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Since the end of the second century AH-AD eighth century AD
the Islamic Maghreb witnessed the establishment of in dependent
states in all its parts in the lower Morocco the Aghlabid state was
established and the sons of Aghlabid were from an ancient Family
that ruled Africa throughout the third AH-ninth century AD founded
by Ibrahim bin AI-Aghlab bin Salem AI- Tamimi who was confirmed
by the year 184AH-8
 00AD the pages of this research have been
included within the framework of the study of Islamic systems as
they are among the most important systems that contributed to
building Islamic civilization as well as providing security and
achieving just and equality between the states and peoples of the
Islamic Maghreb so that the Islamic state knew its security by the
strength of its judicial is considered one of the most prominent
purpose of Islamic Sharia and the first goal that the rulers of states
seek to implement and to know the most prominent
various organization as well as the role of judges and the approach
they followed in applying the provisions of this system and what are
its legitimacy and conditions for its assumption the research is
divided into three main axes the first included the definition of the
judiciary linguistically and idiomatically and the emergence and
development of the judiciary in the majority state AS for the second
axis it referred to the appointment and dismissal of judges as well as
their assistants while the third axis talked about the institution of
the majority judiciary which included grievances the calculation and
the police and the research came out with a sent of important
conclusions.
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القضائ يف الدولة األغلبية (296 -184هـ909 -800/م)
النظام
ي
دراسة تاريخية
وفاء احمد مصطف

2

الملخص
شهد المغرب اللسماي نذ أواخر القرن الثان الهجري/الثانن الميمادي قيام دويمات
نستقلة ف لسائر أجزائه ،فف المغرب األدن قانت دولة األغالبة ،وبذو األغلب نن أرسة
عريقة حكمت أفريقية طوال القرن الثالث الهجري/التالسع الميمادي ،السسها ابراهيم بن
األغلب بن لسالم التميم ال ي ثبته الخليفة هارون الرشيد (193 -170هـ809-786/م) عىل
والية أفريقية لسذة (184هـ800/م) فلقد اهتمت ه ه الدولة بذظام الحكم واولت عذاية
يعتب أظنموذجا ف تطبيقه ف المغرب
خاصة به ،فمن ه ه األظنظمة الذظام القضان ال ي ر
اللسماي وال ي يع رتب نصدرا نهما للبماد .لقد تدرجت صفحات ه ا البحث ضمن إطار
درالسة الذظم اللسمانية كوظنها نن أهم الذظم الت السهمت ف بذاء الحضارة اللسمانية،
توفب األنن وتحقيق العدالة والمساواة ربي دويمات وشعوب المغرب اللسماي،
فضما عن ر
حت ان الدولة اللسمانية عرفت انذها والستقرارها بقوة ظنظانها القضان السائد بها .انا نن
الذاحية التاريخية فقد عد القضاء أحد أبرز نقاصد ر
الشيعة اللسمانية واول نقصد
يسىع حكام الدول إىل تطبيقه ،ونعرفة أبرز تذظيماته المختلفة ،فضما عن دور القضاة
نشوعيته ر
والمذهج ال ي اتبعوه ف تطبيق أحكام ه ا الذظام ،وناه ر
ورسوط توليه ،وقد
قسم البحث إىل ثماثة نحاور رئيسية تضمن المحور األول تعريف القضاء لغة واصطماحا،
تعيي وعزل القضاة
ونشأة وتطور القضاء ف دولة األغالبة ،أنا المحور الثان فقد أشار ر
األغلت والت
حي تحدث المحور الثالث عن نؤلسسات القضاء
وك لك أعواظنهم ،ف ر
ر
ر
شملت المظالم والحسبة والشطة ،وقد خرج البحث بمجموعة نن االلستذتاجات المهمة.
الكلمات المفتاحية :القضاء ،األغالبة ،المغرب األدن.

المقدمة:
يعد الذظام القضان نن أهم نن الذظم الدارية الت لساهمت ف بذاء ظنهضة الحضارة العربية اللسمانية فهو نذبع األنن
وااللستقرار ،وهو الصورة الصادقة الت تعكس واقع األنم ،فقد كان القضاء حت ظنهاية القرن الثالث الهجري هو نحل
األنب وله الحق ف نمارلسة
اهتمام أنراء دولة األغالبة ،إذ كاظنت لسلطة القاض لسلطة نتذاهية فهو الرجل الثان بعد
ر
نختلف الصماحيات عىل ر
المعلمي ،وعليه يمكن القول ان القضاء هو
الشطة ،وعىل األلسوا  ،وعمال الخراج ،فضما عن
ر
المسلمي فكان البد نن اهتمام
أحد أركان اقانة الدين والعدل ربي الذاس يعط الحقو ألصحابها ،وهو فرض كفاية عىل
ر
التأثب
الكثب نن العلماء والفقهاء به ا الذظام خاصة بعد الفتح اللسماي للمغرب وناخاضته نن أحداث لسيالسية كان لها
ر
ر
والسلت عىل الدولة.
االيجان
ر
ر
أهمية البحث:
تأن أهمية الدرالسة ف بيان ظنظام إداري نهم نن أظنظمة الدولة ف المغرب اللسماي إال وهو القضاء ف عهد األغالبة ،ال ي
ارتأيذا فيه إبراز نمانح دور القاض ف ه ه الدولة بشكل خاص ،والتاري ــخ اللسماي عانة ،واالبتعاد عن الرصاعات
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السيالسية للدول ف تلك الفبة فجاء تسليط الضوء عىل الجاظنب القضان باعتباره أبرز تذظيمات الدولة اللسمانية ،فضما
يعتب نن الدرالسات القليلة نقارظنة بالدرالسات الت تخص الجاظنب
عن ان درالسة ه ا الذوع نن االبحاث التاريخية
ر
السياس.
هدف البحث:
يهدف البحث إىل تعريف القضاء ونشأته وتطوره ف عهد األغالبة ،ثم ناه نهام القضاة كيف يتم تعيذهم نن قبل
األنب ،وكيف يتم عزلهم و نن هم أعوان القضاة ،وناهو الدور ال ي أداه القاض ف نختلف نجاالت الحياة العانة.
ر
إشكالية البحث:
يعالج البحث االشكالية القائمة نن خمال الجابة عىل عدد نن التساؤالت :ه إبراز دور الذظام القضان بالمغرب األدن
نشوعيته ر
عىل عهد األغالبة ،ونن هم أبرز نن تقلدو ه ه الوظيفة ،ناه ر
ورسوط توليته وكيف كاظنت أحكانه قبل توىل
األغالبة الحكم ف المغرب اللسماي.
محاور البحث:
وقد قسم البحث إىل ثماثة نحاور ألسالسية بيذا ف المحور األول (تعريف القضاء لغة واصطماحا ،ونشأة وتطور القضاء ف
تعيي وعزل القضاة كيف كاظنت فضما عن ذكر أعوان القضاة
دولة األغالبة ،انا المحور الثان فقد رارسظنا فيه إىل (خطة ر
األغلت ال ي شمل
والمكان ال ي كاظنو يمارلسون فيه صماحياتهم ،وتحدث المحور الثالث عن (أبرز نؤلسسات القضاء
ر
المظالم والحسبة ر
والشطة).
المبحث األول
نشأة وتطور القضاء يف دولة األغالبة
ً
أوال :القضاء لغة واصطالحا
أ -القضاء لغة :تعت كلمة القضاء ف اللغة ،الحكم وجمعها اقضية ،والستقىص الرجل أي اعتمد قاضيا يحكم ويقىص ربي
الذاس ،ويقال قىص ويقىص قضاء فهو قاضيا ذا حكم وفصل (ابن نذظور :1956 ،ج )186:15قال تعاىل فما وربك ال
يؤنذون حت يحكموك فيما شجر بيذهم ثم ال يجدوا ف اظنفسهم حرجا نما قضيت (لسورة النساء :اية  )64وقوله تعاىل ان
هللا يأنركم ان تأدوا االناظنات إىل أهلها واذا حكمتم ربي الذاس ان تحكموا بالعدل (لسورة النساء :اية )105وف ذلك أنر
اله واضح إىل القضاة بان يقضوا ربي الذاس بالعدل والحق واالظنصاف والقضاء لفظ نشبك ربي عدة نعان فيأن بمعت
العلم والفقه والقضاء بالعدل وهو نصدر حكم (ابن نذظور :1956،ج )14: 12وقيل القضاء ف اللغة عبارة عن اللزوم،
وله ا لسم القاض قاضيا ألظنه يلزم الذاس (ابن الشحتة ،)3-4 :1973 :فاقض نا أظنت قاض (لسورة طه :اية )29أي الزم
نا شئت واصذع نا بدا لك .كما توح كلمة القضاء بمعت اظنقطاع ر
الش وتمانه وكل نا أحكم عمله واتقن واوجب واعلم أو
ظنف فقد قىص (الزبيدي :د .ت :ج )196 :1أي بمعت قىص الحاكم أي فصل ف الحكم الستذادا إىل قوله تعاىل وقىص ربك
إال تعبدوا إال إياه وبالوالدين احساظنا (لسورة االرساء :اية )23
ب -القضاء اصطالحا :يعرف القضاء اصطماحا باظنه األخبار عن حكم ررسع عىل لسبيل اللزام ،وقيل قىص القاض أي
ألزم الحق أهله (ابن فرحون :1986 :ج)12-11 :1
أنا ابن خلدون ف كر أن القضاء نذصب الفصل ربي الذاس ف الخصونات حسما للتداع وقطعا للباع (ابن خلدون:
 :1888ج )1: 75:وهو الفصل ف الخصونات ربي الذاس والقضاء ،فرض كفاية الستذادا لقول الخليفة عمر بن الخطاب
(رض هللا عذه) (القضاء فريضة نحكمة ولسذة نتبعة) فوزي .)285 :2009 :وان القضاء ف الخصونة إظهار ناهو ثابت

November 2021, Volume 3, Issue 8
p. 375-386

378

Rimak Journal, Volume 3, Issue 8

الخصمي،
(اليوزبك )177 :1988 :وان نذصب القضاء هو األخبار عن الحكم ف القضية أو الدعوة واظهار الحق ربي
ر
نخب عن الحكم ر
للطرفي وان حكمه
الشع ونظهرا له ،وليس ننشأ لحكم نن عذده ،وأن حكم القاض نلزم
فالقاض ر
ر
يمب القاض عن المفت ،وه ا اللزام نستعد نن السلطة
يكون نلزم به كما
الطرفي بتذفي ه والوقوف عذه ،وه ا نا ر
ر
تعب جزءا نن لسلطة الدولة (الزحيىل )11 :1995 ،فهو اظنهاء الخصونات وقطع المذازعات عىل وجه
القضائية الت ر
الخاص (الزحيىل)11: 1995 ،
ثانيا :نشأة وتطور القضاء يف دولة األغالبة:
لقد شهد المغرب اللسماي خمال القرن الثان الهجري/الثانن الميمادي قيام دويمات نستقلة نن نختلف أرجائه ونذها
عرن نن قبيلة تميم (السماعيل:2000 ،
األغالبة ف المغرب األدن وقد لسمو ب لك نسبة إىل األغلب بن لسالم التميم ،ر
كبب ف ر
نش الدعوة العبالسية بخرالسان (لسالم.)259 :1999 ،
 )19وقد لساهم بشكل ر
المقيمي ف خرالسان ،نع ران نسلم الخرالسان وأصبح يعمل ضمن الحرس الخاص للخليفة
إذ كان نن جذد العرب
ر
العباس ابو جعفر المذصور ،ال ي وجه نحمد بن االشعث لسذة (144هـ761/م) إىل شمال أفريقية لتثبيت السلطة
العبالسية هذاك ،إذ تمكن االشعث بمساعدة األغلب نن القضاء عىل الحركات الخارجة عن لسلطة الخمافة العبالسية
عي األغلب بن لسالم التميم عىل الزاب ،فاقام فيها أربــع لسذوات ثم واله الخليفة ابو جعفر
(طه .)130 :2004 ،ر
المذصور عىل أفريقية بعدنا تمرد الجذد عىل ابن االشعث وطردوه نن الوالية لسذة (148هـ765/م) فالستطاع األغلب ان
يعيد االلستقرار إىل الدولة (طه ،)130 :2004 ،فبعد وفاة األغلب لسذة (150ـه 767/م) خلفه ابذه ابراهيم بن األغلب
(السماعيل )2000: 20 ،ال ي عيذه الخليفة هارون الرشيد عىل والية أفريقية لسذة (184هـ800 /م) وكان ابراهيم بن
األغلب نن افضل والة المغرب جمع نا ربي العلم والفقه ف الدين واالدب وحسن الرأي (لسالم )1999: 292 ،والستطاع
األغلت كما الستكب نن الصقالبة وكون قوة بحرية
الببر والعرب ال ين عملوا جذدا ف الجيش
ان يكون قوة عسكرية نن ر
ر
هائلة نكذت األغالبة نن فتح صقلية ونالطة وك لك اقام الخطبة لبت العباس عىل المذابر ورفع شعار بت العباس
التدابب الت تدعم الستقرار دولته ونذها بذاء
وظنقش السم الخليفة عىل السكة كما ررسع بعد توليه االنارة إىل اتخاذ كافة
ر
تعببا عن والئه
القبوان نسافة  3انيال ولسماها به ا االلسم
ر
نديذة العبالسية لسذة (185هـ801/م) والت تبعد عن ر
للخمافة العبالسية (ابن وردان ،1988: 34 ،نؤنس)27 :2000 ،
لقد شكل القضاء أوىل المهام األلسالسية الت لسىع األغالبة إىل االهتمام بها فقد ضم ه ا الذظام نختلف القضاة ال ين كان
لهم الدور األلساس ف الدولة األغلبية ،إذ كان القضاة يختارون نن ربي االكفاء والعلماء والفقهاء والسبب ف ذلك هو
ارتباط القضاء بالدين اللسماي نن خمال ر
التشي ــع الوارد بالقران الكريم والسذة الذبوية ،لقد كان القضاء ف عهد األغالبة
بتعيي القضاة ف الواليات ،لكن فيما بعد أصبح أنراء األغالبة هم نن يقوم
نرتبطا ارتباطا وثيقا بالخمافة الت تقوم
ر
ولسبتهم ونذهم روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ،ال ي
بتعيي القضاة (نوس .)191:1988 ،نمن حسنت نكاظنتهم ر
ر
(القبوان )1994: 175 ،وف
تدبب األنور ر
توىل قضاء أفريقية ،إذ عرف عذه اظنه كان ذا علم وشجاعة وحكمة وحزم ف ر
عهده توىل القضاء العماء بن عقبة نن أهل تونس عرف بورعه وحكمته ولكن حصل له نوقف نع روح بن حاتم جعله
االخب ف حكم اصدره عىل رجل نن أهل باجة ففضه روح ه ا نا جعل القاض العماء بن عقبة
يبك القضاء وهو تدخل
ر
تعيي عبد هللا بن فروخ الفقيه الحاكم الورع
يبك القضاء غاضبا ( ر
القبوان )171 :1994 ،ه ا نا دفع بروح بن حاتم إىل ر
حافظ الحديث والفقه ال ي ال يخاف ف هللا لونة الئم (الدباغ ،1968 ،ج )238:1عىل نذصب القضاء ال ي تواله
نجبا عليه (عياض ،1970 ،ج)108-107 :3
ولكن ر
واربعي لسذة
اثذي
ر
توىل القضاء بعده عبد هللا بن غاظنم الرعيت ال ي قيل ان روح بن حاتم هو نن واله القضاء وهو ابن ر
تشب إىل ان الخليفة هارون الرشيد هو نن واله قضاء أفريقية
(ابو العرب ،د .ت ،:ج )1: 43ف ان بعض المصادر ر
(القاض عياض ،1970 ،ج )86:3كان نن أهل الدين والعلم والفصاحة والورع ،عرف بعدله وحكمته بف ف القضاء إىل
األنب ابراهيم بن األغلب (المالك 1983 ،ج.)145،1
حي وفاته لسذة ( 190هـ805/م) ظنتيجة أصابته بالفالج فصىل عليه ر
ر
القبوان لسذة
عي
األنب ابراهيم بن األغلب ابا نحرز نحمد بن عبد هللا بن قيس الكذان عىل قضاء ر
ر
بعدها ر
(191هـ806/م) (الدباغ ،1968 ،ج )30 :2وقد عرف بفقه وعدله ولكذه كان نكرها عىل توىل ه ا األنر ،إذ تع ر ابا
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القبوان 1994 ،ص )139 :ولكن
ألنب ابراهيم عن قبله للقضاء بقوله لست اصلح له ا األنر ولست اطيقه ( ر
نحرز ر
ر
األنب ابراهيم ابن األغلب أنر صاحب الشطة عانر بن نعمر ان يجلس ابا نحرز ويدعه يفصل ربي الخصوم بالقوة
ر
بتعيي السد بن الفرات وهو نن نواىل لسليم
(المالك ،1983 ،ج )139 :1وعذدنا توىل زيادة هللا بن األغلب االنارة أنر
ر
القبوان ف جيش نحمد بن االشعث لسذة (144هـ761/م) وقد اشتهر بالدين والعلم والفضل توىل
جاء نع والده إىل ر
اثذي يتسلمون وظيفة القضاء ف ان واحد ،إذا بف السد بن الفرات قاضيا حت واله
القضاء نع ابا نحرز وب لك عدا أول ر
األنب زيادة هللا بن األغلب انارة الجيش لفتح صقيلية لسذة (212هـ827/م) (المالك ،1983 ،ج )1: 185توف لسذة
ر
(213هـ828/م) انا ابا نحرز فتوف بعد وفاته ف العام التاىل لسذة (214هـ828/م) (الدباغ ،1968 ،ج ،38 :2ابن ع اري،
تعي ابذه احمد بن نحرز ف لسذة (220هـ835/م) فلم يكن
،1982ج )104:1ه ا نا دفع ر
األنب زيادة هللا بن األغلب إىل ر
األنب زيادة هللا بن األغلب وحاشيته ان
أقل تديذا وورعا نن والده فكان صارنا ف الحق كوالده حت اظنه اشبط عىل
ر
األنب عىل ه ا ر
الشط قائما
يمثلوا بأظنفسهم انا القضاء وحرنهم نن ان يوكلوا نن يتقاض عذهم إذا وقعوا ف أنر نا فوافق ر
الاباىل ناقدنت عليه يوم القيانة وف صحيفت أربــع حسذات ...توليت احمد بن نحرز قضاء أفريقية (الحموي،1955 ،
ج )283توف احمد بن ران نحرز بعد تسعة اشهر نن توليه نذصب القضاء لسذة (221هـ835/م) (الدباغ ،1968 ،ج:2
 ).48بعدها توىل عبد هللا بن ران الجواد القضاء ولكذه عرف بجفائه وقلة عدله ف قضائه (المالك ،1983 ،ج)272:3
الستمر عىل قضاء أفريقية ظنحو أحدى ر
عش عانا وطول ه ه المدة لم يحظ عبد هللا بن ران الجواد باي تقدير نن فقهاء
األنب نحمد بن األغلب (-226
كثبا فعزله
ر
أفريقية وعىل رألسهم الفقيه لسحذون بن لسعيد ال ي يدعوا بعزله ر
242هـ856-840/م) لسذة (232هـ846/م) (ابن ع اري ،1982 ،ج ) 109:1ووىل عىل قضاء أفريقية الفقيه لسحذون بن
لسعيد التوظنخ لسذة (234هـ848/م) (ابو العرب ،د .ت .)185 :وكان هدف لسحذون نن توىل القضاء هو ارجاع الحقو
ال صحابها والحكم بالعدل خاصة بعد الظلم والجور ال ي شهده نن لسبقه ف توىل القضاء فقد حقق العدل ف األحكام
تعتب رفعا للواء الحق واي اظنا بسيادة القاظنون والعدل ف
كببة حت وصفه أحد
المؤرخي قائما ان والية لسحذون لم ر
بدرجة ر
ر
أفريقية فقط بل اظنها كاظنت بداية لتذظيمات قضائية لم تعرفها البماد قبل قضاء لسحذون (زغلول ،1979 ،ج)91-90 :2
لقد شهد الذظام القضان لدولة األغالبة ف عهد لسحذون بن لسعيد تطورا نلحوظا ،حيث قام بعدة اصماحات وتذظيمات
قضائية ف أفريقية تركت له بصمات ف تاري ــخ بماد المغرب وأفريقية ف القر رظني الثالث والرابع الهجري (احمد،1916 ،
 .)167نذها الذظر ف األلسوا حيث كان يؤدب عىل الغش ،ويذف نن األلسوا نن يستحق ذلك وهو أول نن ظنظر ف
بتغيب المذكر واول نن فر حلقات أهل البدع نن المساجد ف المغرب (نحمد ،د .ت:
الحسبة والقضاء ،وانر الذاس
ر
 .)153انا فيما يخص تذظيماته القضائية ،ان والية لسحذون كاظنت بداية تذظيمات لم تعرفها البماد قبله إذ قسم لسلطة
القضاء إىل ثماثة فروع ألسالسية ه القضاء العادي وهو نايرجع إىل القاض اصما ،و قضاء المظالم ،وقضاء الحسبة ال ي
يذظر ف المخالفات والجرائم الت ترتكب ف األلسوا وكان الحكم فيه نن اختصاص أحد أعوان القاض وهو المحتسب
(زغلول ،1979 ،ج .)91 :2ولقد تعددت نهام القضاة ،بحيث هذاك نن تجاوز نذصب القضاء إىل قيادة الجيش ،وهو
األنر ال ي لم يعهد إىل قاض نن قبل ،كما حدث نع السد ابن الفرات ،حيث قلده زيادة هللا عمما وهو فتح جزيرة صقلية
األغلت وايضا نن نظاهر تطور القضاء
يعتب تطورا للقضاء
لسذة (212هـ827/م) وبجمع
الوظيفتي القيادة والقضاء فه ا ر
ر
ر
عي لسفيان بن عمران قاضيا عىل
تعيي قضاة االقاليم والواليات نثما لسحذون ال ي ر
األغلت إذ ظنجد ان القضاة أهم حرية ر
ر
اقليم بجاية وباجة واالربس (عياض،1970 ،ج)1 347 :
ر
تول القضاء:
المبحث
الثائ :شوط ي
ي
اشبط الفقهاء جملة نن األنور األلسالسية الت يجب ان تتوفر فيمن نن يتوىل نذصب القضاء إذ اليجوز ان يقلد القضاء
إال نن تكانلت فيه ه ه األنور وه:
المؤنذي
المسلمي الستذادا لقوله تعاىل ولن يجعل هللا للكافرين عىل
 -1السالم :اليجوز ان يقلد الكافر القضاء عىل
ر
ر
لسبيما (لسورة النساء :اية).141
الصت القضاء واليصح قضاؤه الن القضاء نن باب
 -2البلوغ :وه ان يكون المكلف بالقضاء راشدا بالغا إذ التصح تولية
ر
الصت واليته عىل ظنفسه (فركوس.)2014: 91 ،
الوالية ،الن
ر
November 2021, Volume 3, Issue 8
p. 375-386

380

Rimak Journal, Volume 3, Issue 8

 -3الحرية :نن ررسوط توىل القضاء األلسالسية ه الحرية إذ ال تجوز والية العبد ألظنها تمذع نن اظنعقاد واليته عىل
(الذباوي ،د .ت.)111 :
المسلمي ر
ر
:
 -4العدالة وه ان يكون القاض عادل ،ظاهر االناظنة عفيفا عن المحارم ،نأنوظنا ف الرضا والغضب نستعمما للمروءة
ف ديذه وديذاه (الماوردي)51 :2000،
 -5العقل :ان يكون القاض ذكيا فطذا عالما عاقما عارفا بأدب القضاء إذ اليصح تولية المجذون القضاء لعدم فهمه
وإدراكه للحكام ر
(الذباوي ،د .ت)111 :
الشعية ر
 -6العلم باألحكام ر
(الذباوي ،د .ت)112 :
الشعية :أن يكون عالما بأحكام اآليات واألحاديث واالجماع والقياس ر
التميب ربي الحق والباطل ويعرف
 -7السالمة الجسدية :وه أن يكون لسليم السمع ،والبرص ،والذطق ،لك يستطيع
ر
والتفكب فيها والخروج بحكم صحيح يرض جميع األطراف (فركوس).91:2014 ،
المحق نن المبطل ،لفهم القضايا
ر
المبحث الثالث :تعيي وعزل القضاة:
أ _ تعيي القضاة
تعيي القضاة كان ف أول األنر نن خصوصيات الخليفة العباس فهو يبعث برلسم والية القضاء لمن يستحقه نن
إن ر
ر
صدور العلماء وائمة الفقه والتشي ــع وللقاض ف إصدار أحكانه ف جميع الحوادث والقضايا وله ان ينيب نن يتوىل
نهمة الحسبة ر
(القبوان:1999 ،
وغبها نن المذاصب الت تعيذه عىل الفصل ف القضايا الت تجري ربي الذاس
ر
والشطة ر
 .)193ولقد تطور الذظام القضان ف عهد األغالبة وذلك نن خمال تعدد نؤلسساته واختماف نهانها ،بحيث ظهرت
ولسبته ،فضما عن علمه إذ
تعي القاض بعد التقىص عن احواله ر
لتتذالسب نع تطور الدولة فكان الخليفة هو نن يتوىل ر
البد ان يكون حافظا للفقه عالما بالقضاء صارنا ف أحكانه (عبد الحميد ،صالح ،د .ت .)256 :فكان هذاك اكب نن
أجب عىل توليه نثل ابن غاظنم ال ي واله
لتعي القضاة ،نذهم نن توىل نذصب القضاء ارضاء نذه ،ونذهم نن ر
طريقة ر
انب أفريقية روح بن حاتم ،وبف ف القضاء تسعة ر
عش عانا إىل ان نات
الخليفة هارون الرشيد قضاء أفريقية ،وقيل واله ر
(عياض ،1970 ،ج ،).180 :1انا ابو نحزر فقد واله زيادة هللا وهو نكره ،وكان يروي ابو نحرز عن ابن فروخ وكان يقول
غبه ،قال له رجل نن اكابر أصحابه
باالعبال إىل ان نات (ابو العرب ،د .ت ) 22:وعذدنا اراد ابراهيم بن األغلب ان يوىل ر
ان كذت تريد هللا فعليك بصاحب الثقافة ران نحرز فقال ابراهيم ياابا نحرز ان عزنت عىل توليتك القضاء فقال ابو
انبا ،ولو كان عبد
باقي لم اكن ر
نحرز لست أهما له ا وال اطيقه فقال ابراهيم لو كان األغلب بن لسالم ويزيد بن حاتم ر
األنب االختيار ولكن ابو نحرز انتذع فتلطف به
باقي لم تكن أظنت قاضيا ،ولكل زنان رجال وعىل ر
هللا بن غاظنم وابن فروخ ر
ابراهيم ،ثم أنر ابراهيم عانر بن نعمر ان يأخ بطبعه وان يخرجه نن باب المقصورة ويقعده إىل الذظر ف الخصوم
وان
وكثبا نايتوىل القضاء
شخصي ،نثل نا فعل ر
ففعل (الدباغ ،1968 ،ج  .)30:1ر
ر
األنب زيادة هللا نع السد بن الفرات ر
نحرز ،فضا ران نحرز عذدنا تشارك نعه ولم يعلم قبلهما قاضيان نن قبل ف وقت واحد (الدباغ ،1968 ،ج،)87 :1
األنب نحمد بن األغلب جمع كبار فقهائه وعلمائه واخ رايهم حول
انا عن لسحذون بن لسعيد التذوح فقد ذكر ان
ر
تقليده نذصب قاض أفريقية ،فأشار لسليمان بن عمران بتولية لسحذون بقوله ونا يستحق أحدا القضاء ولسحذون ح
األنب احمد بن نحمد بن األغلب نحمد بن قادم
(نحمد ،د .ت )150 :توىل لسحذون بن لسعيد قضاء أفريقية إذ بعث ر
األنب ،اظنا ال اقوى عليه،
إىل لسحذون يقول قل له اريد ان الستكفيك قضاء رعيت فاعلمه فقال لسحذون قل له اصلح هللا ر
األنب بأشد واغلظ االيمان ،وتحت
أجب لسحذون بان حلف عليه
ر
أدلك عىل نن هو اقوى نت لسليمان بن عمران ،ثم ر
األنب بان ال يتدخل ف أحكانه ،واطلق له كافة
التهديد قبل لسحذون القضاء (عياض ،1970 ،ج ،):1 345بعد ان وعده ر
األنب نعذيات أحدهما اعطان كل ناطلعت واطلقت
الحريات ،قال لسحذون لم اكن ارى قبول ه ا األنر حت كان نن
ر
يدي ف كل نارغبت حت ان قلت له ابدأ بأهل بيتك وقرابتك وأعواظنك (نحمد ،د .ت .)150 :ان لسحذون لم يكن راغبا
ف ه ا المذصب ،وذلك لمسؤولية ه ا المذصب ،قال لسليمان بن لسليم لما تمت والية لسحذون تلقاه الذاس فرايته راكبا
لسكي
عىل دابته ،والكأبة ف وجه ،نايتجرا أحد يهذئه فسار حت دخل عىل ابنته خديجة فقال لها اليوم ذبح ابوك ر
بغب ر
غب
ولما وىل القضاء جاءه عون ابن يولسف فقال له ظنهذيك ام ظنعزيك ثم لسكت ثم قال له اظنه نن بلغت اظنه نن اتاها نن ر
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يعي عليها ،فقال له لسحذون نن ولته الشفاعة عزلته الشفاعة ،ونن ولته
اعي عليها ،ونن اتاها بمسالة لم ر
نسالة ر
ر
الشفاعة حكم بالشفاعة (عياض ،1970 ،ج .)345 :1والظاهر ان السد بن الفرات لم يكن الوحيد ال ي كان رسيكا لقاض
اخر ،واظنما القاض لسحذون بن لسعيد ايضا كان له قاضيا نشاركا له ف األحكام والقرارات وهو الطبت ال ي لم يكن له نن
العلم والفقه ناكان لسحذون ،فقد عرف عذه بجفائه وقلة علمه باألحكام ر
الشعية والفقهية (المالك،1983 ،ج)284 :1
فضما عن تدخله بشؤون القضاء ورصف الخصوم عن القاض لسحذون كان له أثره الش عىل القضاء ف عهد األغالبة إذ
أدى إىل ترك القاض لسحذون للقضاء ونكوثه ف بيته (عياض ،1970 ،ج .)4: 96توف القاض لسحذون بن لسعيد ف
األنب نحمد بن احمد
بمقبة ظنافع
رجب لسذة (240هـ854/م) ودفن
بالقبوان (المالك ،1983 ،ج .)285 :1وبعد توىل ر
ر
ر
بن األغلب (249-242هـ863-856/م) ال ي عرف بجوده للذاس وتسانحه ورفقه بالرعية ،لم يكن الطبت القاض
ً
األنب نحمد بن األغلب فقام بعزله وتوىل لسـليمان بـن عمران القضاء بدال نذه وكان
المذالسب ال ي يتذالسب نع لسيالسة ر
يلقب بخروفه (ابن ع اري ،1982 ،ج )112:1كان لسليمان بن عمران كاتبا القاض لسحذون بن لسعيد فقد عرف عذه اظنه
ً
كان شديد ال كاء فطذا عادال ف قضائه غلب عىل طبعه البساطة والفكاهة (المالك،1983 ،ج )1: 375عزل لسليمان بن
عمران لسذة (257هـ870/م) وخلفه القاض أبو العباس عبـد هللا بـن طالب بن لسفيان بن لسالم بن عقال التميم نن بت
عم بت األغلب ،كان عادال ف قضائه حازنا ف جميع قراراته ،عالما بما اختلف فيه الفقهاء نن العلم ،ورعا ف أحكانه،
نرتي األوىل لسـذة (257هـ870/م) والثاظنية لسذة (267هـ880/م) (عياض،
قليل الهيبة ف الحـق ،توىل أبو طالب القضاء ر
األنب إبراهيم بن أحمد نكاظنه ابن عبدون الحذف وهـو أبو العباس نحمد بن
 ،1970ج )309:4بعد وفاة ابن طالب وىل ر
ر
رعي القحطاظنية ،كان حافظا لم هب رأن حذيفة ولسبق له إن عمل كاتبا للشوط
عبد هللا بن عبدون رأن ثور نن قبيلة ر
والوثائق (الخشت)187:1993،
ب -عزل القضاة:
يعد القضاء الصورة الحقيقية الت تعكس واقع األنة ،كوظنه الركن المهم نن أركان الدولة وال ي يهدف إىل تطبيق العدل
والمساواة ربي الذاس ،ل لك حرصت الدولة األغلبية عىل االهتمام بالقضاء لكـي تعطـي الحقـو ألصحابها باعتبـاره
ـلمي ،فكـان ال بـد أن يتصـدى لـه األعـمام نـن الفقهــاء
المعيـار الرئيس لقيام تطور األنم ،ولكوظنه فرض كفاية عىل المس ر
والعلمــاء ،وب ـه ـ ا خــط هــؤالء لســفر تفتخــر بــه األنة اللسمانية.
تعي وعزل القضاة فكما ذكرظنا اظنفا ان هذالك عدة اطر اتبعها
لقد اختلف االلسلوب ال ي اتبعته الدولة األغلبية ف ر
حي ان البعض االخر أصبح ررسيكا لقاض اخر ف
األغالبة ف طر تعيذهم فالبعض نذهم ر
أجب عىل توىل ه ا المذصب ف ر
إصدار األحكام ر
األنب أو الواىل ،أو
الشعية .انا عن طريقة عزل القضاة وااللستغذاء عذهم فكاظنت ه ه نن اختصاصات
ر
األنب
األنب ال أحد يستطيع ان يعفيه نن نذصبه إال بانر نن
بالقضاة اظنفسهم ف بعض االحيان ،فالقاض ال ي يعيذه
ر
ر
األنب نحمد بن األغلب (ابن ع اري،1982 ،ج:1
وخب نثال عىل ذلك القاض نحمد بن ران الجواد ال ي عزله
ر
ظنفسه ،ر
األنب ابراهيم بن احمد (المالك ،1983 ،ج )348 :1وكان هذاك السباب
 )109والقاض ابن عبدون الحذف ال ي عزله
ر
األنب إىل عزل القضاة وه انا تكون لسيالسية ،أو دينية ترجع إىل إصدار األحكام الم هبية ،أو قد تكون السباب
تدفع
ر
شعورية قد ترجع إىل زيادة ظنفوذ القاض ربي الذاس نثما نا حدث نع القاض ابن طالب ال ي وجد عىل ظنفوذه وارتفع
األنب ابراهيم ابن احمد ف ذلك خطرا عىل ظنفوذه فعمد إىل عزله نن نذصبه (المالك ،1983 ،ج) 377:1
شأظنه ،فوجد ر
ر
ونن االلسباب االخرى الت تودي إىل عزل القضاة هيا نا يرجع للقاض ظنفسه كأن يكون جهله باألنور واألحكام الشعية،
األنب ابراهيم بن
غب قادر عىل تحمل اعباء القضاء وه ا ناحصل نع القاض لسليمان بن عمران عذدنا عزله ر
أو ان يكون ر
كب لسذه ،وضعفه عن القيام بمهام القضاء (المالك ،1983 ،ج.)377 :1
احمد وذلك بسب ر
ت -أعوان القضاة:
ان أهمية الوظيفة الت يقوم بها القاض تحتاج إىل رجال اكفاء لتحقيق العدل ،وحماية الحقو  ،وتطبيق األحكام ،ل لك
كان نن الصعب عىل القاض ان يقوم بمفرده بمهام القضاء ل لك وجد إىل جاظنبه أعوان يساعدوه ف اعداد نهانه وقد
عرفوا ب أعوان القاض اغلبهم كان نن الكتاب واألنذاء والحجاب وظيفتهم تتجىل ف تحقيق األنن والذظام لمجلس
القاض ونذهم:
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القاض :وهو ان يضع القاض ظنائبا عذه ليقوم بالقضاء ف المدن والقرى وان يحل نحله إذا لسافر أو نرض أو
 نائبي
ر
فيعي ظنائبا عذه يقوم بجميع نهانه وهو نا يسم بااللستخماف وله أحكانه ورسوطه (الزحيىل)1995: 247 ،
غادر ،ر
تيسب أنور الذظام القضان ،نثل الفقيه لسليمان بن عمران الحذف
 الكاتب :نن أبرز أعوان القاض له دور ألساس فر
ال ي اتخ ه القاض لسحذون بن لسعيد كاتبا له فكان قبل ان يجلس للقضاء يجلس هو يسجل العديد نن الخصونات
والدعاوي قبل ان يعيذه نعاوظنا له ف اقليم بجاية وباجة واالربس (الزحيىل) 347:1995 ،
والغائبي وه ا ناذكره الماوردي عذدنا قال ان أهم
 األمناء :وه التحفظ عىل االقوال واالنوال ،وخاصة انوال االيتامر
صفات انذاء القضاة ه القوة واالناظنة ،وحماية انوال االطفال وااليتام (الماوردي .)234:1971 ،ويعد القاض لسحذون
بن لسعيد أول نن اتخ األنذاء وعهد اليهم بحفظ الودائع ،الت كاظنت نن قبل تحفظ ف بيوت القضاة ،كما اتخ األنذاء
ف البوادي ايضا وكان يكتب لهم كل نايريد وقد لسار العديد نن القضاة عىل ظنهجه بدليل قول المالك وقد اخ ت القضاة
السبة نن بعد (ج) 277:1
به ه ر
 الحجاب :وظيفتهم ه حفظ األنن والذظام بمجالس القضاء وقد الستعان القضاة بهم ف تذظيم نحاكماتهم نثلالمنستب عذدنا اجتمعوا عليه (المالك ،1983 ،ج 
الستعاظنة القاض لسليمان بن عمران بحاجبه حيذما انره برصف أهل
ر
.)355:1
أنا نن حيث اجور القضاة أو رواتبهم ،فكان القضاء ال يطلبون رواتبهم نن بيت المال إال إذا كان ال يزاول أي عمل أو أي
حرفة عذد ذلك يجوز له اخ نا يكفيه فقط (نطلوب ) 361:1967 ،فهذاك عدد نن القضاة ال ين كاظنوا يمتذعون عن
األنب نحمد بن عبد األغلب ان ال يأخ
اخ االنوال نن بيت المال ونذهم القاض لسحذون بن لسعيد ال ي اشبط عىل ر
المسلمي ،وان تكون رواتب نساعديه نن الكتاب واألنذاء والحجاب نن نال الجزية المفروضة عىل
راتبا نن بيت نال
ر
ر
أهل ال نة ،إذا كان يرى ان رصيبة أهل الكتاب ه الرصيبة الشعية الوحيدة الت نا يدخلها الغش ف ذلك الوقت
(زغلول ،1979 ،ج.)2: 91
المبحث الرابع :مؤسسات القضاء يف الدولة األغلبية.
تختلف المؤلسسات القضائية الت تمارس القضاء نن األنر بالمعروف والذه عن المذكر ونحاربة الغش والفساد ف
المعانمات الت تجري ف األلسوا واألناكن العانة  ,والتصدي لكل نا نن شأظنه أن يخل بقواعد الذظام العام واآلداب
حفاظا عىل األنن العام وتحقيق العدل ،وتطبيق األحكام ر
الشعية الت يقونون بتذفي ها ونذها المظالم ،والحسبة،
ر
والشطة.
 -1المظالم
غبه نن
يمب ظنظام المظالم عن ر
تعد المظالم نن الوظائف المهمة والمساعدة للذظام القضان ف دولة األغالبة ،إذ أهم نـا ر
ـازعي ويعزو لسبب ذلك هو بسط لسلطان القاظنون ،عىل كبار الوالة ورجال
ظنظم القضاء ،أظنه يقوم عىل الرهبة وزجر المتذ ر
الدولـة ،نما يعجز القضاء عن اخضاعهم لحكم قاظنون الدولة (الطماوي ).1986: 498 ،وقد ابدى األنراء األغالبة
اهتمانهم الكب رب بالمظالم فقد اوكلوا ه ه المهمة إىل القاض وأعواظنه وركزوا عىل ه ا الجاظنب لتحقيق العدل والستيفاء
يشب ابن
الحقو لسواء كان نن الوالة أو الحكام أو أصحاب الذفوذ ورفع الظلم عن الرعية (الزحيىل )51: 1995 ،وف ه ا ر
األنب رأن عقال األغلب ( 226- 223ھ841- 838/م) إذ يقول عذه فأحسن إىل الجذد وأزال المظالم
خلدون إىل نافعله ر
االثذي
األنب إبراهيم بن أحمد فقد حدد يوي
وزاد العمال ف أرزاقهم وكفهم عن الرعية ( ،1988ج .)200 :4انا
ر
ر
االثب ،1966 ،ج )6: 5وال ي شملت الذظر ف التظلم ال ي يرفعه الجذود إذا اظنتفضت،
والخميس للذظـر ف المظالم (ابن ر
وف ارزاقهم إذا تاخرت ،ونا يعجز القاض عن الذظر فيه نن المظالم خاصة ف االقاليم واالنصار (الزحيىل1995: ،
بتعيي ظنرص بن
 .)252واول نن أحدث ه ه الوظيفة ف عهد األغالبة هو القاض لسحذون بن لسعيد التذوح ال ي قام
ر
حبيب كذاظر للمظالم لسذة (236ھ850/م (حبيب بن ظنرص ،ال ي واله لسحذون ،وكان أول نن تقلد ه ا المذصب
بأفريقية ،وكان حبيب نعروفا بطول صـحبته للقاض لسحذون ،نعروفا بالتقوى والفقه والورع .ويصـفه القاضـي عياض،
بأظنه كان جيد الذظر ،وال يعرف نت اظنتهت والية حبيب بالمظالم ،غيـر أظنـه نـن الراجح أن واليته اظنتهت نع وفاة لسحذون
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لسذة (240ھ854/م) أو بعدها بقليل وذلـك ألظنـه تعرض لمحذة نن جهة القاض لسليمان بن عمران ال ي خلف القاض
لسحذون عىل القضاء ،ذ قام برصبه ولسجذه (عياض،1970،ج )370:4كـ لك تـوىل لسليمان بن لسالم وظيفة المظالم
نسكي وكان لسليمان نـن فقهـاء أفريقية البارزين ،وقد لسبق أن واله أبن طالب قضاء باجة ،وقد
عيذه القاض عيش بن
ر
عي نكاظنه عىل المظالم إبراهيم الخشاب
عزله عيش ابن
نسكي عن المظالم ألظنه توىل قضاء صقلية ف ه ا الوقت ثم ر
ر
ال ي لسبق له العمل بالكتابة للقاض ابن طالب (الدباغ ،1968 ،ج )350 :2ك لك كان صاحب المظالم ال يعتمد ف
للكثب نن أحكام المظالم .وإظنما كان القضاة
حكمه عىل السيالسة الشـرعية فقـط والتـي كاظنت تعد ألساس الذطق بالحكم
ر
الكثب نن القضايا نذها نا فعله القاض حكم حبيب بن ظنرص بالقرار ف قبض الدين،
يصدرون أحاكمهم وفق ظنظرتهم ف
ر
القبوان،1999 ،ج  )7: 192فضما عن ذلك فقد عرف عن نتوىل
كما حكم بالبيذة فـيمن ثبت له دين عىل رجل غائب) ر
وظيفة المظالم تحقيق العدل والمساواة ،والحرية وااللستقمال ف إصدار الحكم.
 -2الحسبة:
تعد الحسبة نن المذاصب القضائية المهمة بالدولة األغلبية تركز عىل نهمة والسعة وشانلة وه األنر بالمعروف والذه
والتدبب ،فیقال :احتسب فمان عىل فمان أي أظنكر علیه قبیح عمله
عن المذكر ،وعليه تعرف الحسبة لغة :باظنها الظنكار
ر
ونذه المحتسب یقال :فمان نحتسب البلد ویطلق ه ا اللقب عىل نن كان یتوىل نذصب الحسبة ف الدولة اللسمانية
(الخرصي ،حسن )27 :2005 ،انا اصطماحا فتعرف باظنها والية نن الواليات السلطاظنية وعمما ررسعيا تشمل األنر
بالمعروف والذه عن المذكر وه ا نا قاله الماوردي (انر بمعروف إذا اظهر تركه ،وظنه عن نذكر إذا اظهر فعله) ( :
 .)2000 115والمحتسب هو صاحب السو أو وإىل السو إذ نشأت الحسبة كذظام نستقل ف عرص األغالبة ،إذ كان
األنب أبو عقال األغلب بن إبراهيم ال ي قطع الذبي نن
وتدبب شؤظنها ونذهم
أنراء األغالبة هم أول نن اهتم بالحسبة
ر
ر
القبوان وعاقب عىل بيعة ر
حي كان
ورسبه (ابن ر
ر
االثب ،1966 ،ج )5: 253وكان تقليدها ف بادئ األنر نن حق األنراء ف ر
دور القاض يقترص عىل ترشيح ذوى الكفاءة وتزكيتهم عذد األنراء ،وظل الحال عىل ه ا األنر حت توىل لسحذون بن
لسعيد القضاء ر
فبارس شؤون القضاء والحسبة نعا ،إذ توىل تذظيم األلسوا  ،واألنر بالمعروف والذه عن المذكر ،ونراقبة
ذكب
المكاييل واألوزان ،ونذع االحتكار وارتفاع االلسعار ونذع الغش (عياض،1970 ،ج )347 :1ونن نحتسبيه ابن ر
ر
واالرساف عليها (المالك ،1983 ،ج.)1: 280
الببـري ال ي عيذه القاض لسحذون ال ي كاظنت نهمته نراقبة األلسوا
ر
القبوان ونواريثها زنن القاض ابن طالب (عياض،
المحتسبي كان عبد هللا بن الوليد ال ي تـوىل ألسوا
ك لك نن أبرز
ر
ر
 ،1970ج .)404 :4لقد كاظنت نهمة المحتسب زنن األغالبة تقوم عىل تفقد األلسوا وترتيبها ،ونراقبة أصحاب
التجارات والكشف عن نكاييلهم وأوزاظنهم ،ونطاردة أصحاب المذكرات وبائىع الخمور ،فضما عن ذلك ان المحتسب هو
يتسعب البضائع وهو نن يفرض ذلك عىل أصحابها (نوس لقبال)35 :1971 ،
نن يقوم
ر
وكاظنت نراقبة الصذاعة والصذاع نن نهام المحتسب نن خمال نذعهم نن الغش والتدليس ،ونذع الستخدام المواد
الرديئة ،فضما عن نراقبة الجزارين ونذعهم نن الغش بخلطه بشحم البطن وبــه ا يصفهم ابن االخوة بقوله أن يكون
الدكاكي والطرقات ويتفقد الموازين واألرطال،
نمازنا لللسوا  ،يركب ف كل وقت ،ويدور عىل السوقة والباعة ويكشف
ر
ويتفقد نعايشهم وأطعمتهم ونا يغشوظنه (بن األخوة)2:1976 ،
نتداخلتي ف بعض الذواح إذ ي هب البعض أن القضاء جزء نن االحتساب وه
ه ا يدل ان وظيفت الحسبة والقضاء
ر
والسطة ربي أحكام القضاء وأحكام المظالم ،وقد شارك فيها األنراء والقضاة والعلماء والزهاد عىل حد لسواء.
 -3ر
الشطة:
الشطة نن أهم األظنظمة الدارية الت انشأت ف عهد األغالبة إذ اهتم األنراء بذظام ر
تعتب ر
الشطة لحفظ دولتهم نن
ر
نابي
المخاطر واللصوص والستباب األنن وااللستقرار ،فضما عن صلته بوظيفت القضاء والحسبة ،فهذاك تداخل ر
كبب ر
ه ه األظنظمة نن حيث دورها ف الدولة ،إذ كان صاحب ر
الشطة يتمتع بذفوذ والسع إذا ال تقترص نهمته عىل نحاربة
الجريمة وكشف نرتكبيها ونعاقبتهم ،واظنما تعتمد عىل الحكم األلساس نن أحكام ر
الشيعة اللسمانية وه األنر بالمعر
وف والذه عن المذكر وه ا نا ظنجده ف صاحب ر
األنب ابراهيم بن األغلب
الشطة عانر بن نعمر التميم ال ي انره
ر
بأخ القاض ابو نحرز ال ي انتذع عن القضاء واجلسه بالمسجد الجانع ،وانره بمزاولة عمله والذظر ف الخصوم
November 2021, Volume 3, Issue 8
p. 375-386

384

Rimak Journal, Volume 3, Issue 8

(المالك ،1983،ج )277 ،1وقد عرف عن صاحب ر
الشطة ف عهد األغالبة اظنه كان نن ذوي الرأي والمعرفة ،والشجاعة،
األنب ،وكاظنت لهم تجربة لسيالسية بتذظيم شؤون الدولة خاصة وان عهد
وكل نن يتوالها كان له نكاظنة نرنوقة ونقربة نن ر
األغالبة قد شهد العديد نن الفي واالضطرابات.
الخاتمة
يعد القضاء أوىل التذظيمات الدارية الت عمدت دولة األغالبة إىل االهتمام بها كوظنه عماد الدولة والستقرارها إذ شهد
األغلت العديد نن االصماحات المهمة ف عهد أبرز قضاتها ،إذا تاثر القضاء ف دولة األغالبة ف الظروف
القضاء
ر
السيالسية واالجتماعية والدينية ،الت عاشتها الدولة فقد ظهر ذلك ف تولية بعض القضاة وعزل البعض اآلخر ،بل توقف
الذظام القضان وأصبح شـاغرا ف بعض االحيان والسبب هو الزهد ف والية القضاء أو العزل أو االلستعفاء ،ولم يقترص دور
القضاة عىل نجرد الفصل ف الخصونات ،وإظنما كان لهم دورهـم علـى نشح األحداث السيالسية واالقتصادية
العانلي
واالجتماعية ،إذ كاظنت هذاك عدة وظائف نساعدة للقضاة ،نثل صاحب الشوري والت كان القضاة يعولون عىل
ر
فيها ف إصدار أحكانهم القضائية ،والمحتسب الت كـان صـاحبها يذظر ف كافة شئون ونرافق الحياة و صاحب المظـالم
التـي كـان صاحبها يذظر ف نخالفات ونظالم رجال السلطة ،وكان القضاة أيضا يسذدون للقائم به ه الوظائف بعض
واعتبوا أي
القضايا واألنور الت كان القضاة يذظرون فيها .إذ حرص قضاة دولة األغالبة عىل رصورة الستقمالية القضاة
ر
تدخل ف شؤون القضاء هو تدخل ف أحكانه ر
ر
واظنتش العدل .وبــه ا شهد الذظام القضان ف
ورسيعته ،فالستقل القضاء
عرص األغالبة تطورا نلحوظا ،وصارت نعظم الدويمات المغربية تذعم بذظم قضائية نشابهة بدولة األغالبة.
المصادر والمراجع
القران الكريم
األثب ،عز الدين ابوالحسن عىل بن ران الكرم نحمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبان (ت630ـه1232 /م)،
ابن ر
صادر(،ببوت1966 :م).
الكانل ف التاري ــخ ،،دار
ر
ر
ابن األخوة ،نحمد بن نحمد بن أحمد القرس ،نعالم القربة ف طلب الحسبة ،تحقيق نحمد نحمود شعبان وصديق
أحمد المطيىع ،الهيئة المرصية العانة للكتاب( القاهرة)١٩٧٦ :
الحموي ،شهاب الدين عبد هللا بن ياقوت (ت 626ـه1229 /م) ،نعجم البلدان ،دار صادر ( ،رببوت1955 :م).
ابن خلدون ،عبد الرحمن بن نحمد الحرصي (ت 808ـه1405 /م) ،تاري ــخ ابن خلدون المسم كتاب الع رب وديوان
األكب ،تحقيق ،خليل
والببر ونن عارصهم نن ذوي السلطان
المبتدأ
ر
والخب ف أيام العرب والعجم ر
ر
(ببوت1988 :م).
شحاذة ،دار الفكر ،ر
ر
الخشت ،طبقات علماء أفريقية ،تحقيق ،نحمد زيذهم نحمد عزب ،نكتبة ندبوىل للنش (القاهرة.)1993 :
القبوان ،علق عليه ،أبو
الدباغ ،أبو زيد عبد الرحمن بن األظنصاري (ت 696ـه1296 /م) ،نعالم اليمان ف نعرفة أهل ر
الفضل أبو القالسم بن عيش ابن ر
الخاظنخ( ،نرص1968 :م).
ظناح التذوح ،نكتبة
ر
القبوان ،أبو إلسحا إبراهيم بن القالسم (ت 417ـه1026 /م) ،تاري ــخ أفريقية والمغرب ،تحقيق ،نحمد زيذهم
الرقيق ر
ر
نحمد عزب ،دار الفرظنجان للنش(،د .م1994 :م).
الزبيدي ،نحمد نرتىص (ت 1790 /1205م) ،تاج العروس نن جواهر القانوس ،دار ليبيا ر
للنش والتوزي ــع،
(بذغازي :بمات).
ابن الشحتة ،لسان الدين ابو الوليد أحمد بن نحمد بن نحمد لسان الدين (ت 882هـ1478 /م) ،لسان الحكام ف نعرفة
الحلت ر
للنش( ،القاهرة.)1973 :
البان
ر
األحكام ،ط ،2ر
ر
ابن ع اري ،أبو العباس احمد بن نحمد المراكش (كان حيا 712ـه1312 /م) ،البيان المغرب ف أخبار األظندلس
والمغرب ،تحقيق ،ج س كوالن ،ليف بروفنسال،ط،2دار الثقافة ( ،رببوت1982 :م).
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المغرن (ت 333هـ944/م) طبقات علماء أفريقية وتونس ،دار الكتاب اللبذان،
ابو العرب ،نحمد بن احمد بن تميم
ر
(ببوت :د .ت).
ر
اليحصت (ت 544ـه1149 /م) ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك ،تحقيق ،عبد
القاض عياض ،أبو الفضل بن نوس
ر
القادر الصحراوي ،نطبعة فضالة المحمدية (المغرب.)1970 :
ابن فرحون ،إبراهيم بن عىل بن نحمد برهان الدين اليعمري ،،تبرصة الحكام ف أصول األقضية ونذاهج األحكام،
(ت 799هـ1396 /م) ،نكتبة الكليات األزهرية ر
للنش (د .م.)1986 :
غبها نن
القبوان ،نحمد بن عبدهللا بن عبد الرحمن (ت 386هـ996/م) ،الذوادر والزيادات عىل نا ف المدوظنة نن ر
ر
(ببوت1999 :م).
االنهات ،تحقيق ،الدباغ نحمد بن عبدالعزيز ،دار الغرب اللسماي ،ر
القبوان وأفريقية وزهادهم
المالك ،أبو بكر ،عبد هللا بن نحمد (ت ظنهاية 4ـه10 /م) ،رياض الذفوس ف طبقات علماء ر
بشب البكوش ،نراجعة ،نحمد العروس
ونساكهم
ولسب نن أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم ،تحقيق ،ر
ر
(ببوت.)1983 :
المطوي ،دار الغرب اللسماي ،ر
الحسي (ت 458ـه1062/م) ،األحكام السلطاظنية ،صححه وعلق عيه ،نحمد حاند
الماوردي ،ابو يعىل نحمد بن
ر
(ببوت2000 :م).
الفف ،دار الكتب العلمية ،ر
ادب القاض ،نطبعة االرشاد (بغداد.)1971 :
(ببوت1956 :م).
ابن نذظور ،أبو الفضل جمال الدين نحمد بن نكرم (ت 711هـ1311/م) ،لسان العرب ،دار صادر ،ر
المراجع:
احمد ،عىل ،القضاء ف المغرب واالظندلس نذ الفتح وحت ظنهاية القرن التالسع الهجري ،بحث ننشور ،المجلد  ،16العدد
( ،54لسوريا.)1916 :
عي للدرالسات والبحوث االنساظنية( ،القاهرة.)2000 :
السماعيل ،نحمود ،األغالبة لسيالستهم الخارجية ،ط ،3ر
الخرصي ،صالح ،ر
ظناح حسن ،الحسبة الذظرية والعلمية عذد الشيخ ابن تيمية (دار الفضيلة( ،السعودية.)2005 :
(ببوت.)1995 :
(الزحيىل ،نحمد ،تاري ــخ القضاء ف اللسمام ،دار الفكر المعارص ،ر
العرن ،ننشأة المعارف( ،االلسكذدرية1979 :م).
زغلول ،عبد الحميد لسعد ،تاري ــخ المغرب
ر
ر
والنش(،االلسكذدرية1999 :م).
لسالم ،عبد العزيز ،تاري ــخ المغرب ف العرص اللسماي ،نؤلسسة شباب الجانعة للطباعة
لسوادي عبد الحميد ،والحاج صالح عمار ،درالسات ف تاري ــخ المغرب اللسماي ،المكتب المرصي للتوزي ــع،
(القاهرة ،د .ت).
طه ،عبد الواحد ذظنون ،درالسات ف تاري ــخ وحضارة المغرب اللسماي ،دار الكتب الوطذية (،ليبيا2004:م).
العرن (القاهرة.)1986 :
الطماوي ،لسليمان نحمد ،ظنظم الحكم واالدارة ف اللسمام ،دار الفكر
ر
فوزي ،فارو عمر ،تاري ــخ الذظم اللسمانية درالسة لتطور المؤلسسات المركزية ف الدولة ف القرون اللسمانية األوىل ،دار
ر
الشو ( ،عمان.)2009 :
فركوس ،صالح ،تأنمات ودرالسات ف القران والفقه والذظم ،القافلة ر
للنش( ،الجزائر.)2014 :
الشكة الوطذية ر
لقبال ،نوس ،الحسبة الم هبية ف بماد المغرب العرن نشأتها وتطورها ،ر
للنش والتوزي ــع،
ر
(الجزائر.)1971 :
نحمد ،زيذهم نحمد ،االنام لسحذون ،دار الفرجان( ،القاهرة :د .ت).
نطلوب ،نحمود ،القضاء وأحكانه ف ر
الشيعة اللسمانية ،نجلة كلية اآلداب ،العـدد العشـرين ،دار الجـاحظ ،للطباعة
ر
والنش( بغداد1976 ،م).
غب ننشورة( ،بغداد.)1989 :
نوس ،ظنوال ترك ،التذظيمات الدارية والمالية ف عهد األغالبة ،رلسالة
ناجستب ر
ر
حسي ،نعالم تاري ــخ المغرب واالظندلس ،دار الرشاد( ،القاهرة.)2000 :
نؤنس،
ر
العرن (القاهرة :د .ت).
الذباوي ،فتيحة ،تاري ــخ الذظم والحضارة اللسمانية ،دار الفكر
ر
ر
ابن وردان ،تاري ــخ نملكة األغالبة ،تحقيق ،نحمد زيذهم نحمد عزب ،نكتبة ندبوىل( ،القاهرة.)1988 :
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(جانعة الموصل.)1988 :

November 2021, Volume 3, Issue 8
p. 375-386

