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الممخص

أثر المغاربة في بالد الشام خالل العصر الممموكي ( القضاء أنموذجا
يختص ىذا البحث بدراسة التطور التأريخي لمقضاء في العصر الممموكي  ،ولعل
سنة (  663ى ـ) كانت المنطمق في تكوين القضاء عمى المذاىب األربعة  ،مع ذكر
مساعدي القاضي وعممية تنصيبو وذكر مقره .
كذلك تم دراسة البيئة الممموكية وأثرىا في ىجرة المغاربة مع ذكر األسباب
التي دفعت المغاربة لقصد بالد الشام دون غيرىا من البالد  ،ثم دراسة القضاة
المغاربة الذين ىم عمى المذىب المالكي بسيرتيم واىم انجازاتيم وبم اشتيروا  .فضال
مر بيا القضاء أواخر العصر الممموكي األول ( الدولة
عن اإلشارة إلى األزمة التي ّر
البحرية ) والعصر الممموكي الثاني ( الدولة البرجية ) من خالل استحداث ديوان
البدل ( البراطيل ) وأثره عمى عمميم  .وموقفيم من تدخل بعض السالطين واألمراء
في أعماليم  ،ورغم تمك التدخالت وذلك المرض الذي أصاب المؤسسة القضائية إال
أن القضاة تمسكوا بمبادئ المذىب المالكي وأصدروا العديد من األحكام دون النظر
إلى تدخالت السالطين وأمرائيم .
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين محمد
(صمى اهلل عميو وسمم) وعمى آلو الطاىرين وصحابتو الميامين.
يعد القضاء من المناصب الدينية في الدولة اإلسالمية لما يمثمو من أىمية
كبيرة وتوجيات عديدة في مسار األحكام الصادرة؛ وىو منصب جميل وخطير يتحمل
صاحبو كافة التبعات الناشئة عنو .لذا أولى أىل الحل والعقد ليذا المنصب أىمية
ابتداء من تعريفو إلى أحكامو الصادرة منو ،ووضعوا شروطاً وواجبات عديدة
كبيرة
ً
بينتيا كتب الفقياء العديدة.
ولم يقتصر منصب القضاء عمى أىل البمد دون غيرىم من الوافدين إليو ما
دام لديو المؤىالت والقدرات في تولي القضاء .والعصر الممموكي ( الدولة الممموكية)
واحد من العصور اإلسالمية التي شيدت توسعاً كبي اًر في ذلك المجال ،فكان ليا قدم
السبق في تطوير القضاء والمضي بو قدماً نحو تطبيق مبدأ العدالة والنزاىة.

واستقبمت بالد الشام في ذلك العصر شخصيات مغاربية ىاجرت من بالدىا -بسبب
سوء األوضاع السياسية السائدة -واستقرت في مدنو العديدة ،وىؤالء كانوا من أتباع
المذىب المالكي لذا فكانت حياتيم وتطبيقيم لتعاليم اإلسالم عمى وفق ذلك المذىب
بكل حرية وارتياح؛ األمر الذي أدى إلى مقبوليتيم وسرعة اندماجيم بالمجتمع
الشامي ،فكانت الحصيمة أن تولوا منصب قضاء المالكية في ذلك العصر جنباً إلى

جنب مع بقية قضاة المذاىب اإلسالمية األخرى.

وعمى ىذا األساس جاء اختيارنا موضوع " أثر المغاربة في بالد الشام خالل
العصر الممموكي " -القضاء إنموذجاً" .وتم تقسيم محتوياتو إلى محورين أساسيين

األول التطور التأريخي لمقضاء في العصر الممموكي .إذ تم دراسة ذلك التطور منذ

سنة ( 663ىـ) تمك السنة التي شيدت استحداث القضاء عمى المذاىب األربعة ،مع
ذكر مساعدي القاضي في ذلك العصر الذين ىم عبارة عن (تسعة مساعدين) .كذلك
ذكر نظام المحاكم وكيفية تنصيب القاضي ومكان المقر الرئيس لكل قاضي من
القضاة األربعة.
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ابتداء من البيئة
المحور الثاني جاء ليفصل الحديث عن ذلك األثر،
ً
الممموكية وأثرىا في ىجرة أولئك المغاربة وما األسباب التي دفعت ىؤالء لقصد بالد
الشام دون غيرىا من البالد .ثم بعد ذلك دراسة القضاة المغاربة الذين ىم عمى
المذىب المالكي كل قاضي بمفرده وأىم األعمال التي قام بيا وبماذا اشتير.
ومر القضاء الممموكي بأزمة طارئة في أواخر الدولة األولى (البحرية) والدولة
دب الفساد المالي في جسد ذلك المنصب من خالل الرشاوي
الثانية ( الجراكسة) إذ ّر
والتي أطمق عمييا ( البراطيل أو البدل) .فتم إلقاء الضوء عمى تمك الظاىرة وذكر
القضاة الذين تأثروا بيا .ورغم ذلك المرض الطارئ إالّر أن عددا من القضاة المالكية

تمسكوا بمبادئ المذىب وأصدروا مختمف األحكام دون التأثر برجاالت السمطة.

أخي اًر إن مثل ىكذا مواضيع تحتاج إلى جيد طويل من أجل الحصول عمى

المعمومة ،فيي متناثرة في بطون المصادر المختمفة وليس ليا أي تبويب ،بل جاءت
ىنا وىناك وحسبي ما أىتديت إليو وما أردت إالّر إظيار المعمومة النافعة ميما كانت
النتيجة.

أووً -التطور التاريخي لمقضاء في العصر الممموكي (923 -648هـ):
 تعريف القضاء:لغة :ىو الحكم ،وىو في المغة عمى وجوه مرجعيا إلى إنقطاع الشيء وتمامو،

وأصمو القطع والفصل( ).

اصطالحاً :ىو عبارة عن الحكم الكمي اإلليي في أعيان الموجودات عمى ما

ىي عميو من األحوال الجارية في األزل إلى األبد( ).
 -تطور القضاء:

كان لمقضاة في العصر الممموكي أثر كبير في المجتمع نظ اًر لطبيعة عمميم

وكثرة أختصاصاتيم وتنوع الميام المناطة بيم ،فكانت ليم إمامة الصالة والنظر في

( )
الوصايا واألوقاف وشؤون اليتامى والمحجور عمييم ،والتدريس في المدارس  .فضالً

عن حق الجموس بالحضرة السمطانية بدار العدل الشريف والتحدث باألحكام الشرعية
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وتنفيذ قضاياىا والقيام باألوامر الشرعية والفصل بين الخصوم ،وتعيين النواب من
القضاة( ) .وأما القضايا التجارية فكانت من اختصاص اإلدارة ،إذ كانوا يوظفون من

قبل السمطان في أمانة السر الخاصة في خزينتو الشخصية وفي المكاتب
العسكرية( ).

وتعد سنة ( 663ىـ) عالمة مميزة في تأريخ القضاء خالل العصر الممموكي،
ففي ىذه السنة قام السمطان الظاىر بيبرس ( 676 -658ىـ) بجعل القضاء عمى
أربعة مذاىب ،الشافعية والمالكية والحنفية والحنبمية( ).

فقد كان قاضي القضاة الشافعية بيده عزل بعض موظفي الدولة من وظائفيم
فضالً عن ما كان يتمتع بو من نفوذ عمى نواب الحكم التابعين لو ،وىكذا بقي قاضي
القضاة الشافعية أرفع درجة من أقرانو ثم يميو الحنفي فالمالكي فالحنبمي( ) .ولعل

السبب الذي دعى سالطين المماليك إلى إيثار قاضي القضاة الشافعية عمى غيره من
القضاة الثالثة ىو أن معظم السالطين كانوا شافعيي المذىب باستثناء سيف الدين

قطز ( 658 -657ىـ) الذي كان حنفي المذىب( ) ،فضالً عن أن معظم أفراد
المجتمع المصري كانوا عمى المذىب الشافعي.

وىناك أسباب غير مباشرة ومباشرة دعت السمطان بيبرس إلى تعيين اربعة
قضاة لممذاىب األربعة؛ فاألسباب غير المباشرة ىي أن البقاء عمى قاضي القضاة
الشافعية وحده فيو إجحاف لبقية المذاىب اإلسالمية فجاء ىذا التغيير( ) ،كذلك

ازدياد أتباع المذاىب الثالثة وانتشارىم إلى جانب المذىب الشافعي فأقتضى ىذا
االنتشار لممذاىب وجود قضاة كبار لمتشريع والفتوى فيما يستجد من أمور

وقضايا( ).

ولعل السبب المباشر لذلك اإلجراء ىو األقوى من بين تمك األسباب ،فقد
(

)

عند حديثو في أحداث تمك السنة قائالً " وسبب

صرح بو المؤرخ ابن تغري بردي
ّر
ذلك كثرة توقف قاضي القضاة تاج الدين عبد الوىاب ابن بنت األعز في تنفيذ
األحكام التي ال توافق مذىبو ،وكثرة الشكاوى منو بسب ذلك ،فمما كان يوم االثنين

شكا القاضي المذكور األمير جمال الدين أيدغدي العزيزي في المجمس وكان يكره
القاضي تاج الدين المذكور ،فقال أيدغدي بحضرة السمطان :يا تاج الدين نترك
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مذىب الشافعي لك ،ونولي معك من كل مذىب قاضياً ،فمال الممك الظاىر إلى

كالمو .فولى السمطان صدر الدين سميمان الحنفي قاضي قضاة الحنفية بالديار
المصرية ،والقاضي شرف الدين عمر السبكي المالكي قاضي قضاة المالكية ،والشيخ
شمس الدين محمد بن الشيخ العماد الحنبمي قاضي قضاة الحنابمة ...وكتب ليم
التقاليد وخمع عمييم ثم فعل ذلك ببالد الشام كمو".
وعمى نمط ىؤالء وجد قضاة أربعة في كل من دمشق وحمب وحماة وطرابمس

وغيرىا من النيابات الشامية وكانوا يعينون من قبل األبواب السمطانية( ).

وفضالً عن ىؤالء القضاة األربعة في كل من مصر وبالد الشام ،كان ىناك

قاضي آخر يسمى بقاضي العسكر الذي استقل عن بقية القضاة استقالالً كامالً في

ذلك العصر( ) .وكان في كل مدينة قاضياً لمعسكر ولم يكن ىذا القاضي مقتص اًر

عمى مذىب معين رغم أن أغمب قضاة العسكر كانوا من الشافعية( ) .كذلك كان
ىناك قاضياً سادساً يسمى قاضي الركب ( قاضي قافمة الحج) الذي يرافق القافمة من

بدايتيا إلى نيايتيا ويكون مسؤوالً عن حل مشاكميا( ).
 -أعوان ومساعدي القاضي:

بما أن عمل القضاة يحتاج إلى وقت كبير وميام جسيمة فضالً عن الجموس

لمدة طويمة لمقضاء ،كان البد ليم من أعوان ومساعدين يساعدونيم في أعماليم:

 -1الحاذب :ىو الذي يقف عمى باب القاضي ليحجب الناس عنو أثناء
النظر في الدعاوي ويرتب دخول المتداعين عميو عند تزاحميم وتعددىم وأحياناً يكون
الحاجب ىو المنادي الذي يقف عمى رأس القاضي ويقوم بالعممين معاً( ).

 -2الذمواز :ىو الذي يحفظ النظام في الجمسة ويقدم الخصوم عمى حسب

الدور ،وقد يكمفو القاضي القيام ببعض األعمال في المحكمة وأحياناً بأداء بعض
الميمات خارج المحكمة( ).

 -3األعوان :وظيفتو إحضار الخصوم إلى المحكمة عندما تعقد

جمساتيا( ).
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 -4المترذم :يستعين بو القاضي بشرط أن يكون ثقة ومقبوالً ،ويقوم المترجم

بنقل أقوال الخصوم األجانب لو( ).

 -5العدول :يقوم ىؤالء بتقديم شياداتيم لمقاضي ،وكذلك يراقبون السجالت

والعقود فضالً عن تزكية الشيود( ).

 -6الكاتب :وظيفتو ىي تحرير الدعاوي واألحكام الناتجة عن قرار

المحكمة( ).

 -7األمين :يبدو أن ميمة األمين نابعة من أسمو بأن يكون حفيظاً عمى

أموال األيتام والغائبين من المستحقين( ).

 -8الإقيب :تقتصر وظيفتو عمى إرشاد الشيود إلى مكان المحكمة ومعرفة

إجراءاتيا( ).

 -9المفتي :وظيفتو ىي توضيح بعض القضايا الشرعية التي تستعصي عمى

المحكمة( ).

كذلك توجد محكمة خاصة لممظالم وىي عبارة عن محكمة عميا ترفع إلييا
القضايا التي تخص السمطان أو حتى القضايا التي تنشب مع السمطان ،وكانت
جمساتيا تعقد يومي األثنين والخميس ،وحرص سالطين المماليك عمى حضورىا لما

تمثمو ليم بالغطاء الديني( ).

مما تقدم نجد أن نظام المحكمة في ذلك العصر قد وصل إلى تطور وتقدم
كبير في تركيب أوضاع المحاكم والنظر في القضايا المتنازع عمييا ،وىذا يدل عمى
حرص السالطين األوائل عمى استقاللية القضاء واظياره بالمظير الالئق.
وعن كيفية تنصيب القضاة فكان يتم عن طريق السمطان بمقره في مصر ،أما
في بالد الشام فيكون في المسجد ففي مدينة دمشق مثالً يكون التنصيب في المسجد

األموي فيق أر ذلك التقميد بحضور القضاة واألعيان ثم يمشي وعميو الخمعة إلى دار
السعادة( ) ،فيسمم عمى نائب السمطان وبعدىا يغادر إلى مكان عممو( ).

ويكون المقر الرئيس لمقضاة ىي المدارس في الغالب ،إذ يقوم القاضي
بواجباتو ىناك من النظر في دعاوى المتخاصمين ومحاكمة المتيمين ،فكانت

المدرسة العادلية( ) ،في دمشق مكاناً لعمل القاضي الشافعي ،والمدرسة الجوزية( )،
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مق اًر لعمل القاضي الحنبمي ،والمدرسة الصمصامية( ) ،مق اًر لعمل القاضي
الحنفي( ) .فضالً عن أن القضاة األربعة كانوا يعقدون اجتماعاتيم في دور العمل

في دمشق دون أن يحضر السمطان أو حتى نائب السمطنة ،ويتم ىناك إصدار
األحكام الجماعية عمى القضايا التي تكون متعمقة ببعض الجماعات ،فمثالً في سنة

(692ىـ) اجتمع القضاة األربعة وأصدروا حكميم بوجوب التشريك بين العمويين
والجعفريين في حرفة الدباغة التي كانوا يتنازعونيا لمدة مائتي سنة( ).

ويعتمد ىؤالء القضاة عمى السالطين في دفع مرتباتيم التي يصل أكثرىا إلى

خمسين دينا اًر شيرياً مع أوقاف المدارس( ) .وىذه المرتبات التي تصرف ليم تعد
المورد األساسي ليم بدليل أنو لما تم قطع تمك المرتبات عنيم في سنة ( 873ىـ)

لحقيم الضرر جراء ذلك( ) .وىذا اإلجراء كان دافعاً ليم في أن يقوموا بتوظيف

أمواليم في األعمال التجارية( ).وىذا يعني إنصراف القضاة إلى أعمال ثانوية توفر
ليم الحياة الكريمة أوقات الشدائد.
ويشرف ىؤالء القضاة عمى عممية تنصيب السمطان ،وكذلك مبايعتو وحتى
والية العيد البنو فإنيم يكونوا شيداء عمى تمك البيعة ،ففي سنة ( 857ىـ) استدعي
القضاة األربعة وكتبوا تنازل السمطان الظاىر جقمق (857 -842ىـ) ألبنو المنصور

عثمان (857ىـ)( ).

وبخصوص أعمار القضاة الذين يتولون ىذا المنصب ،فتبدأ األعمار من
العشرين سنة وتنتيي بالعزل أو الموت ،أي ال يوجد سقف زمني لالستقالة ،فقد تسمم
القاضي الحنبمي برىان الدين العسقالني (ت 802ىـ) ولم يبمغ الثالثين من عمره( ).

ثاإياً -أثر المغاربة في بالد الشام

 -البيئة الممموكية وأثرها في هذرة المغاربة:

مما الشك فيو أن عصر المماليك ىو عصر الثقافة العربية اإلسالمية بشكل

لم يسبق إليو ،عمى اعتبار أن ذلك العصر ىو امتداد لمعصور اإلسالمية السابقة.
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وان الذي ساعد عمى ازدىار تمك الثقافة بشتى فروعيا أيام المماليك ىو أن بعد
ىزيمة الصميبين في معركة المنصورة في الحممة الصميبية السابعة سنة (647ىـ) ،ثم
ىزيمة المغول في معركة عين جالوت سنة ( 658ىـ) أصبحت البالد تنعم باسترخاء
حربي ،فمن ناحية أصبحت عالقة المماليك طيبة وودية مع أغمب دول المغول في
المشرق منذ أن تحولوا إلى اإلسالم ،ومن ناحية أخرى كانت عالقتيم سممية مع

جميع ممالك أوربا( ).

ومن األسباب األخرى في ازدىار تمك العموم وجود الخالفة العباسية في
مصر بعد زواليا في بغداد سنة (656ىـ) ،واحتكار السالطين لمسياسة كان سبباً في
أن يجعل العمماء يتفرغون لمعمم فنبع العديد منيم في شتى العموم وأثروا الثقافة

العربية اإلسالمية بالنسبة لمعالم اإلسالمي برمتو ،فضالً عن ذلك التراث الضخم
الذي لم يعرف لو مثيل خمّرفو عمماء ذلك العصر في مؤلفات كثيرة تعد أساس البحث

العممي( ) .وشجع بعض سالطين المماليك العمم والعمماء ،فقد وصف السمطان

بيبرس بأنو " كان يميل إلى التاريخ وأىمو ميالً زائداً ،ويقول سماع التاريخ أعظم من

( )
التجارب"  .كذلك اىتمام السالطين بإنشاء دور التعميم الذي يعد سبباً أساسياً

وحيوياً في تنشيط الحركة العممية لما ضمتو من مدرسين وطمبة ولما يقرر فييا من
دروس ،وتتمثل دور التعميم في ىذا العصر بالمدارس والجوامع فضالً عن الخوانق

واألربطة والزوايا( ).

أما أىم األسباب التي أدت إلى ىجرة المغاربة إلى بالد الشام فتتمثل بعدة
أمور منيا اىتمامات سابقة وظروف آنية أجبرتيم عمى تمك اليجرة .فاألسباب
المسبقة ترجع إلى أيام الفاطمين التي اعتمدت في تأسيس دولتيا وتدعيميا في
المغرب عمى قبائل البربر ومنيم المغاربة ،ومن الطبيعي أن ينتقل قسم من ىؤالء إلى
مصر أوالً بانتقال الفاطمين إلييا ،ليذا يعد العصر الفاطمي مرحمة ىامة في تاريخ
اليجرات المغربية( ).

أما األسباب اآلنية فيي األوضاع السياسية المضطربة في تمك البالد مما
أجبرىم عمى اليجرة .فقد شيدت بمدان المغرب اإلسالمي اضطرابات سياسية متعددة،
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ففي سنة ( 609ىـ) منيت دولة الموحدين بخسارة كبيرة عمى أيدي جيوش الممالك
اإلسبانية بزعامة الفونسو الثامن في معركة العقاب( ).

ثم آلت األمور إلى قيام عدد من الدويالت الجديدة عمى إنقاض الموحدين،
منيا دولة الحفصيين في المغرب األدنى والزيانيين ( بني عبد الواد) في المغرب
األوسط ودولة بني مرين في المغرب األقصى( ) .فتصارعت ىذه الدول مما أدى
الى تفكك الوحدة السياسية لممغرب ،فضالً عن الحروب التي شنيا المسيحيون ضد

المسممين والتي كان ليا األثر في ىجرة أعداد ضخمة من أىالي المغرب واألندلس
إلى المشرق السيما بعد خضوع كثير من الثغور في المغرب لنفوذ المسيحيين

القادمين من قشتالة وأرغونة وتفكك األسرات الحاكمة وتصارعيا في المغرب ،مما

كان ليا العامل الذي شجع عمى اليجرة إلى دولة المماليك حيث االستقرار( ).

وتعد اإلمكانيات االقتصادية ىي األخرى التي دفعت المغاربة إلى اليجرة ،فقد
تمتعت دولة المماليك بكثرة الزراعة والصناعة وحركة التجارة ،حتى أن المغاربة
اختصوا بمساعدات كبيرة من قبل السالطين فضالً عن أنيم أوقفوا باسميم بعض

األوقاف وجعميا تصرف عمييم( ) .فضالً عن النظرة لدولة المماليك ومكانة

عدىم المياجرون المغاربة وغيرىم عمى أساس أنيم حماة اإلسالم
سالطينيا الذين ّر
والمسممين ،ويتضح ذلك جمياً من خالل المراسالت التي كان يرسميا أىل مدن
"األندلس والمغرب إلى سالطين مصر من المماليك يطمبون فييا النجدة"( ).

كذلك اىتمامات بعض المغاربة العممية التي تجمت في المدارس ودور العمم

سواء بالتدريس أو حتى بناؤىا( ) .أخي اًر اىتمامات السالطين لممغاربة واضحة ذلك
أن الممك الناصر ( 694 -693ىـ) كان لو كاتب فاضل يسعى إلى التعرف عمى

المغاربة الذين جاءوا إلى دمشق ،واذا ما وجده فإنو يحسن إليو ويضيفو واذا كان من

أىل العمم فيؤمر بمالزمتو( ).

 القضاة المغاربة في بالد الشام (دراسة في سيرتهم العممية):استقرت الشخصيات المغاربية في بالد الشام بصورة دائمية وأخرى مؤقتة
بحسب ما تمميو عمييم الظروف السائدة في البالد أو حتى ظروفيم الخاصة .فجاءت
مشاركتيم في منصب القضاء واضحاً من خالل اإلعداد غير القميمة في ذلك
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المنصب ،فمنيم من برع فيو وأدى أمانة القضاء بتطبيقو مبدأ العدالة ،والبعض
اآلخر أفرط فيو فأصبح أداة سمبية في تطبيق أحكام القضاء بل وحتى الوصول إلى
ذلك المنصب من خالل الرشاوي التي انتشرت في نياية العصر الممموكي.
ومما تجدر اإلشارة إليو أن معظم ىؤالء القضاة كانوا من أتباع المذىب
المالكي المنتشر في بالد المغرب حتى أن المقدسي

(

)

أكد ذلك بنفسو عندما رأى

مجالس العمم وىم يتدارسون مذىب اإلمام مالك ( رحمو اهلل) .ولعل انتشار القضاة
المغاربة ( مالكيي المذىب) لو ما يبرره في بالد الشام عمى الرغم من إن القاضي
المالكي بأتي بالدرجة الثالثة من حيث المذاىب اإلسالمية األخرى ،ذلك أن القضاء
المالكي أثبت وجوده من خالل تصديو لألحكام المستعصية والمعقدة عمى خالف
المذاىب األخرى التي أنأت بنفسيا في مثل ىكذا أحكام ،أي إنيا لم تحكم أو تدخل
في تفاصيميا ،حتى أن ( القضاة المالكية) كان ليم السبق في إعطاء الصالحية

والمساعدة ألىل مذىبيم من أىل المغرب المتواجدين في بالد الشام( ) .وحتى في
األلقاب المخاطب بيا القاضي المالكي تختمف عن غيره من القضاة ،إذ كتب ليم

عمى سبيل المثال " المقر الشريف العالي المولوي القضائي الكبير اإلمامي العالمي
العالمي"( ).

كذلك اختص القضاة المالكية بالحكم عمى الذين يتعرضون لمنبي ( صمى اهلل

عميو وسمم) وصحابتو بالسب ،فحكموا عمييم بالقتل( ).

ولم يكن أىل الذمة بمنأى عن تمك األحكام فقد شمموا بتمك األحكام في حالة

تعرضيم لمسب أو الشتم( ).

ورغم أن اختصاص القضاة قد إنحصر في إطار الفصل بين الخصوم
واصدار األحكام القضائية ،إالّر أنيم لم يكونوا بعيدين عن ما يجري من أحداث في
بالدىم فنراىم يشاركون أبناء المجتمع في دفع األخطار عن البالد وىذا ما حدث في
سنة ( 699ىـ) عندما ىاجم المغول مدينة دمشق ،اجتمع القضاة وألزموا أنفسيم
بالمشاركة في صد ذلك اليجوم فعمقوا أسمحتيم في الحوانيت والزموا الرمي بالنشاب

وتنقموا بين أىل األسواق لغرض صد ذلك اليجوم( ).
 القضاة المغاربة في بالد الشام:352

2012
مجلة ديالى /

العدد السادس والخمسون

 زين الدين أبو محمد عبد السالم بن عمي بن عمر بن سيد الناس المالكيالقاضي المقريء الزواوي ( ت681ىـ) :ولد في مدينة بجاية

(

)

سنة ( 589ىـ) قدم

مدينة اإلسكندرية فدرس بيا القراءات ،ثم انتقل إلى دمشق وأكمل عمم القراءات ىناك
عمى يد العالم السخاوي ،وبرع في الفقو وعموم القرآن والزىد واإلخالص( ) .كذلك
(

أصبح رئيس مشيخة اإلقراء بتربة أم الصالح

عدد كبير من طمبة العمم( ).

)

لمدة أثنتين وعشرين سنة ،وق أر عميو

أصبح قاضي قضاة المالكية بدمشق ويعد أول من ولي ىذا المنصب ،وبقي
في منصبو لمدة تسعة أعوام إلى أن عزل نفسو يوم أن مات رفيقو القاضي شمس
الدين بن عطاء ،وبقي بال والية لمدة ثمانية أعوام قضاىا في التدريس واإلقراء إلى

أن توفي( ).

وىذه السيرة الحسنة لذلك القاضي ىي ما جعمت المصادر تثني عميو وال
تسجل عميو أية ثممة خالل التسعة أعوام في منصبو.
 جمال الدين أبو يعقوب يوسف بن عبد اهلل بن عمر الزواوي (ت 683ىـ):وىو ابن عم القاضي المذكور أعاله ،تولى قاضي قضاة المالكية بدمشق بعد
ابن عمو ،وكان في بداية أمره نائباً عنو فاستقل بعده بالحكم وصف بأنو "كان عالماً

فاضالً قميل التكمف"...

ثالث سنوات( ).

(

)

توفي وىو في طريق الحج فبقي القضاء شاغ اًر لمدة

 قاضي القضاة جمال الدين أبو عبد اهلل محمد بن سميمان بن سومرالزواوي ( ت717ىـ) :ولد ببالد المغرب سنة ( 629ىـ) وقدم مصر فأشتغل بيا وأخذ
عن مشايخيا ومنيم الشيخ العز بن عبد السالم ،ثم انتقل بعدىا إلى دمشق فأصبح
قاضي قضاة المالكية بيا سنة ( 687ىـ) وأقام شعار مذىب اإلمام مالك ىناك،
وحدث بصحيح اإلمام مسمم والموطأ لإلمام مالك عن يحيى عن مالك ،وكتاب

"الشفا" لمقاضي عياض( ) .ومن أبرز أحكامو قيامو بإراقة دم الكثيرين ممن تعرضوا
لمنبي (صمى اهلل عميو وسمم) وصحابتو بالشتم والتيكم( ).

كذلك قام بعمارة كل من مدرستي الصمصامية والنورية( ) .وقبل وفاتو

بعشرين يوماً عزل نفسو عن القضاء ،فتوفي بالمدرسة الصمصامية من يوم الخميس
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وصمي عميو يوم الجمعة ودفن بمقابر باب الصغير وحضر الناس جنازتو وأثنوا عميو

خي اًر( ).

ومن خالل مدة حكمو في القضاء نجد أن المدة التي قضاىا ىي ثالثون سنة

تقريباً وىي مدة طويمة جداً مقارنة بالمناصب التي يتوالىا النواب وغيرىم ،ولم تشيد

واليتو عمى القضاء مؤش اًر عمى قدح أو ضعف بل أن الناس أثنوا عميو.

 -القاضي الشمس أبو عبد اهلل محمد بن سميمان بن أحمد القفصي المغربي

المالكي ( ت 753ىـ) :ناب في حكم القضاء بدمشق وصف بأنو " وكان ذا فضيمة

تامة وبحر باألحكام"( ).

 فخر الدين أبو عبد اهلل محمد بن مسعود بن سميمان الزواوي المغربيالمالكي ( ت 757ىـ) :وىو من أسرة الزواوي كان قاضياً ثبتاً أشتير بعممو ونزاىتو

حتى قيل عنو "أشتير بالتصميم في األحكام والصيانة والنزاىة"( ).

 القاضي صدر الدين أحمد بن عبد الظاىر بن محمد الدميري المالكي ( ت769ىـ) :كان يعمل نائباً لمقاضي المالكي في مصر ثم انتقل إلى حمب وأصبح أول

قاضي لممالكية في حمب ،إذ تولى ذلك في سنة ( 763ىـ) بعد عزل القاضي شياب
(

الدين الرياحي( ) .وكان من خيرة القضاة المالكية في حمب قال عنو المقريزي

)

"فباشر بعفة وصيانة ولين جانب وأطراح لمكمفة وقوة في إمضاء الحكم" .وبقي كذلك

سبع سنوات حتى وفاتو في مدينة حمب( ).

 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن السجمماسي المعروف بأبن الحفيدأبو القاسم المالكي (ت 789ىـ) :رحل من بالده ليؤدي فريضة الحج ومنيا توجو إلى
مدينة القاىرة ،ثم انتقل إلى مدينة حمب بصفة تاجر وتنقل في التجارة ما بين حمب
وبغداد ،وبعدىا أدى فريضة الحج لمرة ثانية ثم استقر بو الحال في مدينة حمب
وتولى منصب قاضي القضاة المالكية وبقي في ذلك المنصب إلى أن عزل سنة
(787ىـ) ،وقد سجل في منصبو النزاىة واألداء المتميز وصفو ابن حجر
(

العسقالني

)

قائالً " وكان فاضالً كثير االستحضار لمعربية والمغة واألصول ،وكان

عفيفاً في القضاء وكانت عنده حدة خمق في البحث وصياح" .وأثنى عميو ابن تغري
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بأنو " كان من فضالء السادة المالكية ولو مشاركة في سائر العموم ،وأفتى

ودرس."...
 محمد بن يحيى بن سميمان السكسوني ،جمال الدين المغربي المالكي(ت795ىـ) :من الذين رحموا إلى الشام أيام المماليك ،عرف عنو أنو كان عارفاً
بالمعقوالت لكن يعاب عميو أنو طائش العقل وربما جاء ذلك بسبب تعصبو في
األحكام إذ تصدى لكثير من تجاوزات كبار الدولة في قضاء حماة وطرابمس ودمشق

وحدا بو إلى تعزيز بعضيم( ) .فأضطر بعض المقربين من السمطان الظاىر برقوق
(801 -784ىـ) لموشاية بو وكتبوا لمسمطان بأنو فاسق ،فنفاه إلى الرممة بعد أن

عزلو من منصبو( ) .وقيل أنو لما عزل عن القضاء ذىب إلى السمطان ( برقوق)

بمصر واشتكى من غرمائو الذين وشوا بو فأجابو السمطان قائالً " أنا ما عزلتك إنما
ىم حكموا بعزلك"( ) .وىذا يؤكد عمى نفوذ األمراء في قرار السمطان أياً كان نوعو.

 -برىان الدين إبراىيم بن عبد اهلل بن عمر الصنياجي ( ت 796ىـ) :قاضي

قضاة المالكية بدمشق ،كان فاضالً في عممو مع حالوة عباراتو فضالً عن أنو كان

"صحيح البنية ،حسن الوجو والمحية"( ).

ولد ىذا القاضي سنة ( 717ىـ) وعندما انتقل إلى دمشق سمع وتفقو عمى
القاضي بدر الدين الغماري المالكي وتزوج ابنتو بعد وفاة أبييا ،وكان عالماً باألحكام

وحفظ الموطأ لإلمام مالك ،وأول واليتو لمقضاء ىو في سنة ( 783ىـ) وعندما جاءه
التوقيع السمطاني لم يقبل وصمم عمى عدم المباشرة وامتنع عن لبس الخمعة ،ثم ولي
القضاء مرة أخرى سنة ( 788ىـ) فأمتنع أيضاً ،وألحوا عميو بقبول القضاء فقبل

فباشر لمدة ثالث سنوات إلى أن مات فجأة وىو صحيح البنية ،وصف بأنو " كان
فاضالً في العموم ،ويخالط الشافعية أكثر من المالكية ويعاشر األكابر لحسن

محاضرتو وحمو عبارتو"( ).

وأشتير ىذا القاضي بأنو من مدرسي المدرسة الزاوية المالكية( ).
(

 -برىان الدين أبو سالم إبراىيم بن محمد بن عمي التادلي

)

المالكي قاضي

المالكية بدمشق ( ت803ىـ) ،ولد في تادلة سنة ( 732ىـ) ،كان " قوي النفس مصمماً

في األمور مالزماً لتالوة القرآن واألسباع ،شجاعاً جريئاً مياباً"( ) .ولي قضاء حمب
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سنة ( 771ىـ) ومن المالحظ عميو أنو كان كثير العزل بأقرانو من القضاة ثم يعود

إلى منصبو لعشرات المرات ،ثم ولي قضاء الشام سنة ( 778ىـ)( ) .وعندما أراد

التوجو إلى دمشق مساف اًر من مدينة حمب رثاه أحد أصحابو وىو البدر أبو محمد بن

حبيب قائالً:

سر لى ذإة الشام دمشق

حاكماً عادوً رفيع المقام

رب مإك فأدخل ليها
رامت القُق َب

)

يا أبا سالم بأزكى سالم

(

توفي متأث اًر بجراحو في وقعة مع المغول بقيادة تيمورلنك عندما ىاجم

دمشق( ).

وىذا يعني أن ىذا القاضي فضالً عن وظيفتو قاضيا يحكم لمناس كان مدافعاً

عن بمده الثاني الشام وليس أصدق من ذلك استشياده في تمك الوقعة مع المغول.
 -محمد بن ناصر الدين محمد بن محمد القفصي

(

)

( ت805ىـ) :قاضي

قضاة المالكية بدمشق ،وخالل مدة حكمو اشتير بالعفة والعناية بالعمم الشرعي ،إالّر

أنو يعاب عميو بقصور فيمو ونقص في عقمو( ) .لكن ىذا الوصف ال ينفي عدالتو
وعفتو في تطبيق األحكام الشرعية التي وصف بأنو كان عفيفاً.

 اإتشار الرشوة (البرطمة) وأثرها عمى القضاء:أمتاز منصب القضاء في بدايات العصر الممموكي باستقالليتو ونزاىتو وقدرتو

عمى تصدي األحكام الصعبة والمعقدة ،وبرىن قضاتو أنيم أداة قوية ونزيية في تنفيذ
األحكام الشرعية واسترجاع الحقوق ألصحابيا .إالّر أنو حصل تطور خطير في نيايات
دولة المماليك البحرية ( 784 -648ىـ) ودولة المماليك البرجية بأكمميا ( 923 -784ىـ)
أال وىو التدخل المباشر من قبل بعض السالطين واألمراء في القضاء واطالق يد األمراء

وكبار رجال الدولة في أخذ الرشاوي لتعيين القضاة وغيرىم؛ مما أثر سمباً عمى وظيفة
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القضاء وأفقده ىيبتو واستقالليتو بل وحتى مصداقيتو ،فحمت الرشوة مكان األمانة والكفاءة

من أجل الحصول عمى منصب القضاء( ) .وعرفت الرشوة في ذلك العصر بأنيا "األموال
التي تؤخذ من والة البمد ومحتسبييا وقضاتيا وعماليا"( ) .وعرفت الرشوة بصورة ممحوظة

زمن السمطان الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد قالوون (746 -743ىـ) إذ
عرف في عيده أول ديوان لمبراطيل ( البدل) وشاع في كل أرجاء دولة المماليك ،وصار

من لو حاجة يأتي صاحب الديوان المذكور ويبذل فيما يرومو من الوظائف( ).

وفي عصر السمطان الناصر حسن ( 752 -748ىـ) كان ىناك تنافس كبير في

البذل عمى منصب القضاء ،وقد صور تمك الحالة المأساوية الفقيو الشافعي ابن الوردي

(ت749ىـ) عمى شكل أبيات من الشعر:

قيل لي تبول الوهب

بتولي قضاء حمب

يحرقوإإي

وأإا أشتري الحطب

قمت

هم

وقال أيضاً:

قيل برطل عمى القضا

ترغم الحسد العدى

يوبحوإإي

)

قمت

هم

(

وأإا أشحو المدى

وفي عصر السمطان الظاىر برقوق ( 801 -784ىـ) شيدت البالد تعاطياً

كبي اًر لمرشوة حتى قيل عن ذلك " وحدث في أيامو تجاىر الناس بالبراطيل ،فال يكاد
يمي أحد وظيفة وال عمالً إالّر بالمال ،فترقى لألعمال الجميمة والرتب السنية
األراذل"( ).

حتى أن أحد القضاة دفع في سنة (806ىـ) مبمغاً قدره مائتي ألف درىم مقابل

أن يتولى منصب قاضي دمشق ،وىذا المبمغ قد تم تحديده من قبل السمطان فرج

برقوق (815 -801ىـ) عمى من يريو تولي القضاء( ).
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ورغم ذلك لم يخل القضاء من وجود شخصيات مغاربية تولت منصب القضاء
وعممت عمى حفظ ىيبتو وتطبيق العدالة رغم كل ما أشاب القضاء في تمك الحقبة
التي مارس دورىا بعض األمراء ،فنجد ىناك عدداً ال بأس بو قد حكم بالحق ومنيم

من إنجر في ميالك الرشا والتقرب لممتنفذين ألجل مصمحة خاصة.

 أحمد بن سميمان بن أحمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عوجان الشيابالمغربي المالكي المعروف بابن عوجان ( ت 838ىـ) :يعد ثاني قاضي لممالكية
بمدينة القدس ،إذ تولى ذلك سنة ( 805ىـ) وشيدت مدة حكمو بالعزل ألكثر من مرة

ثم يعود لمنصبو( ) .وىذا القاضي ىو من الذين أنجروا لتعاطي الرشوة وبذلو في
سبيل تولي القضاء ،رغم أنو كان عالماً فقيياً فاضالً ويفتي ويدرس فضالً عن

معرفتو بصناعة القضاء وكتابة الشروط واتقانيا مع معرفة الخالف فيو ،وىذا اإلجراء
أدى إلى أن تكون أحكامو غير مقبولة ويعترييا الشك وذىب البعض إلى عدم حمد

سيرتو خالل مدة توليو القضاء في القدس( ).

 محيي الدين اليحيائي ( ت842ىـ) :يحيى بن محمد بن عبد اهلل المغربيالمالكي ،قاضي قضاة المالكية بدمشق ،وىو من القضاة المعروفين بعدالتيم وجرأتيم
في إصدار األحكام دون التأثر بآراء وضغوطات بعض األمراء ،فكان حقاً قاضياً
شجاعاً( ).

 -شرف الدين أبو الروح عيسى بن شمس الدين محمد المغربي (ت 854ىـ):

قاضي قضاة المالكية بيت المقدس ،وىو مثال لمقاضي العدل إذ سعى بكل ما أوتي
من قوة أن يكون القضاء مستقالً وبعيداً عن إرادة وأىواء المتنفذين من بعض الحكام
السيما في األوقات التي تتناقض فيو إرادتيم مع تطبيق الحق .وكانت لو ىيبة في

قموب الناس وكان ال يخاف في اهلل لومة الئم ،وحادثتو الشييرة مع نائب بيت
المقدس (مبارك شاه) أصدق شاىد فعندما أصبح نائباً لممدينة وألبس خمعة السمطان،
قام بالقبض عمى جماعة من الفالحين ووصل بيم إلى باب الخميل وقصد شنقيم أو

حتى شنق واحد منيم ،فتقدم إليو القاضي ( عيسى) وقابمو بكل شجاعة وحاوره بشأن
ذلك " ما الذي تريد تفعل بحضورنا ،فقال لو :أشنق ىؤالء .قال :بأي طريق ،قال:
لصوص قاتمون لمنفس ،فقال لو :ىل ثبت عمييم بيذا الطريق الشرعي ،قال النائب:
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نحن ال نحتاج إلى ثبوت ،فقال لو القاضي :تقتل مسمما غد اًر بحضوري بغير حق،
ىذا ال سبيل إليو ولكن تدخل المدينة وننظر في أمرىم فإن ثبت عمييم ما يقتضي
فقتمناىم واالّر فال سبيل إلى قتميم ،فشدد النائب في أمرىم وقال :البد من قتميم ،فقال

لو القاضي :واهلل لو قتمتيم بحضوري لكنت أقتمك بيدي وأعمقك إلى جانبيم كما أنت

بخمعة السمطان ،فمم يقدر النائب عمى مراجعتو لييبتو ودخل المدينة ولم يستطع
قتميم"( ).

ىذه الحادثة تدلل عمى عدم تورع بعض النواب في ارتكاب بعض االنتياكات
وعدم معرفتيم بأصول اثبات البينة عمى المتيمين ،بل يقتل عمى الشبية وبدون
دليل؛ ثم أنيا بينت شجاعة وعدالة وجرأة القاضي واص ارره عمى عدم تنفيذ حكم
اإلعدام بحق الفالحين لعدم ثبوت ذلك ولكي ال تحصل العممية وىو قاضي المدينة
فتحسب عميو ،فأصر بكل قوة إلى إبطال ذلك.
وتكرر تدخل السالطين في القضاء الذي وصل إلى أسوء حاالتو عمى الرغم
من اليالة التي كانت تحيط بو ،بسبب تمك التدخالت الشخصية ،ففي سنة (852ىـ)
تغير السمطان الظاىر جقمق سيف الدين ( 857-842ىـ) عمى شخص أعجمي
يدعى (أسد الدين الكيماوي) بسبب كذبو عميو في بعض األشياء البسيطة والتي كمفتو
بعض المال ،فطمب من القاضي المالكي بإصدار حكم القتل بحقو ووجو لو تيمة
أخرى غير األولى وىي أنو دىري وينكر مسألة البعث والحشر ،فتوقف القاضي عن
الحكم عميو في مجمسو لما رآه من أن األمر كان تعصباً من السمطان وبسبب كذبو

عميو ،فقال القاضي "إن مذىبي قبول توبتو"( ).

وىكذا استطاع ىؤالء القضاة المالكية برفض إرادة بعض الحكام من تنفيذ
مآربيم ومصالحيم الخاصة عمى القضاء.
 عمر بن سعيد بن يحيى التممساني أبو جعفر المالكي ( ت 856ىـ):قاضي المالكية في حمب ،وىو مثال القاضي الجاىل باألمور الشرعية وسعيو الشديد
لدى السمطان من أجل الحصول عمى منصب القضاء ،فحصل عميو في سنة
(852ىـ) بعد أن كان يعمل أميناً بطاحون أشنان في دمشق ثم اتصل بخدمة

(الطنبغا) نائب الشام( ) .وىكذا أصبح قاضي حمب وسط تعجب األىالي من أقدامو
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عمى ذلك لما عرفوه من جيمو المفرط ،ويبدو أنو استفاد من منصبو ىذا إذ خمّرف
أمواالً كثيرة وكتباً جمة( ).

 -أبو عبد اهلل البيدمري المغربي المعروف بالبريكي ( ت 856ىـ) :قاضي

قضاة المالكية بدمشق وتولى ذلك المنصب في سنة ( 852ىـ) وبقي في منصبو إلى
أن توفي ولم يعرف عنو أي سوء خالل مدة حكمو

(

).

 سالم بن إبراىيم بن عيسى الصنياجي المغربي الممقب بأمين الدين المالكي(ت873ىـ) :ولد سنة ( 777ىـ) في مدينة مشدالة ثم نشأ ببجاية واشتغل بتونس مدة
ثم رحل منيا إلى أن وقع في األسر سنة ( 834ىـ) وىو في طريقو إلى بالد الشام،
وقام بمناظرة االساقفة ىناك فأقحميم وبقي عندىم مدة ثم أفرجوا عنو

(

)
 .كان عالماً

حافظاً سمع بالحجاز ومصر ودمشق وغيرىا ،وحدث بالبخاري وغيره وقام بالتدريس
(

واإلفتاء وكان يحفظ ( الشفاء) لمقاضي عياض

) .وأصبح قاضي قضاة المالكية

بدمشق في سنة ( 842ىـ) إذ وصل التوقيع السمطاني بذلك ،ثم ولي قضاء القدس ثم
عاد إلى بالد الشام ،وسار في ذلك سيرة حسنة بحرمة وصرامة وكانت كممتو نافذة
(

مع عزتو وعفتو ونزاىتو ،وبقي كذلك إلى أن توفي بالمدرسة الشرابيشية
(

عميو بالجامع

).

)

وصمي

وىذا القاضي ىو نموذج آخر من القضاة الذين تمسكوا بالحق وتطبيق العدالة
وبرىن عمى قوة المذىب المالكي ومدى صالحيتو في أحكام الناس رغم كل
المعوقات.
 -شياب الدين التممساني

(

) ،أحمد بن سعيد بن عثمان بن محمد بن

إبراىيم التممساني المغربي المالكي :قاضي قضاة المالكية بدمشق ،وىو مثال القاضي
المرتشي والذي أعطى انطباعا سيئاً لقضاة ذلك العصر من خالل دفعو وبذلو لمرشا

من أجل توليو القضاء .وأول مرة تسمم فييا القضاء في سنة ( 845ىـ) بعد أن عزل

زين الدين سالم الزواوي ،فوصل إلى دمشق من تمك السنة وباشر أعمالو قاضيا
لممالكية ولم يمبث أن عزل ففي سنة ( 846ىـ) أرسل ىذا القاضي حافياً إلى مدينة

اإلسكندرية ويبدو أن سبب ذلك لجيمو ألن الناس استبشروا بذلك "لما فيو من الحماقة
(

وقمة المعرفة"

).
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ثم أعيد إلى منصبو كقاضي في سنة ( 852ىـ) واستمر بعممو إلى أن عزل
وذلك بسبب الخالف بينو وبين الحاجب الثاني لمسمطان ،إذ ان القاضي طمب غريماً
عند الحاجب فأمتنع من إرسالو إليو ،فقام القاضي باستدعاء الحاجب ولما حضر
إليو أىانو ووبخو فتعصب األمراء لذلك اإلجراء وكتبوا إلى السمطان الظاىر جقمق
بمصر بتفاصيل األحداث ،ولم يتوانا ذلك السمطان برد الفعل لصالح الحاجب إذ
أصدر مرسوماً يقضي فيو " بأن القضاة ال يطمبون أحداً من عند حكام السياسة وال

يحكمون فيمن سبقت دعواه إلييم ،وكذلك حكام السياسة ال يأخذون أحداً من مجالس
(

الشرع الشريف وال يحكمون فيو ،ونودي ذلك بدمشق"

).

ىذه الحادثة تؤكد تدخل السالطين في عمل القضاء فيما إذا تعارضت
أحكامو مع مصالح ورغبات الحكام بل وحتى من أجل األمراء والحجاب ،ثم ان
القضاة رغم قبول بعضيم بالرشا ،إال أنيم كانوا حريصين عمى تطبيق األحكام ولو
عمى مقربي السالطين .إالّر أن ىذا القاضي أمتدت إليو الرشوة ،فعندما أعيد إلى
(

منصبو سنة ( 860ىـ) بذل لو مبمغ خمسمائة دينار من أجل العودة إليو

) .وتكرر

حال القاضي بالعزل والرجوع إلى منصبو ،ففي سنة ( 861ىـ) أعيد إلى منصبو
عوضاً عن زين الدين السويدي ،وقام بمبس تشريف القضاء ،لكنو في سنة ( 869ىـ)
(

عاد لمقضاء لكن بطريقة الرشوة إذ بذل لذلك خمسمائة دينار أيضاً

).

 -شرف الدين يحيى المغربي (ت بعد 892ىـ) :قاضي القضاة ببيت المقدس

وكان من المتأثرين بالرشا ،فقد تم عزلو من منصبو عمى أثر تعاطيو الرشوة عمى
(

األحكام

) .أي ان ىذا القاضي قد تم تماديو بتغيير األحكام وليس بتولي المنصب

فقط ،وىو تطور خطير وصل إليو القضاء في ذلك الوقت.
 شياب الدين أحمد بن محمد المريني المغربي ( ت 896ىـ) :من أىلالمغرب انتقل إلى دمشق سنة ( 860ىـ) إذ كان فقي اًر لو بعض اشتغال في العمم،
(

فأستعان بو قاضي القضاة جمال الدين الباعوني في البيمارستان النوري

)،

فظيرت أمانتو وديانتو وكان ذلك سبباً في ترقيتو لألعمال الجميمة وأشتغل خالل تمك
(

المدة عمى جماعة من أىل العمم

).
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تولى منصب قاضي قضاة المالكية في دمشق منذ سنة ( 884ىـ) وكان
قاضياً شجاعاً جريئاً ولو مواقف جميمة في التصدي لألحكام وأظير تميزه في الفقو
المالكي وكذلك التعميقات مع سالمة فطرتو وعفتو

(

) .ومن مواقفو المتميزة أنو في

سنة ( 886ىـ) قام شاب ينتسب لممذىب الشافعي بالوقوع في حق اهلل تعالى ،فوصل
خبره إلى القاضي ( شياب الدين) فأمر بالتضييق عميو في السجن لدرجة كبيرة إلى
(

أن تم إطالقو سراحو بعد انقضاء مدة اعتقالو

) .وأمتدت يد الفساد إلى أخذ
(

الخصوم من السجون بدون إذن القاضي ،ففي سنة (895ىـ) قام مماليك دوادار

)

أحد السالطين في دمشق باليجوم عمى باب القاضي المذكور وأخذوا خصماً كان
(

محبوساً عنده ،وىو من مقربي أحد األمراء ،فأرتجت دمشق لذلك الحدث

).

وتبرز مكانة ىذا القاضي بتطبيقو األحكام دون استثناء ففي السنة التي توفي

فييا ( 896ىـ) أقام البينة عمى رجل بإنكار حق الصحابيين الجميمين أبي بكر
الصديق وعمر بن الخطاب ( رضي اهلل عنيما) فأمر القاضي بضربو بالسياط في
بيتو وطيف بو بشوارع دمشق ثم أودع في السجن

(

).

وبعد ىذه المدة التي قضاىا القاضي في النزاىة والعدالة واألخذ عمى أيدي
المذنبين جاءتو المنية فصمي عميو بالجامع األموي ودفن بمقبرة باب الصغير وصف
(

بأنو "كان عفيفاً في باب القضاء ،لم يقل عنو أنو أرتشى قط"

).

وبعد ىذه الحقبة تعرض القضاء لصدمة كبيرة عندما أمر السمطان محمد ابن

قايتباي ( 904 -901ىـ) بتحديد الرسوم التي يستحصميا القضاة من المتخاصمين،
(

وأمر بأن ال تزيد عمى نصف فضة

).

وجراء ىذا االنحدار في القضاء أواخر العصر الممموكي ضعفت مواقف
القضاة ولم يكن بمقدورىم فعل أي شيء ،بل إنيم قاموا بأقراض أموال األيتام
(

لمسالطين واألمراء األمر الذي أدى إلى ضياع تمك األموال

).

وترتب عمى تمك االنتكاسة والصدمة التي طرأت عمى القضاء التحاكم إلى
(اليسق) وىو عبارة عن كتاب مجموع من األحكام مقتبسة عن شرائع مختمفة من
الييودية والنصرانية والديانة اإلسالمية وغيرىا من السياسات الممكية المأخوذة من
(

ممكيم جنكيز خان

).

362

2012
مجلة ديالى /

العدد السادس والخمسون

الخـاتـمة
بعد أن استعرضنا أبرز الشخصيات المغاربية التي تولت القضاء خالل
العصر الممموكي ،أستوقفتنا بعض األمور في ثنايا البحث:
 -1يعد العصر الممموكي العصر الذىبي في تأريخ القضاء وذلك من خالل
استحداث المذاىب األربعة في تأريخو منذ سنة ( 663ىـ) وىذا اإلجراء كان
سبباً في إيجاد الحمول والتوسعة عمى الناس في مصالحيا.

 -2امتاز العصر الممموكي والسيما في دولتو األولى ( البحرية) باستقرار سياسي
وتطور عممي ،مما أثر عمى االنفتاح الداخمي والخارجي وسيل عممية التبادل
الفكري وغيره .وأوجد حالً لبعض الشخصيات في أن تتخمص من األوضاع

السائدة في بمدانيم من ىجمات األسبان وتفكك الدويالت المغربية ،وتجد المالذ

اآلمن في تمك الدولة.
 -3يعد المذىب المالكي المذىب الرسمي لبالد المغرب -إن صحت العبارة -وعمى
ىذا األساس تميز أولئك المغاربة بأحوال مذىبيم وأبدعوا فيو ،األمر الذي
ساعدىم عمى نشره في ربوع بالد الشام من خالل منصب القضاء.
 -4من األمور التي ساعدت عمى انتشار المذىب المالكي ىو جرأتو وتصديو لغالب
األحكام الخطرة والمستعصية وىذا نابع من ثقافة وشخصية صاحب المذىب
اإلمام مالك بن أنس ( رحمو اهلل) .فكانت ق اررات المذىب المالكي جازمة
وصارمة غير قابمة لمتنازل.
 -5يمكن القول بأن الدولة الممموكية البحرية كانت األفضل في تاريخ ذلك العصر،
فالفضل يعود إلييا في استحداث القضاء عمى المذاىب األربعة ،وتمتع القضاة
– في ظالليا -باالستقاللية والحرية التامة ولم يجرؤ أحد عمى المساس بيم،
لكن األمور تغيرت في نياية تمك الدولة والدولة الجركسية التي شيدت تدخالً

واضحاً ومعمناً في شؤون القضاء ،فأصبح القضاء معرضاً لتدخالت بعض
السالطين واألمراء ،األمر الذي أفقده األىمية التي يتمتع بيا.
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 -6جراء ذلك التدخل السمبي من قبل السالطين المتأخرين تأثر بعض القضاة
المغاربة بتمك األحداث مما أثر سمباً عمى عمميم ومواقفيم فأصبح البعض منيم

يسعى في الرشوة ويبذل ليا األموال من أجل ضمان البقاء في ذلك المنصب.

 -7أخي اًر وليس آخ اًر رغم كل ما حصل لمقضاء في ذلك العصر إالّر أن ثمة حقيقة
ثابتة أن أولئك القضاة – وان شذ منيم -كانوا عمى قدر المسؤولية وحكموا

بمذىبيم عمى كثير من القضايا الميمة ولم يداىنوا الحكام وكانت سيرتيم طيبة
لدى الناس ،ونالوا إعجاب كثير من مؤرخي ذلك العصر.

ABSTRACT
THE ROLE OF THE MOROCCANS IN AL – SHAM
COUNTRY DURING AL –MAMLOOKI AGE (THE
)JUDICIARY AS A MODEL
BY INSTRUCTOR : AMMAR MARDHI ALAWI , PH , D .
THIS PAPER IS CONCERRD WITH STUDYING THE
HISTORICAL DEVELOPMENT OF GUDICIARY IN THE
FOUR SCHOOLS , WITH REFERENCE OF THE
JUDICIARYS ASSISTANTS AND THE PROCEDURES OF
APPOINTING
HIM
AND
MENTIONING
HIS
HEADQUARTERS . ADDITIONALLY ,THE PAPAR
STUDIES AL- MAMLOOKI ENVIRONMENT AND ITS
EFFECT IN THE MAROCCANS EMIGRATION AND
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POINTS OUT THE REASONS FOR THE MAROCCANS TO
GO TO AL – SHAM COUNTRY INSTEAD OF ANY OTHER
COUNTRY THEN IT STUDIES THE MAROCCAN JUDGES
WHO FOLLOWED AL- MALIKI SCHOOL , THEIR
BIOGRAPHIES , ACHIEVEMENTS , AND WHAT THEY
WERE KNOWN BY MAREOVER , THE PAPER TACKLES
THE CRISIS THAT THE JUDICIARY HAND PASSED
THROUGH IN THE LAST DECADE OF THE FIRST
MAMLOOKI AGE ( THE NAVY STATE ) AND THE
SECOND MAMLOOKI AGE ( THE TOWER STATE ) BY
INNOVATING DIWAN AL -BADAL ( AL- BARADEEL )
AND ITS EFFECT ON THEIR WORK . THE PAPER
TACKLES THEIR ATTITUDE OF THE INTERFERENCE OF
SOME SULTANS AND PRINCES IN THEIR WORK ,
INSPITE ALL THESE INTERFERENCES AND THAT
DISEASE WHICH BEFELL THE IUDICIAL INSTITUTION ,
THE JUDES HELD FAST TO THE MALIKI SCHOOL AND
BELIEFS AND ISSUED MANY RULES NOTWITH –
STANDING THE INTERFERENES OF THE SULTANS AND
PRINCES .

الهوامش
: (القاىرة، دار المعارف، لسان العرب:)ىـ711 جمال الدين محمد بن مكرم (ت،( ) ابن منظور

.111 ص،3 ج،)ت.د

 دار، التعريفات:)ىـ816  عمي بن محمد بن عمي السيد الزين أبو الحسن ( ت،( ) الجرجاني

.124 ص،)2005 : (بيروت1 ط،الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع

:)ىـ734 فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد اهلل الشافعي ( ت،( ) ابن سيد الناس
: دار حسان ( دمشق، تحقيق عمي أحمد،األنباء المستطابة في مناقب الصحابة والقرابة

.155 ص،)م1992

 المؤسسة، صبح األعشى في صناعة اإلنشا:)ىـ821 أحمد بن عمي ( ت،( ) القمقشندي
.34 ص،4 ج،)ت. د:المصرية لمتأليف والترجمة والطباعة والنشر (القاىرة
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( ) ابن سيد الناس ،األنباء المستطابة ،ص.155
( ) القمقشندي ،صبح األعشى ،ج ،4ص.35

( ) المقريزي ،تقي الدين أحمد بن عمي(ت 845ىـ) :السموك في معرفة دول المموك ،تحقيق
محمد بن عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،ط( 1بيروت ،)1997 :ج ،2ص.443

( ) السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن (ت911ىـ) :حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة،
تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم ،مطبعة عيسى البابي الحمبي ،ط ( 1القاىرة1975 :م) ،ج،2

ص.166

( ) عاشور ،سعيد عبد الفتاح ( دكتور) :العصر المماليكي في مصر والشام ،مكتبة النيضة
المصرية ،ط( 1القاىرة1965 :م) ،ص.372

(

) الحجي ،حياة ناصر (دكتورة) :صور من الحضارة العربية اإلسالمية في سمطنة المماليك،

(

) أبو المحاسن جمال الدين يوسف ( ت 874ىـ) :النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة،

(

) القمقشندي ،صبح األعشى ،ج ،12ص.7

(

) الصفدي ،صالح الدين خميل بن آيبك ( ت764ىـ) :الوافي بالوفيات ،تحقيق مجموعة من

(

) ابن كثير ،عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت774ىـ) :البداية والنياية ،تحقيق الدكتور عبد

دار القمم لمنشر والتوزيع ،ط( 1الكويت1992 :م) ،ص.68

ط 1مطبعة دار الكتب المصرية (القاىرة1956 :م) ،ج ،7ص.109

األساتذة ،دار نشر فرانز شتانير (فيسادان1969 :م) ،ج ،5ص.233

اهلل بن عبد المحسن التركي ،ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط ( 1القاىرة1998 :م) ،ج،14

ص.286
(

)السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن ( ت902ىـ) :التبر المسبوك في الذيل عمى السموك،

(

) السبكي ،تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين ( ت 771ىـ) :معيد النعم ومبيد النقم ،ط1

(

) الزحيمي ،محمد :تاريخ القضاء في اإلسالم ،دار الفكر المعاصر ( بيروت1995 :م)،

الناشر مكتبة الكميات األزىرية (القاىرة :د.ت) م ،ص.122

(بيروت1986 :م) ،ص.79
ص.181
(

) السبكي ،معيد النعم ،ص.79

(

) مصطفى ،شاكر :المدن في اإلسالم حتى العصر العثماني ،ط ،1ذات السالسل لمطباعة

(

)مصطفى ،المدن في اإلسالم ،ص.584

والنشر والتوزيع (الكويت1988 :م) ،ص.584
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(

) الزحيمي ،تاريخ القضاء ،ص.181

(

) السبكي ،معيد النعم ،ص.79

(

) زيادة ،نقوالً ( دكتور) :الحسبة والمحتسب في اإلسالم ،المطبعة الكاثوليكية ( ،بيروت:

(

) المصدر نفسو ،ص.79

1962م) ،ص.157
(

) ابن الفرات ،ناصر الدين محمد عبد الرحيم الحنفي ( ت 807ىـ) :تاريخ الدول والمموك،

المعروف بتاريخ ابن الفرات ،تحقيق الدكتور قسطنطين زريق والدكتورة نجال عز الدين ،منشورات
كمية العموم واآلداب ،المطبعة األميركانية (بيروت1939 :م) ،ج ،1ص.17

(

) دار السعادة :كانت تسمى دار العدل عندما أنشأىا نور الدين محمود ،ثم تطورت ىذه

الدار لتطمق عمى مقر النواب في كل من دمشق والقاىرة وحمص وحمب وحماة وغيرىا .ينظر
ابن طولون ،شمس الدين محمد بن عمي الصالحي (ت 953ىـ) :أعالم الورى بمن ولى نائباً من
األتراك بدمشق الشام الكبرى ،تحقيق عبد العظيم حامد خطاب ،مطبعة جامعة عين شمس

(القاىرة1973 :م) ،ص.35
(

) ابن كثير ،البداية والنياية ،ج ،14ص.166

(

) المدرسة العادلية :تقع ىذه المدرسة داخل دمشق شمالي الجامع األموي ،أول من أنشأىا

نور الدين محمود بن زنكي سنة ( 568ىـ) ثم بنى بعضيا الممك العادل سيف الدين سنة

(612ىـ) ثم أتميا أبنو الممك المعظم سنة (620ىـ) وأوقف عمييا األوقاف .النعيمي ،عبد القادر
بن محمد ( ت927ىـ) :الدارس في تاريخ المدارس ،تحقيق إبراىيم شمس الدين ،ط ،1دار الكتب

العممية (بيروت1410 :ىـ) ،ج ،1ص.149
(

) المدرسة الجوزية :ىي إحدى مدارس الحنابمة تقع بسوق القمح بالقرب من الجامع ،أنشأىا

محيي الدين ابن الشيخ جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي سنة ( 623ىـ) وىي من أحسن

المدارس وأوجييا ،المصدر نفسو ،ج ،1ص.297
(

) المدرسة الصمصامية :من مدارس المالكية تقع بمحمة حجر الذىب شرقي دار القرآن وقف

عمييا الصاحب شمس الدين غيلاير األسمري درساً ودرس بيا فقياً ،وكان ابن تيمية ( رحمو اهلل)

يحضر دروسيا ،المصدر نفسو ،ج ،1ص.287

(

) زيادة ،الحسبة ،ص.64

(

) ابن كثير ،البداية والنياية ،ج ،17ص.658
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) العمري ،شياب الدين أبي العباس أحمد بن يحيى (ت749ىـ) :مسالك األبصار في ممالك

األمصار ،تحقيق دوروتيا كرافولكسي ،الناشر المركز اإلسالمي لمبحوث ،ط ( 1بيروت:

1986م) ،ص.218
(

) ابن إياس ،محمد بن أحمد الحنفي ( ت 930ىـ) :بدائع الزىور في وقائع الدىور ،تحقيق

محمد مصطفى زيادة (القاىرة1963 :م)؛ ج ،2ص.102

(

) الذىبي ،محمد بن أحمد بن عثمان ( ت748ىـ) :تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير

واألعالم ،تحقيق عمر عبد السالم تدمري ،الناشر دار الكتاب العربي ،ط ( 1بيروت1988 :م)،

ج ،30ص.19

(

) السخاوي ،التبر المسبوك ،ص.423

(

) ابن كثير ،البداية والنياية ،ج ،17ص.207

(

) بيبرس المنصوري ( ت 725ىـ) :زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة ،تحقيق دونالد س.

ريتشاردز ،المؤسسة األلمانية لمبحث العممي ،ط( 1بيروت ،)1998 ،ص.7

(

) سميم ،محمد رزق :عصر سالطين المماليك ونتاجو العممي واألدبي ،المطبعة النموذجية

(

) ابن تغري بردي ،النجوم الزاىرة ،ج ،7ص.182

(

) المقريزي ،البيان واإلعراب بمن نزل أرض مصر من األعراب ،تحقيق عبد المجيد عابدين،

(

) المراكشي ،عبد الواحد بن عمي (ت 647ىـ) :المعجب في تمخيص أخبار المغرب ،تحقيق

(القاىرة1962 :م) ،ج ،3ص.20
(

) سميم ،عصر سالطين المماليك ،ج ،3ص.27

مطبعة المعارف (القاىرة1961 :م) ،ص.132

محمد سعيد العريان ،لجنة أحياء التراث (القاىرة1963 :م) ،ص.401

(

) الجمل ،شوقي :المغرب العربي الكبير من الفتح اإلسالمي إلى الوقت الحاضر ،المكتب

المصري لممطبوعات ،ط( 2القاىرة1997 :م) ،ص.27

(

) عنان ،محمد عبد اهلل :نياية األندلس وتاريخ العرب المنتصرين ،ط( ،2القاىرة1958 :م)،

(

) ابن حجر العسقالني ،شياب الدين أحمد بن عمي ( ت 852ىـ) :أنباء الغمر بأبناء

(

) ابن العماد ،أبو الفالح عبد الحي (ت 1089ى ـ) :شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،دار

(

) ابن تغري بردي ،النجوم الزاىرة ،ج 7ص.54

ص.294

العصر ،تحقيق حسن حبشي ،دار التحرير لمطباعة والنشر (القاىرة1969 :م) ،ج ،1ص.144
الميسرة ،ط( 2بيروت1979 :م) ،ج ،7ص.124
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) ابن بطوطة ،شرف الدين أبي عبد اهلل بن محمد إبراىيم الطنجي ( ت779ىـ) :رحمة ابن

بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب األمصار (القاىرة1928 :م) ،ص.105

(

) شمس الدين محمد بن أحمد البشاري ( ت 380ىـ) :أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم،

(

) القمقشندي ،صبح األعشى ،ج ،12ص.290

ط ،2مطبعة بريل (ليدن1906 :م) ،ص.132

(

) القاضي عياض ،أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ( ت544ىـ) :الشفا

في شمائل صاحب اإلصطفا ،المطبعة العثمانية (اسطنبول1312 :ىـ) ،ج ،2ص.285
(
(

) المصدر نفسو ،ج ،2ص.294

) اليونيني ،أبو الفتح قطب الدين موسى بن محمد (ت 726ىـ) :ذيل مرآة الزمان ،ط 1دائرة

المعارف العثمانية ،حيدر أباد (الدكن1954 :م) ،ص.98

(

) ابن العماد ،شذرات الذىب ،ج ،8ص.131

(

) بجاية :مدينة عمى ساحل البحر بين أفريقية والمغرب ،أختطيا الناصر بن عمناس بن

حماد بن زيري سنة (457ىـ) وتعد قاعدة ُممك بني حماد ،وتسمى الناصرية نسبة لبانييا ،ياقوت
الحموي ،شياب الدين بن عبد اهلل ( ت 626ىـ) :معجم البمدان ،دار صادر ( بيروت1977 :م)،
ج ،1ص.339

(

) ابن العماد ،شذرات الذىب ،ج ،7ص.653

(

) تربة أم الصالح :ىي واحدة من كبريات دور الحديث الشريف بدمشق واقفيا الصالح

إسماعيل بن الممك العادل سيف الدين أبي بكر ،وىي تربة والدتو التي دفنت فييا فنسبت إلييا.

ابن كثير ،البداية والنياية ،ج ،17ص.310
(

) الذىبي ،العبر في خبر من غبر ،تحقيق أبو ىاجر محمد السعيد بن بسيوني ،دار الكتب

(

) ابن طولون ،الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام المعروف بقضاة دمشق ،تحقيق

(

) العيني ،بدر الدين محمود بن أحمد ( ت855ىـ) :عقد الجمان في تاريخ أىل الزمان،

العممية (بيروت :د.ت) ،ج ،3ص.348

صالح المنجد ،مطبعة الترقي (دمشق1956 :م) ،ص.268

تحقيق محمد محمد أمين ،الييئة العامة لمكتاب (القاىرة1988 :م) ،ج ،2ص.334

(

) ابن كثير ،البداية والنياية ،ج ،17ص596؛ النعيمي ،الدارس؛ ج ،2ص.5

(

) ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ،تحقيق محمد سيد جاد الحق

(القاىرة1975 :م) ،ج ،4ص.68
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) وتذكر المصادر أن ىذا القاضي حكم بقتل الشمس محمد بن جمال الدين عبد الرحيم

بإراقة دمو ،حتى وان تاب وان أسمم ،وحجتو في ذلك أنو تم إثبات كفره في محضر عقده
بحضور الشيود ،ابن طولون ،الثغر البسام ،ص.269

(

) المدرسة النورية :تقع بخط الخواصين أنشأىا الممك الصالح إسماعيل بن العادل نور الدين

محمود بن زنكي ،وىي إحدى مدارس الحنفية في دمشق ،النعيمي ،الدارس ،ج ،1ص.263

(

) النويري ،شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب ( ت733ىـ) :نياية األرب في فنون األدب،

المؤسسة المصرية العامة لمتأليف والترجمة والطباعة والنشر (القاىرة :د.ت) ،ج ،3ص.114
(

) السخاوي ،وجيز الكالم في الذيل عمى دول اإلسالم ،تحقيق الدكتور بشار عواد معروف

(

) المصدر نفسو ،ج ،1ص.90

(

) درر العقود الفريدة في تراجم األعيان المفيدة ،تحقيق الدكتور عدنان درويش ومحمد

(

) ابن حجر ،الدرر الكامنة ،ج ،1ص.173

(

) المصدر نفسو ،ج ،2ص.333

(

) ابن طولون ،الثغر البسام ،ص.275

وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط( 1بيروت1995 :م) ،ج ،1ص.65

(

) ابن حجر ،الدرر الكامنة ،ج ،1ص.173

المصري ،منشورات و ازرة الثقافة (دمشق1995 :م) ،ج ،2ص.155

(
(

) النجوم الزاىرة ،ج ،11ص.257
) ابن قاضي شيبة ،تقي الدين أبو بكر أحمد بن محمد (ت85ىـ) ،تاريخ ابن قاضي شيبة،

تحقيق عدنان درويش (دمشق1977 :م) ،ج ،5ص.495

(

) ابن حجر العسقالني ،أنباء الغمر ،ج ،1ص.465 -464

(

) ابن طولون ،الثغر البسام ،ص.275

(
(

) السخاوي ،وجيز الكالم؛ ج ،1ص.312

) المدرسة الزاوية المالكية :تقع ىذه المدرسة غربي الجامع األموي لممقصورة الخمفية ،يعد

السمطان الممك الناصر صالح الدين واقفيا ،وىي مدرسة المالكية من المدارس المشيورة بكثرة

العمماء الذين درسوا بيا ،ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج ،1ص31؛ النعيمي ،الدارس،
ج ،1ص.285

(

) التادلي :نسبة إلى تادلة وىي من جبال البربر بالمغرب تقع بالغرب من تممسان وفاس،

(

) ابن حجر العسقالني ،أنباء الغمر ،ج ،2ص.246

ياقوت الحموي ،معجم البمدان ،ج ،2ص.5
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(

) ابن العماد ،شذرات الذىب ،ج ،9ص.39

(

) السخاوي ،الضوء الالمع ألىل القرن التاسع ،دار الجيل ،ط ( 1بيروت1992 :م) ،ج،1

(

) المصدر نفسو ،ج ،1ص.156

(

) القفصي :نسبة إلى مدينة قفصة وىي بمدة صغيرة تقع في طرف أفريقية من ناحية المغرب

ص.155

من أعمال الزاب الكبير بينيا وبين القيروان ثالثة أيام تشتير بكثرة بساتينيا من نخيل وزيتون
وتين وعنب وتفاح ،ياقوت الحموي ،معجم البمدان ،ج ،4ص.382

(

) السخاوي ،وجيز الكالم ،ج ،1ص.369

(

) المقريزي ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ،المعروف ( بالخطط المقريزية) الناشر

(

) ابن تغري بردي ،النجوم الزاىرة ،ج ،11ص.292

(

) الصيرفي ،عمي بن داود الخطيب ( ت 900ىـ) :نزىة النفوس واألبدان في تواريخ أىل

(

) المقريزي ،السموك ،ج ،4ص92؛ السخاوي ،الضوء الالمع ،ج ،9ص.137

مكتبة اآلداب (القاىرة :د.ت) ،ج ،1ص.318

(

) ابن حجر العسقالني ،الدرر ،ج ،3ص.197

الزمان ،تحقيق حسن حبشي (القاىرة1973 :م) ،ج ،1ص.213

(

) ابن اياس ،بدائع الزىور ،ج ،2ص.305

(

) السخاوي ،الضوء الالمع ،ج ،1ص.307

(

) ابن طولون ،الثغر البسام ،ص.278

(

) المصدر نفسو ،ج ،1ص.307

(

) العميمي ،مجبر الدين الحنبمي ( ت 928ىـ) :األنس الجميل بتاريخ القدس والخميل ( عمان:

(

) السخاوي ،التبر المسبوك ،ص.213

(

) المصدر نفسو ،ج ،3ص.167

1973م) ،ج ،2ص.580
(

) ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج ،3ص.167

(

) السخاوي ،التبر المسبوك ،ص.210

(

) المصدر نفسو ،ص.282

(

) ابن طولون ،الثغر البسام ،ص.279
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) المدرسة الشرابيشية :تقع بدرب الشعارين داخل باب الجابية بدمشق ،نسبة لواقفيا نور

الدولة عمي بن أبي المجد الشرابيشي ،وىي مدرسة لممالكية درس بيا عدد من العمماء منيم تاج
الدين عبد الرحمن الزواوي ،النعيمي ،الدارس ،ج ،1ص.286

(

) العميمي ،اإلنس الجميل ،ج ،2ص586؛ ابن طولون ،الثغر البسام ،ص.282

(

) لم أعثر عمى سنة وفاة ىذا القاضي ،لكنو كان موجوداً لما بعد السنة (869ىـ).

(

) المصدر نفسو ،ص.281

(

) المصدر نفسو ،ج ،2ص.22

(
(
(
(

) ابن طولون ،الثغر البسام ،ص.279
) النعيمي ،الدارس ،ج ،2ص.21

) العميمي ،اإلنس الجميل ،ج ،2ص.340

) البيمارستان النوري :نسبة إلى نور الدين زنكي الممك العادل الذي أقام بيمارستان كبير

في دمشق مجيز باألطباء والجراحين وغيرىم ،فضالً عن صيدلية متكاممة وىو عمى درجة من
التنظيم واإلدارة .أبو شامة ،أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل ( ت 656ىـ) :تراجم رجال

القرنين ،تصحيح محمد زاىد بن الحسن الكوثري ،ط( 2بيروت1974 :م) ،ج ،1ص.369
(

) ابن طولون ،الثغر البسام ،ص.285

(

) ابن طولون ،مفاكية الخالن في حوادث الزمان ،وضع الحواشي خميل المنصور،

(

) دوادار :ىو لقب موظف ميمتو تبميغ الرسائل واألوامر الموجية من السمطان ،وتقديم

(

) السخاوي ،وجيز الكالم ،ج ،3ص.1283

منشورات دار الكتب العممية ،ط( 1بيروت1998 ،م) ،ج ص.31

األوراق واإلحاالت واألوامر بعد صياغتيا لمسمطان من أجل اإلطالع عمييا وتوقيعيا ،الخطيب،

مصطفى عبد الكريم :معجم المصطمحات واأللفاظ التاريخية ،مؤسسة الرسالة ،ط ( 1بيروت:
1996م) ،ص.186
(

) ابن طولون ،مفاكية الخالن ،ص.97

(

) السخاوي ،وجيز الكالم ،ج ،3ص1283؛ ابن طولون ،مفاكية الخالن ،ص.120

(

) الصيرفي ،نزىة النفوس ،ج ،1ص.271

(
(
(

) المصدر نفسو ،ص.114

) ابن اياس ،بدائع الزىور ،ج ،2ص.305
) المقريزي ،الخطط ،ج ،2ص.220
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المصادر والمراذع
 -المصادر األولية:

 ابن إياس ،محمد بن أحمد الحنفي (ت930ىـ): -1بدائع الزىور في وقائع الدىور ،تحقيق محمد مصطفى زيادة (القاىرة1963 :م).
 ابن بطوطة ،شرف الدين أبي عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم الطنجي (ت779ىـ): -2رحمة ابن بطوطة ،المسماة تحفة النظار في غرائب األمصار ( القاىرة:
1928م).
 بيبرس المنصوري (ت 725ىـ): -3زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة ،تحقيق دونالدس .ريتشاردز ،المؤسسة األلمانية
لمبحث العممي ،ط( 1بيروت1998 :م).
 ابن تغري بردي ،أبو المحاسن جمال الدين يوسف (ت 874ىـ): -4النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ،ط 1مطبعة دار الكتب المصرية
(القاىرة1956 :م).
 الجرجاني ،عمي بن محمد بن عمي السيد الزين أبو الحسن (ت 816ىـ): -5التعريفات ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط( 1بيروت2005 :م).
 ابن حجر العسقالني ،شياب الدين أحمد بن عمي (ت 852ىـ): -6أنباء الغمر بأنباء العصر ،تحقيق حسن حبشي ،دار التحرير لمطباعة والنشر
(القاىرة1969 :م).
 -7الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ،تحقيق محمد سيد جاد الحق ( القاىرة:
1975م).
 الذىبي ،محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748ىـ): -8تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم ،تحقيق عمر عبد السالم تدمري،
الناشر دار الكتاب العربي ،ط( 1بيروت1988 :م).
 -9العبر في خبر من غبر ،تحقيق أبو ىاجر محمد السعيد بن بسيوني ،دار الكتب
العممية (بيروت :د.ت).
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 السبكي ،تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين (ت 771ىـ): -10معيد النعم ومبيد النقم ،ط( 1بيروت1986 :م).
 -السخاوي ،محمد بن عبد الرحمن (ت 902ىـ):

 -11التبر المسبوك في الذيل عمى السموك ،الناشر مكتبة الكميات األزىرية (القاىرة:
د.ت).
 -12الضوء الالمع ألىل القرن التاسع ،دار الجيل ،ط( 1بيروت1992 :م).
 -13وجيز الكالم في الذيل عمى دول اإلسالم ،تحقيق الدكتور بشار عواد معروف
وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط( 1بيروت1995 :م).
 ابن سيد الناس ،فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد اهلل الشافعي ( ت734ىـ):
 -14األنباء المستطابة في مناقب الصحابة والقرابة ،تحقيق عمي أحمد ،دار حسان
(دمشق1992 :م).
 السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن (ت 911ىـ): -15حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم،
مطبعة عيسى البابي الحمبي ،ط( 1القاىرة1975 :م).
 أبو شامة ،أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل (ت 656ىـ): -16تراجم رجال القرنين ،تصحيح محمد زاىد بن الحسن الكوثري ،ط ( 2بيروت:
1974م).
 الصفدي ،صالح الدين خميل بن آيبك (ت 764ىـ): -17الوافي بالوفيات ،تحقيق مجموعة من األساتذة ،دار نشر فرانز شتانير
(فيسادان1969 :م).
 الصيرفي ،عمي بن داود الخطيب (ت 900ىـ): -18نزىة النفوس واألبدان في تواريخ أىل الزمان ،تحقيق حسن حبشي ( القاىرة:
1973م).
 -ابن طولون ،شمس الدين محمد بن عمي الصالحي (ت 953ىـ):
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 -19أعالم الورى بمن ولى نائباً من األتراك بدمشق الشام الكبرى ،تحقيق عبد
العظيم حامد خطاب ،مطبعة جامعة عين شمس (القاىرة1973 :م).

 -20الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ،المعروف بقضاة دمشق ،تحقيق
صالح المنجد ،مطبعة الشرقي (دمشق1956 :م).
 -21مفاكية الخالن في حوادث الزمان ،وضع الحواشي خميل منصور ،منشورات
دار الكتب العممية ،ط( 1بيروت1998 :م).
 ابن العماد ،أبو الفالح عبد الحي (ت 1089ىـ): -22شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،دار الميسرة ،ط( 2بيروت1979 :م).
 العميمي ،مجير الدين الحنبمي (ت 928ىـ): -23األنس الجميل بتاريخ القدس والخميل (عمان1973 :م).
 العمري ،شياب الدين أبي العباس أحمد بن يحيى (ت 749ىـ): -24مسالك األبصار في ممالك األمصار ،تحقيق دورتيا كرافولكسي ،الناشر
المركز اإلسالمي لمبحوث ،ط( 1بيروت1986 :م).
 العيني ،بدر الدين محمود بن أحمد (ت 855ىـ): -25عقد الجمان في تاريخ أىل الزمان ،تحقيق محمد محمد أمين ،الييئة العامة
لمكتاب (القاىرة1988 :م).
 ابن الفرات ،ناصر الدين محمد عبد الرحيم الحنفي (ت 807ىـ): -26تاريخ الدول والمموك ،المعروف بتاريخ ابن الفرات ،تحقيق الدكتور قسطنطين
زريق والدكتورة نجال عز الدين ،منشورات كمية العموم واآلداب ،المطبعة األميركانية
(بيروت1939 :م).
 ابن قاضي شيبة ،تقي الدين أبو بكر أحمد بن محمد (ت 851ىـ): -27تاريخ ابن قاضي شيبة ،تحقيق عدنان درويش (دمشق1977 :م).
 القاضي عياض ،أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت544ىـ): -28الشفا في شمائل صاحب األصطفا ،المطبعة العثمانية (اسطنبول1312 :ىـ).
 -القمقشندي ،أحمد بن عمي (ت 821ىـ):
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 -29صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،المؤسسة المصرية لمتأليف والترجمة
والطباعة والنشر (القاىرة :د.ت).
 ابن كثير ،عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت774ىـ): -30البداية والنياية ،تحقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،ىجر
لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط( 1القاىرة1998 :م).
 المراكشي ،عبد الواحد بن عمي (ت 647ىـ): -31المعجب في تمخيص أخبار المغرب ،تحقيق محمد سعيد العريان ،لجنة أحياء
التراث (القاىرة1963 :م).
 المقدسي ،شمس الدين محمد بن أحمد البشاري (ت 380ىـ): -32أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،ط 2مطبعة بريل (ليدن1906 :م).
 المقريزي ،تقي الدين أحمد بن عمي (ت 845ىـ). -33البيان واإلعراب بمن نزل أرض مصر من اإلعراب ،تحقيق عبد المجيد
عابدين ،مطبعة المعارف (القاىرة1961 :م).
 -34درر العقود الفريدة في تراجم األعيان المفيدة ،تحقيق الدكتور عدنان درويش
ومحمد المصري ،منشورات و ازرة الثقافة (دمشق1995 :م).
 -35السموك في معرفة دول المموك ،تحقيق محمد بن عبد القادر عطا ،دار الكتب
العممية ،ط( 1بيروت1997 :م).
 -36المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ،المعروف بالخطط المقريزية ،الناشر
مكتبة اآلداب (القاىرة :د.ت).
 ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711ىـ): -37لسان العرب ،دار المعارف (القاىرة :د.ت).
 النعيمي ،عبد القادر بن محمد (ت 927ىـ): -38الدارس في تاريخ المدارس ،تحقيق إبراىيم شمس الدين ،ط 1دار الكتب
العممية (بيروت1410 :ىـ).
 -النويري ،شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب (ت 733ىـ):
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 -39نياية األرب في فنون األدب ،المؤسسة المصرية العامة لمتأليف والترجمة
والطباعة والنشر (القاىرة :د.ت).
 ياقوت الحموي ،شياب الدين بن عبد اهلل (ت 626ىـ): -40معجم البمدان ،دار صادر (بيروت1977 :م).
 اليونيني ،أبو الفتح قطب الدين موسى بن محمد (ت 726ىـ): -41ذيل مرآة الزمان ،ط 1دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد (الدكن1954 :م).
المراذع الثاإوية:
 الجمل ،شوقي: -42المغرب العربي الكبير من الفتح اإلسالمي إلى الوقت الحاضر ،المكتب
المصري لممطبوعات ،ط( 2القاىرة1997 :م).
 الحجي ،حياة ناصر (دكتورة): -43صور من الحضارة العربية اإلسالمية في سمطنة المماليك ،دار القمم لمنشر
والتوزيع ،ط( 1الكويت1992 :م).
 الخطيب ،مصطفى عبد الكريم: -44معجم المصطمحات واأللفاظ التاريخية ،مؤسسة الرسالة ،ط ( 1بيروت:
1996م).
 الزحيمي ،محمد: -45تاريخ القضاء في اإلسالم ،دار الفكر المعاصر (بيروت.)1995 :
 زيادة ،نقوال (دكتور): -46الحسبة والمحتسب في اإلسالم ،المطبعة الكاثوليكية (بيروت1962 :م).
 سميم ،محمود رزق: -47عصر سالطين المماليك ونتاجو العممي واألدبي ،المطبعة النموذجية ( القاىرة:
1962م).
 -عاشور ،سعيد عبد الفتاح (دكتور):
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 -48العصر المماليكي في مصر والشام ،مكتبة النيضة المصري ،ط ( 1القاىرة:
1965م).
 عنان ،محمد عبد اهلل: -49نياية األندلس وتاريخ العرب المنتصرين ،ط( 2القاىرة1958 :م).
 مصطفى ،شاكر: -50المدن في اإلسالم حتى العصر العثماني ،ط 1ذات السالسل لمطباعة والنشر
والتوزيع (الكويت1988 :م).
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