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 املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا 
 وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، وبعد:

ه( إبدارة شؤون 86-72يف عهده ) -رمحه هللا-ليفة عبد امللك فقد اهتم اخل
يف هذا  اخلالفة اإلسالمية، واتبع خطوات راشدة كان بدأها عمر بن اخلطاب 

يف مطلع عهد دولة اخلالفة األموية، فأعاد تنظيم  االجتاه، مث معاوية بن أيب سفيان 
هام اإلدارية يف عهده على عدد اجلهاز اإلداري وتطوير أساليب العمل فيه، وتوزعت امل

من الدواوين تولت تصريف شؤون احلكم، واستعان برجال أمناء َأْكَفاء قاموا إبدارة تلك 
–الدواوين واإلشراف على العمل فيها، منهم اإلمام الفقيه قبيصة بن ذؤيب اخلزاعي 

لصاحلة اليت ، قرين عبد امللك يف العمل والعبادة، واملثال الصادق للبطانة ا-رمحه هللا
 اختذها اخلليفة عبد امللك، واليت ينبغي أن حيرص على اختاذ مثلها احلكام والوالة.

لقد كان لقبيصة جبانب عبد امللك أثرًا إجيابياً يف صنع القرار السياسي للخالفة 
اإلسالمية، وتوجيه احلكم واإلدارة إىل ما فيه صالح األمة، ويف هذا توضيح ما كان عليه 

ك من تقدير العلماء ومنهم قبيصة، وبيان نوع من اجلانب التطبيقي يف التاريخ عبد املل
 السياسي اإلسالمي فيما يتعلق ابلعالقة بني العلماء واحلكام.

لذا رأيت احلاجة إىل الكتابة يف هذا املوضوع لإلسهام ابلكشف عن هذا اجلانب املهم 
ا من أثر يف التاريخ السياسي لألمة من اتريخ البطانة الصاحلة يف العصر األموي، وما هل

يف عهد عبد امللك، خصوصاً أن املتتبع للدراسات التارخيية يف العصر األموي ال جيد 
الرتكيز على بطانة اخللفاء وأثرها يف مسرية اخلالفة األموية، وحرصت أن يكون البحث 

بن ذؤيب  قبيصة–يف هذا اجملال، وعنوانه: )البطانة الصاحلة للخليفة عبد امللك 
منوذجاً(، وجعلته يف مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة، مث ثبت املصادر واملراجع وفهرس 

 للموضوعات.
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 املبحث األول: البطانة الصاحلة:
 :تعريفها يف اللغة 

بطن يبطن، الّدال على الّسريرة ُيسرها  البطانة: بكسر الباء، مصدر من الفعل
، ووضعت موضع (1)الرجل، يقال: هو ذو بطانة بفالن، أي: ذو علم بداخلة أمره

االسم، تصدق على الواحد واالثنني واجلمع مذكرًا ومؤنثاً، ولذا فسرها البخاري: 
 ، وقد غلب استعماهلا مع احلكام واألمراء.(2)ابلدخالء، فجعلها مجعاً 

داخل الثوب مما يلي البدن، خالف الّظهارة، وتسّمى: الّشعار، وما وأصلها: 
مث أطلقت على صديق الرجل وخصيصه الذي يطّلع على شؤونه تشبيها  (3)فوقه: الّداثر

 .(4)ببطانة الثياب يف شدة القرب من صاحبها
ويف احلديث )األنصار شعاري والناس داثري( أي: أهنم مبنزلة ذلك الثوب الذي 

، وبقية الناس مثل الداثر، وهو سد، وأهنم اخلاصة والبطانة، وألصق الناس به يلي اجل
 .(5)الثوب الذي فوق الشعار

 
 :تعريفها يف االصطالح 

أما تعريف البطانة يف االصطالح: فقد اختلفت عبارات العلماء يف حتديد تعريف 
فردات اليت تدخل يف مفهومها ومنها: الدخيل، هلا، ولعل ذلك راجع إىل تعدد امل

 .(6)والوليجة، واخلُّلة، والصاغية، والزافرة، واخلاصة

                                 
 .34/263، واتج العروس 3/304انظر: لسان العرب ( 1)

 .24/236انظر: الكواكب الدراري ( 2)

 .4/63، وتفسري التحرير والتنوير 699، 2/655الصحاح ( 3)

 .4/62تفسري التحرير والتنوير ( 4)

 (.4220حديث عبد هللا بن زيد بن عاصم، رقم )رواه البخاري يف الصحيح من ( 5)

، وغريب احلديث 2/301، والفائق 5/2079، و1/348انظر تعريفات هذه املفردات يف: الصحاح ( 6)
 .4/326، ولسان العرب 3/33، والنهاية البن األثري 1/589البن اجلوزي 
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وكلمة البطانة جتمع معاين هذه املفردات ألن بطانة الرجل تعين: ِدْخلُته، وخاصته 
 .(1)الذين يصغون إليه

هم يف فيطّلعون على خصوصياته وهو مييل إليهم فيفضي إليهم أبسراره ويستشري 
 شؤونه.

وعّرف ابن حجر )الدخيل( ابلذي يدخل على الرئيس يف مكان خلوته، ويفضي 
، وقال (2)إليه بسره، ويصدقه فيما خيرب به مما خيفى عليه من أمر رعيته، ويعمل مبقتضاه

قريباً من هذا ابن اهلائم يف تفسريه: بطانة الرجل ودخالؤه: أهل سّره ممن يسكن إليه 
 .(3)ويثق مبوّدته

وعّرفها ابن عطية بقوله: أخاّلء أينسون هبم يف الباطن من أمورهم ويفاوضوهنم يف 
 .(5)إليهم (4)اآلراء، ويستنيمون

، (8)، والزخمشري(7)، والقرطيب(6)وال يبعد كثرياً عن هذا التعريف، تعريفات الزجاج
 .(13)، والزبيدي(12)، والكرماين(11)، والبقاعي(10)، وابن كثري(9)وابن األثري

واحلاصل أن البطانة هي: اخلاصة والصفوة لويل األمر من األمة اليت آنسته مبودهتا 
وصدق حمبتها وهيبتها ووفائها، فاطمئن إليها وأتثر هبا، وأكسبها ثقته ومودته، فأطلعها 

 على سّره واستشارها يف أمره.
 

 :األلفاظ ذات الصلة 

                                 
 .234، 2/233غريب احلديث للخطايب ( 1)

 .13/190فتح الباري ( 2)

 .112، وتفسري غريب القرآن للصنعاين ص 127لتبيان يف تفسري القرآن ص ا( 3)

 (.5/2047يستنيمون: يسكنون إليهم ويطمئنون. يقال: استنام إليه: أي: سكن إليه واطمأن. )الصحاح ( 4)

 .3/285احملرر الوجيز ( 5)

 .1/461معاين القرآن وإعرابه ( 6)

 .5/272اجلامع ألحكام القرآن ( 7)

 .1/615اف الكش( 8)

 .389منال الطالب ص ( 9)

 .1/398تفسري القرآن العظيم البن كثري ( 10)

 .38، 5/37نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ( 11)

 .24/236الكواكب الدراري ( 12)

 .9/141اتج العروس ( 13)
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ل الرأي الذين يقدمون املشورة ملن يستشريهم، وقد أهل الشورى: هم أه - أ
، لذلك عقد البخاري ترمجة عن وصف جلساء احلاكم (1)يكونون من بطانة اإلمام

وبطانته، وأي أنواع البطانة واملستشارين على احلاكم أن يستشريهم سواء يف جمالس 
املشورة( على احلكم أو غريه بقوله: )ابب بطانة اإلمام وأهل مشورته(، فعطف )أهل 

 .(2))البطانة(، من عطف اخلاص على العام
وقد أمر هللا تعاىل نبيه عليه الصالة والسالم أن يشاور أصحابه فقال سبحانه: 

، وما كان أمره تعاىل نبيه ابملشاورة (3)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  چ
تقتدي به أمته من حباجة منه إىل رأيهم، وإمنا أراد أن يعّلمهم ما يف املشاورة من الفضل، و 

يستشريون األمناء من أهل العلم يف األمور  ، ولذا كانت األئمة بعد النيب (4)بعده
 .(5)املباحة ليأخذوا أبسهلها

: )إذا حّدث رجل كتمان السّر: لون من ألوان األمانة لقوله  - ب
، واألمانة من صفات البطانة الصاحلة، وحني يثق (6)ابحلديث مث التفت، فهي أمانة(

احلاكم يف بطانته وأهنا حافظة ألسراره تتوثق ُعَرى احملبة بينهما، وميّهد ذلك للحاكم 
 استشارة البطانة فيما ال حيب أن يطّلع عليه الناس.

وكتمان السّر حممود من مجيع الناس وخاصة ممن يصحب السلطان من الوزراء 
ن ونصح وموّدة، فإن واجللساء واألتباع. ومن صفات أمني السّر: أن يكون ذا عقل ودي

 .(7)هذه الصفات متنع من اإلذاعة، وتوجب حفظ األمانة
وإفشاء السّر من اخليانة، قال احلسن البصري رمحه هللا: )إن من اخليانة أن حُتّدث 

 .(8)بسّر أخيك(
كاتب الرسائل: يكاد أن ال يكون عند احلاكم من هو أخص منه وال ألزم   -ج

، لذلك اهتم (2)ألسراره، ولسانه الناطق عنه يف آفاق مملكته ، ويعترب مستقراً (1)جملالسته

                                 
 .8/103انظر: املوسوعة الفقهية ( 1)

 .13/190فتح الباري ( 2)

 .159سورة آل عمران، اآلية ( 3)

 ، من قويل احلسن البصري والضحاك.5/381اجلامع ألحكام القرآن ( 4)

 (. 13/339البخاري: اجلامع الصحيح )فتح الباري ( 5)

 (، وقال حديث حسن.1959(، واللفظ له، والرتمذي، رقم )4868رواه أبو داود يف سننه، رقم )( 6)

 1/424، وبدائع السلك 2/413، و1/283انظر: سراج امللوك ( 7)

 .214الصمت وآداب اللسان، ص ( 8)
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خلفاء بين أمية بكاتب الرسائل فاختذوا له ديواانً هو )ديوان الرسائل(، وكانوا خيتارون له 
 .(3)من يثقون أبمانته وإخالصه وشرفه

كما ذكر –والصلة بني كاتب الرسائل والبطانة، أن للكاتب على احلاكم 
ة أشياء: أن يرفع عنه احلجاب، واليُتهم بوشاية عليه، وأن يفشي سّره ثالث -الطرطوشي

 .(4)إليه
وبذلك يكون الكاتب مالزماً للحاكم، قد انل ثقته فأطلعه على سره واستشاره 

يعين: كاتب –يف أمره، وهلذا فاخر احلريري بني كاتيب اإلنشاء واألموال بقوله: )واملنشي 
بة األسرار، وجنّي العظماء، وكبري الندماء، وقلمه لسان جهينة واألخبار، وحقي -الرسائل

الدولة، وفارس اجلولة، ولقمان احلكمة، وترمجان اهلمة، وهو البشري والنذير والشفيع 
 .(5)والسفري(

 
 :صفات البطانة الصاحلة 

وء، ومن أبرزها هذه تعرف البطانة الصاحلة من صفاهتا اليت متيزها عن بطانة الس
 الصفات:
التقوى والصالح واخلشية من هللا تعاىل، حىت أتمر ابملعروف وتنهى عن  -1

املنكر، وتذكر احلاكم ابخلري إذا نسي، وتعينه على فعله، وتدلّه عليه إن استشارها، 
الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى  (6)وتبذل النصيحة له سّرًا وعالنية. قال سفيان

 .(7)انة، ومن خيشى هللا تعاىلواألم
األمانة: اليت هبا تُنقل الصورة احلقيقية الصادقة عن الرعية آبالمها وآماهلا،  -2

. وكتم (8)وعن العدو مبكائده ومطامعه، واألمني: هو احلافظ للسّر الذي ال خُياف غائلته

                                                                             
 .1/103صبح األعشى ( 1)

 .213، 212، والشهب الالمعة ص 1/293سراج امللوك ( 2)

 .208، واإلدارة يف العصر األموي ص 206-205مقدمة ابن خلدون ص ( 3)

 .1/293سراج امللوك ( 4)

 .3/56شرح مقامات احلريري ( 5)

الكويف، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، مات سنة إحدى وستني  سفيان بن سعيد الثوري، أبو عبد هللا( 6)
 (.244ومائة. )تقريب التهذيب ص 

 .5/383اجلامع ألحكام القرآن ( 7)

 .22، 13/21، ولسان العرب 5/2071انظر: الصحاح ( 8)
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ه الصاحلة، ، ويؤدي حفظ السر إىل توثيق صلة احلاكم ببطانت(1)األسرار من أوكد األمانة
فيمهد ذلك له إىل استشرهتا فيما ال حيب أن يطلع عليه الناس؛ ألن األصل يف 

: )املستشار املستشار األمانة واملشورة ابلرشد والرأي السديد، لقول الرسول 
 .(2)مؤمتن(

وتكون األمانة يف الكتابة أبن تكون وفق ما ميليه ممليها، فال يكون فيها تغيري وال 
كانت من إنشاء الكاتب فاألمانة فيها أن تكون مضامينها خالية من   تبديل، وإذا

 الكذب واخليانة.
وتكون كذلك يف الرسائل بتبليغها إىل أهلها اتمة غري منقوصة وال مزيد عليها، 

لها، سواء أكانت رسالة لفظية أو كتابية أو عملية  .(3)وعلى وفق رغبة حممِّ
ة القّوة؛ ألن فيها صالح الراعي والرعية، وصفة األمانة يف البطانة تقدم على صف

قال ابن تيمية: )الواجب يف كل والية األصلح حببسها، فإذا تعنّي رجالن أحدمها أعظم 
 .(4)أمانة واآلخر أعظم قوة، ُقّدم أنفهما لتلك الوالية وأقلهما ضررًا فيها(

من   وضدها اخليانة اليت هي أسوء ما يُ ْبِطن اإلنسان، لذا استعاذ الرسول
. وتكون اخليانة من البطانة (5)ذلك، فقال: )وأعوذ بك من اخليانة فإهنا بئست البطانة(

يف صور كثرية، منها: كتمان العيوب عن احلاكم، أو تزيني الباطل له يف صورة احلق، أو 
التخطيط يف اخلفاء للوقيعة به، وكل ذلك غش، وهو من عالمات البطانة السيئة، قال 

(6)ستشاره أخوه املسلم فأشار عليه بغري رشد فقد خانه(: )... ومن ا. 
العلم النافع املنضبط بنصوص الكتاب والسنة، وفهم سلف األمة الصاحل  -3

من الصحابة والتابعني واتبعيهم ملعانيها، فهو العلم الذي حيتاج إليه احلكام واألمراء، 

                                 
 بتصرف. 186الكليات ص ( 1)

(، وابن ماجة، رقم 5128(، وقال: حديث حسن، وأبو داود، رقم )2822رواه الرتمذي، رقم )( 2)
 (، من حديث أيب هريرة.3745)

 .1/650األخالق اإلسالمية للميداين ( 3)

 .28/254جمموع فتاوى ابن تيمية ( 4)

، وحسنه األلباين )صحيح سنن أيب داود، رقم (، من حديث أيب هريرة 1547رواه أبو داود، رقم )( 5)
1368.) 

، وقال الشيخ أمحد شاكر: رواه البخاري حديث أيب هريرة ( من 8761رواه أمحد يف املسند، رقم )( 6)
 (.8/416ومسلم وابن ماجة واحلاكم والشافعي والدارمي بنحوه )املسند 
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ولذا كان العلماء يوصون  ،(1)فعليهم أن يعرفوا حّقه، ويكّرموا محلته ويستبطنوا أهله
احلّكام بصحبة العلماء وتقريبهم وجعلهم ضمن بطانتهم؛ ليكون سوادهم أكثر وأتثريهم 

بن اتشفني  (3)إىل يوسف (2)يف رسالته -رمحه هللا-أقوى وأنفع لألمة؛ قال الطرطوشي 
د عليه ابن العريب: )... وهو وارٌد عليك مبا يسرُّك، فاشد (4)مع الفقيه احلافظ أبو بكر

ٿ   ٿ  چ يديك، واحفظ فيه ويف أمثاله وصية هللا سبحانه لنبيه عليه السالم 

 .(5)چ...ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  
بن تركي يف  (7)بن حسن آل الشيخ اإلمام فيصل (6)ونصح الشيخ عبد الرمحن

 .(8)إحدى وصاايه بتقريب أتقى الناس إليه حىت يقوم هبم الدين والعدل
قال يف وصية أخرى له: )ومن سعادة العبد أن يتخذ إخوان صدق ممن له علم و 

 .(9)ودين يذكرونه إذا نسي ويعينونه إذا ذكر ...(
ۆئ  چ إىل أن قال له: )فاحرص على العلم وأهل العلم، واجعل ابلك هلذه اآلية 

، فال غلبة إال هبذا السبب (10)چۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  

                                 
 .1/12انظر: سراج امللوك ( 1)

 .123انظر الرسالة يف كتاب: أبو بكر الطرطوشي العامل الزاهد للدكتور مجال الدين الشّيال، ص ( 2)

أبو يعقوب اللمتوين الرببري، أمري املسلمني يف املغرب، كان كثري العفو، مقّرابً للعلماء،  يوسف بن اتشفني،( 3)
 (.413، 3/412، وشذرات الذهب 254-19/252مات سنة مخس ومائة. )سري أعالم النبالء 

دب هو حممد بن عبد هللا بن حممد، أبو بكر بن العريب، العالمة احلافظ القاضي، برع يف احلديث واأل( 4)
، 20/197وعلوم الدين، مات بقرب فاس سنة ثالث وأربعني ومخسمائة. )انظر: سري أعالم النبالء 

203.) 

 (.54سورة األنعام، اآلية )( 5)

هو العامل الشهري صاحب التاريخ احلافل ابجلهاد والكفاح، الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن الشيخ حممد ( 6)
ومائة وألف للهجرة، وتويف ابلرايض سنة مخس ومثانني ومائتني  بن عبد الوهاب، ولد سنة ثالث وتسعني

 (.86-78وألف. )مشاهري علماء جند وغريهم ص 

هو اإلمام فيصل بن تركي بن عبد هللا، إمام شجاع حازم، توىل اإلمارة يف عهد الدولة السعودية الثانية بعد ( 7)
 (.5/164ه. )األعالم 1282مقتل أبيه تركي، وسار سرية حسنة، وتويف ابلرايض سنة 

 .95-14/90الدرر السنية ( 8)

 .96الدرر السنية ص ( 9)

 (.56سورة املائدة، اآلية )( 10)
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ألنه من انتظمت له هذه الثالث غلب من انوأه وعاداه من قريب أو العظيم؛ 
 .(1)بعيد...(

 .(2)العقل الراجح، والرأي السديد، واألدب الوافر -4
قال الطرطوشي: وينبغي للمِلك أن جيالس أهل العقل واألدب وذوي الرأي 

تاروا ، وقال القلعي: جيب أواًل على امللوك أن خي(3)واحلسب، وذوي التجارب والعرب
جملالستهم من مجع بني الرأي والعقل وحوى األدب والفضل واتصف مبكارم األخالق 

 .(4)وطيب األعراق
ْفلة وأدانهم، وابعد ذوي العقل  وقال عبد امللك بن مروان: من قّرب السِّ

 .(5)وأقصاهم؛ استحق اخِلذالن
هللا والوقار: للحاكم املقسط العادل الذي يقوم يف الناس أبمر  (6)اهليبة -5

تعاىل ويطبق شرعه ويقوم يف الرعية ابلعدل والرمحة، فإن ذلك من إجالل هللا تعاىل، لقول 
)إن من إجالل هللا، إكرام ذي الشيبة املسلم، وحامل القرآن غري الغايل فيه  الرسول 

حىت ولو كان احلاكم صاحب معاصي ال  (7)واجلايف عنه، وإكرام ذي السلطان املقسط(
الم حفاظًا على هيبة اخلالفة ووحدة كلمة املسلمني وانتظام أمرهم وقوة خترجه عن اإلس

صفهم؛ ألن هيبة اإلسالم ال تقوم إال هبيبة احلاكم يف النفوس، وهيبة احلاكم ال حتصل إال 
بتعظيمه يف نفوس البطانة، ودعوة الناس إىل إجالله والسمع والطاعة له وعدم 

دينهم ودنياهم ال تقوم إال هبيبة السلطان وعظمته االستخفاف به، فإن مصاحل العباد يف 
 يف نفوس الناس.

                                 
 .100-14/96الدرر السنية ( 1)

 .1/299، وبدائع السلك 1/302سراج امللوك ( 2)

 املصدران السابقان.( 3)

 .151هتذيب الرايسة وترتيب السياسة ص  (4)

 .1/302سراج امللوك ( 5)

اهليبة: املهابة: هي اإلجالل واملخافة، ويراد هبا عرفاً احلالة اليت تكون يف قلوب الناظرين إىل امللوك غالباً. ( 6)
 (.1/789، ولسان العرب 1/239، والصحاح 870)الكليات ص 

 (، وحسنه األلباين.4842رواه أبو داود، رقم )( 7)
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قال الطرطوشي يف وصاايه: )اصحب امللوك ابهليبة هلم والوقار؛ ألهنم إمنا 
 .(1)احتجبوا عن الناس لقيام اهليبة، فال ترتك اهليبة وإن طال أْنُسَك هبم(

اكم، وال َتطوي املودة الصادقة، اليت حتمل البطانة على الصدع ابحلق للح -6
عنه نصيحة صادقة تعود عليه يف صالح الدين ودوام احلكم، وال توافقه فيما يستحسن 
من أخطاء تكسبه إمثًا وتعود عاقبتها إىل فساد يف حكمه واختالل يف دولته، وال حتجب 
عنه املعلومات الصحيحة اليت جيب أن تصل إليه، وليست املعلومات اليت يريد أن 

 اليت تعتقد البطانة أبنه يريد مساعها.يسمعها هو أو 
مع اإلخالص هلل تعاىل يف القصد، وصدق النية -ومىت توفرت هذه الصفات يف البطانة 

أوقع هللا تعاىل يف قلب احلاكم قبول النصيحة واإلصغاء إىل  -والرغبة يف إظهار احلق
 املشورة.

 
 

                                 
 .2/487سراج امللوك ( 1)
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 املبحث الثاين: جذور البطانة الصاحلة:
إن لكل إنسان خواص يدنيهم منه وينبسط إليهم، وأينس هبم فيدخلهم يف أمره، 

 .(1)ويستأمنهم على سَره، ويشاورهم يف أحواله، وهؤالء هم بطانته ووليجته
واملسلم مأمور مبصاحبة الصاحلني، وأن يصرب نفسه يف اجللوس معهم، وال 

ٱ  چ : ، قال تعاىل لرسوله (2)م من أصحاب اجلاه والثروةيتجاوزهم إىل غريه

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

بعد نزول هذه اآلية إذا جالس أصحابه ال يقوم عنهم حىت يكونوا  ، فكان (3)چڦ
 .(4)هم الذين يبدؤون حوله ابلقيام

ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  چ ذه اآلية قوله تعاىل: ومثل ه

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

اليت نزلت يف سعد بن أيب وقاص وعبد هللا بن  (5)چمب  ىب  يب  جت
الذين كانوا يتسابقون إليه، ويدنون منه، فقال  مسعود وغريمها من فضالء الصحابة 

ما شاء هللا أن  ون علينا، فوقع يف نفس رسول هللا املشركون: اطرد هؤالء ال يتجرؤ 
 .(6)يقع، فحّدث نفسه، فأنزل هللا عزوجل هذه اآلية

، (7)ابحرتام الصاحلني واجتناب ما يبغضهم أو يؤذيهم مث أوصى هللا تعاىل نبيه 
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ    ڤ  ڤ  چ فقال: 

                                 
 .4/304ن العرب ، ولسا52079( الصحاح 1)
 بتصرف. 3/80( تفسري القرآن العظيم 2)
 .28( سورة الكهف، اآلية 3)
 .6/285( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4)
 .52( سورة األنعام، اآلية 5)
 (.2413)رقم ، ( رواه مسلم من حديث سعد بن أيب وقاص 6)
ها الدكتور مجال الدين الشيال يف كتابه: أيب بكر ( انظر: رسالة أيب بكر الطرطوشي إىل ابن اتشفني )نشر 7)

 .8/393، والقرطيب: اجلامع ألحكام القرآن 123الطرطوشي العامل الزاهد( ص 
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چ  چ  چ                 ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  

 .(1)چچ  ڇ  
هذا األمر أشد امتثال، فكان إذا جالس املؤمنني صرب نفسه  وقد امتثل 

معهم، وأحسن معاملتهم، وأالن هلم جانبه، وأحسن خلقه، وقّرهبم منه، بل كانوا هم 
أكثر جملسه 

(2). 
تشّد من أزره ولو كان ويل األمر من املسلمني يستغين عن البطانة الصاحلة اليت 

م هبا أمور الدنيا واآلخرة لكان أحق الناس بذلك كليم هللا موسى عليه السالم  وتُ َنظِّ
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ الذي سأل ربه بقوله: 

 .(3)چېئ  ېئ  ېئ
ولذا َحّض الشارع احلكيم اإلمام وغريه من والة األمور من املؤمنني اختاذ البطانة 

، لقول (4)ة اليت أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر، وتساعده يف اخلري وتدله عليهالصاحل
: )ما بعث هللا من نيب وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان: بطانة الرسول 

أتمره ابملعروف وحتضه عليه، وبطانة أتمره ابلشر وحتضه عليه، فاملعصوم من عصم هللا 
 .(5)تعاىل(

: )إذا أراد هللا ابألمري قالت: قال رسول هللا  ث عائشة ويف معناه حدي
خريا جعل له وزير صدق: إن نسي ذّكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد هللا به غري ذلك 

، أي: صادقا يف النصح له (6)جعل له وزير سوء: إن نسي مل يذّكره، وإن ذكر مل يعنه(
 .(7)ولرعيته قوالً وفعالً 

                                 
 .54( سورة األنعام، اآلية 1)
 .2/188( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان 2)
 .34-29( سورة طه، اآلية 3)
 .3/173( الرتغيب والرتهيب 4)
 (.13/189)فتح الباري  7198اه البخاري، رقم ( رو 5)
 (.522، وصححه األلباين: )سنن أيب داود ص 2932( رواه أبو داود، رقم 6)
 .8/151( عون املعبود 7)
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من ويل منكم عمال فأراد هللا به خريًا، جعل هللا له وزيراً ويف رواية النسائي: )
، أي: معيناً وملجًأ ذا رشد، إن نسي الوايل (1)صاحلاً، إن نسي ذّكره، وإن ذكر أعانه(

أمرًا يتعني عليه القيام به ذكره ذلك الوزير؛ ملا يتصف به من الصالح، وإن ذكر الوايل 
 لك الوزير مبقتضى ما اتصف به من الصالح أيضاً.أمرًا فيه صالح رعيته ورعايته أعانه ذ

ويف احلديث بيان مشروعية اختاذ اإلمام الوزير الصادق الصاحل ليستعني به على 
. وقد يكون الوزير الصادق من الدخالء على اإلمام يف مكان خلوته، (2)مهمات اإلمارة

 رعيته، ويعمل مبقتضاه.ويفضي إليه بسّره ويصدقه يف ما خيربه به مما خيفى عليه من أمر 
وبناء على هذا ميكن إطالق البطانة على كل من يدخل على ويل األمر من 

 .(3)الوزراء والكتاب واملستشارين والعلماء، ممن جيمعهم به جمالس وأحاديث خاصة
يف تسيري أمور األمة، ومنهم من شّكل  يعاونون الرسول  فكان الصحابة 

 .مثل أيب بكر وعمر  (4)طلق عليهم اسم الوزراءبطانته واختص مبالزمته حىت أ
، أي: أهنم مبنزلة الثوب (5)وقال عن األنصار: )األنصار شعاري والناس داثري(

، وبقّية الناس مثل الّداثر: الذي يلي اجلسد، وأهنم اخلاصة والبطانة وألصق الناس به 

                                 
 (.648، من حديث عائشة، وصححه األلباين: )سنن النسائي ص 4204( رواه النسائي، رقم 1)
 .324، 32/423( ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب 2)
ه  ص 1423شعبان  -243( صفحة من تراثنا: البطانة الصاحلة )حبث نشر يف جملة األمن واحلياة، العدد 3)

40.) 
ى  ائ  چوالوزير: من األزر، وهو الظهر؛ ألن اخلليفة يقوى بوزيره كقوة البدن ابلظهر، ومنه قوله تعاىل: ( 4)

الوزير َحْبأَ امللك؛ ألنه  ، وقد مسي31-29طه:  چائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
حيمل ثقله، ويعينه برأيه وتدبريه، واحلبأ: جليس اخلليفة وخاصته )انظر: األحكام السلطانية للماوردي 

(، ومل يكن لقب الوزير مستعمالً يف عصر السرية وصدر اإلسالم وإمنا 1/42، والصحاح 28ص 
لمة اخلالل ب  )وزير آل حممد(، مآثر األانفة استعمل يف عهد الدولة العباسية عندما لقب السفاح أاب س

1/179.) 
 (.4330رواه البخاري، رقم )( 5)
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، (2)ِرشي وعيبيت...(، وقال عنهم أيضاً: )األنصار كَ (1)وهو الثوب الذي فوق الشعار
 .(3)أراد أهنم بطانته وموضع ِسّرِه وأمانته، والذين يعتمد عليهم يف أموره

واختذ من أصحابه حوايل مخسني كاتباً، منهم لكتابة الوحي، وأموال الصدقات، 
 .(4)واملداينات والعقود

على الرسائل، فكان جييب عن  بن األرقم الزهري  (5)واستكتب عبد هللا
امللوك، وبلغ من أمانته عنده أنه كان أيمره يكتب إىل بعض امللوك فيكتب  ل الرسو 

، مث كتب أليب بكر، مث لعمر. وكان عمر يقول: ما رأيت أخشى (6)وخيتم وال يقرأه ألمانته
 .(7)هلل من عبد هللا بن األرقم
أن يتعلم كتاب يهود وقال له: )إين  ، أمره بن اثبت  (8)وملا استكتب زيد

على أن يكون كاتبه من   ما آمن اليهود على كتايب( أي: مل يطمئن رسول هللا وهللا
اليهود لئال يلّبس عليه يف الكتاب، وخيون فيه، فيكتب ما مل يقله أو مل يكتب ما يقوله، 

. قال زيد: فتعلمته حىت حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب، (9)فأمر زيد بن اثبت بتعلمه
 .(10)ليهوأقرأ له إذا ُكِتب إ

ّنة؛ ألن  ويف احلديث داللة على أن كاتب سر احلاكم رتبة قدمية هلا أصل يف السُّ
الكاتب على الرسائل هو مستقّر أسرار احلاكم واملخصوص بقربه ولزومه دون نظرائه، 

                                 
 بتصرف. 2/480النهاية يف غريب احلديث ( 1)

 (.3801رواه البخاري، رقم )( 2)

 .7/121، وفتح الباري 4/163النهاية يف غريب احلديث ( 3)

 .269عصر اخلالفة الراشدة ص ( 4)

. )أسد الغابة م، القرشي الزهري، من مسلمة الفتح، مات يف خالفة عثمان عبد هللا بن األرق( 5)
 (.4/32، واإلصابة 3/68

 .184ختريج الدالالت السمعية ص ( 6)

 .2/483سري أعالم النبالء ( 7)

، زيد بن اثبت، األنصاري البخاري، أحد فقهاء الصحابة، وأحد الذين مجعوا القرآن على عهد الرسول ( 8)
 (.3/22، واإلصابة 1/36مخس وأربعني. )معرفة القراء الكبار  مات سنة

 .15/333بذل اجملهود يف حل أيب داود ( 9)

 (.656(، وحسنه األلباين: )سنن أيب داود، ص 3645رواه أبو داود، رقم )( 10)
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، فقد يكون بطانتًة ختتص به، فتطلع على داخل أمره، ويثق به (1)ولسانه الناطق عنه
 .(2)يستشريه يف أحوالهفيفضي إليه حباجاته و 

استكتب زيد بن اثبت  وفيه دليل على استحباب اختاذ احلاكم كاتباً؛ ألن النيب 
وغريه، وألن احلاكم تكثر أشغاله ونظره، فال ميكن أن يتوىل الكتابة بنفسه، وإن أمكنه 

؛ توىّل الكتابة بنفسه جاز، واالستنابة فيه أوىل. وال جيوز أن يستنيب يف ذلك إال عدالً 
ألن الكتابة موضع أمانة، ويستحب أن يكون الكاتب فقيهاً؛ ليعرف مواقع األلفاظ اليت 

تتعلق هبا األحكام، ويفّرق بني اجلائز والواجب، وينبغي أن يكون وافر العقل، ورعاً 
نزيهاً، لئال يستمال ابلطمع، ويكون مسلماً ألن هللا هنى عباده املؤمنني من اختاذ بطانة 

ري وحسن املذهبمن غريهم و  ڇ  ڇ     چ؛ فقال سبحانه: (3)ممن هو دوهنم يف السِّ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   

أي:  (4)چک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ ں
 .(5)هم حريصون غري مقّصرين يف إيصال الضرر بكم

احلرية حافظاً كاتبا، وروي أنه قيل لعمر بن اخلطاب: إن ها هنا غالماً من أهل 
 .(6)فلو اختذته كاتباً. قال: )قد اختذُت إذًا بطانة من دون املؤمنني(

قال ابن كثري: ففي هذا األثر مع هذه اآلية دليل على أن أهل الذمة ال جيوز 
استعماهلم يف لكتابة اليت فيها استطالة على املسلمني، واطالع على دواخل أمورهم اليت 

 .(7)ىل األعداء من أهل احلربخيشى أن يفشوها إ
ومل تكن هناك حدود فاصلة حتدد نوع الكتابة اليت يتوالها الُكّتاب يف عصر 

وخلفائه الراشدين وإمنا كان الُكتَّاب جيمعون بني كتابة أعطيات اجلند  الرسول 
 وأمسائهم، والكتابة لبيت املال، وكتابة املراسالت.

                                 
 .1/293سراج امللوك ( 1)

، وتفسري 9/141وس ، واتج العر 1/398، وتفسري الكشاف 1/398انظر: تفسري القرآن العظيم ( 2)
 .389، ومنال الطالب ص 112غريب القرآن ص 

 .53، 4/52، وانظر: املغين 5/275اجلامع ألحكام القرآن (3)

 .118سورة آل عمران، اآلية ( 4)

 .1/413تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ( 5)

 .3/743تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت ( 6)

 .1/398لعظيم البن كثري تفسري القرآن ا( 7)
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سالمية أقصى اتساع هلا وأتيح لألمويني ويف العصر األموي بلغت اخلالفة اإل
االتصال ابلفرس والبيزنطيني أكثر مما أتيح للراشدين، فاتسعت يف عصرهم مرافق 

اخلالفة، وأخذ اجلهاز اإلداري يتطور وينمو تبعاً للمتغريات واملتطلبات، وقد متثل ذلك 
الراشدين ويف واخللفاء  يف تطوير نظم احلكم والدواوين اليت وضعت يف عصر الرسول 

 .(1)إنشاء دواوين جديدة دعت احلاجة إليها، مثل: ديوان الرسائل واخلامت والربيد
وقام معاوية بتطوير نظام العمل يف حترير رسائل اخلليفة ومراسالته يف الداخل 
ومكاتباته مع العمال واألقاليم، وبرز اسم ديوان الرسائل كديوان له اختصاصه يتوىل 

ولة والسيما إصدار النشرات والرسائل اليت تشتمل على التعليمات املكاتبات يف الد
 .(2)الصادرة للوالة وعماهلم وللرعااي عامة

ابن أوس  (3)وقد اختار معاوية على هذا الديوان كاتباً من أشهر ُكّتابه وهو عبيد
الغساين، وكان من أقرابء معاوية ومن عظماء قبيلته، وكان املتويل على هذا الديوان 

، وكان له مكانة رفيعة عند اخلليفة (4)اإلشراف على الوالايت وعلى الرسائل من الوالةو 
؛ ألنه كان مؤمتناً (5))يكاد أن ال يكون عند اخلليفة من هو أخص منه وال ألزم جملالسته(

على أمور الدولة وأسرارها، وقد جرى األميون على أن يعينوه غالباً من خاصتهم وذوي 
 .(6)قرابتهم

نت الرسائل الصادرة عن هذا الديوان ختتم خبامت اخلليفة، وقد اختذ عبد امللك وكا
 .(7)خامتاً نقش عليه عبارة: )آمنت ابهلل خملصاً(

 
أما أهل الشورى: فهم أهل الرأي الذين يقدمون املشورة ملن يستشريهم، وقد 

رمحه هللا يف  ، ولذلك عقد البخاري (1)يكونون من بطانة الرجل أو غريهم من ذوي الرأي

                                 
، والنظم اإلسالمية نشأهتا وتطورها ص 27انظر: صناعة الكتابة وتطورها يف العصور اإلسالمية ص ( 1)

313. 

 .280اإلدارة يف العصر األموي ص ( 2)

ويقال: عبيد هللا بن أوس الغساين، كاتب معاوية وحاجبه، ويزيد بن معاوية، ومروان ابن احلكم. )اتريخ ( 3)
 (.31، 24، والوزراء والُكّتاب ص 228، وانظر: اتريخ خليفة ص 38/169شق دم

 .30صناعة الكتابة وتطورها يف العصور اإلسالمية ص ( 4)

 .1/135صبح األعشى ( 5)

 .304النظم اإلسالمية، نشأهتا وتطورها ص ( 6)

 .64، واجلوهر الثمني ص 316التنبيه واإلشراف ص ( 7)
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كتاب األحكام )ابب بطانة اإلمام وأهل مشورته( أي: من يستشريه يف أموره، وعطف 
 .(2)أهل مشورته على البطانة من عطف اخلاص على العام

وملا كانت الشورى من قواعد الشريعة ومن لوازم احلكم يف اإلسالم، وأن العادة 
لى والة املسلمني أن يتخذوا بطانة جارية أبن اإلنسان يطمئن إىل بطانته، فإنه جيب ع

 .(3)صاحلة، من أهل التقوى واألمانة، وممن خيشى هللا
وحكم اختاذ البطانة الصاحلة واجب على اإلمام: قال املاوردي يف معرض عّد 

واجبات اإلمام: )استكفاء األمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من األعمال، 
ون األعمال ابلكفاءة مضبوطة، واألموال ابألمناء ويكله إليهم من األموال؛ لتك

 .(4)حمفوظة(
وقال ابن األزرق: اختاذ بطانة اخلري، ملا يراد هبم واجب يف حفظ امللك أصالً 

 .(5)وفرعاً 
لقد أصبحت البطانة الصاحلة مسة للحاكم املسلم وصفة من صفاته الالزمة، وهي 

أن يتمسك هبا املسلمون رعاة ورعية امتثاالً  مبدأ من املبادئ اإلسالمية العامة اليت ينبغي
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چألمر هللا تعاىل يف قوله تعاىل: 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

، ويف اآلية (7)، واملراد ابلوليجة: بطانة السوء من املنافقني واملشركني(6)چڍ
 .(8)عدم جواز اختاذ بطانة من املشركني

                                                                             
، وليس چڤ  ڦ  ڦڦچ، وقوله: چں  ں  ڻچ ى يف قوله تعاىل: نص القرآن على الشور ( 1)

 (.86يف القرآن وال يف السنة قرينة تصرف األمر عن الوجوب إىل الندب. )عصر اخلالفة الراشدة ص 
 .13/189فتح الباري ( 2)

 .8/103املوسوعة الفقهية الكويتية ( 3)

 .13-12األحكام السلطانية ص ( 4)

 .1/30بدائع السلك ( 5)

 (.16سورة التوبة، اآلية )( 6)

 .10/70تفسري املراغي ( 7)

 .97تفسري آايت األحكام ص ( 8)
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األسوة احلسنة لكل حاكم مسلم يف تطبيق هذه القاعدة يف  وألن الرسول 
وسار اخللفاء على هذه  -كما تقدم-من أصحابه بطانة خري  احلكم، حيث اختذ 

 السنة، فكانوا جيعلون من فضالء الصحابة بطانة هلم.
ل يستشريون األمناء من أه قال البخاري رمحه هللا: )كان األئمة بعد النيب 

 .(1)العلم يف األمور املباحة ليأخذوا أبسهلها(
وقال ابن عباس: )كان القراء أصحاب جمالس عمر ومشاورته كهوال كانوا أو 

يف بطانته ملا ظهر له  بن شجرة، الرهاوي  (3)يزيد ، وجعل معاوية (2)شبان(
م عبد هللا بن (4)خلوصه ونصحه وحسن أدبه، وزاد يف عطائه ألف درهم ، وقدَّ

؛ ألنه انصح لألمة أبخالقه وفضائله، وكان عبد هللا بعد معاوية مع ابن الزبري (5)فوانص
 .(6)مبكة يقّوي أمره، ومل يزل معه حىت قُِتال مجيعاً 

، وصحب عبد هللا (7)أبنه كان أخاً وخليالً  ووصف معاوية أاب موسى األشعري 
 .(8)هللا بن جعفر وكان ينزله يف مقّره وله معه أخبار عّدة

ه  وعادت لألمة وحدته، عرف للعلماء 73ا استقر األمر لعبد امللك سنة ومل
قدرهم يف األمة، ومدى أتثريهم يف الرأي العام، وأن عليهم واجب املسامهة معه يف إدارة 

شؤون اخلالفة خاصة يف األايم العصيبة واحملن مبا ميليه عليهم واجبهم الديين بتقدمي 
 (9)امهة الفعلية اترة أخرى، فقد ورد عن اإلمام األوزاعياملشورة واملوعظة اترة، واملس

                                 
 .13/339فتح الباري ( 1)

 (.4642رواه البخاري، رقم )( 2)

يزيد بن شجرة الرهاوي، استعمله معاوية على اجليوش يف غزو الروم، واستشهد هو وأصحابه يف البحر ( 3)
 (.6/343، واإلصابة 7/446كربى سنة مثان ومخسني )الطبقات ال

 .172-171انظر: الشهب الالمعة ص ( 4)

عبد هللا بن صفوان بن أمية بن خلف، من أشراف قريش وسيد أهل مكة يف زمانه حللمه وسخائه وعقله، ( 5)
وفد على معاوية يف خالفته، وكان له بدمشق دار يف الزقاق املعروف بزقاق صفوان، مث قتل مع ابن 

 (.4/150،151، وسري أعالم النبالء 29/203كة )اتريخ دمشق الزبري مب

 .5/61، واإلصابة 389، 124نسب قريش ص ( 6)

 . )حتقيق سهيل زكار، ورايض زركلي(. 53، 5/47أنساب األشراف ( 7)

 .41، 39، 33، 31، 5/25املصدر نفسه ( 8)

مات سنة سبع ومخسني ومائة. )تقريب  هو عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي، أبو عمرو، الفقيه، ثقة جليل،( 9)
 (.347التهذيب ص 
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قوله: )كان اخللفاء ابلشام، فإذا كانت بلية سألوا عنها علماء أهل الشام وأهل 
 .(1)املدينة(

ولذا حرص عبد امللك على تقدميهم إىل ملكه، وإشراكهم يف املسؤولية، فاختذ 
من املقربني  -رمحه هللا، كما سنرى-منهم املستشارين واخلاصة، فكان قبيصة بن ذؤيب 

 .(2)إليه الزمه طيلة فرتة خالفته وكان مبثابة املستشار له يف كثري من األمور
، وكان جيلسه معه بن عسيلة الصناحبي املرادي  (3)وقّرب احملدث عبد الرمحن

هم بن حيوة جمموعة من اخللفاء األمويني كان من أبرز  (5)، والزم رجاء(4)على سرير ملكه
عبد امللك وأبنائه: الوليد وسليمان، وعمر بن عبد العزيز، فقّربوه إليهم، وأحسنوا إليه، 

وسادت بينهم عالقات طيبة مل يبخل فيها ابلنصيحة واملشورة يف األمور اليت يَعرضوهنا 
 .(6)عليه

، أسند إليه مهمة (8)بن زنباع اجلذامي شبه الوزير للخليفة عبد امللك (7)وكان روح
تابة، وسّلمه ديوان الرسائل، واستمر روح قريباً من اخلليفة عبد امللك ما يزيد عن الك

 .(9)سبعة عشر عاماً، وكان كثريًا ما أيخذ بنصائحه

                                 
 (.2/363املعرفة والتاريخ )( 1)

دور احملدثني والفقهاء يف الدولة األموية )حبث نشر يف جملة أحباث كلية الرتبية األساسية جبامعة املوصل، ( 2)
 (.199، ص 2، العدد 3اجمللد

، وروى وصّلى خلف أيب بكر  ة بعد وفاة الرسول ، قدم املدينعبد الرمحن بن عسيلة الصناحبي ( 3)
، واإلصابة 7/515عن مجاعة من الصحابة، مث نزل الشام، كان ثقة قليل احلديث. )الطبقات الكربى 

5/98.) 

، وقد ذكر ابن خلدون أن سرير امللك من خطط 35/120، واتريخ دمشق 1/584اتريخ أيب زرعة ( 4)
 (.260ختذه يف اإلسالم مث اتبعه امللوك اإلسالميون فيه. )املقدمة ص أول من ا اخلالفة، وأن معاوية 

رجاء بن حيوة الكندي، القدوة، الوزير العدل، الفقيه، من جلة التابعني، مات سنة اثنيت عشرة ومائة. ( 5)
 (.563-4/557، وسري أعالم النبالء 7/454)الطبقات الكربى 

، السنة 11، العدد 4ي )حبث نشر يف جملة سر من رأى، اجمللد رجاء بن حيوة ومكانته يف العصر األمو ( 6)
 (.110م ص 2008آب –الرابعة 

روح بن زنباع اجلذامي، األمري الشريف، ويل فلسطني ليزيد بن معاوية، وسكن دمشق وله دار هبا، مات ( 7)
 (.217-2/216، واإلصابة 252-4/251سنة أربع ومثانني. )سري أعالم النبالء 

 .4/251عالم النبالء سري أ( 8)

، وروح بن زنباع وأثره يف السياسة األموية )حبث يف جملة الرتبية والعلم جبامعة 3/397الكامل يف التاريخ ( 9)
 (.94م ص 2008، عام 2، العدد15املوصل، اجمللد 
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طاعة أهل الشام،  -يعين: روح بن زنباع-وقال عبد امللك حبقه: )مجع أبو زرعة 
 (2)لك على عامر، وهو الذي دّل عبد امل(1)ودهاء أهل العراق، وفقه أهل احلجاز(

 .(3)الشعيب، فكان الشعيب مسري اخلليفة عبد امللك وجليسه وخليله
أما التابعي اجلليل: رجاء بن حيوة، فقد كان من أبرز التابعني الذين رافقوا عدداً 

من خلفاء بين أمية، وكان مستشاراً هلم، منهم: عبد امللك، روي أنه أشار على عبد 
بقوله: )إن هللا قد أعطاك ما حتبُّ من الظّفر، فاعط هللا  (4)امللك يف أسارى ابن األشعث

، وأشار عليه يف شأن رجل ذُكر عنده بسوء فهّم به عبد (5)تعاىل ما حيّب من الفعو(
امللك، فقال رجاء: )اي أمري املؤمنني! قد صنع هللا لك ما أحببَت فاصنع ما حيب هللا من 

 (6)العفو، فعفا عنه وأحسن إليه(
ن هلؤالء العلماء جبانب اخلليفة أثرًا فعااًل يف صياغة اتريخ األمة لقرهبم منه، وقد كا

وعوهنم له بتقدمي املشورة الناصحة اليت أسهمت يف توجيه احلكم إىل ما فيه صالح 
 األمة.

إن البطانة الصاحلة من هؤالء تعطي الصورة الصادقة لإلسالم من خالل التعامل مع 
لكونه من آداب مجة وأساليب انجعة إلصالح األخطاء وتوجيه الراعي والرعية، وما يس

االحنراف، وما يتحّلون به خالل حلول النوازل والفنت من مواقف راشدة وآراء انضجة 
 منطلقة من هدي الشريعة، فتكون نرباساً لعامة الناس يهتدون هبا.

 

                                 
 .2/217، واإلصابة 35،  والوزراء والكتاب ص 2/81البيان والتبيني ( 1)

يب، اإلمام، عالمة العصر، ثقة مشهور فقيه فاضل، قال مكحول: ما رأيت أفقه من عامر بن شراحيل الشع( 2)
 (.520، وتقريب التهذيب ص 4/295الشعيب، مات بعد املائة. )انظر: سري أعالم النبالء 

مؤدبو اخللفاء يف العصر األموي )حبث يف اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية جبامعة الكويت، العدد الثالث، ( 3)
 (.41م ص 1981جمللد األول، عام ا

عبد الرمحن بن حممد بن األشعث الكندي، األمري، متويل سجستان، خرج على اخلليفة عبد امللك ومعه ( 4)
مجع من القراء والعلماء، فَ ُهزِم وُهزَِم أصحابه، فال أقاموا ديناً وال أبقوا دنياً، وهللا تعاىل ال أيمر أبمر ال 

، 4/183، وسري أعالم النبالء 334صالح الدنيا. )انظر: املعارف ص  حيصل به صالح الدين وال
 (.4/528ومنهاج السنة 

 .112، والشهب الالمعة ص 1/356سراج امللوك ( 5)

 .2/302وفيات األعيان ( 6)
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 املبحث الثالث: منهج عبد امللك يف اختيار لبطانة:
تبدأ مسؤولية احلاكم من حسن اختيار البطانة، فالبطانة الصاحلة دليل على 

بقوله: )الرجل  صالح صاحبها، إذ النفوس املتماثلة تتجاذب فيما بينها كما بنّي النيب 
 .(1)على دين خليله فلينظر أحدكم من خُيالل(

ن التأثر ابجلليس والتأثري فيه، وقد كان السلف حيرصون على وال ختلو بطانًة م
البطانة الصاحلة والصاحب التقي الّنقي الذي يعني على اخلري ويزيل وحشته الُغْربة، 

بن قيس النخعي رمحه هللا أَْبَطَن القوم بعبد هللا بن مسعود، وورد عنه أنه  (2)فكان علقمة
؛ ألن اجلليس الصاحل (3)رزقين جليسا صاحلاً(حني قدم الشام غريباً، دعا: )اللهم ا

 يذكرك إذا غفلت، ويعينك إذا تذكرت.
وإذا كان هذا التأثر والتأثري لعموم الناس فهو للحاكم من ابب أوىل، ولذلك 

معىن من معاين السياسة، وهنجاً جيب على  -رمحه هللا-جعله عبد امللك بن مروان 
احلاكم على البطانة ابهليبة وضرورة استمراريتها،  احلاكم سلوكه مع البطانة، فحدد أتثري

 مع ضرورة أن تكون صادقة املودة.
فقال يف تعريفه للسياسة: )هيبة اخلاصة مع صدق مودهتا، واقتياد قلوب العامة 

 .(4)ابإلنصاف هلا، واحتمال هفوات الصنائع(
وال يسمح ، (5)وكان أيمر خاصته أبن جينبوه ثالاثً: اإلطراء، والكذب، والغيبة

 .(6)ألحد يف خلوته أن يُداهنه، أو يسعى إليه أبحد من الرعية بقصد اإلفساد

                                 
 (.876(، وحسنه األلباين. )انظر: سنن أيب داود، عناية مشهور حسن ص 4833رواه أبو داود، رقم )( 1)

ن قيس بن عبد هللا النخعي الكويف، فقيه الكوفة وعاملها ومقرئها، الزم ابن مسعود وجّود القرآن علقمة ب( 2)
، وتقريب التهذيب ص 65، 4/54عليه، مات بعد الستني، وقيل بعد السبعني )سري أعالم النبالء 

397.) 

 .41/156اتريخ دمشق ( 3)

. والصنائع: الرجال الذين اختذهم 2/43رب ، وهناية األ1/24، والعقد الفريد 1/64عيون األخبار ( 4)
 احلاكم لنفسه وكّلفهم ببعض املهام.

، )حتقيق الرتكي(، 12/387، والبداية والنهاية 37/142، واتريخ دمشق 1/297انظر: سراج امللوك ( 5)
، 210-7/209ومن خاصته تلك: اهلذيل بن زفر، وحامت بن النعمان الباهلي، وأنساب األشراف 

 يل زكار ورايض زركلي(.)حتقيق سه

 .2/28، )حتقيق الرتكي(، وعيون األخبار 12/287انظر: البداية والنهاية ( 6)
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وأوىل الناس ابلتقريب هم العلماء الذين شرفهم هللا وفضلهم ابلعلم، وفهم أحكام 
ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  چ الدين ومحل أمانة نشره وبيانه للناس، قال تعاىل: 

، ففي هذه (1)چڄ    ڄ  ڄ  ڃ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ
اآلية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من 

. ونظرًا ألمهية قرهبم من (2)العلماء لقرهنم هللا ابمسه واسم مالئكته كما قرن اسم العلماء
اليت تسهم ليصبحوا من بطانته اليت تقدم له الرأي السديد واملشورة الناصحة -احلاكم 

يف توجيه احلكم واإلدارة إىل ما فيه صالح األمة ويكون هلا أتثري إجيايب يف صنع القرار 
حّض اإلسالم والة األمور على اختاذ البطانة منهم، وحينئٍذ يتحقق  -السياسي وتنفيذه

قالت: قال  اخلري الذي أراده هللا تعاىل للحاكم والرعية، كما ورد يف حديث عائشة 
: )إذا أراد هللا ابألمري خريًا جعل له وزير صدق، إن نسي ذّكره، وإن ذكر  رسول هللا
 احلديث. (3)أعانه...(

لذلك أحسن عبد امللك يف تقريبهم واستبطان بعضهم، وقد ساعده يف ذلك 
 الصفات واملواهب اليت حتّلى هبا، ومنها:

السياسة  شخصيته اليت جتمع بني العلم، والفقه يف الدين، والفطنة وحسن -1
، فقد ولد ابملدينة، ونشأ هبا نشأة علمية، وتعّلم على كبار الصحابة من (4)ألمور الدنيا

أهل املدينة ومسع منهم احلديث مثل: عثمان، وأاب هريرة، وأاب سعيد اخلدري، وأم سلمة، 
 .(6)موالة عائشة، وغريهم (5)ومعاوية، وعبد هللا بن عمر، وبريرة

                                 
 (.18سورة آل عمران، اآلية )( 1)

 .64-5/63اجلامع ألحكام القرآن ( 2)

 ( بسند صحيح.2932رواه أبو داود، رقم )( 3)

 .12/381انظر: البداية والنهاية ( 4)

، كان عبد امللك جيالسها ابملدينة وروى عنها، عاشت إىل خالفة يزيد ؤمنني عائشة بريرة موالة أم امل( 5)
 (.744، وتقريب التهذيب ص 829، واإلصابة 2/298بن معاوية. )سري أعالم النبالء 

 .4/246سري أعالم النبالء ( 6)
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، فقد شهد له عبد هللا بن عمر ابلفقه (1)هه وغزارة علمهوتواترت األخبار على فق
، ويف رواية أخرى أن ابن عمر قال: )ولد الناس (2)فقال: )إن ملروان ابناً فقيهاً فسلوه(

 .(3)أبناء، وولد مروان أابً(
من فقهاء املدينة املعدودين، فقال: )كان فقهاء املدينة  (4)واعتربه أبو الزاند

، ويف (5)سيب، وعروة، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد امللك بن مروان(أربعة: سعيد بن امل
أنه قال: لقد رأيت عبد امللك بن مروان وما ابملدينة شاب أشد  (6)رواية أخرى لنافع

 .(7)تشمريًا وال أطلب للعلم منه(
، (8)وقال الشعيب: ) ما جالست أحدًا إال وجدُت يل عليه فضل إال عبد امللك(

 .(9)إيّل عبد امللك فكنت أحادثه فما رأيت رجاًل أعلم منه(وقال أيضاً: )بعث 
 .(11)بقضاء عبد امللك يف أمر اْلُمكاتب (10)وقد احتج اإلمام مالك

 .(12)وقال الذهيب: )ذكرته لغزارة علمه(
وقد انعكس علمه على منزلة العلماء يف عهده، فكان ينظر إليهم نظرة انبعة مما 

ة العامل، وما صنعه له يف القلوب من مهابة، مث تزدان أّصله اإلسالم يف نفسه من مكان
تلك النظرة حني خيدم العامل األمة يف مصاحلها ويشاركها فيما يساورها من مهوم، ويكون 

                                 
 .12/382البداية والنهاية ( 1)

 .10/389، واتريخ بغداد 1/563املعرفة والتاريخ ( 2)

 .2/402، وفوات الوفيات 12/379، والبداية والنهاية 4/248سري أعالم النبالء ( 3)

هو عبد هللا بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرمحن املدين، املعروف أبيب الزاند، ثقة فقيه، مات سنة ثالثني ( 4)
 (.302ومائة )تقريب التهذيب ص 

 .12/279ومثله يف البداية والنهاية  ،43/248، واتريخ دمشق 1/563املعرفة والتاريخ ( 5)

هو انفع، أبو عبد هللا املدين، موىل ابن عمر، ثقة ثبت فقيه، مشهور. مات سنة سبع عشرة ومائة، أو بعد ( 6)
 (.559ذلك. )تقريب التهذيب ص 

 .43/247، واتريخ دمشق 12/379، ومثله يف البداية والنهاية 5/234الطبقات الكربى ( 7)

 .12/380، والبداية والنهاية 4/248النبالء  سري أعالم( 8)

 .7/148هتذيب اتريخ دمشق ( 9)

مالك بن أنس بن مالك األصبحي، أبو عبد هللا، املدين، الفقيه، إمام دار اهلجرة، مات سنة تسع وسبعني ( 10)
 (.516ومائة. )تقريب التهذيب ص 

 .493املوطأ ص ( 11)

 .4/246سري أعالم النبالء ( 12)
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سندًا للحاكم ولساانً انطقاً ابحلق يف حكمه إذا ما أملت ابألمة اخلطوب، ويهّب للدفاع 
 عنها وعن دينها عند حلول األخطار.

عبد امللك يف تعامله مع العلماء وفق ما يكّنه هلم من تقدير كبري مبين  وقد انطلق
على منزلة العامل املكفولة يف اإلسالم، فكان حيرتمهم ويعلي منزلتهم ويرفع من قدرهم 

 إال بعد استشارهتم. -يف الغالب-ويقبل شفاعتهم وال يقطع برأي 
قد انلوا أكرب حظ وأوفر  وإذا كان هذا حاله مع العلماء عامة فإن اخلاصة منهم

نصيب من ذلك، فكان يؤثرهم على غريهم وحيرص على جمالستهم واالستفادة منهم 
 ويعمد إىل تقريبهم ومشاورهتم.
من أولئك اخلاصة الذين قرهبم عبد امللك  -رمحه هللا-وكان قبيصة بن ذؤيب 

يد،وما ذاك إال لكونه وجعلهم يف بطانته، ومجع له عددًا من املهام كالكتابة واخلامت والرب 
قريناً له يف العلم خالل إقامتهما ابملدينة، ونظريًا يف املعرفة ابلفقه حىت أتّصل له عند عبد 

امللك وجاهة عظيمة، فأصبح قبيصة رفيع املقام وعايل القدر، إذا شفع حملتاج أمضى 
 ه.اخلليفة شفاعته، وإذا أشار فيما خيص شؤون اخلالفة وقف عبد امللك عند رأي

 -الذي أساسه القرآن والسنة-وقد كان عبد امللك مع غزارة علمه الشرعي 
يشهد مبعرفته اللغوية فيقول: )أربعة مل  (1)عاملاً ابللغة العربية وهلجاهتا، جعلت األصمعي

يلحنوا يف ِجدٍّ أو هزل: الشعيب، وعبد امللك بن مروان، واحلجاج بن يوسف، وابن 
صاحة اهتمامه ابلنسب، فقال: الّلحن ُهْجَنة على الشريف، ، وكان يهتم ابلف(2)القرية(

، وقد ساعده ذلك يف صحة نقده لأللفاظ واملعاين األدبية (3)والُعجب آفة الرأي(
واألغراض الشعرية، ويف حسن اختياره لُكّتابه للرسائل أو ُكتّاب اخلراج وتعريبه، وكانت 

قد املتذوق واخلليفة احلريص على هيبة شخصيته النقدية مزجياً من الراوية واللغوي النا
 .(4)اخلليفة واخلالفة

                                 
امللك بن قريب بن عبد امللك حجة األدب ولسان اللغة، أبو سعيد الباهلي األصمعي، اللغوي  هو عبد( 1)

األخباري، البصري، صدوق سيّنّ، مات سنة ست عشرة ومائتني، وقد قارب التسعني )انظر: تقريب 
 (.10/175، وسري أعالم النبالء 364التهذيب ص 

 .24/203انظر: اتريخ دمشق ( 2)

 )حتقيق سهيل زكار ورايض زركلي(. 7/251، وأنساب األشراف 2/216بيني البيان والت( 3)

 3العدد  12عبد امللك بن مروان انقداً )حبث يف جملة الرتبية والعلم، كلية اآلداب، جامعة املوصل( اجمللد ( 4)
 .10، وانظر: العطاء النقدي للخليفة عبد امللك ص 194، 190ص 
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اخلربة السياسية واإلدارية والعسكرية اليت اكتسبها قبل اخلالفة، فقد بدأ  -2
، فخلف زيد بن اثبت على يف تقلد املناصب اإلدارية والعسكرية من عهد معاوية 

أهل املدينة يف اجليش الذي غزى ، ووالّه معاوية إمارة (1)ديوان املدينة سنة ثنتني وأربعني
بالد الروم وله ست عشرة سنة، فركب ابلناس البحر، وقد جالس العلماء والفقهاء 

 .(2)وحفظ عنهم
بن احلكم وهو انئبه على املدينة سنة مخسني: أن  (3)وكتب معاوية إىل مروان

من  ابعث ابنك عبد امللك على بعث أهل املدينة إىل بالد املغرب للجهاد، فأظهر
. وقد أثىن عليه معاوية وعمرو بن العاص (4)الكفاية واجلهاد يف تلك البالد شيئاً كثرياً 

 .(5)قبل اخلالفة وهو ابملدينة 
نظر إىل عبد امللك وهو غالم، فقال: )هذا ميلك  وقيل: إن أاب هريرة 

 .(6)العرب(
ين ألرى وشهدت له بريرة خبصال تؤهله إىل اخلالفة، فقالت: )اي عبد امللك إ

، ولعل منها ما تقدم ذكره من صفات (7)فيك خصااًل خليلق أن تلي أمر هذه األمة...(
 العلم والفقه وحسن السياسة.

إن هذا التمرس السياسي واإلداري والعسكري الذي حققه عبد امللك جعله 
 أقدر على اختيار البطانة املناسبة اليت تتطابق معتقداهتا ومنهجها مع عقيدته ومنهجه

وتصوره املستقبلي لقيادة األمة؛ ألن ضرورة التطابق مع البطانة مينعها من املخالفة إذا  
 كان هناك عدم رضا منها لسياسة اخلليفة.

وإذا كانت البطانة متطابقة مع اخلليفة يف املعتقد والتصور كان اخلليفة أقدر على 
ا ما كان عليه عبد امللك التأثري فيها، وعلى صنع القرار السياسي السليم وتنفيذه، وهذ

                                 
 .355املعارف ص ( 1)

، وهتذيب الكمال 12377، والبداية والنهاية 234، 226، 5/224طبقات الكربى انظر: ال( 2)
18/409. 

مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية، أبو عبد امللك األموي، املدين، ويل اخلالفة يف آخر سنة أربع ( 3)
 (.525وستني، ومات سنة مخس وستني يف رمضان، ال تثبت له صحبة )تقريب التهذيب ص 

 .12/380، والبداية والنهاية 210ريخ خليفة ص ات( 4)
 .12/380البداية والنهاية ( 5)
 .4/247سري أعالم النبالء ( 6)
 .35/136، وهتذيب الكمال 829، واإلصابة 37/112اتريخ دمشق ( 7)
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مع قبيصة بن ذؤيب رمحه هللا من تطابق يف املعتقد واملنهج أنتج تلك القرارات 
 الصحيحة اليت انعكس خريها لصاحل األمة.

ونرى عبد امللك رمحه هللا من أبعد خلفاء بين أمية عن أهل البدع واألهواء من 
يتخذ منهم بطانة. وهؤالء هم الذين احنرفوا  ، فكان ال يُقرِّهبم وال(2)، والقدرية(1)العثمانية

ببعض أواخر اخللفاء بعد عهد عبد امللك؛ كيزيد بن عبد امللك ومروان اجلعدي، وكانوا 
سبباً يف زوال الدولة األموية؛ قال ابن تيمية رمحه هللا: )أراد يزيد بن عبد امللك أن يسري 

فجاء إليه عشرون شيخاً من بسرية عمر بن عبد العزيز، فطلب أن يسريوا بسريته، 
شيوخ الشيعة العثمانية، فحلفوا له ابهلل الذي ال إله إال هو أن هللا إذا استخلف خليفة 

تقبل منه احلسنات وجتاوز له عن السيئات، حىت أمسك عن مثل طريقة عمر بن عبد 
 .(3)العزيز(

ا تويف بن زيد بن أسلم، قال: )مل (4)عن عبد الرمحن -رمحه هللا-وروى الذهيب 
عمر بن عبد العزيز قال يزيد: سريوا بسرية عمر بن عبد العزيز، فأتى أبربعني شيخاً 

 .(5)شهدوا أن اخللفاء ما عليهم حساب وال عذاب(
وقال ابن القيم رمحه هللا: )ملا كثرت اجلهمية يف أواخر عصر التابعني كانوا هم 

 مقموعني مذمومني عند األئمة، أول من عارض الوحي ابلرأي، ومع هذا كانوا قليلني أوالً 
بن درهم، وإمنا نفق عند الناس بعض الشيء؛ ألنه كان معلم  (6)وأوهلم شيخهم اجلعد

مروان بن حممد وشيخه، وهلذا كان يسمى مروان: اجلعدي، وعلى رأسه سلب هللا بين 
 .(7)ة(أمية امللك واخلالفة وشتتهم يف البالد ومزقهم كل ممزق بربكة شيخ املعطلة النفا

                                 
تخلف العثمانية: هم غالية الشام، أتباع بين أمية؛ يطيعون الوالة طاعة مطلقة، ويزعمون أن هللا إذا اس( 1)

-2/477خليفة تقبل منه احلسنات وجتوز له عن السيئات، ورمبا قالوا: إنه ال حياسب )منهاج السنة 
479. 

القدرية هم نفاة القدر؛ يزعمون أن هللا ال يقدر على مقدورات غريه، وأن العبد هو الذي خيلق فعله ( 2)
 (.1/54استقالاًل، فأثبتوا خالقاً مع هللا. )امللل والنحل 

 .430، 6/200نهاج السنة م( 3)

عبد الرمحن بن زيد بن أسلم العدوي، ضعيف، مات سنة اثنتني ومثانني ومائة. )تقريب التهذيب ص ( 4)
340.) 

 .5/151سري أعالم النبالء ( 5)

اجلعد بن درهم، مؤدب مروان احلمار، وهو أول من ابتدع أبن هللا ما اختذ إبراهيم خليالً وال كلم موسى، ( 6)
 (.5/433ك ال جيوز على هللا. )سري أعالم النبالء وأن ذل

 .1071-3/1070الصواعق املرسلة ( 7)
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احلزم وقوة اإلرادة وثبات العزم، ويقصد ابحلزم: الثبات يف مواجهة  -3
املواقف واختاذ القرارات والبت يف األمور دون تردد، وهلذا قالوا: )كان معاوية أحلم 

 -وقد ذكر ملوك بين أمية–. وبذلك شهد له أبو جعفر املنصور (1)وعبد امللك أحزم(
، وقد أوصى ابنه الوليد (2)ة وأمضاهم عزمية(فقال: )كان عبد امللك أشدهم شكيم

ابحلزم يف األمور حىت ميلك الرعية فقال: )اي بين! اعلم أن ليس بني السلطان وبني أن 
 .(3)ميلك الرعية أو متلكه الرعية، إال حزم أو توان(

وكانت الفرتة اليت جتتازها األمة يف ذلك الوقت كانت تتطلب احلزم والقوة وأن عبد 
ان الشخصية املناسبة للموقف ولقيادة األمة يف ذلك الدور، وأن القوة كانت امللك ك

الطابع العام لسياسته، وكان هو يشعر بذلك وبثقته يف نفسه، إذ كان يقول: )وهللا ما 
 .(4)أعلم مكان أحد أقوى على هذا األمر مين(

 
 

                                 
 .4/401العقد الفريد ( 1)

 .7/209أنساب األشراف ( 2)

 .1/426، وبدائع السلك 248الشهب الالمعة ص ( 3)

 .298، 297، وعبد امللك بن مروان موحد الدولة العربية ص 4/104الكامل البن األثري ( 4)
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 املبحث الرابع: قبيصة بن ذؤيب، منوذجاً للبطانة الصاحلة:
 املطلب األول: ترمجة موجزة لإلمام قبيصة:

 :امسه ونسبه 
بن ، قبيصة بن ذؤيب بن َحْلَحة بن عمرو بن كليب (1)هو اإلمام الكبري الفقيه

أصرم بن عبد هللا بن ُقَمرْي بن ُحبشية بن سلول بن كعب بن عمرو، اخلزاعي، املدين، مث 
 .(2)الدمشقي

، وكانت خزاعة موضع الّنصح (3)ينسب إىل قبيلة خزاعة، وهو كعب بن عمرو
أن بين هاشم يف اجلاهلية كانوا  واألمانة على سّره، وأصل موالهتا للرسول  للرسول 

 .(4)اعة فاستمروا على ذلك يف اإلسالمحتالفوا مع خز 
 

 :أسرته 
، وهو (5)فتح مكة، وسكن قديد أبوه: ذؤيب بن حلحلة، شهد مع رسول هللا 

، فقد روى مسلم من حديث ابن عباس: أن ذؤيباً أاب قبيصة صاحب بُدن الرسول 
ُعطب منها شيء فخشيَت  كان يبعُث معه ابلُبدن، مث يقول: )إن  حّدثه أن رسول هللا 

عليه مواتً فاحنرها، مث اغمس نعلها يف دمها، مث اضرب به صفحتها، وال تطعمها أنت وال 
 .(6)أحد من أهل رُفقتَك(

 .(7)وأمه: عاتكة بنت املرحتل بن عبد العزى
وابنه: إسحاق: كان على ديوان الّزمين بدمشق يف عهد الوليد بن عبد امللك، مث 

 .(9)، وبه كان يكىّن (8)ها هلشام بن عبد امللكسكن األردن وولي
                                 

 .4/282سري أعالم النبالء ( 1)

 .5/176، والطبقات الكربى 236انظر: مجرة أنساب العرب ص ( 2)

 .447، وانظر: املعارف ص 3/195، واإلكمال 54عجالة املبتدى ص ( 3)

 .338، 5/337فتح الباري ( 4)

وفتح ، وُقديد: بضم القاف 8/522، وهتذيب الكمال 2/180، واإلصابة 4/323الطبقات الكربى ( 5)
كيالً من مكة   120الدال األوىل، واٍد من أودية احلجاز، يقطعه الطريق من مكة إىل املدينة، على حنو 

 (.222)انظر: املعامل األثرية ص 

 (.9/78رواه مسلم )صحيح مسلم بشرح النووي ( 6)

 (. ومل أجد هلا ترمجة.2/383التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة ( 7)

 .1/247، وهتذيب التهذيب 8/270، واتريخ دمشق 6/46بن حبان انظر: الثقات ال( 8)

 .1/63، واملقتىن يف سرد الكىن 1/34الكىن واألمساء ( 9)
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 :مولده ونشأته 

ابملدينة، فهو أسّن من عبد امللك بثمان عشرة  (1)ولد عام الفتح على األصح
 سنة تقريباً، وعاصر اخللفاء الراشدين وعددًا من خلفاء بين أمية.

الرمحن بن عوف، وبالل، وأاب نشأ يف املدينة، ومسع عثمان بن عفان وعبد 
. ولقي زيد بن اثبت وأخذ عنه، وذهب مذهبه، وكان (2)الدرداء، وروى عنهم احلديث

 .(3)يقول بقوله ويفيت بفتواه
، ونبغ يف العلم حىت أصبح من فقهاء املدينة (4)وكان يف أّول أمره معّلم ُكّتاب

 املعدودين.
ينة من التابعني، ويف الطبقة الثانية ذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل من أهل املد

، مث حتّول (7)، يف زقاق النقاشني(6)، قال: وكان له ابملدينة دار يف التمارين(5)منهم ابلشام
 .(9)يف موضع دار احلُْكم (8)إىل الشام فسكن دمشق وله هبا دار بباب الربيد

تاج فرتة انتقاله إىل ومل حتدد املصادر مىت مت انتقاله إىل الشام، إال أنّه ميكن استن
للهجرة، إذ أن أغلب املصادر اليت ترمجت  63الشام وحتديدها بعد موقعة احلّرة سنة 

 .(1)يوم احلّرة (10)لقبيصة وصَفْته أبنه أعور، وأن عينه ذهبت

                                 
 .5/271، واإلصابة 4/282، وسري أعالم النبالء 254جامع التحصيل يف أحكام املراسيل ص ( 1)

 .21/63اتريخ دمشق ، وخمتصر 4/282، وسري أعالم النبالء 204، 1/203التاريخ الصغري ( 2)

 ، )حتقيق حممد األعظمي(.46-44علل ابن املديين ص ( 3)

بيان، ويطلق على موضع تعليمهم، واجلمع كتاتيب. )انظر: لسان العرب 477احملرب ص ( 4) . والُكتَّاب: الصِّ
1/699.) 

 .7/447، و5/176الطبقات الكربى ( 5)
 (.3/14عيد مما يلي الغرب )انظر: وفاء الوفاء التّمارين: سوق املدينة، كان يف مشال مصلى ال( 6)
 .5/176الطبقات الكربى ( 7)
ابب الربيد: اسم ألحد أبواب جامع دمشق من جهة الغرب، وهو من َأنْ َزه املواضع قدمياً )معجم البلدان ( 8)

1/306.) 
 .49/250اتريخ دمشق ( 9)
مشاركته القولية أو الفعلية يف تلك الفتنة اليت قلت: ال داللة يف ذهاب عينه رمحه هللا يوم احلّرة على ( 10)

وقعت نتيجة للخروج على ويّل األمر الشرعي يزيد بن معاوية رمحه هللا، فلم يثبت ذلك بسند صحيح، 
وألنه من فقهاء األمة املعدودين آنذاك كعبد هللا ابن عمر وسعيد بن املسيب وعلي بن احلسني الذين  

يد، والقتال يف الفتنة عمالً ابلنصوص احملّرِمة لذلك، وحرصاً منهم على كانوا ينهون عن اخلروج على يز 
سالمة األمة، وحفاظاً على مجاعتها. مث إنه عاصر الفنت السابقة ورأى كيف عاجلها كبار الّصحابة، فرأى 

، وكيف صرب عليها، وفدى األمة بنفسه صابراً حمتسباً، مؤثراً األحداث اليت جرت على عثمان 
، وأن كثرياً من الصحابة األمة على نفسه، وشاهد ما أشغل األمة من فنت يف عهد علي  لسالمة
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ويف ذلك إشارة إىل أنه كان يف املدينة إىل وقعة احلّرة، ولعل انتقاله منها إىل الشام  
وتويل ابنه عبد امللك أمر استعادة حكم بين أمية بعد أبيه، وذلك  كان بعد وفاة مروان

 .(2)حني اختذه عبد امللك مستشارًا له ووزيرا
 

 :ثناء العلماء عليه وعلو قدره 
: ما رأيت أحدًا أعلم من (3)شهد له العلماء بسعة العلم والفقه، فقال مكحول

 .(4)قبيصة
زيد بن اثبت وقال الشعيب: كان قبيصة أعلم الناس بقضاء 

(5). 
 .(6)وقال الزهري: كان قبيصة بن ذؤيب من علماء هذه األمة

وقال أبو الزاند: كان فقهاء أهل املدينة أربعة: سعيد بن املسيب، وقبيصة بن 
 .(7)ذؤيب، وعروة بن الزبري، وعبد امللك بن مروان

نسك، فذكر ويف رواية أخرى له: كان عبد امللك بن مروان رابع أربعة يف الفقه وال
 .(8)سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد امللك بن مروان

                                                                             
اعتزهلا قوالً وفعاًل، وال نرى لقبيصة دور فيها مع أنه كان يف املدينة؛ مما يدل على انصرافه إىل العبادة 

 والعلم والتعليم.
ه ( وعند ابن عساكر يف 234 بن حرب )تعن أبيه زهري 2/146رواه ابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري ( 1)

وعن اهليثم بن عدي عن عبد هللا بن عياش أيضاً، ونقله ابن حجر يف التهذيب  49/259اتريخ دمشق 
وسري أعالم  379واحملرب ص  586. ويف املعارف ص 23/480، واملزي يف هتذيب الكمال 8/346

( قتاله يوم احلرة، دون أن يسند 11/93هيد دون إسناد. وذكر ابن عبد الرب يف )التم 4/283النبالء 
ذلك. ويوم احلّرة: يوم مشهور بوقعته أايم يزيد بن معاوية سنة ثالثة وستني، وهذه احلرة هي حرة واقم 

، واملعامل األثرية 236إحدى حريت املدينة النبوية، وتعرف اليوم ابحلرة الشرقية )انظر: اتريخ خليفة ص 
 (.295ص 

 .120يف احلياة السياسية يف الدولة األموية ص أثر العلماء ( 2)

مكحول الشامي، أبو عبد هللا، ثقة فقيه كثري اإلرسال، مشهور، مات سنة بضع عشرة ومائة. )تقريب ( 3)
 (.545التهذيب ص 

 .23/479، وهتذيب الكمال 8/346، وهتذيب التهذيب 49/259اتريخ دمشق ( 4)

 .62، وطبقات الفقهاء ص 49/259ق ، واتريخ دمش7/175التاريخ الكبري ( 5)

 .62، وطبقات الفقهاء ص 49/257، واتريخ دمشق 1/353املعرفة والتاريخ ( 6)

 .62، وطبقات الفقهاء ص 49/260، واتريخ دمشق 1/354املعرفة والتاريخ ( 7)

 .49/254، واتريخ دمشق 7/175التاريخ الكبري ( 8)
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وقال ابن حبان: كان من فقهاء أهل املدينة وصاحليهم، معلم ُكّتاب، انتقل إىل 
 .(1)الشام

 .(2)وقال ابن سعد: كان ثقة مأموانً كثري احلديث
لطبقة األوىل منهم، وومسه ابإلمام واعتربه الذهيب من أكابر التابعني، وذكره يف ا

 .(3)الكبري الفقيه
ومما يدل على مكانته العلمية وعلّو قدره رواية كبار العلماء عنه، منهم: ابنه 

، وإمجاع خالئق من (5)... وآخرون (4)إسحاق، ومكحول، ورجاء بن حيوة، وأبو قالبة
 .(6)التابعني وغريهم على توثيقه وجاللته

 .(7)ومروايته منشورة يف كتب الفقه واحلديث، والتفسري وأن آراءه الفقهية
ومن اختياراته الفقهية اليت وافقه عليها بعض علماء عصره كالشعيب والزهري وأيب 

 ، وغريهم:(8)الزاند واألوزاعي ومالك والشافعي
جواز الدخول على السلطان وخمالطته إذا اقرتن بدخوله مصلحة من وعظه 

ري، وَأِمن الوقوع يف حمظور معه، أو خشي الفتنة يف دينه، وملا ونصحه ومساعدته على اخل
يف خمالطته من مصلحة قطع الطريق على بطانة السوء حىت ال تتفرد به وتؤثر عليه، 

                                 
 .5/318الثقات ( 1)
 .309، وانظر: طبقات خليفة ص 7/447، و5/176الطبقات الكربى ( 2)
 .1/35، وطبقات احملدثني 4/282سري أعالم النبالء ( 3)
هو عبد هللا بن زيد اجلرمي، أبو قالبة، البصري، ثقة فاضل كثري اإلرسال، مات ابلشام هارابً من القضاء، ( 4)

 (.304سنة أربع ومائة، وقيل بعدها. )تقريب التهذيب ص 
 .8/346، وهتذيب التهذيب 4/282لنبالء سري أعالم ا( 5)
 .2/56هتذيب األمساء واللغات ( 6)
، 1/115، واملصنف البن أيب شيبة 2/309، و 1/147، واملغين 2/186انظر: اجملموع شرح املهذب ( 7)

، واجلامع ألحكام القرآن 1/571، واملستدرك 5/9، واحمللى 94، 1/92، وبداية اجملتهد 3/412و
 ، )حتقيق الرتكي(.160، 4/158لبيان عن أتويل آي القرآن ، وجامع ا5/109

حممد بن إدريس الشافعي، أبو عبد هللا املكي، نزيل مصر، وهو اجملدد ألمر الدين على رأس املائتني، مات ( 8)
 (.467سنة أربع ومائتني، وله أربع ومخسون سنة. )تقريب التهذيب ص 
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، على من (1): )... وَمْن أتى أبواب السلطان افتنت(ومحلوا التحذير يف قول الرسول 
 .(2)ئراً أاته لطلب الدنيا، السيما إن كان ظاملاً جا

وخالفه يف ذلك مجع من السلف ممن يرون االنقباض من إتيان السلطان 
بن املسيب الذي كان حيمل على قبيصة ملخالطة  (3)واالحرتاز عن خمالطته، منهم سعيد

 ؛ ألنه كان على الضّد منه يف ذلك، فقد كان منافراً هلم.(4)السلطان
 :وفاته 

أمجع على أن وفاته   (5)ديد سنة وفاته ابلرغم من أن أغلبهماختلف العلماء يف حت
 .(6)كانت سنة ست ومثانني. أما حيىي بن معني فقد أورد: أنه تويف سنة سبع ومثانني
 .(7)وروي عن علي بن عبد هللا التميمي وأبو عمر الضرير: سنة مثان ومثانني

 .(8)وروي عن أيب احلسن املدائين: أنه تويف سنة تسع ومثانني
 .(9)وقيل: سنة ست وتسعني

ونستطيع أن نستنتج أن وفاته كانت يف دمشق سنة ست ومثانني للهجرة، وذلك 
 (10)أنه يف سنة مخس ومثانني حاول اخلليفة عبد امللك بن مروان خلع أخيه عبد العزيز

                                 
( وصححه األلباين. ولفظ أمحد يف املسند، رقم 2256رقم )جزء من حديث ابن عباس، رواه الرتمذي، ( 1)

( )من أتى السلطان افتنت(، وهذا ِلَمن دخل ُمداهنًة، ومن دخل 2859( وأيب داود، رقم )3362)
رقم  3/182آمراً انهياً وانصحاً، فكان دخوله أفضل )انظر: حاشية مسند اإلمام أمحد للسندي 

(1804.) 

 .460، 459، 3/458انظر: اآلداب الشرعية ( 2)

سعيد بن املسيب بن حْزن، القرشي املخزومي، أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن ( 3)
 (.241مرسالته أصّح املراسيل، مات بعد التسعني، وقد انهز الثمانني. )تقريب التهذيب ص 

 .11/93التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ( 4)

: اهليثم بن عدي، وعلي بن املديين، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وحيىي بن ُبَكري، والفاّلس، منهم( 5)
، 49/262، واتريخ دمشق 309، وطبقاته ص 292والواقدي، وخليفة ... )انظر: اتريخ خليفة ص 

 (.4/283، وسري أعالم النبالء 23/480، وهتذيب الكمال 62، وطبقات الفقهاء ص 263

، وهتذيب التهذيب 23/480، وهتذيب الكمال 49/263، واتريخ دمشق 62فقهاء ص طبقات ال( 6)
8/347. 

 .4/283، وسري أعالم النبالء 23/481، وهتذيب الكمال 49/252انظر: اتريخ دمشق ( 7)

 .23/481، وهتذيب الكمال 49/264اتريخ دمشق ( 8)

 .8/347، وهتذيب التهذيب 23/481هتذيب الكمال ( 9)

زيز بن مروان بن احلكم، أبو األْصَبغ، والد عمر بن عبد العزيز، أّمره أبوه على مصر فأقام هبا عبد الع( 10)
 (.359أكثر من عشرين سنة، وكان صدوقاً، مات بعد الثمانني )تقريب التهذيب ص 
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عن والية العهد وتولية ابنه الوليد، وقد كان لقبيصة ابن ذؤيب دور كبري يف عدم خلعه، 
، ودخل (1)د تويف عبد العزيز بن مروان يف شهر مجادى األوىل سنة مخس ومثاننيوق

 قبيصة على عبد امللك خيربه بذلك.
وبعد مضي سنة وأربعة أشهر أي يف شهر شوال سنة ست ومثانني تويف اخلليفة 

 .(2)عبد امللك رمحه هللا
صادر التارخيية، ولو سّلمنا أن قبيصة بقي بعد عهد عبد امللك لورد له ذكر يف امل

 وهذا مما مل أعثر عليه يف املصادر اليت وقفت عليها.
 

 املطلب الثاين: منزلته عند اخلليفة عبد امللك:
ُعرف رمحه هللا بصدقه وعّفته وأمانته، فحظي بتقريب اخلليفة عبد امللك له 

الربيد، فكان إذا َوىّل رجاًل الربيد، سأل عن صدقه وعّفته وأمانته،  وتوليته على ديوان
وقال: َإّن كذبه يشكُك يف صدقه، وشّره حيمله على كتمان احلق، وعجلته هتجم به على 

 .(3)ما ينُدمه ويؤمثه
وكان هلذا الديوان مهمتان رئيسيتان، األوىل: نقل الرسائل من دار اخلالفة وإليها. 

موظفي هذا الديوان كانوا ُعيون اخلليفة يراقبون له الوالة والعمال وأعماهلم، والثانية: أن 
ويرفعون إىل اخللفية تقارير بكل ما يصل إىل علمهم من ذلك عرب القائم على هذا 

الديوان وهو قبيصة رمحه هللا، حىت يكون اخلليفة على علم أبحوال الوالايت وبكل ما 
 .(4)يدور فيها

ر الذي كان يقوم به قبيصة رمحه هللا كان عبد امللك يوصي وألمهية هذا الدو 
أبن ال حُيَْجب عنه قبيصة يف أي ساعة جاء، وقال هلم: )ال حُيْجب قبيصة أي  (5)ُحّجابه

ساعة جاء من ليل أو هنار، إذ كنُت خالياً أو كان عندي رجل واحد، وإن كنُت عند 
 .(6)النساء ُأْدِخَل اجمللَس مث ُأعلمُت مبكانه(

                                 
 .413، 6/412، واتريخ الطربي 5/236الطبقات الكربى ( 1)

 .5/235ى ، والطبقات الكرب 292انظر: اتريخ خليفة ص ( 2)

 .344، والشهب الالمعة ص 1/278هبجة اجملالس ( 3)

 .563، 562انظر: العامل اإلسالمي يف العصر األموي ص ( 4)

 .68/16، واتريخ دمشق 299منهم: أبو يوسف مواله. )اتريخ خليفة ص ( 5)

 .5/234الطبقات الكربى ( 6)
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: )ولّيتك ما خلف ابيب إال أربعة: املؤذن فإنه داع (1)وقال حلاجبه ابن الزعيزعة
إىل هللا فال حجاب عليه، وطارق الليل فإنه لو وجد خريًا لنام، والربيد مىت جاء من ليل 

 .(2)أو هنار فال حُيجب، ورمبا أفسد على القوم تدبري سَنتهم َحْبسهم الربيد ساعة ...(
ألخبار قبل عبد امللك فيقرأ الُكتب قبله، مث أييت هبا منشورة إىل وكانت أتتيه ا

 .(3)عبد امللك فيقرؤها إعظاماً لقبيصة
أول من أنشأ يف اخلالفة اإلسالمية نظاماً للربيد، وحّسنه عبد  وكان معاوية 

، فاستخدمه عمال الدولة للرحالت السريعة، ونقل (4)وأحكم تنظيمه -رمحه هللا-امللك 
ت العسكرية على وجه السرعة، إبشراف ومتابعة قبيصة رمحه هللا ابعتباره القوا

 .(5)الشخصية اليت واّلها عبد امللك أمر الربيد، وكان يعربَّ عنه بصاحب الربيد
ومما زاد من مكانته عند عبد امللك أن مجع له مع الكتابة والربيد عددًا من 

كَّ  ، ضمن كالم له أمجل فيه ما يتمتع به (6)ةاملهام، ذكر منها ابن سعد: اخلامت، والسِّ
قبيصة من منزلة رفيعة عند عبد امللك، فقال: وكان قبيصة حتّول إىل الشام، فكان آثر 
الناس عند عبد امللك، وكان على خامت عبد امللك وكان الربيد إليه، فكان يقرأ الكتب 

 .(7)إذا وردت، مث يُْدخلها على عبد امللك فيخربه مبا فيها
 عبد امللك قبيصة منه، وأكرمه وأجله، وأمر له مبنزل بباب الربيد يف موضع أدىن

يف قلب عاصمة اخلالفة حىت يكون قريباً منه، وهذا مما ال بد أن يتيح له  (8)دار احلكم
 فرصة للتأثري يف الساسية أكثر مما لو سكن يف األطراف.

                                 
 مل أقف على ترمجته.( 1)

 .237األوائل ص ( 2)

 .5/234لكربى الطبقات ا( 3)

 .271، ونظم احلكم واإلدارة يف الدولة اإلسالمية ص 237األوائل ص ( 4)

 .284، واإلدارة يف العصر األموي ص 14/371انظر: صبح األعشى ( 5)

ة: وظيفة دينية، يقوم صاحبها على النظر يف النقود املتعامل هبا بني الناس وحفظها مما يداخلها من ( 6) كَّ السِّ
 (.47قص. )إكليل الكرامة ص الغش أو النّ 

، وطبقات علماء احلديث 21/62، وانظر ملك املهام يف خمتصر اتريخ دمشق 5/234الطبقات الكربى ( 7)
1/120. 

 .49/250انظر: اتريخ دمشق ( 8)
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ب أخت قبيصة، وأنه بنت ذؤي (1)وذكر البالذري: أن عبد امللك تزوج أم احلكم
. وهبذه املصاهرة أصبح لقبيصة مكانة (2)مسى أحد أبنائه قبيصة ابسم قبيصة بن ذؤيب

 خاصة عند عبد امللك.
الدافع  -الكتابة، والربيد، واخلامت والسكة-وكان لتلك املهام القيادية اليت تواّلها 

عبد امللك على استقامة  ، فأعان(3)القوي يف الشّد من أزر اخلليفة والقيام مبهام الوزير
 أمره، وكان له مستشاراً ومساعدًا يف إدارة دولته وتصريف شؤوهنا.

 املطلب الثالث: التأثري السياسي لقبيصة يف عهد عبد امللك:
ركة يف إدارة شؤون الدولة، متكن قبيصة من خالل تلك املنزلة الرفيعة من املشا

 وأسهم آبرائه السديدة يف صنع القرار السياسي لعدد من القضااي، منها:
 بن احلنفية: (4)أتثريه يف قبول عبد امللك بيعة حممد -1

كان حممد بن احلنفية قد اعتزل كالًّ من عبد امللك وعبد هللا بن الزبري بسبب 
ألحد منهما حىت جيتمع عليه املسلمون، فلما الفتنة اليت وقعت بينهما، وامتنع أن يبايع 

اجتمع الناس على عبد امللك سنة ثالث وسبعني، كتب ابن احلنفية إىل عبد امللك كتاابً 
 جاء فيه:

)فلما أفضى هذا األمر إليك وابيعَك الناس كنُت كرجٍل منهم أدخل يف صاحل ما 
ليك ببيعيت، ورأيت الناس قد لك، وبعثُت إ (5)دخلوا فيه، فقد ابيعُتك، وابيعُت احلجاج

اجتمعوا عليك، وحنب أن أتمننا وتعطينا ميثاقاً على الوفاء، فإن الغدر ال خري فيه، فإن 
أبيت فإن أرض هللا واسعة(، فلما جاء الكتاب عبد امللك، وقرأه، قال قبيصة لعبد 

نرى أن تكتب امللك: )ما لك عليه سبيل، ولو أراد فتقاً لقدر عليه، ولقد َسلَّم وابيع، ف
له ابلعهد وامليثاق واألمان له وألصحابه. ففعل(، وكتب إليه عبد امللك ابلعهد وامليثاق، 

 .(6)وكتب إىل احلجاج أيمره حبسن جواره وإكرامه

                                 
أم احلكم بنت ذؤيب أم زوجة عبد امللك: أم أيوب بنت عمرو بن عثمان  5/224ويف الطبقات الكربى ( 1)

 بن عفان.

 )حتقيق سهيل زكار، ورايض زركلي(. 7/199،196أنساب األشراف ( 2)

 .4/282وصفه الذهيب ابلوزير للخليفة عبد امللك، سري أعالم النبالء ( 3)

حممد بن علي بن أيب طالب، أبو القاسم، املدين، ثقة عامل، مات بعد الثمانني )تقريب التهذيب ص ( 4)
497.) 

 بد امللك على احلجاز.يعين: ابيع احلجاج أمرياً لع( 5)

 .54/351عن الواقدي، ونقله ابن عساكر يف اتريخ دمشق  5/111الطبقات الكربى ( 6)
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 إصالح بطانة عبد امللك بتقريب العلماء له: -2
رحل اإلمام الفقيه احلافظ حممد بن ممسلم الزهري من املدينة إىل دمشق سنة 

، (1)ني ومثانني للهجرة، زمان خروج ابن األشعث وعبد امللك يومئذ مشغول بشأنهاثنت
، فتعرف عليه قبيصة مث انطلق به (2)واتصل بقبيصة وجالسه مّدة قبل اتصاله بعبد امللك

 .(3)إىل عبد امللك وأدخله عليه، ففرض له اخلليفة ووصله وصار من أصحابه
 ة اتصال الزهري خبلفاء بين أمية.وقد كانت صلته هذه على يد قبيصة بداي

وكان هذا من قبيصة ليس حرصاً على مصلحة الزهري فحسب، بل كان مهه 
إصالح بطانة عبد امللك، وتكثري أهل العلم والصالح يف بالطه، مما سيكون له أثر يف 

 .(4)توجيه سياسة الدولة حنو األصلح ابلتأثري على عبد امللك من قبل جلسائه وبطانته
 
 ثري يف موقف عبد امللك عزل أخيه عن والية العهد:التأ -3

كان مروان بن احلكم قد عهد ابألمر من بعده إىل ابنه عبد امللك مث من بعده إىل 
ابنه عبد العزيز ووالّه إمرة الداير املصرية يف سنة مخس وستني، وبعد وفاة مروان متت 

من قبل املؤيدين لبين أمية مث   البيعة البنه عبد امللك وبوالية العهد ألخيه عبد العزيز
بن الزبري سنة ثالث  (5)كانت البيعة له ابخلالفة من عموم املسلمني بعد مقتل عبد هللا

 وسبعني.
ويف سنة مخس ومثانني عزم عبد امللك على عزل أخيه عن والية العهد وإمارة 

قبيصة بن ذؤيب  ، إال أن(6)مصر ابلُكلِّية، وجيعل والية العهد من بعده يف أوالده وعقبه
، ولعل املوت (7)هناه عن ذلك، وقال: )ال تفعل هذا، فإنك تَبعث به عليك صواتً نّعاراً 

، فكّف عبد امللك عن ذلك. وبعد مّدة جاء الربيد بوفاة عبد (8)أيتيه فتسرتيح منه(
                                 

 .55/305، واتريخ دمشق 2/1004، والتاريخ األوسط 1/629انظر: املعرفة والتاريخ ( 1)

 .5/329سري أعالم النبالء ( 2)

 .447، واملعارف ص 7/447انظر الطبقات الكربى ( 3)

 .143، 141ر العلماء يف احلياة السياسية يف الدولة األموية صأث( 4)

عبد هللا بن الزبري بن العوام القرشي األسدي، أبو بكر، كان أول مولود يف اإلسالم ابملدينة من املهاجرين، ( 5)
 (.303قُِتل يف ذي احلجة سنة ثالث وسبعني )تقريب التهذيب ص 

 .363، 12/362البداية والنهاية ، و 413، 6/412انظر: اتريخ الطربي ( 6)

 (.2/832نّعارًا: سعاًء يف الفنت، يقال: ما كانت فتنة إال نعر فيها فالن، أي: هنض فيها. )الصحاح ( 7)

 .36/352، واتريخ دمشق 5/233الطبقات الكربى ( 8)
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ري املؤمنني يف ، مث دخل على عبد امللك، فقال: )آجرك هللا اي أم(1)العزيز فقرأه قبيصة
أخيك. قال: وهل تويف؟ قال: نعم. فاسرتجع عبد امللك، مث أقبل على روح بن زنباع، 

 .(2)وقال: أاب ُزرعة! كفاان هللا ما كنّا نريد، وما أمجعنا عليه ...(
وال شك أّن ما عزم عليه عبد امللك من حماولة عزل أخيه إجراء سياسي خطري كان ميكن 

وية خلطر التصدع والفتنة، السيما وأن ليس له ما يربره إذا ال يؤخذ أن يُعرض الدولة األم
على عبد العزيز بن مروان يف شيء من أموره ما يدعو لذلك، لكن هللا كفى ووقى األمة 

 .(3)من مغبة ذلك، بنهي قبيصة لعبد امللك أواًل، وبوفاة عبد العزيز بن مروان اثنياً 

                                 
 ، بتصرف.36/352، واتريخ دمشق 5/234الطبقات الكربى ( 1)

 .5/234الطبقات الكربى ( 2)

 .136أثر العلماء يف احلياة السياسية يف الدولة األموية ص ( 3)
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 اخلامتة:
يق هللا تعاىل وعونه مت هذا البحث، ويف هنايته حيسن أن أذكر أبرز نتائجه، بتوف
 فمن ذلك:

أن اختاذ البطانة من طبيعة اخلالفة وامللك، وأن منها من أيمر اخلليفة  -1
ابخلري ويعني عليه، ومنها ما يشري بشّر ويدعو إليه، لذا حض اإلسالم والة األمور على 

والصالح واألمانة واخلشية من هللا تعاىل؛ ألن من اجتمعت اختاذ البطانة من أهل التقوى 
فيه هذه اخلصال كان مظّنة للخري يف مشورته إن استشري، ويف اقرتاحه إن طلب منه 
ذلك، فهو ال حيث إال على اخلري، وال يُذَكِّر إال ابخلري، وال يعني إال على فعل اخلري، 

 يته.وإذا اسرتعي نقل للراعي الصورة الصادقة عن رع
أن توافر البطانة الصاحلة للحاكم دليل على أن هللا تعاىل أراد اخلري  -2

ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ ابلراعي والرعينة يف الدنيا واآلخرة، وهذا فضل من هللا تعاىل 

، وأن إبعاد احلاكم هلا، وعدم مساعه (1)چۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
 وإنصاته منها دليل على حرمانه من التوفيق للخري.

فة عبد امللك اإلشراف التام على إدارة الدولة وضبط أعماهلا، حقق اخللي -3
واعتىن مبؤسساهتا اإلدارية املختلفة. ودقق يف اختيار القائمني على الدواوين، فكان ال 
يويلِّ عليها إال أوثق الناس عنده، ويالحظ أن بعضهم قد توىل دواوين اخلامت والربيد 

ة، مثل قبيصة بن ذؤيب، حىت صار أبعماله ال يقّل والرسائل، ملكانته العالية لدى اخلليف
 أهيمًة عن الوزير يف العصر العباسي.

أثّر قبيصة يف صنع القرار السياسي يف عهد عبد امللك أتثريًا إجيابياً لصاحل األمة، أما 
القرارات اليت صدر عنها أفعال خمالفة فهي قرارات فردية اختذها عبد امللك بنفسه، أو 

 انة السيئة.بتأثري البط
 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 

                                 
 .105سورة البقرة، اآلية ( 1)
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 ثبت املصادر واملراجع
 أواًل: املصادر:

األحكام السلطانية والوالية الدينية: أبو احلسن علي بن حممد املاوردي، دار  -1
 ه .1405الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

اب الشرعية: عبد هللا بن حممد بن مفلح، حتقيق: شعيب األرنؤوط وعمر اآلد -2
 ه .1419القيام، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثالثة، 

أسد الغابة يف معرفة الصحابة: أبو احلسن علي بن حممد ابن األثري، دار الفكر،  -3
 ه .1409بريوت، 

د بن علي العسقالين، دار اإلصابة يف متييز الصحابة: أبو الفضل شهاب الدين أمح -4
 الكتب العلمية، بريوت )د.ت(.

إكليل الكرامة يف تبيان مقاصد اإلمامة: صديق حسن خان، عناية: جمموعة من  -5
 ه .1411األساتذة، الطبعة األوىل، 

اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف: أبو نصر علي ابن هبة هللا ابن  -6
ن حيىي املعلمي، نشر حممد أمني دمج، بريوت، ماكوال، تصحيح: عبد الرمحن ب

 الطبعة الثانية، )د.ت(.
أنساب األشراف: أمحد بن حيىي بن واضح، حتقيق: سهيل زكار ورايض زركلي، دار  -7

 ه .1417الفكر، بريوت، 
األوائل: أبو هالل العسكري، حتقيق: حممد السيد الوكيل، دار البشري، مصر،  -8

 ه .1408الطبعة الثانية، 
ة اجملتهد وهناية املقتصد: حممد بن أمحد ابن رشد القرطيب، دار املعرفة، الطبعة بداي -9

 ه .1402السادسة، 
البداية والنهاية: أبو الفداء إمساعيل بن كثري، حتقيق: عبد هللا الرتكي ابلتعاون مع  -10

مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر، هجر، الطبعة األوىل، 
 ه .1417

ئع السلك يف طبائع امللك: أبو عبد هللا حممد بن علي املشهور اببن األزرق، بدا -11
حتقيق: علي سامي النشار، دار السالم للطباعة والنشر، مصر، الطبعة األوىل، 

 ه .1429
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بذل اجملهود يف حّل أيب داود: خليل أمحد السهارنفوري، دار الكتب العلمية،  -12
 بريوت، )د.ت(.

جالس: أبو عمر يوسف بن عبد الرب، حتقيق: حممد موسى هبجة اجملالس وأنس املُ  -13
 م.1981اخلويل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 

البيان والتبيني: أبو عثمان عمرو بن حبر، حتقيق: عبد السالم هارون، دار الفكر،  -14
 ه .1388بريوت، الطبعة الرابعة، 

الزبيدي، حتقيق: علي هالل اتج العروس من جواهر القاموس: حممد املرتضى  -15
وعبد الستار أمحد فراج وآخرين، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 

 ه .1421الكويت، الطبعة األوىل، 
اتريخ أيب زرعة: أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي، حتقيق: شكر هللا بن  -16

 ه .1400نعمة هللا، جممع اللغة العربية، دمشق، 
: حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، مكتبة التاريخ الصغري -17

 ه .1397الرتاث، القاهرة، 
التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة: أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب،  -18

 ه .1424حتقيق: صالح بن فتحي هلل، مطبعة الفاروق مصر، الطبعة األوىل، 
لي اخلطيب، دار الكتاب العريب، بريوت، اتريخ بغداد: أبو بكر أمحد بن ع -19

 )د.ت(.
اتريخ خليفة بن خياط: خليفة بن خياط العصفري، حتقيق: أكرم ضياء العمري،  -20

 ه .1410دار طيبة، الرايض، الطبعة الثانية، 
اتريخ مدينة دمشق: أبو القاسم علي بن القاسم بن عساكر، حتقيق: حمب الدين  -21

 ه .1418لطبعة األوىل، عمر غرامة العمروي، دار الفكر، ا
التبيان يف تفسري غريب القرآن: شهاب الدين أمحد بن حممد بن عماد املعروف  -22

اببن اهلائم، حتقيق: ضاحي عبد الباقي حممد، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
 م.2003الطبعة األوىل، 

التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة: مشس الدين السخاوي، عين بطبعه ونشره:  -23
 ه .1399طرابزوين احلسيين،  أسعد
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من احلرف  ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول هللا  -24
والعمالت الشرعية: علي بن حممد اخلزاعي، حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب 

 ه .1405اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
املنذري، الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي  -25

حتقيق: خنبة من العلماء، دار ابن كثري ودار الكلم الطيب، دمشق، الطبعة األوىل، 
 ه .1414

تفسري التحرير والتنوير: حممد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس،  -26
 م.1984الطبعة الثانية، 

بة من تفسري القرآن العظزمي: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري، صححها: خن -27
 العلماء، دار إحياء الكتب العربية، مصر، )د.ت(.

والصحابة والتابعني: عبد الرمحن  تفسري القرآن العظيم مسندًا عن رسول هللا  -28
حممد بن إدريس الرازي، حتقيق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار البار، مكة 

 ه .1417املكرمة، الطبعة األوىل، 
غي، مصطفى البايب احلليب، مصر، الطبعة تفسري املراغي: أمحد مصطفى املرا -29

 ه .1365األوىل: 
تفسري آايت األحكام: عبد القادر شيبة احلمد، مؤسسة علوم القرآن، دمشق،  -30

 ه .1432الطبعة الثالثة، 
تفسري غريب القرآن: عز الدين حممد بن إمساعيل الصنعاين، حتقيق: حممد صبحي  -31

 ه .1421 حالق، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،
تقريب التهذيب: أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  -32

 ه .1406قدم له دراسة وافية: حممد عوامة، دار الرشيد، سوراي، الطبعة األوىل، 
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الرب، حتقيق:  -33

 ه .1386رة األوقاف املغربية، مصطفى العلوي وحممد البكري، وزا
 م.1965التنبيه واإلشراف: أبو احلسن علي بن احلسني، مكتبة خياط، لبنان،  -34
هتذيب األمساء واللغات: حيىي بن شرف النووي، املطبعة املنريية، القاهرة،  -35

 )د.ت(.
هتذيب التهذيب: احلافظ أمحد بن علي بن حجر، دار صادر، بريوت، الطبعة  -36

 ه .1325األوىل، 
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هتذيب الرايسة وترتيب السياسة: أبو عبد هللا حممد بن علي القلعي، حتقيق:  -37
 ه .1405إبراهيم يوسف عجو، مكتبة املنار، األردن، الطبعة األوىل، 

هتذيب الكمال: احلافظ مجال الدين يوسف املزي، حتقيق: بشار عواد معروف،  -38
 ه .1406مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة، 

ريخ دمشق: احلافظ علي بن احلسن املعروف اببن عساكر، هذبه ورتبه: هتذيب ات -39
 ه .1407عبد القادر بدران، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 

الثقات: احلافظ حممد بن حبان، دائرة املعارف العثمانية، اهلند، الطبعة األوىل،  -40
 ه .1393

جعفر حممد بن جرير الطربي، حتقيق: عبد جامع البيان عن أتويل آي القرآن: أبو  -41
 هللا الرتكي، دار هجر، القاهرة، )د.ت(.

جامع التحصيل يف أحكام املراسيل: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي العالئي،  -42
حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي، عامل الكتب، بريوت، الطبعة الثانية، 

 ه .1407
رتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر، اجلامع الصحيح: أبو عيسى حممد بن عيسى ال -43

 ه .1398مكتبة مصطفى احلليب، مصر، الطبعة الثانية، 
اجلامع ألحكام القرآن واملبنيِّ ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان: أبو عبد هللا  -44

حممد بن أمحد القرطيب، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، 
 .1418وىل، مكتبة العبيكان، الرايض، الطبعة األ

مجهرة أنساب العرب: أبو حممد علي بن حممد ابن حزم، راجعه وضبط أعالمه:  -45
 ه .1401جلنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

اجلوهر الثمني يف سرية اخللفاء والسالطني: إبراهيم بن حممد بن أيدمر العالئي،  -46
 جامعة أم القرى، مكة املكرمة، )د.ت(.حتقيق: عبد الفتاح عاشور وأمحد دراج، 

حاشية مسند اإلمام أمحد: أبو احلسن حممد بن عبد اهلادي السندي، حتقيق: نور  -47
 ه .1428الدين طالب، وزارة األوقاف، قطر، الطبعة األوىل، 

ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب: حممد بن علي األثيويب، دار املعراج الدولية،  -48
 ه .1416، الرايض، الطبعة األوىل

سراج امللوك: أبو بكر حممد بن الوليد الطرطوشي، حتقيق: حممد فتحي أبو بكر،  -49
 ه .1414تقدمي: شوقي ضيف، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 
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السنن: أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، تعليق: عزت عبيد دعاس  -50
  .ه1394وعادل السيد، دار احلديث، محص، الطبعة األوىل، 

السنن: أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ابن ماجة، حتقيق: حممد فؤاد عبد  -51
 ه .1351الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

السنن: أمحد بن شعيب بن علي النسائي، حكم على أحاديثه وآاثره وعلق  -52
 عليه،: حممد انصر الدين األلباين، واعتىن به: مشهور حسن سلمان، مكتبة

 ه .1417املعارف، الرايض، الطبعة األوىل، 
سري أعالم النبالء: مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق: خنبة من العلماء،  -53

 ه .1405مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثالثة، 
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: أبو الفالح عبد احلي بن أمحد احلنبلي، دار  -54

 ه .1399ت، الطبعة الثانية، إحياء الرتاث العريب، بريو 
شرح مقامات احلريري: أبو العباس أمحد بن عبد املؤمن الشريشي، حتقيق: حممد  -55

 ه .1413أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، لبنان، 
الشهب الالمعة يف السياسة النافعة: أبو القاسم بن رضوان املالقي، حتقيق: علي  -56

 ه .1404لبيضاء، الطبعة األوىل، سامي النشار، دار الثقافة، الدار ا
صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء: أبو العباس أمحد بن علي القلقشندي، اهليئة  -57

 ه .1348املصرية للكتاب، القاهرة، 
الصحاح: اتج اللغة وصحاح العربية: إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: أمحد  -58

 ه .1404عبد الغفور عطار، دار العلم، بريوت، الطبعة الثالثة، 
الصمت وآداب اللسان: أبو بكر عبد هللا بن حممد بن عبيد بن أيب الدنيا،  -59

حتقيق: أبو إسحاق احلويين، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 
 ه .1410

الصواعق املرسلة: أبو عبد هللا بن أيب بكر الشهري اببن قيم اجلوزية، حتقيق: علي  -60
 ه .1412صمة، الرايض، الطبعة الثانية، بن حممد الدخيل هللا، دار العا

طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشريازي، حتقيق: إحسان عباس، الطبعة الثانية،  -61
 ه .1401

 ه .1388الطبقات الكربى: حممد بن سعد بن منيع، دار صادر، بريوت،  -62
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طبقات علماء احلديث: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي الصاحلي،  -63
 ه .1406م البوشي وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بريوت، حتقيق: أكر 

الطبقات: خليفة بن خياط، حتقيق: أكرم ضياء العمري، دار طيبة، الرايض،  -64
 ه .1402الطبعة الثانية، 

عجالة املبدى وفضالة املنتهى يف النسب: أبو بكر حممد بن أيب عثمان اهلمداين،  -65
للشؤون الطباعة األمريية، القاهرة، الطبعة  حتقيق: عبد هللا كنون، اهليئة العامة

 ه .1393الثانية، 
العقد الفريد: أبو عمر أمحد بن حممد األندلسي، عين به: أمحد أمني وإبراهيم  -66

 ه .1381األبياري، مطبعة جلنة التأليف والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، 
فى األعطمي، العلل: علي بن عبد هللا بن جعفر املديين، حتقيق: حممد مصط -67

 املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، )د.ت(.
عون املعبود شرح سنن أيب داود، مع شرح احلافظ ابن قيم اجلوزية: حممد مشس  -68

احلق العظيم آابدي، حتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان، املكتبة السلفية، املدينة، 
 ه .1388الطبعة الثانية، 

مسلم الدينوري، شرح وتعليق: حممد عيون األخبار: أبو حممد عبد هللا بن  -69
 ه .1406قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

غريب احلديث: أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي، حتقيق: عبد املعطي  -70
 ه .1405أمني قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

ن إبراهيم، حتقيق: عبد الكرمي إبراهيم غريب احلديث: أبو سليمان محد بن حممد ب -71
الغرابوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النيب، جامعة أم القرى، مكة 

 ه .1422املكرمة، الطبعة الثانية، 
الفائق يف غريب احلديث: أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، حتقيق: حممد  -72

ريوت، الطبعة الثانية، علي البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ب
 ه.1414

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن  -73
حجر العسقالين، ترتيب وترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، إخراج وتصحيح: حمب 

 ه.1379الدين اخلطيب، دار املعرفة، بريوت، 
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يق: إحسان عباس، دار فوات الوفيات والذيل عليها: حممد بن شاكر الكتيب، حتق -74
 ه .1393صادر، بريوت، 

الكامل يف التاريخ: أبو احلسن علي نب حممد بن األثري، عين به خنبة من العلماء،  -75
 ه .1403دار الكتاب العريب، بريوت، 

الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب ابن موسى  -76
ش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، الكفوي، قابله وأعده للطبع: عدانن دروي

 ه .1419بريوت، الطبعة الثانية، 
الكىن واألمساء: أبو بشر حممد بن أمحد الدواليب، دار الكتب العلمية، بريوت،  -77

 ه .1403الطبعة الثانية، 
الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري: مشس الدين حممد ابن يوسف بن  -78

 ه .1430ريوت، الطبعة األوىل، علي الكرماين، دار إحياء الرتاث، ب
لسان العرب: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، حتقيق: عبد هللا  -79

علي الكبري وآخرين، طبعة حمققة بفهارس تفصيلية، دار املعارف، مصر، 
 ه .1401

مآثر األانفة يف معامل اخلالفة: أبو العباس أمحد بن علي القلقشندي، حتقيق: عبد  -80
 ه .1400أمحد فراج، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل: الستار 

اجملموع شرح املهذب للشريازي: أبو زكراي حمي الدين بن شرف النووي، حتقيق:  -81
 ه .1426حممد جنيب املطيعي، دار الكتب العلمية، الرايض، 

جمموع فتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم احلراين، مجع وترتيب:  -82
الرمحن بن حممد بن قاسم، الرائسة العامة لشؤون احلرمني، الرايض، عبد 

 ه .1381
احملرب: البن حبيب أبو جعفر حممد بن حبيب، اعتىن بتصحيحه: إيلزه ليخنت،  -83

 ه .1361املكتب التجاري للطباعة والنشر، بريوت، 
ي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: أبو حممد عبد احلق بن عطية األندلس -84

حتقيق وتعليق: عبد العال السيد إبراهيم وآخرين، دار العلوم، الدوحة، الطبعة 
 ه .1398األوىل، 

احمللى: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم، حتقيق: حممد منري الدمشقي،  -85
 ه .1352إدارة الطباعة املنريية، مصر، الطبعة األوىل، 
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بن منظور، حتقيق: نسيب خمتصر اتريخ دمشق: حممد بن مكرم املعروف اب -86
 ه .1405نشاوي، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، 

املستدرك على الصحيحني: أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري، دار احلرمني،  -87
 ه .1417القاهرة، الطبعة األوىل، 

املسند: اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار احلديث، القاهرة،  -88
 ه .1416، الطبعة األوىل

املسند: اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: خنبة من العلماء إبشراف عبد هللا بن عبد  -89
 ه .1414احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

املصنف: أبو بكر عبد هللا بن حممد ابن أيب شيبة، حتقيق: حممد عوامة، دار  -90
 ه .1427القبلة، جدة، الطبعة األوىل، 

رف: عبد هللا بن مسلم الدينوري، حتقيق: ثروة عكاشة، دار املعارف، املعا -91
 ه .1981القاهرة، الطبعة الرابعة، 

ري املعروف ابلزجاج، حتقيق:  -92 معاين القرآن وإعرابه: أبو إسحاق إبراهيم بن السَّ
 ه .1408عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، 

هللا ايقوت احلموي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  معجم البلدان: أبو عبد -93
 ه .1399

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار: مشس الدين حممد ابن أمحد  -94
الذهيب، حتقيق: خنبة من العلماء، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 

 ه .1408
ضياء العمري، مطبعة  املعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان الفسوي، حتقيق: أكرم -95

 ه .1394اإلرشاد، بغداد، 
املغين: موفق الدين بعد هللا بن أمحد بن قدامة، حتقيق: عبد هللا الرتكي وعبد  -96

 ه .1410الفتاح احللو، دار هجر، القاهرة، الطبعة األوىل، 
املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم  -97

خنبة من العلماء، دار ابن كثري ودار الكلم الطيب، دمشق،  القرطيب، حققه
 ه .1417الطبعة األوىل، 

املقتىن يف سرد الكىن: مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق: حممد صاحل  -98
 ه .1408مراد، اجلامعة اإلسالمية، املدينة، الطبعة األوىل، 
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تبة التجارية، القاهرة، املقدمة: ابن خلدون عبد الرمحن بن حممد املغريب، املك -99
 )د.ت(.

امللل والنحل: أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين، حتقيق: حممد سّيد   -100
 ه .1402كيالين، دار املعرفة، بريوت، 

منال الطالب يف شرح طوال الغرائب: أبو السعادات املبارك بن حممد بن األثري،  -101
 ه .1403ة املكرمة، حتقيق: حممود حممد الطناحي، جامعة أم القرى، مك

منهاج السنة: أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، حتقيق: حممد رشاد  -102
سامل، طبع ونشر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض، الطبعة 

 ه .1406األوىل، 
املوطأ: اإلمام مالك بن أنس، برواية حيىي الليثي، حتقيق: سليم اهلاليل، جمموعة  -103

 ه .1424، دبئ، الفرقان
نسب قريش: أبو عبد هللا املصعب بن عبد هللا الزبريي، عين بنشره والتعليق  -104

 م.1982عليه: ليفي بروفنسال، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، 
نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور: أبو احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي، دار  -105

 ه .1412الثانية، الكتاب اإلسالمي، القاهرة، الطبعة 
هناية األرب يف فنون األدب: أمحد بن عبد الوهاب بن حممد النويري، املؤسسة  -106

 ه .1374املصرية للطباعة والنشر، القاهرة، 
النهاية يف غريب احلديث: أبو السعادات حممد بن حممد بن األثري، حتقيق:  -107

وت، الطبعة طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناجي، املكتبة اإلسالمية، بري 
 ه .1388األوىل، 

الوزارء والكتاب: أبو عبد هللا حممد بن عبدوس اجلهشياري، حتقيق: خنبة من  -108
 ه .1400العلماء، مصطفى البايب احلليب، القاهرة، الطبعة الثانية، 

وفاء الوفاء: علي بن أمحد السمهودي، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد،  -109
 ه .1404لطبعة الرابعة، دار إحياء الرتاث العريب، ا

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس أمحد بن حممد املعروف اببن  -110
 ه .1398خلكان، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، 
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 اثنياً: املراجع احلديثة:
أبو بكر الطرطوشي العامل الزاهد: مجال الدين الشّيال، دار الكتاب العريب  -1

 ه .1388، القاهرة، للطباعة والنشر
أثر العلماء يف احلياة السياسية يف الدولة األموية: عبد هللا بن عبد الرمحن  -2

 ه .1424احلزعان، مكتبة الرشد، الرايض، الطبعة األوىل، 
األخالق اإلسالمية وأسسها: عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، دار القلم،  -3

 ه .1420دمشق، الطبعة اخلامسة، 
عصر األموي: جندة مخّاش، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، اإلدارة يف ال -4

 ه .1400
األعالم: خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة السادسنة،  -5

 م.1984بريوت، 
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: عبد الرمحن بن انصر السعدي، من  -6

 ه .1398املنورة،  مطبوعات اجلامعة اإلسالمية، املدينة
الدرر السنية يف األجوبة النجدية: مجع: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، مطابع  -7

 ه .1420شركة املدينة، جدة، الطبعة األوىل، 
دور احملدثني والفقهاء يف الدولة األموية: فاضل غزاي عبد، حبث نشر يف جملة  -8

، اتريخ قبول 2العدد  ،3أحباث كلية الرتبية األساسية، جامعة املوصل، اجمللد 
 م.20/12/2005النشر 

رجاء بن حيوة ومكانته يف العصر األموي: عزة شهاب أمحد، حبث نشر يف جملة  -9
 م.2008، السنة الرابعة، شهر آب 11، العدد 4ُسّر من رأى، اجمللد 

روح بن زنباع وأثره يف السياسة األموية: أزهار هادي فاضل،، حبث نشر يف جملة  -10
، اتريخ قبول النشر 2، العدد 15لم، جامعة املوصل، اجمللد الرتبية والع

 م.13/1/2008
صحيح سنن أيب داود: حممد انصر الدين األلباين، مكتب الرتبية العريب لدول  -11

 ه .1408اخلليج، الطبعة األوىل، 
صفحة من تراثنا: البطانة الصاحلة: حسن حممد عبه جي، حبث نشر يف جملة  -12

 ه .1423، شعبان، 243األمن واحلياة، العدد 
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صناعة الكتابة وتطورها يف العصور اإلسالمية: أمحد السيد دراج، األمانة العامة  -13
 ه .1401لرابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، 

عبد امللك بن مروان موحد الدولة العربية، حياته وعصره: حممد ضياء الدين  -14
  .ه1381الريس، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مصر، 

عبد امللك بن مروان انقدًا: علي كمال الدين الفهادي، حبث نشر يف جملة الرتبية  -15
 م.2005، السنة 6، العدد 12والعلم، جامعة املوصل، اجمللد 

عصر اخلالفة الراشدة: أكرم ضياء العمري، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة،  -16
 ه .1414الطبعة األوىل، 

بد امللك: عبد هللا بن صاحل العريين، دار كنوز إشبيليا، العطاء النقدي للخليفة ع -17
 ه .1431الرايض، الطبعة األوىل، 

العلم اإلسالمي يف العصر األموي دراسة سياسية: عبد الشايف حممد عبد  -18
 ه .1404اللطيف، دار الوفاء للطباعة، القاهرة، الطبعة األوىل، 

طيف بن عبد هللا آل الشيخ، مشاهري علماء جند وغريهم: عبد الرمحن بن عبد الل -19
 ه .1394دار اليمامة، الرايض، الطبعة الثانية، 

املعلم األثرية يف السنة والسرية: حممد حممد شراب، دار القلم دمشق والدار  -20
 ه .1411الشامية بريوت، الطبعة األوىل، 

 مؤدبوا اخللفاء يف العصر األموي: حممد صاحلية، حبث نشر يف اجمللة العربية للعومل -21
 م.1981، الكويت، 1، اجمللد 3اإلنسانية، العدد 

املوسوعة الفقهية: إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، الطبعة  -22
 ه .1404الثانية، 

النظم اإلسالمية، نشأهتا وتطورها: صبحي الصاحل، دار العلم للماليني، بريوت،  -23
 ه .1385

دراسة: عمر الشريف، معهد الدراسات نظم احلكم واإلدارة يف الدولة اإلسالمية  -24
 ه . 1411اإلسالمية، 
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