

فييـ الثٌقة المطمقة، كىك ما جعميـ ال ييابكف مف رجاؿ الٌسياسة؛ لذلؾ قاؿ ابف خمدكف: "أٌف 
 . (ٖٔ)القضاة ًلشرىؼ بضائعيـ أًعٌزة عمى الخمؽ، فال يخضعكف ألىؿ الجاه"

بشكؿ أكبر كبار القضاة أك مف يتكٌلى منصب  ىذه الٌصالحيات الكاسعة كاف يتمٌتع بيا       
قاضي القضاة المسؤكؿ عف تعٌييف القضاة، كعٍزليـ، كمراقبة أعماليـ، خاٌصة كأٌف بعضيـ 
كاف يضـٌ إليو القضاء عمى أقاليـ مترامية األطراؼ مثؿ، القاضي "محٌمد بف الحسف بف عبد 

ة المطيع هلل القضاء عمى الٌشرقٌية، ـ(" الذم قٌمده الخميفٗٓٗق/ّْٕاهلل بف أبي الٌشكارب)ت
كالحٌرميف كاليمف، كمصر، كسيٌر مف رأل، كقطعة مف أعماؿ الٌسكاد، كبعض أعماؿ الشاـ، 

، كما أٌف أجكر بعض القضاة كانت عالية، فالعباسٌييف جعمكا (ٕٖ)كشقىٍي الفرات ككاسط
غ راتب قاضي القضاة ابف ؛ لدرجة أف بم(ٖٖ)ا مستقالِّ، كرفعكا مف ًرٍزقوا رفيعن لمقاضي منصبن 

 . (ٖٗ)أبي الٌشكارب مائة كعشريف ألؼ درىـ في الٌسنة"
ك مف األشياء التي رفعت قدر القضاة أٌنو كاف ليـ في بغداد ديكاف ييٍعرؼ بديكاف           

فيف ىـ: الحاجب، كالكاتب، كعارض األحكاـ، قاضي القضاة الذم يضـٌ مجمكعة مف المكظٌ 
ا مثؿ المحكمة العميا في عصرنا، كما ظير شيء كىذا الٌديكاف ىك تقريبن  كخازف ديكاف الحاكـ،

مف التٌنافس كالتٌنازع عمى الٌسمطة بيف الكاٌلة كالقضاة، حيث سعى كٌؿ طرؼ إلى تكسيع 
ات الٌطرؼ اآلخر، فكاف العاٌمة مف الٌشعب يمجؤكف إلى اختصاصو عمى حساب صالحيٌ 

ر الفقياء، كيمتمسكف منيـ العدؿ، بينما يتٌجو الظالمكف، القضاة؛ ألٌنيـ يضعكف ثقتيـ في دكائ
 . (َٗ)كالمعتدكف إلى الكاٌلة؛ لالستعانة بيـ عمى ظيٍمميـ

ا عمى رىبة منصب القضاء، كاحترامو في ذلؾ العيد أٌننا نجد األمراء ك مٌما يدٌؿ أيضن       
ـٌ التٌنكيا ما يي كالكزراء كثيرن  ي المقابؿ ال يحكى ذلؾ، إاٌل عمى بيـ، ف ؿساقكف إلى الٌسجكف، ك يت

ا مات في ، كال ييٍعمـ أٌف قاضين (ُٗ)القميؿ مف القضاة، كلـ يمت في الٌسجف إاٌل قاض كاحد
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لذلؾ قاؿ ابف  ؛ـ("ُّٗق/ََّالٌسجف سكاه، كىك القاضي "أبك أيمٌية)ت
، فكرامة (ِٗ)ـ( : " ىك القاضي الكحيد الذم مات في الٌسجف"َُُِق/ٕٗٓالجكزم)ت

العمماء القضاة، كرجاؿ الٌديف محفكظة مقارنة بمرتبة رجاؿ الٌسياسة، لكف ىذا لـ يمنع أف 
يككف العمماء القضاة في كثير مف األحياف مغمكبيف عمى أمرىـ، خاٌصة خالؿ فترات تسٌمط 

لتي االٌتجاه العسكرم سكاء لمكزراء األتراؾ أك البكييٌييف، كىناؾ الكثير مف الٌشكاىد التٌاريخٌية ا
ـٌ تقديميـ، إاٌل لمٌشيادة، لكف ىذا تكٌضح تراجع مكانة القضاة، حٌتى أصبح دكرىـ صكرين  ا، ال يت

الٌتسٌمط لـ يمنع بعض القضاة مف الكقكؼ ضٌد بعض القرارات، كرفض تزكٌيتيا، كىك ما كاف 
 .(ّٗ)ا في قتؿ بعضيـسببن 

تو المطمقة القضائي، كعدـ استقالليٌ ك ىذا الٌتسٌمط، كتٌدخؿ الجياز التٌنفيذم في الجياز        
كاف أحد األسباب التي جعمت الكثير مف العمماء يمتنعكف عف تكٌلي القضاء، فمٌما حاكؿ 
بعض الخمفاء الٌتٌدخؿ في شؤكف القضاة؛ لحمميـ عمى الحكـ كفؽ المذىب أك الٌرأم زاد 

منصب القضاء بعيف ، فدكائر الفقياء لـ تكف تٍرقب (ْٗ)اعتذار العمماء عف تكٌلي القضاء
، حيث (ٓٗ)رة، كنجد الكالـ في قبكؿ القضاء، كعدـ قبكلو يمتٌد حٌتى لقركف متأخٌ ىالرض

جرت العادة لدل الكثير مف أىؿ العمـ الكبار عمى االمتناع عف تكٌلي مناصب القضاء، عمى 
عف المشاركة  عادبتالٌرغـ مف المزايا الكبيرة التي يكٌفرىا ليـ ىذا المنصب، إاٌل أٌنيـ آثركا  اال

في الحياة الٌسياسٌية كأجيزة الٌدكلة كأعبائيا...مف أجؿ التٌفٌرغ لحياة العمـ كالٌزىد، كأغمب العمماء 
الٌرافضيف لعركض المشاركة في الجياز القضائي كانكا يركف في ذلؾ مسؤكلية ال يطيقكنيا، 

ؤكف القضاء ىك السبب (؛ إلذ كاف التدٌخؿ في شٔٗ)كأٌف تٍرؾ ىذه المناصب أٍسمىـ لدينيـ
 الرئيس في عزكؼ العمماء كالفقياء عف تكٌلي ىذا المنصب.

ك لعٌؿ الباعث األكبر في سمكؾ العمماء ذلؾ المنحى أٌنيـ نظركا لألمر مف زاكية فقيٌية       
ة تحٌذر مف الٌتياكف في خالصة معتمديف في ذلؾ عمى نصكص تشريعٌية كأحاديث نبكيٌ 

ف كاف القاضي  ديد فيمف استخٌؼ بيذه الٌرتبة، كلـ يؤدٌ القضاء، كالكعيد الشٌ  حٌقيا، حٌتى كا 
، إاٌل (ٖٗ)مشركعٌيتو عمى اعتباره مف فركض الكفاياتعمى الٌرغـ مف ، كالقضاء (ٕٗ)عادال

، كقاؿ بعضيـ: "إذا "أٌف العمماء اختمفكا في قبكلو: فقاؿ بعضيـ: "ال ينبغي أف يقبؿ القضاء
 .(ٗٗ)أس بأف يقبؿ إذا كاف يصمح لذلؾ األمر"كلٌي بغير طمب منو، فال ب
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لذلؾ ال يكاد يخمك عصر مف نماذج لرفض العمماء عف تكٌلي القضاء، كلعٌؿ أبرزىا           
ؿ أف ئً ـ( الذم سي ٖٔٗق/ّٕٓخالؿ فترة تٌسمط البكييٌييف نجد "محٌمد األبيرم الفقيو المالكي)ت

، فقاؿ: "أبك بكر، أحمد بف عمي يمي القضاء، فامتنع، فاستيشير فيمف يصميح لذلؾ
لٌي غيرىماُٖٗ / قَّٕالٌرازم)ت  .(ََُ)ـ("،...، فمٌما لـ يجب كاحد منيما لمقضاء، كي
ٌا أيٍلًزمكا بتكٌلي القضاء اشترطكا أف ال يتٌدخؿ رجاالت           ك أٌما بعض العمماء، فإٌنيـ لمى

الٌسياسة في أحكاميـ مف باب األمر، أك أف تيٍطمب منيـ الٌشفاعة في األحكاـ، كمنيـ "أبك 
ـٌ شيباف" الذم اشترط في تكٌلي القضاء سنة  أٌنو ال يرتزؽ عف  (ـْٕٗق/ّّٔ)الحسف بف أ

 كال يؤمر ما ال يكجبو حكـ، كال يشفع إليو في إنفاؽ حٌؽ، كًفٍعؿ ما ال يقتضيو شرع.الحكـ، 
كىذه الٌشركط ليست مف باب المصادفة، خاٌصة إذا عممنا أٌف األمراء البكييٌييف أرادكا         

ـ( ٖٕٗق/ّٕٔقاـ عٌز الٌدكلة البكييي)ت (ـٕٔٗق/ّٓٔ)الٌنظر في أحكاـ القضاة، ففي سنة 
العالـ "أبك محٌمد بف معركؼ" الذم كاف حينيا يتكٌلى منصب قاضي القضاة، كأمره  باستدعاء

ٍكمو    .(َُُ)بأف يجمس في دار عٌز الٌدكلة؛ ألٌف ىذا األخير اقترح عميو ذلؾ؛ ليشاىد مجمس حي
ك مف األشياء األخرل التي نمحظ فييا المساىمة الٌسياسٌية لمقضاة أٌف في دكلة بني       

العباس كانكا إذا عزمكا عمى تقميد مناصب الخمفاء كالكزراء كاألمراء، أحضركا القضاة حٌتى 
يشيدكا ثبكت الحكـ، فال تكاد تجد خبر تعٌييف خميفة أك كزير أك أمير إاٌل ككاف القضاة 

ا ما كانكا ، كما أٌف القضاة كثيرن (َُِ)ف عمى ذلؾ، كبيـ يتـٌ عقد األمر، كتزكٌيتوشاىدي
 .(َُّ)يتٌدخمكف في اإلصالح بيف رجاالت الٌسياسة، ك رٍأب صٍدع الخالؼ بينيـ

ٍكـ حاجة الخميفة إلييـ ك كاف القضاة يشترككف في الكثير مف مراسيـ الٌدكلة            ، بحي
استقباؿ الممكؾ كاألمراء، كمصاحبة الخميفة في الٌسفر كالمكاكب،  :مثؿ في مثؿ ىذه األمكر

، ككاف بعض القضاة ال يفارقكف الخمفاء كاألمراء مثؿ، "محٌمد بف (َُْ)كمحاكمة الكزراء
ـٌ إليو ٕٖٗق/ّٕٔحٌماد بف إسحاؽ األزدم القاضي )ت ـ(" الذم استيقضى عمى البصرة، كضي

 . (َُٓ)مير المكفؽ باهلل، حيث كاف ال يفارقوقضاء كاسط، كككر ًدجمة، ككاف يمـز األ
ككاف الخمفاء العباسيكف حريصيف بشكؿ كبير عمى شيادة العمماء كالقضاة عمى الكثير        

مف القرارات التي يصدركنيا كالٌشيكد الذيف يككنكف مع القضاة عادة ما يككنكف مف كبار 
مٌييف يستدعييـ القضاة؛ ليحضركا معيـ ييـ القضاة، حٌتى يككنكا شيداء رسالعمماء الذيف يزكٌ 

في مثؿ ىذه المجالس مف أجؿ إشيادىـ أك يشيدكا لمٌشفاعات التي تحتاج إلى شيكد عدكؿ، 
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ـٌ ترقٌية ىؤالء الٌشيكد إلى درجة قضاة، كقد بمغ عددىـ سنة  قرابة  (ـّٗٗق/ِّٖ)كعادة ما يت
حٌمد بف عمي الٌدامغاني" الذم قبؿ "م :، كالٌنماذج عمى ذلؾ كثيرة مثؿ(َُٔ)الٌثالثمائة كثالثة

ـٌ كلٌي قضاء القضاة بعد مكت ابف ماككال،  قاضي القضاة" أبك عبد اهلل بف ماككال" شيادتو، ث
 .(َُٕ)كذلؾ في ذم القعدة مف سنة سبع كأربعيف كأربع مائة

ك تمتٌد صالحيات القاضي إلى المشاركة في تأطير، كتنظيـ، كمراقبة الٌنشاط          
ادم فالحككمة كانت تشرؼ عمى أسكاؽ أىؿ الًحرؼ، كالٌصنائع بكاسطة "العامؿ عمى االقتص

الٌسكؽ" كميٌمتو مراقبة األكزاف، كالمكاييؿ، كجباية الٌضرائب، ككاف "العامؿ عمى الٌسكؽ" 
فاء مف بيف أىؿ الحرؼ يقكـ بتعٌيينيـ عادة إٌما القاضي أك األمير ، كبسبب (َُٖ)يستعيف بعيرى

لكف ىذا الٌتداخؿ بيف  (،َُٗ)مف القضاء يرل بعض الباحثيف أٌف الًحٍسبة جزءه  ىذا الٌتداخؿ
كالية القضاء كالحسبة راجع في األصؿ؛ ألٌنيا كاليات شرعٌية، كمناصب دينٌية، لكف يبقى 

  . (َُُ)لممحتسب مف الخصائص ما ليس لمقاضي مثؿ، األمر بالمعركؼ، كالٌنيي عف المنكر
ا لمٌظركؼ الٌسياسٌية الحرجة البكييي شيد فساد الجياز اإلدارم نظرن أًلفَّ العصر  ك         

بني العباس، فإٌف تمؾ الٌظركؼ انعكست عمى الجياز القضائي، فإذا  خالفةالتي مٌرت بيا 
ك ىذا كانت الحياة الٌديكانٌية قد تأٌثرت بنزعة جعؿ المناصب كراثية مف األب إلى االبف، 

فإٌف جياز القضاء يأتي عمى رأس ثار سمبٌية عمى الخالفة، التكارث في منصب القضاء لو آ
تمؾ المناصب المتأٌثرة بيذه الٌنزعة، ففي القرنيف الثٌالث كالٌرابع اليجرييف تقٌمد قضاء القضاة مف 

ا آخريف أسرة كاحدة، كىي أسرة أبي الٌشكارب ثمانية رجاؿ ببغداد، ىذا عدا سٌتة عشر قاضين 
 . (ُُُ)مف ىذه األسرة

القاضي  :بة مثؿك نيًسب إلى ىذه األسرة بعض القضاة الذيف كانت ليـ سمعة غير طيٌ        
ـ(" الذم قٌمده الخميفة المطيع هلل القضاء ٗٓٗق/ّْٕ"محٌمد بف الحسف بف أبي الٌشكارب)ت

عمى الٌشرقٌية، كالحرميف، كاليمف، كمصر، كسيٌر مف رأل، كقطعة مف أعماؿ الٌسكاد، كبعض 
ه مف أعماؿ الٌشاـ، كشقىٍي الفرات، ككاسط، ككاف ىذا القاضي فيما سبؽ قبيح الٌذكر فيما يتكالٌ 

ا إلى االسترشاء في األحكاـ، كالعمؿ فييا بما ال يجكز، لدرجة أٍف شاع عنو األعماؿ، منسكبن 
ـ( ْٔٗ-ـْٓٗق/ّّْ-ّّّذلؾ، ككثر الحديث بو، كىك ما جعؿ الخميفة المستكفي باهلل)

 . (ُُِ)، كعزلو عف جميع ما كاف يتكاٌله(ـْٔٗق/ّّْ)يصدر أمر القبض عميو سنة 
 النتائج
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 يمكننا تسجيؿ نتائج ىذه الدراسة في اآلتي: ك عميو     
كجكب مراعاة الخالفة العباسٌية لمكانة العمماء ك الفقياء؛ قصد الحفاظ عمى ىيبة  .ُ

 الخالفة العباسية التي تسعى أطراؼ أخرل خارجٌية ك داخمٌية؛ لإلطاحة بيا.
يحمي ضركرة تنقية الجيش العباسي مف المرتزقة، بتككيف جيش مكالي لمخالفة،  .ِ

 الحمى ك يدافع عف حدكد البالد اإلسالمٌية، بدءن مف عاصمة الخالفة العباسٌية "بغداد".
ضركرة عكدة الخمفاء إلى سياسة الخميفة المعتضد باهلل الذم أعطى لمقضاء  .ّ

استقاللٌيتو في إقرار العدؿ حٌتى عمى مؤٌسسة الخالفة نفسيا، فكاف لكٌؿ ذم حٌؽ حٌقو فمـ تيبىٌذر 
 الماؿ في نفقات زائدة عف مقتضيات الكاقع المعاش كقتيا. أمكاؿ بيت

كجكب استرجاع شرعٌية كالية العيد ، دكف تٌدخؿ النفكذ األجنبي في تعٌييف كاٌلة العيد  .ْ
 لمخمفاء العباسٌييف.

تقٌييد المؤٌسسة العسكرٌية، بما يخٌصيا مف كظائؼ، دكف تٌدخميا في الكظائؼ اإلدارٌية     .ٓ
 كانت ليا انعكاسات سمبٌية عمى تداعي القضاء في الخالفة العباسٌية.ك القضائٌية التي 

كجكب االلتزاـ بالمرسكـ القادرم، ك تفٌيـ ما فيو بجدٌية أكبر؛ لمقضاء عمى  .ٔ
االختالفات المكجكدة بيف الٌرعٌية؛ لتجٌنب بدع ك ضالالت الفاطمٌييف كالنصارل ك أصحاب 

 المقاالت الضاٌلة عمكما.  
ع الييبة الرسمٌية الفعمٌية لمؤٌسسة الخالفة، حٌتى تتمٌكف مف تحقيؽ ما يتكٌجب استرجا .ٕ

 كيجدت لو، مف الحفاظ عمى الرعٌية في حراسة الٌديف.
  االحاالت

 

                                                 

عبد العزيز الٌدكرم: دراسات في العصكر العباسٌية المتأخرة ، مركز دراسات الكحدة العربٌية ، ( الٌدكرم) ُ)
 . ُٖٖـ ، صَُُِ،  ِبيركت ، ط

ىػ(: اآلثار الباقٌية عف القركف الخالٌية ، تح: إدكارد ساشك ، اليبزيؽ  َْْيحاف تأبك الرٌ )البيركني  (ِ)
 . ُِّـ ، ص ُٖٕٖ"ألمانيا"، ) د . ط ( ، 

: محاضرات في تاريخ األٌمـ اإلسالمٌية: الٌدكلة العباسٌية، مؤٌسسة المختار لمٌنشر (محٌمدالخضرم بؾ) (ّ)
 . ّّٓـ، ص ََِّىػ/ُِْْ، ُكالٌتكزيع ، القاىرة ، ط

ىػ(: المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألٌمـ ، تح: محٌمد عبد القادر عطا، ٕٗٓعبد الٌرحمف تابف الجكزم) (ْ)
؛  ِْٓ، ص  ُٓـ ، جُٓٗٗىػ/ُُْٓ،  ِكمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممٌية، بيركت ، ط
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عمر عبد الٌسالـ : قيؽىػ(: تاريخ اإلسالـ ك كفيات المشاىير كاألعالـ ، تحْٖٕشمس الٌديف تالٌذىبي)
 . ّّ، ص  ِٗـ ، جُٖٗٗىػ/َُْٗ،  ُتدمرم ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، ط

: عمر عبد الٌسالـ تدمرم ، دار الكتاب قيؽىػ( : الكامؿ في الٌتاريخ ، تحَّٔتعٌز الٌديف ابف األثير) (ٓ)
 . ٖٕٔ، ص  ٕـ ، جَُِِالعربي ، بيركت ، ) د . ط ( ، 

 . ْٔ، ص  ُْىػ( : مصدر سابؽ ، جٕٗٓ)تبف الجكزم ا (ٔ)
ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف  بر كىػ( : كتاب العً َٖٖعبد الٌرحمف تابف خمدكف)  (ٕ)

ـ ، ُٖٖٗىػ/َُْٖ،  ِ: خميؿ شحادة ، دار الفكر، بيركت ، طقيؽعاصرىـ مف ذكم الٌشأف األكبر، تح
ـ ، ََِٖ، ُاإلسالمٌية ، مركز دراسات الكحدة العربٌية ، بيركت ، ط : الٌنظـ(عبد العزيزالٌدكرم)؛ ََْص
 . ْٔص 

 . ْٕٓ، ص  ٕ؛ ابف األثير: مصدر سابؽ ، ج ّْٓ، صُْ، ج المنتظـبف الجكزم: ا (ٖ)
 . ََُ، ص  ُٓبف الجكزم: مصدر سابؽ ، جا (ٗ)
 . ْٔ؛ الٌدكرم: الٌنظـ اإلسالمٌية ، ص ْٕٓ، صٕبف األثير: الكامؿ،ج( اَُ)
 . ُُٖ، ص  ُٓ، جالمنتظـبف الجكزم: ا (ُُ)
 . ُِٔ، ُِٓ، ص ص نفسوبف الجكزم: المصدر ا (ُِ)
: محٌي قيؽىػ( : تسييؿ الٌنظر كتعجيؿ الٌظفر في أخالؽ الممؾ ، تحَْٓعمي بف محٌمد ت(الماكردم) ُّ)

 .  ِٕٓ( ، ص ىالؿ الٌسرحاف كحسف الٌساعاتي، دار الٌنيضة العربٌية ، بيركت ، )د . ط ( ، ) د . ت 
: صالح محٌمد الخيمي ، دار: ابف كثير، قيؽىػ( : البداية كالٌنياية ، تحْٕٕإسماعيؿ ت( ابف كثير) ُْ)

: )عبد الحي بف أحمد(عماد الحنبمي الٌدمشقيال؛ ابف  ِّ، ص  ُّـ ، جََُِ/ُُّْ،  ِدمشؽ ، ط
محمكد األرنؤكط ، دار: ابف كثير ،  : عبد القادر األرنؤكط كقيؽشذرات الٌذىب في أخبار مف ذىب ، تح

؛  ُِٖ، ص  ُٓبف الجكزم: مصدر سابؽ، جا؛  ّٓ، ص  ٓـ ، جُٖٗٗىػ/َُُْ،   ُدمشؽ ، ط
 . ِٗ، صِٖالٌذىبي : تاريخ اإلسالـ ، ج

 .ُٖٗ،  ُٕٗ، ص ص  ُٓبف الجكزم : مصدر سابؽ ، جا (ُٓ)
 .  ِٖٔ، ص ِٖالٌذىبي : تاريخ اإلسالـ،ج (ُٔ)
: أحمد مبارؾ قيؽالكاليات الٌدينٌية ، تح ىػ(: األحكاـ الٌسمطانٌية كَْٓت بف محٌمدعمي الماكردم) (ُٕ)

 . ّ-ُـ ، ص  ُٖٗٗىػ/َُْٗ،  ُالبغدادم ، دار: ابف قتيبة ، الككيت، ط
، ص ص  ِٖ؛ الٌذىبي: تاريخ اإلسالـ، ج ََِ-ُٖٗ، ص ُٓبف الجكزم : مصدر سابؽ ، جا (ُٖ)

ِٕٔ ،ِٖٔ . 
 ِّْ، ص  ِٕ، ج تاريخ اإلسالـ؛ الٌذىبي :  ُٕ، َٕص ص  ،ُٓسابؽ ، جبف الجكزم: مصدر ا (ُٗ)
 . 
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: محٌمد، أبك الفضؿ إبراىيـ ، قيؽىػ( : تكممة تاريخ الٌطبرم ، تحُِٓمحٌمد بف عبد الممؾ تاليمذاني) (َِ)
ىػ( : تجارب األٌمـ ُِْأحمد تبف مسككيو)؛ ِْٖـ ، ص ُٕٔٗىػ/ُّٕٖ،  ِدار المعارؼ ، مصر ، ط

ـ ََِّىػ/ُِْْ،  ُ، ط ، لبناف: سيد كسركم حسف ، دار الكتب العممٌية ، بيركتقيؽاليٌمـ ، تح تعاقب ك
 . َّٗ، ص  ٓ، ج 

انيا مف كر قطٌ ذً  ىػ( : تاريخ مدينة الٌسالـ كأخبار محٌدثييا كّْٔأحمد بف عمي تالخطيب البغدادم) (ُِ)
،  ُاد معركؼ ، دار: الغرب اإلسالمي ، بيركت ، ط: بشار عكٌ قيؽالعمماء مف غير أىميا ك كاردييا ، تح

؛ الٌذىبي: تاريخ  ُّٕ، ص  ُْبف الجكزم : مصدر سابؽ ، جا؛  ّْٖ، ص  ّـ ، جََُِىػ/ُِِْ
 . ُُٔ، ُُٓ، ص ص  ِٔاإلسالـ ، ج

: مفيد محٌمد قمحية ، قيؽىػ( : يتيمة الٌدىر في محاسف أىؿ العصر ، تحِْٗعبد الممؾ تالثعالبي) (ِِ)
شمس الٌديف ابف خٌمكاف)؛  ّْٗ، ص   ِـ ، جُّٖٗىػ/َُّْ،  ُالكتب العممٌية بيركت ، ط دار:
: إحساف عباس ، دار صادر ، بيركت )د . ط ( ، ) قيؽىػ( : كفيات األعياف كأنباء أبناء الٌزماف ، تحُٖٔت

 . ٓٓ، ص  ْد . ت ( ، ج
 . ِٓٓ، ِْٓ، ص ص  ُْبف الجكزم : مصدر سابؽ ، جا (ِّ)
ىػ( ِٔٔياقكت تالحمكم)ٍرخ، ييقصد بيا منطقة بجانب بغداد كانت في األٌكؿ كسط المدينة . أنظر، الك (ِْ)

، )د . ط ( ، ) د  ْ: فريد عبد العزيز الجندم ، دار: الكتب العممٌية ، بيركت ، ج قيؽ: معجـ البمداف ، تح
ف الجكزم: با؛  َّٗ، ص  ٓ؛ الخطيب البغدادم: مصدر سابؽ ، ج َٗٓ، َٖٓ. ت ( ، ص ص 

 . ٖٓ، ص  ُٓمصدر سابؽ ، ج
: عبد الٌرحمف بف يحي المعممي اليماني ، الفاركؽ قيؽىػ( : األنساب ، تحِٔٓعبد الكريـ ت(الٌسمعاني) ِٓ)

؛  الخطيب البغدادم :  ََُ، ص  ٓـ ، جُٕٕٗىػ/ُّٕٗ،  ُالحديثة لمٌنشر كالٌتكزيع ، حيدر آباد ، ط
؛  ٕٗص  ِٓات المشاىير كاألعالـ ، جي: تاريخ اإلسالـ ككف؛ الٌذىبي  ٕٖ، ص  ُّمصدر سابؽ ، ج

 . ْٗص  ،ُْبف الجكزم : مصدر سابؽ ، جا
: إحساف عباس ، قيؽىػ( : رسائؿ ابف حـز األندلسي ، تحْٔٓعمي بف أحمد ت( ابف حـز األندلسي) ِٔ)

بف مسككيو : ا؛  ََُ، ٗٗ، ص ص  ِـ ، جُٕٖٗ،  ِالمؤٌسسة العربٌية لمٌدراسات كالٌنشر ، بيركت ، ط
 .  ِٕٓ، ص  ٓمصدر سابؽ ، ج

ىػ( : اآلثار الباقٌية مف القركف الخالٌية، مكتبة: الثٌقافة ْْٕت  محٌمد بف أحمد الخكارزني)البيركني  (ِٕ)
،  ِ؛ ابف حـز األندلسي : مصدر سابؽ ، جُٗٓ-ُٔٓـ ، ص ََِٖىػ/ُِْٖ،  ُالٌدينٌية ، القاىرة ، ط

 . َُِص 
ثالث األمراء البكييٌييف في العراؽ   ؛ـ(ّٖٗق/ِّٕالٌذىبي: "أٌف عضد الٌدكلة البكييي)تيقكؿ المؤٌرخ  (ِٖ)

أٌكؿ مف خكطب بالممؾ شيانشاه في اإلسالـ، لكٌف الٌراجح مف ىذا القكؿ أٌف ذلؾ حصؿ لو لٌما كاف في  :ىك
 :يذا الٌمقب في العراؽ ىكبالد خراساف قبؿ أف يأتي لمعراؽ؛ ألٌف مؤرخيف آخريف يركف أٌف أٌكؿ مف نكدٌم لو ب
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أثناء خالفة القائـ بأمر اهلل. أنظر، ابف الجكزم : مصدر  (ـَُّٖق/ِْٗ)كييي جالؿ الٌدكلة سنة األمير البي 
،  ِٔىػ( : تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ ، جْٕٕالٌذىبي)ت ؛  291، ص ُْسابؽ ، ج

 . ِّٓص
 . ِٓٔ، ص  ُٓ، ج المنتظـبف الجكزم : ا (ِٗ)
 . ٖٕٔ، ص  ٕبف األثير : مصدر سابؽ ، جا (َّ)
 . ٖٕٔ، ص ٕبف األثير: مصدر سابؽ، جا؛  ِٓٔ، صُٓبف الجكزم: مصدر سابؽ، جا (ُّ)
: ميخائيؿ عكاد ، دار الٌرائد العربي قيؽىػ( : رسـك دار الخالفة ، تحْْٖىالؿ بف المحسف تالٌصابي) (ِّ)

 .ُِّ، ُُّ، بيركت ، ) د . ط ( ، ) د . ت ( ، ص ص 
 . ِٖٓ - ِِٓ، ص  ُٓ، ج المنتظـبف الجكزم : ا (ّّ)
 . ِٔٓ، ص نفسو بف الجكزم: المصدر ا (ّْ)
 ّٖ، ِٖ، ص ص ُٓبف الجكزم : مصدر سابؽ ، جا؛  ٖٓٓ، ص ٕبف األثير: مصدر سابؽ ، جا (ّٓ)

 . ُُ، ص  ِٖاألعالـ ، ج ؛ الٌذىبي : تاريخ اإلسالـ ك كفيات المشاىير ك
 . ِِٓ، ص  ٖ، ج الكامؿ في التاريخبف األثير : ا (ّٔ)
األعالـ ،  ؛ الٌذىبي : تاريخ اإلسالـ ك كفيات المشاىير ك ْٖٔ، ص  ٕ، جنفسو بف األثير: المصدرا (ّٕ)
 . ِِٕ، ص ِٕج
 . ٕٓ؛ الٌدكرم : الٌنظـ اإلسالمٌية ، ص  ِْالماكردم : األحكاـ الٌسمطانية ، ص (ّٖ)
اإلدارة في العيكد اإلسالمٌية األكلى ، شركة المطبكعات لمٌتكزيع كالٌنشر ، بيركت، : (صالح أحمدالعمي) (ّٗ)
 . ّٕـ ، ص َُِْ،  ِط
 .  ْٔالٌدكرم ، الٌنظـ اإلسالمٌية ، ص  (َْ)
 . ُِٗالٌصابي: مصدر سابؽ ، ص  (ُْ)
اهلل بف عبد  : عبدقيؽىػ( : اإلرشاد إلى سبيؿ الٌرشاد ، تحِْٖمحٌمد بف أحمد الياشمي تالبغدادم) (ِْ)

 . ُٕٓـ ، ص ُٖٗٗىػ/ُُْٗالمحسف الٌتركي، مؤٌسسة الٌرسالة، ) د . ط ( ، 
: محٌمد حامد الفقي ، دار الكتب العممٌية ، قيؽق(: األحكاـ الٌسمطانٌية ، تحْٖٓأبك يعمى تالفٌراء) (ّْ)

 . َِـ ، ص َََِىػ/ُُِْ،  ِبيركت، ط
لٌذىبي : تاريخ اإلسالـ ك كفيات المشاىير كاألعالـ ؛ ا ِٕٗ، ص  ُٓبف الجكزم : مصدر سابؽ ، ج(اْْ)

 . ٔٗ، ص  ُّبف كثير: مصدر سابؽ ، ج ا؛  ِِّ، ص  ِٗ، ج
،  ُىػ(: تاريخ الٌصابي ، دار الكتب العممٌية ، بيركت ، طْْٖىالؿ بف المحسف تالٌصابي) (ْٓ)

بف ا؛  ِْٖ، ِّٖ، ص ص  ٓبف مسككيو: مصدر سابؽ ، جا؛  ٔ، ص  ٖـ ، جََِّىػ/ُِْْ
 -َُِ؛ الٌدكرم: دراسات في العصكر العباسٌية المتأٌخرة ،  ص َُْ، ص  ُْالجكزم: مصدر سابؽ ، ج

َِْ . 
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،  ِىػ( : تاريخ الخمفاء ، كزارة األكقاؼ كالٌشؤكف اإلسالمٌية ، قطر، طُُٗجالؿ الٌديف تالٌسيكطي) (ْٔ)
 . ُٗٔـ ، ص َُِّىػ/ُّْْ

: عبد العزيز بف محٌمد آؿ عبد قيؽ، تح "اإلعتقاد القادرم"ىػ( : ْٖٗأحمد بف الحسف تالباًقالني) (ْٕ)
، المممكة السعكدٌية ،  ّٗالٌمطيؼ ، مجٌمة جامعة أـٌ القرل لعمـك الٌشريعة ك الٌمغة العربية كآدابيا ، العدد 

 . ُِٓىػ ، ص ُِْٕ،  ُٖج
 . ّّٔ، ص  ُٓ، جالمنتظـبف الجكزم : ا (ْٖ)
 . ِٗٔ، ص  ُْ، جنفسو بف الجكزم: المصدر ا (ْٗ)
 . ّالماكردم: األحكاـ الٌسمطانية كالكاليات الٌدينٌية ، ص   (َٓ)
 . ِٔ، ص  ُٓبف الجكزم: مصدر سابؽ ، جا (ُٓ)
 . ُّالماكردم : األحكاـ الٌسمطانٌية ،  ص  (ِٓ)
تركي مصطفى ،  : أحمد األرناؤكط كقيؽتحىػ( : الكافي بالكفيات ، ْٕٔصالح الٌديف تالٌصفدم) (ّٓ)

بف األثير : مصدر ا؛  ْٔ، ص  ِْـ ، جَََِىػ/َُِْ،  ُدار: إحياء الٌتراث العربي ، بيركت ، ط
؛ الٌذىبي : تاريخ اإلسالـ  ّّٗ- ِِٕ، ص  ُْ؛ بف الجكزم: مصدر سابؽ ، ج ُّٗ، ص  ٕسابؽ ، ج

 . ِْٓ-ِِٓ، ص  ِٔاألعالـ ، ج ككفيات المشاىير ك
جماعة مف العمماء : المكسكعة الفقيٌية الككيتٌية ، كزارة األكقاؼ كالٌشؤكف اإلسالمٌية ، دار الٌسالسؿ،  (ْٓ)

 . ِّْ، ص  ُىػ ، جَُْْ،  ِالككيت، ط
تقريب المسالؾ لمعرفة أعالـ مذىب مالؾ ،  ىػ( : ترتيب المدارؾ كْْٓت)أبك الفضؿ القاضي عياض( ٓٓ)

؛ الخطيب  ُٔ، ص  ٕـ ، جُّٖٗىػ/َُّْ،  ِالمٌية ، المممكة المغربٌية ، طكزارة األكقاؼ كالٌشؤكف اإلس
؛  الٌذىبي  ٔٗ، ص  ُٓبف الجكزم : مصدر سابؽ ، جا؛  ّٓٔ، ص  ّالبغدادم : مصدر سابؽ ، ج

محٌمد نعيـ العرقسكسي ، مؤٌسسة الٌرسالة ،  ىػ(: سٌير أعالـ النبالء ، شعيب األرنؤكط كْٖٕشمس الٌديف ت)
 . ُُٗ، ص  ُٕـ ، جُٔٗٗق/ُُْٕ،  ُُ، طبيركت 

بف ا؛ ُْٔ، صٕبف األثير : مصدر سابؽ ، جا؛  ّٔٔ، ص ُْبف الجكزم: مصدر سابؽ، جا ( ٔٓ)
 . ُٓ، َٓ، ص ص  ُّكثير: مصدر سابؽ، ج

 . ُِٕ، ص  ُٓ، ج المنتظـبف الجكزم : ا (ٕٓ)
بف ا؛  َٗٔ، ص ٕبف األثير : مصدر سابؽ ، جا؛ ُّٕ، ص  ُٓ، جنفسو بف الجكزم: المصدر ا (ٖٓ)

 . ُٓ، ص  ُّكثير: مصدر سابؽ ، ج
 . ْٕٓ، ص  ٕبف األثير: مصدر سابؽ ، ج(اٗٓ)
: محٌمد عبد اليادم أبك ريدة ، دار جمة: الحضارة اإلسالمٌية في القرف الٌرابع اليجرم، تر (آدـميتز) ( َٔ)

 . ّّّ، ص  ُ، ) د.ت( ، ج ٓالكتاب العربي، بيركت، ط
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،  ِلبناف ، طبيركت، ىػ(: كتاب الحيكاف، دار الكتب العممٌية ، ِٓٓعمرك بف بحر تالجاحظ) (ُٔ)
 . َٔ، ص  ُىػ ، جُِْْ

؛  ُِٖ، ص  ُ؛ الٌسمعاني : مصدر سابؽ ، ج ّٕ، ص  ّالخطيب البغدادم: مصدر سابؽ ، ج (ِٔ)
 . ْٔٓ، ص  ِٔج  ؛ الٌذىبي : تاريخ اإلسالـ ، َّٗ، ص  ُْبف الجكزم: مصدر سابؽ ، جا
ىػ( : تاريخ قضاة األندلس: المرقبة العميا فيمف يستحٌؽ ِٕٗأبك الحسف المالقي األندلسي ت)الٌنباىي ( ّٔ)

ـ ُّٖٗىػ/َُّْ،  ٓ: لجنة إحياء الٌتراث العربي ، دار اآلفاؽ الجديدة ، بيركت ، طقيؽالقضاء كالفيتيا ، تح
 . ِْ، ص

كمراكزىا في العيكد العباسٌية األكلى ، ) د . ط ( ، ) د . ت ( ،  ص : إدارة بغداد (صالح أحمدالعمي) (ْٔ)
ُّٗ . 

 . ُٖ، ُٕ، ص ص  ُٓبف الجكزم : مصدر سابؽ ، ج(ا ٓٔ)
 . ّٔالٌدكرم : الٌنظـ اإلسالمٌية ، ص (ٔٔ)
 .   ُٖٓ، ُٕٓ، ص ص ُٔالخطيب البغدادم : مصدر سابؽ ، ج (ٕٔ)
ـ ، ص ُٓٗٗىػ/ُُْٓ،  ُالـ ، دار الفكر ، دمشؽ ، ط: تاريخ القضاء في اإلس(محٌمدالٌزحيمي) (ٖٔ)

ِِٖ . 
: كماؿ حسف مرعي ، قيؽىػ( : مركج الذىب كمعادف الجكىر، تحّْٔعمي بف الحسيف ت(المسعكدم) ٗٔ)

 . ِّٖ، ص  ْـ ، جََِٓىػ/ُِْٓ،  ُالمكتبة العصرٌية ، بيركت ، ط
 خ اإلسالـ ككفيات المشاىير ك؛ الٌذىبي : تاري ِْٓ، ص  ُٓبف الجكزم : مصدر سابؽ ، جا (َٕ)

 . ٖٕٔ، ص  ٕبف األثير : مصدر سابؽ ، جا؛  ّّ، ص  ِٗاألعالـ ، ج
: صالح الٌديف الٌناىي ، قيؽطريؽ الٌنجاة ، تح ىػ( : ركضة القضاة كْٗٗعمي بف محٌمد تالٌسمناني) (ُٕ)

 . ُُٓٓ، ص  ْـ  ، جُْٖٗىػ/َُْْ،  ِمؤٌسسة الٌرسالة ، بيركت ، ط
 ؛ الٌذىبي : تاريخ اإلسالـ ك كفيات المشاىير ك ُّّ، ص  ُْالجكزم : مصدر سابؽ ، جبف ا (ِٕ)

 . ِّْ، ص ِٓاألعالـ ، ج
 . ِّٗاليمذاني : مصدر سابؽ ، ص  (ّٕ)
؛ الٌذىبي: تاريخ اإلسالـ ك كفيات المشاىير كاألعالـ ،   ّْ، ص ُٓبف الجكزم: مصدر سابؽ ، جا (ْٕ)
 . ْٔـ اإلسالمٌية ، ص ؛ الٌدكرم : الٌنظ ِِٗ، ص ِٕج
 . ِٕ، ُٕ، ص ص  ُٓبف الجكزم : مصدر سابؽ ، ج(ا ٕٓ)
؛   ِّٗ، ص  ُْبف الجكزم : مصدر سابؽ، جا؛  ُّٗ، ص  ٕبف األثير: الكامؿ في الٌتاريخ ، جا (ٕٔ)

 ِٔاألعالـ ، ج ؛ الٌذىبي: تاريخ اإلسالـ ك كفيات المشاىير ك ْٔ، ص  ِْالٌصفدم : مصدر سابؽ ، ج
 . ِْٓ، ص 
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: عبد الجبار ناجي ، جمةاإلدارة ، تر  -كآخركف : الٌدكلة العباسٌية: المعرفة  (في في بارتكلد(بارتكلد) ٕٕ)
؛ الٌدكرم : دراسات في العصكر العباسٌية  َُٕ،  صَُِٓ،  ُالمركز األكاديمي لألبحاث ، بيركت ، ط

 . ُُٗالمتأخرة ، ص 
 . ّْٕ، ص ٕبف األثير : مصدر سابؽ ، جا ؛ ِٖٔ، ص  ُْبف الجكزم : مصدر سابؽ ، جا (ٖٕ)
 . َّ، ص  ِٕالٌذىبي : تاريخ اإلسالـ ك كفيات المشاىير كاألعالـ ، مصدر سابؽ ، ج (ٕٗ)
-ـُٖٔىػ/ّّْ-قِْٕ): المؤٌسسات اإلدارٌية في الٌدكلة العباسٌية خالؿ الفترة (حساـ الٌديفالٌسامٌرائي) (َٖ)

 . ِْٔ، ِّٔىػ ، ص صَُّْ،  ِ، دار: الفكر العربي ، المممكة العربٌية الٌسعكدٌية ، ط (ـْٓٗ
: قيؽطط كاآلثار: الخطط المقريزٌية ، تحكر الخً ىػ( : المكاعظ كاالعتبار بذً ْٖٓالٌديف ت تقيٌ المقريزم) (ُٖ)

؛  ُٓ-ْٗص  ، ّـ ، جُٖٗٗ، مكتبة مدبكلي ، القاىرة ،  ُمديحة الٌشرقاكم ، ط محٌمد زينيـ ك
 . ّٔٗ، ص  ُ؛ ميتز : مرجع سابؽ ، ج َُِالماكردم: األحكاـ الٌسمطانٌية كالكاليات الٌدينٌية ، ص

 . َُٔالماكردم : مصدر سابؽ ، ص ( ِٖ)
 كما بعدىا . ِْٕ، ص  ُميتز : مرجع سابؽ ، ج( ّٖ)
ار العمماء، قدـ إلى ، كاف مف كب(ـٔٓٗق/ّْْ)ىك الٌشيخ أبك حامد، شيخ طريقة العراؽ، كلد سنة   (ْٖ)

بغداد في صغر سٌنو، فدرس فقو الٌشافعي، كاشتغؿ بالعمـ حٌتى انتيت إليو الٌرئاسة، كأصبح يمٌقب بحافظ 
المذىب الٌشافعي، كعظيـ جاىو عند الممكؾ كالعكاـ، ذكر الخطيب البغدادم: بأٌنو كانت لو حٍمقة تدريس 

و كاف مقصدا لمكزراء كاألمراء، ككانت تأتيو الزككات ذكر ابف الجكزم: بأنٌ  و، كيحضرىا سبعمائة متفقٌ 
فف في مقابر بغداد . دي ك ، (ـَُُٔق/َْٔ)سنة  كالٌصدقات مف البالد، فيفٌرقيا عمى مصالح الٌناس، تكفيٌ 

، ص  ُٓ؛ بف الجكزم: مصدر سابؽ ، ج َِ، ص ٔأنظر، الخطيب البغدادم: مصدر سابؽ ، ج
: محٌمد محمكد الٌطناحي قيؽق( : طبقات الٌشافعٌية الكبرل، تحُٕٕتتاج الٌديف الٌسبكي)؛  ُُّ، ُُِص
 . ُٔ، ص ْعبد الفتاح محٌمد الحمك، دار إحياء الكتب العربٌية ، مصر، ) د . ط ( ، ) د . ت (، ج ك
 . ٓٔ، ص نفسو الٌسبكي : المصدر  ( ٖٓ)
 . ِْٗبف خمدكف : العبر، ص ا (ٖٔ)
 . ُُٕص ،  ُْبف الجكزم : مصدر سابؽ ، ج(ا ٕٖ)
 . َْٔ، ص  ُميتز : مرجع سابؽ ، ج( ٖٖ)
 . ُُٓٓ، ص  ْطريؽ الٌنجاة ،ج الٌسمناني: ركضة القضاة ك (ٖٗ)
 . ُِّالزحيمي : مرجع سابؽ ، ص  ( َٗ)
 .ُّّ، ص ُمتز : مرجع سابؽ ، ج (ُٗ)
 . ُّْ، ص  ُّبف الجكزم : مصدر سابؽ ، جا (ِٗ)
 . ٓٓالٌدكرم : الٌنظـ اإلسالمٌية ،  ص  (ّٗ)
 . َِّالٌزحيمي : مرجع سابؽ ، ص ( ْٗ)
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 . َُْ، ص ُمتز : مرجع سابؽ ، ج( ٓٗ)
 . ُٓٓ، ص ٓالخطيب البغدادم : مصدر سابؽ ، ج (ٔٗ)
ىػ( : أخبار القضاة ، عالـ الكتب ، بيركت ، ) د . ط ( ، ) د َّٔككيع محٌمد بف خمؼ تابف حياف) (ٕٗ)

: مجدم قيؽتقٌمد األحكاـ ، تح ذـٌ القضاء كق( : ُُٗت جالؿ الٌديفالٌسيكطي)؛  ُٗ، ص  ُ. ت ( ، ج
 . ٕٓـ ، ص ُُٗٗىػ/ُُُْ،  ُفتحي الٌسيد ، دار: الٌصحابة لمٌتراث ، مصر  ، ط

عبد الفتاح محٌمد  : عبد اهلل بف المحسف الٌتركي كقيؽىػ( : الميغني ، تحَِٔؽ الٌديف تمكفٌ ابف قدامة)  (ٖٗ)
 . ٗ-ٓ، ص  ُْـ ، جُٕٗٗىػ/ُُْٕ،  ّالحمك ، دار عالـ الكتب ، الٌرياض ، ط

،  ّىػ( : بستاف العارفيف ، مؤٌسسة الكتب الثٌقافٌية ، ) د . ـ ( ، طّّٕنصر بف محٌمد تالٌسمرقندم) (ٗٗ)
 . ُّٓـ ، ص ُّٗٗىػ/ُُْْ

 .  ّْٗ، ص ّالخطيب البغدادم : مصدر سابؽ ، ج( ََُ)
 . ِّْ، ص ُْبف الجكزم: مصدر سابؽ ، ج(ا َُُ)
: سعد أبك رٌية ، دار البشير، ) د . ـ ( ، قيؽىػ( : تحفة الكزراء ، تحِْٗمنصكر تأبك الٌثعالبي) (َُِ)
 . ّٓـ ، ص ُْٗٗق/ُُْْ،   ُط
 . ِٕٖ، ص  ٓبف مسككيو : مصدر سابؽ ، جا (َُّ)
 ؛ الٌذىبي: تاريخ اإلسالـ ك كفيات المشاىير ك ٔٓٓ، ص  ّالخطيب البغدادم: مصدر سابؽ ، ج( َُْ)

 . ِْْ؛ الٌزحيمي : مرجع سابؽ ، ص  ٔٔٔ، ص  ِٖاألعالـ ،  ج
 . َِّ، ص ُْبف الجكزم: مصدر سابؽ ،جا؛  َٖ، صّالخطيب البغدادم: مصدر سابؽ ،ج (َُٓ)
ا مف العٌماؿ الثٌابتيف بعد أف كانكا في ميالدم أصبح الٌشيكد نكعن ال عاشرفي القرف الٌرابع اليجرم/ال (َُٔ)

ٌتاسع خالؿ القرف الثٌالث اليجرم/ال يكثؽ في شياداتيـ، كأٌكؿ األمر مف حاشية القضاة األمناء الذيف 
ميالدم كانت أعدادىـ كبيرة بشكؿ الفت، لدرجة أٌننا نجد أٌف قاضي البصرة الٌتميمي قد عٌيف أثناء كاليتو ال
كاف ببغداد حكالي عاـ  عشركف ألفا لـ يشيدكا بعد تعٌيينيـ، ك :منيـ  !! ثالثيف ألؼ شاىد ك ةستٌ 

ثمانمائة شاىد . أنظر،  الٌذىبي: تاريخ اإلسالـ ك كفيات المشاىير  ا مف ألؼ كر ميالدم نحكن ق/العاشََّ
 . ِِْ، ص  ُ؛ ميتز : مرجع سابؽ ، ج ُِ، ص ِٕاألعالـ ، ج ك
 . ُّٖ، ص ْالخطيب البغدادم : مصدر سابؽ ، ج (َُٕ)
راسات الكحدة العربٌية، بيركت، مقدمة في الٌتاريخ االقتصادم العربي، مركز د (:عبد العزيزالٌدكرم) (َُٖ)
 . ّٓـ، صَُِِ،  ِط
 . ِّٓالزحيمي : مرجع سابؽ ، ص  (َُٗ)
ىػ( : الحسبة في اإلسالـ أٌكؿ كظيفة الحككمة اإلسالمٌية ، دار الكتب ِٖٕالٌديف ت تقيٌ ابف تيمٌية) (َُُ)

 . ُٔ،  ُٓ،  ) د . ت ( ، ص ص  ُالعممٌية ، بيركت ، ط 
 . ِْٔ، ِْٓ، ص ص  ُميتز : مرجع سابؽ ، ج (ُُُ)
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 . ُُٕ، ص  ُْبف الجكزم : مصدر سابؽ ، جا (ُُِ)
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