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المقدمظ
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا محمد سٌد األولٌن واألخرٌن
اما بعد.
يعد منصب القضاء منصب شريؼ ،وفيو فضؿ عظيـ لمف قوي عمى القياـ بو ،وقد قاـ بو النبي محمد ص
وبعض كبار الصحابة رض،وبعض األعالـ مف التابعيف فمف بعدىـ ،ففي القضاء العادؿ امر بالمعروؼ ونيي

عمي
عف المنكر ،ونصرة لممظموـ وعمـ القضاء مف اجؿ العموـ قد اًر ،وأعزىا مكاناً ،وأشرفيا ذك اًر  ،مقاـ
َ
،ومنصب نبوي بو الدماء تعصـ وتسفح ،واإلبضاع تحرـ وتنكح ،واألمواؿ يثبت ممكيا ويسمب ،والمعامالت يعمـ

مايجوز منيا وما يحرـ ويكره ويندب() 1

والدليؿ عمى أف عمـ القضاء ليس كغيره قولو ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ ))2

ومنو بعث الرسؿ ،وبالقياـ بو قامت السموات واألرض ،وجعمو عميو الصالة والسالـ مف النعـ التي يباح

الحؽ ورجؿ اّتاه اهلل
الحسد عمييا بقولو ((:ال حسد إال في اثنيف رجؿ اّتاه اهلل ماالً فسمطو عمى ىمكتو في
ً
الحكمة فيو يقضي بيا ويعمؿ بيا))3وعف ابف مسعود رض قاؿ))ألف اقضي يوماً أحب إلي مف عبادة سبعيف
سنة))،4فمذلؾ كاف العدؿ بيف الناس مف افضؿ أعماؿ البر وأعمى درجات االخرة ،قاؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ 5فأي األشياء اشرؼ مف محبة اهلل .
ونظ أر ألىمية موضوع القضاء فقد تـ أختياري لو وتضمف البحث مقدمة وتمييد وأربعة مباحث تناولت فييا

أسباب عزوؼ الفقياء عف تولي منصب القضاء في الدولة العربية األسإلمية ،وخاتمة بينت فييا أىـ نتائج

البحث،واعتمدت في كتابة بحثي ىذا عمى عدة مصادر ومراجع رصينة.

تمكيد
في القضاء فضؿ عظيـ لمف قوي عمى القياـ بو ،واداء الحؽ فيو ،ولذلؾ جعؿ اهلل فيو اج اًر مع الخطأ ،وألف

فيو ام اًر بالمعروؼ ونصرة لممظموـ وأداء الحؽ الى مستحقيو وردعاً لمظالـ عف ظممو ،واصالحاً بيف الناس
،وتخميصاً لبعضيـ مف بعض ،وذلؾ مف ابواب القرب ،ولذلؾ تواله النبي محمد ص واألنبياء قبمو ،فكانوا
يحكموف ألقواميـ وقد بعث النبي محمد ص عمي بف ابي طالب ض الى اليمف وبعث معاذ بف جبؿ 

قاضياً(.) 6

وأف تولي القضاء قد يكوف واجباً،وقد يكوف مباحاً ،وقد يحرـ،فيحرـ عمى مف تواله وىو جاىؿ بأحكاـ الشريعة

ويباح لمف كاف يحسف القضاء ويوجد غيره يقوـ بو ،ويجب عمى مف يحسنو واليوجد غيره يحكـ بيف الناس

ويقضي بينيـ ،قاؿ بف قدامة :والناس في القضاء عمى ثالثة اضرب :
36

عسوف الفقهاء عن تىيل القضاء يف العصرين األهىي والعباسي

أ.د.صاحل حسن م .م .رباب ذياب

منيـ مف اليجوز لو الدخوؿ فيو ،وىو مف اليحسنو ،وال يجتمع فيو شروطو ،فقد روي عف النبي محمد  انو

قاؿ ))القضاة ثالثة ،وذكر منيـ رجالً قضى بيف الناس بجيؿ فيو في النار ،وألف مف اليحسنو اليقدر عمى
العدؿ فيو فيأخذ الحؽ مف مستحقيو فيدفعو الى غيره (.)7

ومنيـ مف يجوز لو ،وال يجب عميو ،وىو مف كاف مف اىؿ العدالة واألجتياد ،ويوجد غيره مثمو فمو اف يمي

القضاء بحكـ حالو وصالحيتو ،واليجب عميو ألنو لـ يتعيف لو ،أي انو ال يستحب لو الدخوؿ فيو ،لما فيو مف
الخطر والغرور في تركو مف السالمة ،ولما ورد فيو مف التشديد والذـ ،وألف طريقة السمؼ األمتناع منو والتوقي

،قاؿ ابو عبداهلل بف حامد :اف كاف رجالً خامالً اليرجع اليو في االحكاـ واليعرؼ فاألولى لو توليو ليرجع اليو في

األحكاـ ويقوـ بو الحؽ،وينفع بو المسمموف ،واف مشيو اًر بيف الناس بالعمـ ،يرجع اليو في تعميـ العمـ والفتوى

،فاأل ولى االشتغاؿ بو ،فيكوف اولى مف سائر المكاسب ألنو قربة وطاعة ،والثالث مف يجب عميو وىو مف يصمح
لمقضاء ،وال يوجد سواه ،فيذا يتعيف عميو ،ألنو فرض كفاية ،اليقدر عمى القياـ بو غيره فيتعيف عميو ،كغسؿ
الميت وتكفينو ،وقد نقؿ عف أحمد بف حنبؿ مايدؿ عمى انو اليتعيف عميو فأنو سئؿ (:ىؿ يأثـ القاضي اذا لـ
يوجد غيره ،قاؿ :اليأثـ)).فيذا يحتمؿ انو يحمؿ عمى ظاىره في انو اليجب عميو ،لما فيو مف الخطر بنفسو ،فال

يمزمو األضرار بنفسو لنفع غيره ،ولذلؾ امتنع ابو قالبة( )8منو  ،قيؿ لو ليس غيرؾ ،ويحتمؿ اف يحمؿ عمى مف
لـ يمكنو القياـ بالواجب لظمـ السمطاف او غيره ،فأف احمد قاؿ:البد لمناس مف حاكـ ،أتذىب حقوؽ

الناس))(.)9وبعض أىؿ العمـ أجرى األحكاـ الخمسة في القضاء ،وىي التحريـ واأليجاب والندب والكراىة
واألباحة ،ولقد تييب الفقياء مف منصب القضاء عمى الرغـ مما عرفوا بو مف صفات تؤىمـ لمنيوض بيذه

الميمة التي التناط ألي كاف ،فقد وصفوا بالعمـ واألجتياد والتقوى والورع ،وغيرىا مف الصفات التي ترقى الى

جالؿ القضاء واىميتو ،اال اف اغمبيـ يبتعدوف ويعتذروف وكاف قسماً منيـ يبدي موقفاً صمباً تجاه ما تعرظوا لو

مف ضغوط (، )10فيـ اف القضاء عمؿ خطير ال تقوى أنفسيـ عمى احتمالو وال تقوى ضمائرىـ عمى تمقي
تبعاتو ،فيو محنة تسيؿ دونيا كؿ محنة ،حتى انو كاف يقوؿ لمف يروـ تولي القضاء :التجتريء عمى القضاء

حتى تجترؤ عمى السيؼ (.)11
المبحث األول
الطزوف رن تولي القضاء

عمى الرغـ مف الميزات الكثيرة المادية والمعنوية التي يتمتع بيا القضاة ورغـ اف القضاء اشرؼ منصب بعد
الخالفة ،واعظـ وظيفة يتقمدىا األنساف وظيفة القاضي ،نفر اكثر العمماء والفقياء مف تحمؿ تبعاتو وفي التاريخ

األسالمي شواىد وامثاؿ عمى تعفؼ الناس مف ذوي الرأي والعمـ عف قبوؿ منصب القضاء مما يعتبر مثالً اعمى
في ورع اولئؾ الرجاؿ األفاضؿ وتقواىـ وحرصيـ عمى اف توضع العدالة في ِ
ايد صالحة قادرة عمى احقاؽ الحؽ
واقامة العدؿ (.) 12

ولعؿ سبب العزوؼ مف المناصب القضائية يرجع الى التحذير والتنبيو المذيف جاءا في كتاب اهلل تعالى وعمى
لساف رسوؿ اهلل  مف تبعات الحكـ ومسؤوليات القضاء ،قاؿ تعالى ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
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ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂  
  ﭼ (.)13
ومعنى قولو جؿ وعال  :ال يجرمنكـ أي اليحممنكـ ومعنى شنئاف قوـ أي بغض قوـ ،ويكوف المعنى الكامؿ
ال يمنعؾ بغض احد الطرفيف مف العدؿ ،ولو كاف الحكـ لمصمحة مف تبغض ،وىذا أسمى ما يصؿ اليو العدؿ

،ألنو ليس اصعب عمى األنساف مف اف يعطي شيئاً لمف يبغض ،خاصة واف األنساف لو ميوؿ واىواء وعواطؼ
ونزعات ،وىو يحب ويكره ،فميس مف السيؿ اف يمنح الحؽ لمف كره وابغض لذلؾ نبو اهلل جؿ وعال الى ىذه

الناحية النفسية ،ليكوف القاضي مرتفعاً عف كؿ ميؿ او نزعة او ىوى (.)14

وقد وردت مف االّيات والنصوص واالثار في الترغيب في القضاء والنيي عنو ،واختالؼ العمماء في اجابة

مف يصح تقميده القضاء اذ دعي اليو وأمتناعو عنو ،اييما اولى .

ومف ىذه االّيات الكريمة قولو تعالى  :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﭼ ( .)15وقولو تعالى لرسولو محمد  : ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﭼ ( .)16وذـ سبحانو وتعالى قوماً عمى امتناعيـ مف اجابة داعي الحاكـ الى مجمس حكمو ،قاؿ تعالى  :ﭽ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ ( . )17ومدح اخريف عمى اتيانيـ اليو مذعنيف منقاديف لرسؿ
القضاء ،قائميف سمعاً وطاعة اذ دعاىـ القاضي الى أتياف مجمس حكمو وقضائو  ،فقاؿ تعالى ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ (. )18كما ورد في السنة النبوية احاديث لمرسوؿ
محمد  تحذر مف تولي منصب القضاء ،ومنيا حديث رسوؿ اهلل (( : القضاة ثالثة :قاضياف في النار

ٍ
،وقاض في الجنة ،فأما الذي في الجنة فرجؿ عرؼ الحؽ فقضى بو  ،واما المذاف في النار فرجؿ عرؼ الحؽ
فجار في الحكـ  ،ورجؿ قضى عمى جيؿ فيما في النار )) (.)19

وقولو (( : ستحرصوف عمى األمارة ثـ تكوف حسرة وندامة  ،فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة )) ()20

.وقولو  (( : مف ولي القضاء فقد ذبح بغير سكيف )) ( )21وفي رواية اخرى (( :مف جعؿ قاضياً )) وقيؿ في
ىذا الحديث معنياف :

انو بتوليو يصير كالمذبوح  ،ألنو يحتاج الى اف يميت شيوتو ،ويكسر نفسو ويقيرىا ويمنعيا عف التبسط

ومخالطة الناس  ،وقيؿ معناه  :انو وقع في امر عظبـ يصعب عميو الوفاء بشروطو ،ومف العمماء مف جعؿ ىذا
الحديث داالً عمى الترغيب في القضاء  ،وزاعماً اف ما يدؿ عمى اجر عظيـ مقابؿ لما يعانيو مف امور القضاء
ونصبو تشبيياً لو بالذبح بغير سكيف وانو مبالغة في وصؼ المذبوح بأبمغ درجات االلـ (. )22

وعمي منزلتو واف المتولي
ويقوؿ بف فرحوف  (( :قاؿ بعض اىؿ العمـ ىذا الحديث دليؿ عمى شرؼ القضاء
ّ
لو مجاىد لنفسو وىواه وىو دليؿ عمى فضيمة مف قضى بالحؽ اذ جعمو ذبيح الحؽ وامتحاناً لتعظـ لو المثوبة

امتناناً  ،فالقاضي لما أستسمـ لحكـ اهلل تعالى وصبر عمى مخالفة األقارب واألباعد في خصوماتيـ فمـ تأخذه في
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اهلل لومة الئـ حتى قادىـ الى امر الحؽ وكممة العدؿ وكفيـ عف دواعي اليوى والعناد  ،جعؿ ذبيح الحؽ هلل

،وبمغ حاؿ الشيداء الذيف ليـ الجنة )) (. )23

وروي عنو  انو قاؿ  (( :يأتي عمى القاضي يوـ يود اف لـ يقض بيف اثنيف في تمرة واحدة ))()24

.

وقاؿ عميو الصالة والسالـ  (( :ما مف حاكـ يحكـ بيف الناس اال وكؿ بو ممؾ اخذ بقفاه حتى يقؼ بو عمى
شفير جينـ فيرفع رأسو الى السماء  ،فأف امر اف يقذفو قذفو  ،فييوى فييا اربعيف خريفاً )) (. )25

وقولو  (( : الوالية اوليا مالمة  ،ووسطيا ندامة  ،واخرىا عذاب يوـ القيامة اال مف اتقى اهلل عز وجؿ

))( .)26وفي الصحيح عف ابي ذر الغفاري قاؿ  (( :قمت يارسوؿ اهلل  :اال أستعممتني فضرب بيده عمى منكبي
 ،ثـ قاؿ  :يا ابا ذر  ،انؾ ضعيؼ وانيا امانة وانيا يوـ القيامة خزي وندامة اال مف اخذىا بحقيا وأدي الذي

عميو منيا )) ( . )27وروى الميث بف سعد عف رسوؿ اهلل  انو قاؿ  (( :مف ولي والية فأحسف فييا او اساء
اوتي يوـ القيامة  ،وقد غمت يمينو الى عنقو ،فأف كاف عدالً في احكامو اطمؽ مف اغاللو وجعؿ في ظؿ عرش

الرحمف  ،واف كاف غير عدؿ في احكامو غمت شمالو الى يمينو فيسبح في عرقو حتى يغرؽ في جينـ )) (.)28
وقيؿ  (( :اف أوؿ مف يدعى يوـ القيامة الى الحساب ىـ القضاة )) (. )29

(( وال يجوز حمؿ االحاديث الشريفة عمى التحذير مف القضاء بصورة مطمقة لجميع المسمميف ألف القضاء مف

فروض الكفايات فال بد مف وجوده في المجتمع كما ىو الشأف في الفروض الكفائية فال يتصور ورود التحذير
منو بمعنى المنع مف مباشرتو وقبوؿ واليتو بالنسبة لجميع المسمميف  ،الف ىذا يكوف مف باب التناقض والشريعة

منزىة عف التناقض  ،فالتحذير اذف الوارد في االحاديث الشريفة موجو الى مف اليقدر عمى النيوض بمسؤولية

القضاء  ،واف اليتقدـ الى طمبو  ،واف اليقبمو اذا عرض عميو  ،كما اف التحذير موجو ايضاً الى مف يعرض
عميو منصب القضاء وىو اىؿ لو اف يفحص مدى قدرتو عمى النيوض بمتطمبات القضاء وواجباتو فيقدـ او

يحجـ في ضوء ىذا الفحص  ،واالحجاـ دائماًافضؿ اذ لـ يتعيف عميو قبوؿ القضاء بأف وجد غيره مف ىو كفوء

لتولي القضاء )) (. )30

اف ىروب الفقياء مف منصب القضاء لما عرض عمييـ ال يدؿ عمى اف القضاء بذاتو غير مشروع  ،واف

الفرار منو ومف قبوؿ واليتو ىو المطموب دائماً مف المسمـ  ،وبينت االحاديث النبوية الشريفة داللة التحذير منو
وانما يدؿ ىرب بعض الفقياء مف القضاء عمى تخوفيـ مف تولي القضاء لعدـ وثوقيـ بقدرتيـ عميو او لرغبتيـ

في السالمة مف التعرض لمخاطر القضاء بالرغـ مف عمميـ وورعيـ  ،وال شؾ اف لممسمـ اف يحتاط لنفسو

ويطمب السالمة ليا فال يقبؿ والية القضاء واف كاف اىال ليا ماداـ لـ يتعيف عميو قبوؿ ىذه الوالية (. )31

وعمى ىذا االساس فأف ماتقدـ ذكره اف يكوف السبب الوحيد الذي يقؼ وراء ظاىرة عزوؼ الفقياء عف تولي

القضاء ألف الفقياء ادرى مف غيرىـ بمقصد االّيات واالحاديث وال يحتاجوف لمف يبيف ليـ اغراضيا المبتغاة ،
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وقد كانوا يتذرعوف باالحاديث التي توحي بخطورة القضاء وذلؾ امالً في دفع ىذا المنصب عنيـ  ،وعندما

يصبح امر توليتيـ القضاء حقيقة واقعة عندىا يذكروف فضؿ القضاء ومحاسنو ومقدار ثوابو (. )32

يقوؿ السرخسي  (( :وابتمي مسروؽ( )33بالقضاء ومف ابتمي في شيء فأنما يروي محاسف ذلؾ الشيء ))

(. )34

ويقوؿ الخصاؼ  (( :ومف ابتمي بشيء يروي في ذلؾ الباب ما يرجع في محاسف ذلؾ الشيء )) ()35

.ومف جية اخرى فأف عزوؼ الفقياء عف والية القضاء اليتفؽ وخصوصية ىذه الوالية وال مع سيرة الرعيؿ األوؿ

فمقد قضى كؿ مف الخميفة ابو بكر الصديؽ وعمر بف الخطاب وعثماف بف عفاف وعمي بف ابي طالب (رضي
اهلل عنيـ ) وكثير مف الصحابة في حياة الرسوؿ وبعد انتقالو الى الرفيؽ األعمى ( (( .)36واف تولي القضاء
مف قبؿ سادات األسالـ ودخوليـ فيو أقوى دليؿ عمى عمو قدره  ،ووفور اجره  ،فاف مف بعدىـ تبع ليـ  ،ووليو

بعدىـ ائمة المسمميف مف اكابر التابعيف وتابعييـ )) (.)37

وباألضافة الى ىذه النصوص التي تجعؿ الناس يبتعدوف عف تولي القضاء وتحمؿ تبعاتو فقد وضعت لمقضاة
شروط قؿ اف يتمتع بيا الناس  ،واداب يضيؽ بيا مف لـ تكف ىذه االداب نابعة مف اعماؽ نفسو وغير متكمؼ

بيا  ،وقاؿ الفقياء مف لـ تكف فيو صفة واحدة مف ىذه الصفات اليصمح لوالية القضاء (.)38

ومف اداب القضاء اف اليكوف القاضي قد طمب القضاء وسألو بمسانو وانما يجب اف تسعى الوالية اليو ال اف

اليولى  ،واف اليكوف قاسياً او لعيناً  ،واف اليجمس لمقضاء وحده وانما
يسعى ىو الييا  ،أي اف طالب الوالية ُ
بحضور عدد مف المستمعيف وذلؾ دفعاً لمريب  ،واليسار احد الخصميف بحديث واف اليتكمـ معو بمغة اليفيميا

الخصـ  ،واف يقضي ماامكنو  ،دوف اف يوغر صدره احد مف الخصميف  ،واف يبيف ويشرح وجية قضائو او ما
يسمى ببياف حيثيات الحكـ ()39

كما يجب عمى القاضي رد اليدية الى ميدييا  ،ولو تأذى بالرد كما قاؿ النبي سميماف ( عميو السالـ ) حينما
جاءتو ىدية بمقيس ممكة سبأ لتعجـ عوده وتخبر ضعفو ( )40قاؿ تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭼ ()41
ولعؿ ىذه االداب والتشدد بيا ومخافة اهلل تعالى جعؿ كثي اًر مف افاضؿ الرجاؿ واجالئيـ ينفروف مف القضاء

 ،ولـ يكف الذيف قبموا بأقؿ ممف عزفوا عنو فضالً وعمماً وتقى (. )42

رزوف الفقكاء رن القضاء في الطصر الراذدي

تعود سوابؽ ظاىرة عزوؼ الفقياء عف القضاء الى العصر الراشدي  ،ولكنيا لـ تكف بصورة كبيرة مثمما

ىي عميو في العصريف االموي والعباسي وذلؾ ألف الخمفاء كانوا ىـ مف يقضي بيف الناس ويرسموف بعض
الفقياء الى االمصار ليقضوا بيف الناس  ،وتكوف الخالفة المرجع ليـ في القضايا االساسية وممف عزؼ عف

القضاء في العصر الراشدي كعب بف يسار بف ضنة  ،فروى الكندي ( : )43اف الخميفة عمر بف الخطاب 
كتب الى واليو عمى مصر عمرو بف العاص اف يجعؿ كعب بف يسار عمى القضاء  ،فأرسؿ اليو عمرو بكتاب
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امير المؤمنيف  ،فقاؿ كعب  (( :واهلل الينجيو اهلل مف امر الجاىمية وما كاف فييا مف اليالؾ ثـ يعود فييا ابداً ))

( .)44فأبى اف يقبؿ القضاء (. )45

ِ
اقض بيف الناس ،
ونقؿ عف الخميفة عثماف بف عفاف  انو قاؿ لعبد اهلل بف عمر بف الخطاب (( : 

ِ
اقض بيف رجميف ما بقيت  ،قاؿ  :لتفعمف  ،قاؿ  :ال افعؿ  ،قاؿ عثماف  :فأف اباؾ كاف يقضي  ،قاؿ
قاؿ  :ال
 :كاف ابي اعمـ مني واتقى )) (. )46

واف السبب في كثرة انتشار ظاىرة عزوؼ الفقياء عف تولي القضاء في العصريف األموي والعباسي وىو اف

األسالـ في ىذيف العصريف انتشر الى بقاع المعمورة  ،وامتدت دولتو الى حدود الصيف واألندلس وما تبعو ذلؾ

مف مف دخوؿ اقواـ وبالد تختمؼ تماماً في كؿ حيثياتيا ومناخيا وتضاريسيا ومشاكميا ومجتمعاتياعف مجتمع

العرب وجزيرتيـ وما حوليا مف ارض العرب وتعدد المذاىب وانتشارىا  ،كؿ ذلؾ كاف في العصريف األموي
والعباسي وىو مايبرر بروز مشاكؿ قضائية ادت الى حدوث صعوبة في القضاء وعزوؼ القضاة عف تولي ىذا

المنصب .

المبحث الثاني
رزوف الفقكاء رن القضاء في الطصر األموي
شيد العصر األموي امثمة كثيرة عف رجاؿ فضالء عرفوا بالعمـ والتقى نفروا مف تولي القضاء ورفضوه

ومنيـ مف تحمؿ في سبيؿ ذلؾ اذى وضرر  ،وكاف منيـ مف تورعوا عف منصب القضاء لئال يغضبوا اهلل

برضى الخمفاء (.)47

(( ففي خالفة معاوية بف ابي سفياف بقي القضاء كما كاف في العيد الراشدي وفيما بعد حرص الخمفاء والوالة
عمى اختيار احسف الناس لوالية القضاء  ،مف العمماء والفقياء والشرفاء وخيرة القوـ  ،والذيف تتوفر فييـ صفات

القاضي الشرعي  ،ويخشوف اهلل تعالى ويمتزموف بالحؽ والشرع ويقيموف العدؿ بيف الناس )) (. )48

(( وكاف الفقياء يتييبوف مف منصب القضاء ويدركوف خطره  ،ويرىبوف جانبو  ،ويتخوفوف مف توليو  ،ويعتبرونو
محنة وابتالء اليدروف مغبتو او بالء اليعرفوف عاقبتو  ،ويخشوف اف يكونوا مف قضاة النار  ،او قضاة الجور
والضمـ  ،او اليحسنوف تحمؿ اعبائو اماـ المغريات والشيوات والرشوات والتدخالت والوقوؼ في وجو الوالة

والحكاـ مف جية  ،او اليصمدوف اماـ النقد األجتماعي  ،وتحامؿ الناس عمى قضاة العدؿ الذيف يمتزموف

الصرامة في تطبيؽ الشرع  ،وتنفيذ األحكاـ القضائية عمى جميع الناس  ،ومختمؼ المستويات )) (. )49

ومف القضاة مف يبكي حيف يولى القضاء  ،كما جاء عف محارب بف دثار السدوسي  ،وىو احد قضاة

الكوفة  (( :وليت القضاء فبكيت وبكى اىمي  ،وعزلت عف القضاء فبكيت وبكى اىمي ))(.)50

وقاؿ مالؾ  :قاؿ عمر بف الحسيف  (( :ما أدركت قاضياً استقضي بالمدينة  ،اال رأيت كاّبة القضاء

وكراىيتو مف وجيو )) ( )51ونظر شريح القاضي الى رجؿ يقوـ عمى رأسو فرأه يضحؾ فقاؿ لو  (( :ما
يضحكؾ وانت تراني اتقمب بيف الجنة والنار )) ()52
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وكذلؾ االمر مع القاضي عبد اهلل بف شبرمة حيث دخؿ المسجد ليباشر عممو ألوؿ مرة فصمى اربع ركعات فمما
سمـ قاؿ  (( :اليـ اف ىذا المجمس كنت اشتييتو واتمناه عميؾ  ،الميـ كما ابتميتني بو فأعني عميو وسممني منو

بؿ خرقة كانت في يده ))(. )53
ثـ بكى حتى َ
ويروي الدينوري عف محمد بف سيريف (ت110 :ىػ)( )54قاؿ  (( :كنا عند ابي عبيدة بف ابي حذيفة في قبة
لو وبيف يديو كانوف لو فيو نار فجاءه رجؿ فجمس معو عمى فراشو فساره بشيء ال ندري ما ىو  ،وقاؿ لو ابو

عبيدة  :ضع لي أصبعؾ في ىذه النار  ،فقاؿ لو الرجؿ  :سبحاف اهلل تأمرني اف اضع لؾ اصبعي في ىذه النار

عمي بأصبع مف اصابعؾ في نار الدنيا وتسألني اف اضع لؾ جسمي كمو في نار
 ،فقاؿ لو ابو عبيدة  :اتبخؿ ّ
جينـ ! قاؿ  :فضننا انو دعاه الى القضاء ))(. )55

قاؿ ابو ادريس عائذ اهلل الخوالني (ت 80ىػ) ( )56بعد اف عزلو الخميفة عبد الممؾ ابف مرواف عف القصص

واقره عمى قضاء دمشؽ (( :عزلتموني عف رغبتي وتركتموني في رىبتي )) ( ، )57وعندما عمـ جابر بف يزيد

59
58
الي ليربت
( ) (ت 93ىػ) اف الحكـ بف ايوب ( ) كتب في نفر يستعمميـ عمى القضاء  ،قاؿ  (( :لو ارسمت َ
))(. )60

وقاؿ رجاء بف حيوة (( )61ت112ىػ)  :لو خيرت بيف اف احمؿ الى حفرتي وبيف ما ولي ابف موىب ()62

ألخترت اف احمؿ الى حفرتي  ،وكاف مكحوؿ بف عبد اهلل مف قضاة الشاـ ( ت 118ىػ) عمى سعة عممو يفضؿ

ضرب عنقو عمى تولي القضاء فيقوؿ  (( :لو خيرت بيف ضرب عنقي وبيف القضاء ألخترت ضرب عنقي ))

( ، )63واف معظـ الفقياء كانوا ييابوف ىذا المنصب ويرىبونو  ،فمـ يحبذوا قبولو وذلؾ خوفاً مف الزلؿ واألنحراؼ
ولي عبد العزيز بف مرواف عبد الرحمف بف حجير القصص بمصر ،
الذي ينجـ عنو ظمـ األبرياء (( ،وعندما َّ
فخبر ابوه بذلؾ وكاف بالشاـ  ،فقاؿ  :الحمد هلل ذكر ابني وذكر  ،فمما واله القضاء قاؿ  :ىمؾ ابني واىمؾ ))

( )64وقد رأى الفقياء اسباباً ومبررات في سبيؿ التخمي عف القضاء  ،فيروى اف يوسؼ بف عمر اراد بكر بف

عبد اهلل المزني ( )65اف يمي قضاء البصرة فأستعفاه فأبى اف يعفيو  ،فقاؿ  (( :اصمح اهلل األمير ماأحسف

القضاء  ،فأف كنت كاذباً فال يحؿ ؿ كاف تولي الكاذبيف واف كنت صادقاً فال يحؿ اف تولي مف ال يحسف )()66

.

وذكر البييقي اف رجال طمب لمقضاء فتجاف وتحامؽ ويفصؿ ىذا الخبر بقولو  (( :كتب الخميفة الى عبد اهلل

بف وىب في قضاء مصر فجف نفسو ولزـ البيت  ،وذات مرة اراد اف يتوضأ في وسط الدار فأطمع عميو رجؿ

مف السطح  ،فقاؿ  :يا ابا محمد قد جننت نفسؾ ولزمت البيت ،فرفع رأسو اليو فقاؿ  :الى ىينا انتيى عممؾ الـ
تعمـ اف القضاة يحشروف يوـ القيامة مع السالطيف  ،ويحشر العمماء مع األنبياء والمرسميف )) (. )67

وممف امتنع عف تولي القضاء ابو قالبة  ،فمما توفي قاضي البصرة عبد الرحمف بف اذينة  ،ذؾ ابو قالبة

فيرب حتى أتى الشاـ فوافؽ ذلؾ عزؿ صاحبيا فيرب حتى أتى اليمامة  ،وكاف اذا قدـ الى البصرة كاف

كالمستخفي حتى يخرج ( )68ويمخص ابو قالبة موقفو مف القضاء بقولو (( :اف مثؿ القاضي كمثؿ رجؿ يسبح
في البحر فكـ عسى اف يسبح حتى يغرؽ )) ( .)69وروي عف القاضي بف ابي ليمى انو لما ولي القضاء وركب
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اوؿ يوـ لمقضاء فأصطؼ لو الناس لينظروا اليو  ،فقاؿ مجنوف مف مجانيف اىؿ الكوفة  :انظروا الى مف جمع

اهلل لو سرور الدنيا بخزي االخرة  ،فقاؿ ابف ابي ليمى  :لو قد سمعتيا قبؿ أف ألي ما وليت ليـ شيء )) (. )70

وروي اف سوار بف عبد اهلل عرض عمى عبد اهلل بف بكر بف حبيب السيمي اف يوليو قضاء االبمة  ،فأبى ،

فقاؿ لو سوار  (( :اترفع نفسؾ عف قضاء االبمة ؟ قاؿ  :ال ولكف ارفع عممي عف القضاء )) ( ، )71وروي عف
القاسـ بف وليد اليمداني انو ارسؿ اليو يوسؼ بف عمر ليوليو القضاء  ،فقاـ يكحؿ عينيو بالزيت  ،ويجز لحيتو

 ،فمما دخؿ عمى يوسؼ  ،قاؿ  (( :ىذا مجنوف اخرجوه )) ( . )72وحينما كاف ابف ىبيرة ( )73امي اًر عمى الكوفة

أسند والية القضاء الى منصور بف المعتز  ،فأمتنع فأكرىو  ،فمما اكرىو  ،جمس عشريف يوماً  ،وكاف اذا جاءه
الخصماف يقوؿ ليما  (( :ال عمـ لي بأمركما  ،وما احسف اف اجيبكما وال عمـ لي بالقضاء بينكما  ،ولما فعؿ

ذلؾ مرتيف عزؿ )) ( )74ولـ يتوؿ ثمامة بف عبد اهلل بف انس األنصاري قضاء البصرة اال ألنو خاؼ اف يكوف

كاذباً ،فقد شاور محمد بف سيريف فأشار عميو اال تقبؿ واخبرىـ انؾ ال تحسف القضاء  ،قاؿ  :فأكذب ؟ فجعؿ

ابف سيريف يعجب منو )) (. )75

وممف امتنع عف تولي القضاء في العصر األموي المسيب بف رافع  ،اذ دعاه عمر بف ىبيرة ليوليو القضاء

فقاؿ لو  (( :مايسرني اني وليت القضاء  ،واف سواري مسجدكـ ىذا لي ذىب )) ( .)76وحيوة بف شريح بف

صفواف التجيبي الذي اراده يزيد بف حاتـ ( )77ليوليو القضاء  ،فقاؿ حيوة  (( :لست افعؿ فأفعؿ ما انت صانع ،

فتركو وولى ابا خزيمة ابراىيـ بف يزيد  ،وكف حيوة يقوؿ بعد ذلؾ  (( :ابو خزيمة خير مني  ،أختبر فصح

أختباره )) (. )78

وذكر وكيع سبب والية ابي خزيمة فقاؿ  (( :أف ابا عوف شاورني في رجؿ يوليو القضاء  ،ويقاؿ  :صالح بف

عمي  ،فأشير عميو بثالثة نفر  ،حيوة بف شريح  ،وابي خزيمة  ،وعبد اهلل بف عباس الغساني وكاف ابو خزيمة
باالسكندرية فأستحضر  ،ثـ أتي بيـ اليو  ،فكاف اوؿ مف نوظر حيوة بف شريح فأمتنع  ،فدعي لو بالسيؼ

والنطع  ،فمما رأى ذلؾ حيوة اخرج مفتاحاً كاف معو  ،فقاؿ  :ىذا مفتاح بيتي  ،وقد اشتقت الى معادي  ،فمما
أروا عزمو تركوه  ،فقاؿ ليـ حيوة  :اؿ تظيروا مف آبائي الى اصحابي  ،فيفعموا مثؿ ما فعمت  ،فنجا حيوة

))(. )79

وقاؿ السيوطي  (( :ثـ ُدعي بأبي خزيمة فعرض عميو القضاء فأمتنع  ،فدعي لو بالسيؼ والنطع  ،فضعؼ
قمبو  ،ولـ يتحمؿ ذلؾ فأجاب الى القبوؿ  ،فأستقضي )) (. )80
وفي عيد الخميفة عمر بف عبد العزيز عزؼ العديد مف الفقياء عف تولي منصب القضاء  ،فالقاضي اياس

بف معاوية المزني ( )81لـ يقبؿ القضاء اال مكرىاً  ،فقد كتب الخميفة عمر بف عبد العزيز الى عاممو في العراؽ
عدي بف ارطأة  ،يقوؿ لو  (( :اجمع بيف اياس بف معاوية والقاسـ بف ربيعة الحرشي فوؿ قضاء البصرة انفذىما

 ،فجمع بينيما وأخبرىما بما كتب لو الخميفة فزعـ كؿ منيما اف الثاني اصمح منو  ،فقاؿ اياس  :اييا االمير سؿ
عني وعف القاسـ فقييي البصرة الحسف البصري  ،ومحمد بف سيريف ،
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وكاف القاسـ يتردد عمييما ويعرفانو  ،واياس ال يأتييما وال يعرفانو  ،فعرؼ القاسـ اف االمير اف سأليما اشا ار بو

 ،فقاؿ  :اييا االمير التسأؿ عني وال عنو  ،فواهلل الذي ال الو اال ىو اف اياس بف معاوية افقو مني وأعمـ

بالقضاء  ،فأف كنت كاذباً فال يحؿ ؿ كاف توليني وانا كاذب في قسمي  ،واف كنت صادقاً فينبغي ؿ كاف تقبؿ
قولي  ،فقاؿ اياس  :انؾ جئت برجؿ اوقفتو عمى شفير جينـ فنجى نفسو بيميف كاذبة يستغفر اهلل منيا وينجو

مما يخاؼ  ،فقاؿ عدي بف ارطأة  :اما انؾ فيمتيا فأنت ليا  ،واستقضاه )) ( ، )82فقد كاف اياس بف معاوية
يتيرب مف العمؿ في القضاء خوفاً مف اهلل تعالى وخشية مجانبة الحؽ في االحكاـ وقد كاف ىذا ديدف الفقياء في

صدر األسالـ والعصر األموي(. )83

فقد روي عف اياس انو قاؿ  (( :ارسؿ اليّ عمر بف ىبيرة  ،فأتيتو فساكتني فسكت فمما اطمت قاؿ  :ايو ،

قمت  :سؿ عما بدا لؾ  ،قاؿ  :اتق أر القرآ القرآف ؟ قمت  :نعـ  ،قاؿ  :ىؿ تفرض الفرائض ؟ قمت  :نعـ  ،قاؿ :

ىؿ تعرؼ مف اياـ العرب شيئاً ؟ قمت  :نعـ  ،قاؿ  :فيؿ تعرؼ مف اياـ العجـ شيئاً ؟ قمت  :نعـ انا بيا اعمـ ،

في ثالث ال اصمح معيف لمعمؿ  ،قاؿ  :ما ىف ؟ قمت  :انا دميـ
قاؿ  :اني اريد اف استعيف بؾ  ،قمت  :اف ّ
84
العي فأني اراؾ
عي ( )  ،قاؿ  :اما الدمامة فأني ال اريد اف احاسف بؾ الناس واما َّ
كما ترى وانا حديد وانا َّ
تعبر عف نفسؾ  ،واما سوء الخمؽ فيقومؾ السوط  ،قـ قد وليتؾ  ،قاؿ فوالني واعطاني الفي درىـ فيو اوؿ

تمولتو )) ( ،)85وروي اف القاضي اياس في اوؿ مجمس جمسو لمقضاء  ،نكس رأسو وبكى(. )86

ولقد كانت مسألة عزوؼ الفقياء عف تولي القضاء مسألة ليست سيمة بالنسبة لمخمفاء حيث لجأ قسـ مف

الوالة الى القسوة ألرغاـ مف يروف فيو الكفاءة اكثر مف غيره عمى قبوؿ القضاء ( ،)87يذكر البالذري اف عمر بف

ىبيرة ضرب اياس بف معاوية عندما اعرض عف تولي القضاء ( ، )88كما اقسـ يزيد بف عمر بف ىبيرة والي

العراؽ مف قبؿ مرواف بف محمد  ،اف يضرب األماـ ابا حنيفة النعماف ( )89بالسياط اف ىو لـ يقبؿ بالقضاء ،

وبالفعؿ نفذ ما اقسـ عميو فحبسو وكاف يضربو في كؿ يوـ عشرة اسواط ( ، )90ولعؿ السبب في ذلؾ انو ظير

في الكوفة سنة 122ىػ زيد بف عمي الذي خرج عمى بني امية حتى قتؿ  ،فبدت مف ابي حنيفة بوادر تدؿ عمى

امتداحو فأراد ابف ىبيرة اف يختبر والءه لبني امية  ،وعاقبو عمى ماصدر منو  ،وتكرر األمر عندما ثار عبد اهلل

بف معاوية بف عبد اهلل بف جعفر سنة 127ىػ عمى بني امية  ،ال ألنو آبى اف يتولى القضاء  ،وتكررت القصة

القصة مع ابي حنيفة في العصر العباسي (. )91

وال شؾ في اف تصرؼ الوالة ىذا لـ يأت اال بعد اف استنفذوا كؿ اساليب األقناع التي مف شأنيا اف تفضي

ٍ
قاض
الى القبوؿ  ،فيي تعكس في الوقت نفسو حرص الوالي عمى اف يتولى النظر في خصومات الناس

كؼء(. )92
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المبحث الثالث
ذريح القاضي
مف الفقياء الذيف عزفوا عف تولي القضاء اياـ الفتف شريح بف الحارث بف قيس بف الجيـ بف معاوية بف

عامر بف الرائش الكندي  ،وكاف يكنى ابا امية ( )93وقيؿ ابو عبد الرحمف  ،وىو مف األبناء باليمف وعداده في

كندة  ،وقيؿ ىو مف اوالد الفرس الذيف كانوا في اليمف ( ، )94وكاف يقاؿ لو ممف انت ؟ فيقوؿ  :ممف انعـ اهلل
،فقد جاء الى النبي محمد  وقاؿ لو  (( :يارسوؿ

عميو باألسالـ وعدادي في كندة  ،اسمـ في حياة النبي

اهلل اف لي اىؿ بيت ذوي عدد باليمف ،فقاؿ لو رسوؿ اهلل (ص )  :جيء بيـ  ،فجاء بيـ والنبي  قد قبض ))

 ،وانتقؿ مف اليمف زمف الخميفة ابو بكر الصديؽ . )95( 

وعف وكيع عف االعمى قاؿ  (( :رأيت شريحاً جالساً عمى درج المسجد وىو ينظر  ،قاؿ  :قمت يا ابا امية

ما تنظر ؟ قاؿ  :انظر الى ُخمؽ َحسف )) (. )96
روى شريح الحديث النبوي الشريؼ عف عمر بف الخطاب  ، )97( ومما روى عنو قولو  (( :باب البينة

العادلة احؽ مف اليميف الفاجرة )) ( )98وروى عف عمي بف ابي طالب ، وعف عبد اهلل بف مسعود ، )99( 

فقد كاف مف اصحاب عبد اهلل بف مسعود  ، وكاف ثقة في الحديث ( )100قاؿ ابف سيريف  (( :قدمت مف
الكوفة وبيا اربعة االؼ يطمبوف الحديث وشيوخ اىؿ الكوفة اربعة عبيدة السمماني والحارث االعور وعمقمة بف

قيس وشريح القاضي وكاف احسنيـ ))( ، )101كما روى عف عبد الرحمف بف ابي بكر وىو نزر الحديث ()102
وروى عنو الشعبي ( )103وابو وائؿ وقيس بف ابي حازـ  ،ومجاىد  ،وابف سيريف  ،واخروف (. )104

وكاف شريح القاضي قائفاً ( )105وشاع اًر ( )106معجباً ( ، )107وزاج اًر ( )108ومحسناً ولو اشعار محفوظة في
ٍ
معاف حساف (. )109
ومف شعره قولو :

اال كؿ مف يدعي حبيباً ولو بدت
ىماـ يقود الخيؿ حتى يزيدىا

تيبطف واستبعدف حتى كأنما

وروي انو قاؿ :

مرؤتو يعزي حبيب بف فير

حياض مف المنايا ال تبيف عمى وتر

بطأت برضراض مف الحصا جماجـ الجمر()110
فشمت يميني حيف اضرب زينباً
اذا طمعت لـ تُب ِ
ؽ منيف كوكباً ()111

رأيت رجاالً يضربوف نساءىـ

وزينب شمس والنساء كواكب

وقد جاء في االثر اف الخميفة عمر بف الخطاب  استقضى شريحاً عمى الكوفة سنة 18ىػ ( ، )112وكاف

السبب وراء ىذه التولية ىمى مارواه الألماـ الشعبي اف الخميفة عمر بف الخطاب  ساوـ بفرس ليشوره فعطب

الفرس  ،فقاؿ لصاحبو  :خذ فرسؾ  ،فقاؿ الرجؿ  :ألجعؿ بيني وبينؾ حكماً  ،فقاؿ الرجؿ شريح  ،فتحاكما اليو

 ،فقاؿ شريح  :يا أمير المؤمنيف خذ ما ابتعت او رد كما اخذت  ،فقاؿ عمر: 
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وىؿ القضاء اال ىكذا  ،سر الى الكوفة  ،فبعثو قاضياً عمييا ( )113ولـ يزؿ الخميفة عمر بشؤوف مف اوكؿ

اليو ىذا األمر الجميؿ وتتابعت وصاياه واوامره مؤكداً فييا عمى ضرورة الدقة والتأني والتحرز عند اصدار
األحكاـ وكيفية استنباطيا  ،حتى غدت تمؾ الوصايا دروس وقواعد أساسية في القضاء احتذى بيا مف جاء مف

بعده مف الخمفاء والقضاة عمى حد سواء  ،فمف تمؾ الوصايا ما كتبو لشريح يوماً مؤاده  (( :ال تشاور وال تمار

وال تبع وال تبغ في مجمس القضاء وال تقضي بيف اثنيف وانت غضباف )) (. )114

وروي عف شريح انو قاؿ  (( :قاؿ لي عمر بف الخطاب  اف اقضي بما استباف لؾ مف كتاب اهلل فأف لـ

ِ
ِ
فأقض
فأقض بما استباف لؾ مف قضاء رسوؿ اهلل  فأف لـ تعمـ كؿ اقضية رسوؿ اهلل 
تعمـ كؿ كتاب اهلل
بما استباف لؾ مف امر األئمة الميتديف فأف لـ تعمـ كؿ ماقضي بو األئمة فأجتيد برأيؾ واستشر اىؿ العمـ

والصالح )) (. )115

وفي تتابع توجييات الخميفة عمر بف الخطاب  ووصاياه تأكيد واضح عمى مابمغو ىذا القاضي مف

منزلة في نفسو وادراؾ مف الخميفة لمعبء الذ ي ينوء بو  ،ولكنو مع ذلؾ اثبت انو اىؿ لما انيط بو حتى ضرب
اروع االمثمة في عمميتو وفي حيادية القاضي وحزمو ودقتو ولذا ناؿ ثناء واعجاب أىؿ زمانو ومف جاء فيما بعد

مف الخمفاء ومنيـ أمير المؤمنيف عمي بف ابي طالب  الذي نعت شريح يوماً بأقضى العرب ( )116عمى اثر

117
ما لمس مف خالؿ وسجايا الذكاء والفطنة  ،ولذا اوكؿ اليو ميمة القضاء في الكوفة ايضاً( )  ،وعمؿ قاضياً

ألمير المؤمنيف الحسف بف عمي . )118(

وقد جاء في المصادر العديد مف الشواىد الدالة عمى ماتمتع بيا شريح القاضي مف حزـ وعدؿ دوف تفريؽ

او تمييز لمتخاصميف بعضيـ عمى بعض حتى واف كاف ذلؾ مف ذوي الجاه واىؿ الحضوة او مف اىؿ بيتو
وخاصتو  ،ففي ىذا السياؽ روي اف أمير المؤمنيف عمي بف ابي طالب  فقد درعاً في صفيف فوجده عند

ييودي جاء بو السوؽ ليبيعو  ،فعرفو عمي  فطالب الييودي بو فأنكر ذلؾ فطمبو الى قاضي المسمميف ،

وكاف يومئذ شريح ىو القاضي  ،فعف شريح قاؿ  (( :لما توجو عمي الى قتاؿ معاوية افتقد درعاً لو فمما رجع
وجدىا في يد ييودي يبيعيا في سوؽ الكوفة  ،فقاؿ  :ياييودي الدرع درعي لـ اىب ولـ ابع  ،فقاؿ الييودي :

درعي وفي يدي  ،فقاؿ  :بيني وبينؾ القاضي  ،قاؿ  :فأتياني فقعد عمي الى جنبي والييودي بيف يدي ،قاؿ
عمي  :لوال اف خصمي ذمي ألستويت معو في المجمس  ،ولكني سمعت رسوؿ اهلل  يقوؿ :اصغروا بيـ كما
اصغر اهلل بيـ  ،ثـ قاؿ  :ىذه الدرع درعي  ،لـ ابع ولـ اىب  ،فقاؿ لمييودي  :ما تقوؿ ؟ قاؿ  :درعي وفي

يدي  ،قاؿ شريح  :يا أمير المؤمنيف ىؿ مف بينة ؟ قاؿ عمي  :نعـ ،الحسف ابني  ،وقنبر يشيداف اف الدرع
درعي  ،قاؿ شريح  :يا أمير المؤمنيف شيادة األبف لألب التجوز  ،فقاؿ عمي  :سبحاف اهلل ! رجؿ مف اىؿ

الجنة ال تجوز شيادتو  ،فقاؿ الييودي :امير المؤمنيف قدمني الى قاضيو وقاضيو يقضي عميو أشيد اف ىذا
الديف عمى الحؽ وأشيد اف ال الو اال اهلل وأف محمداً عبده ورسولو واف الدرع درعؾ يا أمير المؤمنيف سقطت ليالً

))( ، )119وقد فرح عمي  عندما اسمـ الييودي ووىبو الدرع وفرساً ()120

ومما يؤكد مرة اخرى حيادية القاضي شريح تجاه المتخاصميف دوف تفريؽ او تفضيؿ ألحدىـ عمى االخر ،

ما حدث لألشعث بف قيس وىو مف زعماء الكوفة  ،عصر ذاؾ  ،اذ دخؿ عمى القاضي شريح في مجمس
46

عسوف الفقهاء عن تىيل القضاء يف العصرين األهىي والعباسي

أ.د.صاحل حسن م .م .رباب ذياب

القضاء  ،فقاؿ شريح (( :مرحبا واىال بشيخنا وسيدنا واجمسو معو  ،وبينما ىو جالس معو اذا اذا برجؿ دخؿ
يتظمـ مف األشعث  ،فقاؿ لو القاضي شريح  :قـ واجمس مجمس الخصـ وكمـ صاحبؾ  ،فقاؿ األشعث  :بؿ

اكممو مف مجمسي  ،فقاؿ شريح  :لتقومف او الّمرف مف يقيمؾ )) (. )121

وذكر ابف سعد اف ابناً لشريح سألو عف شيء مف امر الخصومة فقاؿ  :أتريد اف اغريؾ بخصمؾ ؟  ،واف

ابناً لشريح قاؿ ألبيو  (( :اف بيني وبيف قوـ خصومة فانظر فأف كاف الحؽ لي خاصمتيـ واف لـ يكف لي الحؽ
لـ اخاصميـ  ،فقص قصتو عميو فقاؿ  :انطمؽ فخاصميـ  ،فأنطمؽ الييـ فخاصميـ فقضى شريح عمى ابنو ،
فقاؿ لو لما رجع الى اىمو  :واهلل لو لـ اتقد ماليؾ لـ المؾ فضحتني  ،فقاؿ  :يابني واهلل ألنت احب الي مف

مؿء االرض مثميـ ولكف اهلل ىو اعز عم َي منؾ  ،خشيت اف اخبرؾ اف القضاء عميؾ فتصالحيـ فتذىب ببعض
حقيـ )) (. )122
وبيذه المواقؼ وسواىا غدا ىذا القاضي الفاضؿ مدرسة ينتيؿ منيا طمبة العمـ اف لـ يكف تمقيناً فمشاىدة

وتمريناً عمى يديو وىذا ما اكده مكحوؿ الشامي ( ت 118ىػ ) حيث كاف يقوؿ  (( :قدمت الكوفة فأختمفت الى

شريح ستة أشير ما أسألو عف شيء اكتفي بما يقضي )) (. )123

وقد ناؿ شريح القاضي مكانة سامية عند الخمفاء وخصص لو الخميفة عمر بف الخطاب  عطاءاً قدره مئة

درىـ ( ، )124ولمؿ استقضى لخالفة عمي بف ابي طالب  رزقو األخير خمسمائة درىـ (. )125

وقد اشا رت المصادر الى مالزمة الوالي زياد بف ابي سفياف لمقاضي شريح  ،حيث اخذ الوالي زياد شريح

معو الى البصرة لما ولي العراقيف ( )126فقضى بيا سنة وقضى مسروؽ بف االجدع اليمداني لمكوفة حتى رجع

شريح ( ، )127وقد ناؿ شريح القاضي اعجاب اىؿ البصرة الذيف نقؿ احدىـ وىو ابف الشعثاء قولو  (( :اتانا
زياد بشريح فقضى فينا في البصرة سنة لـ يقض فينا مثمو وال بعده )) ( ، )128ولـ يزؿ شريح بف الحارث الكندي

قاضياً منذ واله الخميفة عمر بف الخطاب  قضاء الكوفة سنة 18ىػ ثـ لعمي بف ابي طالب  حتى سنة

78ىػ ( )129ما تعطؿ فييا سوى ثالث سنيف في فتنة عبد اهلل بف الزبير بف العواـ سنة 64ىػ ( )130اذ آبى اف
يقضي فييا وقاؿ  (( :انا ال اقضي في الفتنة )) ( ، )131كما قاؿ  (( :كانت الفتنة فما اخبرت وال استخبرت وما

سممت  ،قالوا  :كيؼ ؟ قاؿ  :ما التقت فئتاف اال وىواي مع احدىما  ،وعنو قاؿ  :ما تخيرت وال تخبرت

والكممت مسمماً وال معاىداً منذ وقعت الفتنة )) ( ، )132وكاف يقوؿ  (( :وانا اخاؼ اال اكوف نجوت  ،وبقي تسع

سنيف ال يخبر وال يقضي  ،فقيؿ لو قد سممت  ،قاؿ :كيؼ باليوى ؟ ))(. )133

كما ورد في المصادر اف القاضي شريح اعتزؿ عف المختار الثقفي ( )134الذي خرج عمى الخالفة األموية

سنة  66ىػ وقرر القاضي شريح األعتزاؿ وعـ القضاء في ىذه االياـ  ،وفي نفس السنة ولما فرغ المختار مما
يريد صار يجمس لمناس ويقضي بينيـ ثـ قاؿ  (( :اف لي فيما احاوؿ لشغالً عف القضاء بيف الناس  ،ثـ اقاـ
القاضي شريح يقضي بيف الناس  ،وقضى لفترة قصيرة ثـ خافيـ فتمارض  ،فكانوا يقولوف  :انو عثماني  ،وانو

ممف شيد عمى حجر بف عدي  ،وانو لـ يبمغ عف ىانيء بف عروة ما ارسمو بو  ،واف عمياً عزلو عف القضاء ،

فمما بمغ شريحاً ذلؾ منيـ تمارض فجعؿ المختار مكانو عبد اهلل بف مالؾ الطائي ))(.)135
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القاضي منيج األعتزاؿ عف األحداث السياسية والفتف التي عصفت بالدولة العربية

الألسالمية  ،واضطربت فييا االحواؿ والتبس الحؽ بالباطؿ  ،فقد كاف منيج العديد مف الفقياء الذيف يخشوف اف

يتسمؿ الييـ اليوى مف أي سبيؿ (. )136

وروى ابف حجر عف شريح قولو  (( :وليت القضاء لعمر وعثماف وعمي فمف بعدىـ الى اف استعفيت مف

الحجاج  ،وكاف لو يوـ استعفى مائة وعشروف سنة وعاش بعد ذلؾ سنة  ،وقاؿ ابف المديني  :ولي قضاء الكوفة

ثالثة وخمسيف سنة ونزؿ البصرة سبع سنيف )) (. )137

والجدير باألشارة الى اف الحجاج بف يوسؼ الثقفي والي العراؽ (  75ػ 95ىػ) لـ يقبؿ اف اف يعفي شريح

القاضي اال بعد اف سألو اف يختار لو رجالً صالحاً يصمح ليذا األمر ػ القضاء ػ فأشار عميو شريح بتولية ابي
بردة بف ابي موسى األشعري  ،فواله الحجاج بف يوسؼ عمى الكوفة (. )138

المبحث الرابع
رزوف الفقكاء رن القضاء في الطصر الطبادي
اف ما حصؿ في العصر العباسي اذ أف الخمفاء األوليف مف العباسييف ضربوا خصوميـ بيد مف حديد ،

توطيداً ألركاف الدولة  ،وتدعيماً ألسسيا  ،فأمتدت ايدييـ الى القضاء  ،ليدفعوا عجمتو في ركابيـ  ،وليساعدىـ

في دعـ سمطاتيـ .

لذلؾ امتنع كثير مف الفقياء عف قبوؿ والية القضاء  ،وبالرغـ مف المغريات واالمتيازات التي كاف يقدميا

الخمفاء العباسيوف  ،وذلؾ خوفاً مف اف يحمميـ ىؤالء الخمفاء الى امور تخالؼ الشريعة السمحاء ( )139وممف
امتنع عف تولية منصب القاضي في العصر العباسي سفياف الثوري وابو حنيفة النعماف ( رضي اهلل عنيما ) ،

فقد روى القاضي ابو الطيب اف ابو جعفر المنصور ( 158 - 136ىػ ) استدعاىما وشريكاً ( ، )140فيرب
سفياف مف الطريؽ  ،واحضر ابو حنيفة وشريؾ  ،فعرض ابو جعفر المنصور عمى ابو حنيفة القضاء فأمتنع ،

وقاؿ  :انا ال أصمح لو  ،وعرض عمى شريؾ فأعتذر بعمؿ فأزاليا ابو جعفر وقمده القضاء (. )141

وروي اف ابو حنيفة آبى قبوؿ والية القضاء في الكوفة  ،فحبسو المنصور احد عشر يوماً  ،وكاف يضربو

كؿ يوـ عشرة اسواط وىو مستمر في ابايتو  ،ثـ تركو  ،وقاؿ ابو حنيفة مخاطباً ابو جعفر المنصور ،
والمنصور في قمة مجده وعنفوانو  (( :اتؽ اهلل وال ترع في امانتؾ اال مف يخاؼ اهلل  ،واهلل ما انا بمأموف الرضا
فكيؼ اكوف مأموف الغضب  ،ولو اتجو الحكـ عميؾ ثـ تيددتني اف تغرقني في الفرات او تمي الحكـ ألخترت اف

اغرؽ  ،ولؾ حاشية يحتاجوف الى مف يكرميـ لؾ وال اصمح لذلؾ  ،فقاؿ المنصور  :كذبت انت تصمح  ،فقاؿ

ابو حنيفة النعماف  :لقد حكمت لي عمى نفسؾ  ،كيؼ يحؿ لؾ اف تولي قاضياً عمى امانتؾ وىو كذاب ))

(. )142

ويروى اف المنصور طمب ابا حنيفة لمقضاء فأبى  ،فحمؼ المنصور ليفعمف  ،وحمؼ ابو حنيفة انو اليفعؿ

 ،فقاؿ لو حاجبو الربيع  :يحمؼ امير المؤمنيف وتحمؼ انت ؟ فقاؿ ابو حنيفة :امير المؤمنيف اقدر عمى كفارة

يمينو مني فحبسو المنصور اياماً ثـ احضره  ،فقاؿ  :ياامير المؤمنيف  ،انا ال اصمح لمقضاء فأف كنت صادقاً

فال اصمح واف كنت كاذباً فال اصمح لمكذب  ،فرده الى الحبس وضربو بالسياط  ،فمـ يقبؿ فأطمقو (. )143
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وفي رواية  (( :انو لما توعده اف لـ يمي اجاب  ،فواله قضاء الرصافة التي بناىا المنصور ألبنو الميدي فقعد
يوميف لـ يأتيو احد  ،فمما كاف اليوـ الثالث حضره رجالف فأدعى احدىما عمى االخر درىميف واربعة دوانؽ ،

فأنكر  ،فطمب يمينو  ،فقاؿ لو  :قؿ واهلل  ،فشرع في اليميف  ،فمما رأى ابو حنيفة اقدامو عمى اليميف  ،دفع مف
مالو ذلؾ  ،ثـ مرض بعد يوميف ثـ توفي بعد ستة اياـ ))(. )144

وفيما يخص شريؾ بف عبد اهلل النخعي  ،فقد دعاه ابو جعفر المنصور ليوليو القضاء  ،وقاؿ لو  :قد وليتؾ

قضاء الكوفة  ،قاؿ  :ياامير المؤمنيف اني انما انظر في الصالة والصوـ فأما القضاء فال أحسنو  ،قاؿ  :اذىب
واال وجيتؾ الى اكشاـ والطازبند ( ، )145فقاؿ شريؾ  :يامير المؤمنيف  :اني ال أحسنو  ،فقاؿ اذىب فأنفذ

الي فيما ال تحسف  .وكاف شريؾ مف اعظـ القضاة الذيف عرفيـ األسالـ (. )146
ماأحسنت واكتب َ
وممف امتنع عف تولية القضاء  ،وكره الدخوؿ فيو بعد اف طمب لو  ،امامنا الشافعي فقد روى القاضي
ابو الطيب الطبري ( : )147اف المأموف كتب الى الشافعي يستدعيو ليوليو القضاء في الشرؽ والغرب فأبى ،
ودعا بالمزني( )148في مرض موتو ونياه عف تولي القضاء واظير لو كتاب المأموف  ،وقاؿ  :اني لـ اظيره

ألحد غيرؾ (. )149

نستنتج مما سبؽ اف انا حنيفة والشافعي ( رضي اهلل عنيما ) لـ يميا القضاء البتة  ،غير اف اصحاب ابي

حنيفة ولوا القضاء  ،فوليو ابو يوسؼ ( )150وىو اوؿ مف دعي بقاضي القضاة في األسالـ في خالفة موسى

اليادي  ،ثـ اقره الرشيد عميو  ،ثـ ابنو يوسؼ ( ، )151ثـ محمد بف الحسف الشيباني ( ، )152ومازاؿ قضاة بغداد

مف اصحاب ابي حنيفة مف ذلؾ الزمف وىمـ ج اًر  ،وكانت الرياسة ليـ يومئذ ببغداد (. )153

وكاف اصحاب الشافعي يكرىوف الدخوؿ في القضاء اقتفاءاً ألثر الشافعي فيو  ،واقتداءاً بو ،وكاف ابو

عمي بف خيراف ( )154صاحب ابي العباس بف سريح ( )155يعاتب ابا العباس بف سريح عمى توليو القضاء ،
ويقوؿ لو  (( :ىذا الألمر لـ يكف في أصحابنا  ،انما كاف في اصحاب ابي حنيفة )) (. )156

وقاؿ القاضي ابو الطيب  (( :طمب الوزير ابف الفرات ( )157لمخميفة المقتدر باهلل ابا عمي بف خيراف

الشافعي ليوليو قاضي القضاة ببغداد فأمتنع  ،واختفى اياماً فختمت حوانيتو  ،فمـ يفعؿ ،فيذا ما صار اليو األئمة

قوالً وفعالً في تقميد القضاء واألمتناع منو )) (. )158

ِ
استعؼ لي امير المؤمنيف
وقاؿ اسحاؽ بف عيسى  :لما ولي المنصور شريكاً قضاء الكوفة أتى بو فقاؿ لو :

فقاؿ لو  :اني العزؿ مف ذلؾ  ،واف امير المؤمنيف ال يرد عف عزماتو  ،فمما توفي المنصور ولي الميدي  ،قاؿ

لو ابي  :انؾ كنت تسألني اف استعفي لؾ امير المؤمنيف فأبيت عميؾ وامير المؤمنيف فأبيت عميؾ وامير
المؤمنيف اليوـ اليف جانباً واحرى اف يجيبنا الى مانسألو  ،فأف شئت استعفيتو  ،فقاؿ  :اما االف فأني اكره شماتة
األعداء .
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وكاف شريؾ يتمثؿ بيذا البيت :

وتتقي صولة المستأسد الضاري ()159

تعدوا الذئاب عمى مف ال كالب لو

فكاف القاضي شريؾ قد ولي القضاء بعد امتناع  ،وقد اظير الجنوف ىرباً مف تولي القضاء وروي انو ذىب

ليقبض مرتبو فضايقو صاحب الخزنة في النقد وقاؿ لو  (( :انؾ لـ تبع بو ب اًز  ،فقاؿ لو شريؾ  :بؿ واهلل بعت

اكثر مف البز  ،بعت بو ديني )) (. )160

وفي عيد الخميفة الميدي (  169 – 158ىػ) امتنع عف القضاء سفياف الثوري  ،فقد كتب لو الخميفة عيداً

يتضمف تعيينو قاضياً عمى الكوفة واف ال يعترض عميو في حكـ فرمى العيد في دجمة وىرب (. )161

وعرض الخميفة المأموف (  198ػ  218ىػ ) عمى عمي بف سعيد بف شداد العبدي قضاء مصر فأبى ()162

وكاف والي مصر في عيد الخميفة المأموف عباد بف محمد بف حباف  ،وقد رأى اف يولي قضاء مصر عبد اهلل بف

وسمع
وىب بف مسمـ  ،فعمـ ىذا برغبة االمير فأستتر  ،أي اختفى فيدـ الوالي عباد بعض داره فمـ يحضر ُ

يناجي ربو بقولو  :يارب يقدـ عميؾ اخواني غداً حمماء فقياء واقدـ عميؾ قاضياً ؟ ال يارب ولو قرضت

بالمقاريض )) (. )163

وىكذا يظير جمياً اف الفقياء كانوا يتورعوف عف منصب القضاء وييابوف ممارستو خوفاً مف اهلل تعالى ومف مغبة
الزلؿ والحكـ بغير الحؽ فكانوا يقفوف بوجو الخمفاء والوالة رافضيف حمؿ ىذا العبء الجسيـ والمنصب الخطير

الذي قد يؤدي بصاحبو الى العذاب االليـ  ،فكاف خوؼ اهلل حاض اًر في نفوس فقياء المسمميف ممف عزفوا عف
تولي القضاء رغبةً في نيؿ مرضاتو جؿ وعال .
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الخاتمظ
بعد األنتياء مف كتابة بحثي ىذا اجد مف الضروري اف اكتب خاتمة أبيف فييا أىـ النتائج التي توصمت

الييا بتوفيؽ مف اهلل وسداد وكما مبيف في ادناه :

1ػ القضاء منصب شريؼ  ،وفيو فض ؿ عظيـ لمف قوي عمى القياـ بو  ،وقد قاـ بو األنبياء ( عمييـ السالـ )
وبعض كبار الصحابة ( رضي اهلل عنيـ ) وبعض االعالـ مف التابعيف ممف بعدىـ  ،ففي القضاء العادؿ أمر

بالمعروؼ ونيي عف المنكر  ،ونصرة لممظموـ ولمقضاء دور كبير في خمؽ التوازف السياسي واألجتماعي
وعكسو تعـ الفوضى واألضطرابات وييدر الحؽ الفردي والجماعي .

2ػ في بداية الدولة العربية اإلسالمية كاف الرسوؿ محمد  القاضي األوؿ بيف الناس وقضى مف بعده الخمفاء
الراشدوف وأرسموا بعض الصحابة ممف عرؼ بالعمـ واإللماـ بالكتاب والسنة الى المدف خارج العاصمة ليحكموا

بيف الناس ويرجعوا الى الخمفاء فيما أشكؿ عمييـ مف القضايا .

3ػ كره العديد مف الصحابة والتابعيف والفقياء الدخوؿ في القضاء والحكـ بيف الناس عمى الرغـ مف فضميـ
وصالحيتيـ وصالحيـ فيـ محمولوف عمى المبالغة في حفظ أنفسيـ وسموؾ طريؽ السالمة .

4ػ كانت األسباب وراء عزوؼ الفقياء عف تولي القضاء متعددة فقد كانت دينية اوالً وأخرى سياسية فقد خافوا
مف غضب اهلل والحكـ بغير الحؽ كما خافوا اإلخالؿ مف أورادىـ ووظائفيـ مف العبادات  ،كما خافوا اإلقالؿ

مف تحصيؿ العموـ .

5ػ ىناؾ مف رأى في نفسو ضعفاً أو فتو اًر أو عدـ مقدرة عمى عمى أداء الحؽ عمى الوجو الصحيح عمى الرغـ

مف معرفتو وقدرتو عمى حفظ واستنباط األحكاـ الشرعية القويمة وىذا بالتأكيد نابع مف خوفو مف اهلل تعالى ومف

الحياد عف الطريؽ الحؽ .

6ػ ىناؾ مف اعتزؿ عف القضاء في أياـ الفتف والحركات المعارضة التي عصفت بالدولة العربية اإلسالمية
واضطربت فييا األحواؿ والتبس الحؽ بالباطؿ  ،وذلؾ خشية منيـ أف يتسمؿ اليوى إلى أنفسيـ مف أي سبيؿ ،
والمثاؿ عمى ذلؾ القاضي شريح بف الحارث الكندي الذي اعتزل أٌام الفتن .

51

اجمللد  / :العدد  /45السنة التاسعة ـ متىز 3104م
اهلىاهش
 )1الزحيمي  ،محمد  ،تأريخ القضاء في األسالـ  ،دار الفكر ( ،دمشؽ  1995 ،ـ) ،ص. 158

2

) سورة األنبياء  ،اآلية . 78 :

3

) أحمد بف حنبؿ  ،ابو عبد اهلل الشيباني ( ،ت 214 :ىػ)  ،مسند أحمد  ،مؤسسة قرطبة ( ،مصر  ،بال تأريخ)  ،ج، 6

4

) البخاري  ،أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي ( ،ت 256 :ىػ)  ،صحيح البخاري  ،ضبط النص  :محمود

ص. 163

محمد نصار  ،ط ، 1دار الكتب العممية ( ،بيروت  2001 ،ـ) ،ج ، 1ص ، 336الرقـ . 73
5
6

) سورة المائدة  ،اآلية . 5 :

) البييقي  ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى أبو بكر  ،سنف البييقي الكبرى  ،تحقيؽ  :محمد عبد القادر عطار  ،مكتبة

دار الباز ( ،مكة المكرمة  1994 ،ـ)  ،ج ، 10ص 86؛ أبف قدامة  ،موفؽ الديف أبو محمد عبد اهلل بف أحمد المقدسي ( ،ت:
 620ىػ)  ،المغني  ،تحقيؽ  :محمد شرؼ الديف خطاب وآخروف  ،دار الحديث ( ،القاىرة  2004 ،ـ)  ،ج ، 9ص. 83

7
8

) أبف قدامة  ،المغني  ،ج ، 1ص. 336

) أبو قالبة  :عبد اهلل بف زيد بف عمرو الجروي البصري  ،تابعي ثقة كثير العمـ وقد اشاد بو الخميفة عمر بف عبد العزيز حيف

قاؿ  :لف تزالوا بخير ياأىؿ الشاـ ماداـ فيكـ ىذا  ،توفي في الشاـ سنة( 104ىػ)  ،أبف حجر  ،أحمد بف عمي العسقالني ( ،ت:
 852ىػ)  ،تيذيب التيذيب  ،ط ، 1حيدر آباد  ( ،اليند  1326 ،ىػ)  ،ج ، 5ص. 198

9

) أبف قدامة  ،المغني  ،ج، 1ص. 336

10

) جاسـ  ،ميند ماىر  ،القضاء في العصر األموي  ،دار الحقائؽ ( ،حمص  2009 ،ـ)  ،ص. 115
وخرج أحاديثو  :عبد العزيز
) وكيع  ،محمد بف خمؼ بف حباف ( ،ت 306 :ىػ)  ،أخبار القضاة  ،صححو وعمَّؽ عميو َّ

12

) أرسالف  ،محمد شيير  ،القضاء والقضاة  ،ط ، 1دار اإلرشاد ( ،بيروت  1969 ،ـ)  ،ص. 154

11

مصطفى المراغي  ،ط ، 1مطبعة اإلستقامة ( ،القاىرة  1947 ،ـ)  ،ج ، 1ص. 24
13

) سورة المائدة  ،اآلية . 8 :

15

) سورة البقرة  ،اآلية . 213 :

14

16
17
18
19

) أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص. 155
) سورة المائدة  ،اآلية . 49 :
) سورة النور  ،اآلية . 48 :
) سورة النور  ،اآلية . 51 :

) أبو داود  ،سميماف بف األشعث السجستاني ( ،ت 275 :ىػ)  ،سنف أبي داود  ،دار الحديث ( ،القاىرة  1408 ،ىػ)  ،ج، 3

ص 299؛ الترمذي  ،أبو عيسى أحمد بف عيسى بف سورة الترمذي ( ،ت 297 :ىػ)  ،سنف الترمذي  ،ضبطو وصححو  :خالد
عبد الغني محفوظ  ،ط ، 1دار الكتب العممية ( ،بيروت  2003 ،ـ)  ،ج ، 3ص. 613

20

) أحمد بف حنبؿ  ،مسند أحمد  ،ج ، 2ص. 476

22

) أبف أبي الدـ  ،شياب الديف أبو إسحاؽ إبراىيـ بف عبد اهلل اليمداني الحموي ( ،ت 642 :ىػ)  ،أدب القضاة  ،تحقيؽ :محيي

21

) أبو داود  ،سنف أبو داود  ،ج ، 3ص. 898

ىالؿ السرحاف  ،ط ، 1مطبعة اإلرشاد ( ،بغداد  1948 ،ـ)  ،ج ، 1ص. 260 – 159

23

) البييقي  ،السنف الكبرى  ،ج ، 1ص. 96

50

عسوف الفقهاء عن تىيل القضاء يف العصرين األهىي والعباسي
24
25
26

أ.د.صاحل حسن م .م .رباب ذياب

) البييقي  ،السنف الكبرى  ،ج ، 10ص. 96
) البييقي  ،السنف الكبرى  ،ج ، 10ص. 96
) النبياني  ،أبو الحسف بف عبد اهلل بف الحسف األندلسي  ،كتاب المراقبة العميا فيمف يستحؽ القضاء والفتيا المسمى  :تأريخ

قضاة األندلس  ،المكتب التجاري لمطباعة والنشر والتوزيع ( ،بيروت  ،بال تأريخ )  ،ص. 11

27

) مسمـ  ،أبف الحسف مسمـ بف الحجاج النيسابوري ( ،ت 261 :ىػ)  ،صحيح مسمـ بشرح النووي  ،المطبعة المصرية ( ،مصر

28

) النبياني  ،تأريخ قضاة األندلس  ،ص. 11

 ،بال تأريخ )  ،ج، 3ص ، 1457رقـ . 1825:

29

) وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 1ص 22؛ أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص. 156

30

) زيداف  ،عبد الكريـ  ،نظاـ القضاء في الشريعة اإلسالمية  ،ط( ، 3مؤسسة الرسالة  2002 ،ـ)  ،ص. 15

32

) ميند ماىر  ،القضاء في العصر األموي  ،ص. 126

31

) عبد الكريـ زيداف  ،نظاـ القضاء  ،ص. 16

 33مسروؽ بف األجدع اليمداني  ،أسمو عبد الرحمف بف مالؾ مف ناشج مف ىمداف  ،يذكر انو ُسرؽ وىو صغير ثـ وجد فسمي
مسروقاً شمت يده يوـ القادسية  ،أبف سعد  ،محمد بف سعد بف منيع الياشمي البصري ( ،ت 230 :ىػ)  ،الطبقات الكبرى  ،تحقيؽ
 :محمد عبد القادر عطا  ،ط ، 2دار الكتب العممية  ( ،بيروت  1997 ،ـ)  ،ج ، 6ص. 139 – 138

34

) شمس الديف محمد بف محمد بف سيؿ ( ،ت 490 :ىػ)  ،المبسوط  ،ط ، 3دار المعرفة  ( ،بيروت  1978 ،ـ)  ،ج، 16

ص. 72

35

) (ت 261 :ىػ)  ،أدب القاضي  ،شرحو  :برىاف األئمة حساـ الديف عمر بف عبد العزيز بف مازة البخاري المعروؼ بالصدر

الشييد ( ،ت 536 :ىػ)  ،ط ، 1تحقيؽ  :محيي ىالؿ السرحاف  ،مطبعة اإلرشاد ( ،بغداد  1977 ،ـ)  ،ج ، 1ص. 156

36
37
38

) ميند ماىر  ،القضاء في العصر األموي  ،ص. 126
) أبف أبي الدـ  ،أدب القضاء  ،ج ، 1ص. 261
) أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص. 157

39

) أرسالف  ،القضاء والقضاة ،ص.158

41

) سورة النحؿ  ،اآلية . 35 :

40

42
43

) أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص. 158
) أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص. 159
) أبو عمر محمد بف يوسؼ العصري ( ،ت 350 :ىػ)  ،الوالة والقضاة  ،تحقيؽ  :رفف كست  ،مطبعة اآلباء اليسوعييف ،

( 1908ـ)  ،ص. 302

44

) أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص 161؛ ميند ماىر  ،القضاء في العصر األموي  ،ص 116؛ الزحيمي  ،تأريخ القضاء في

األسالـ  ،ص. 159

45

) يروى أف أبف ضنة كاف حكماً قبؿ اإلسالـ  ،ينظر  :أبف عبد الحكـ  ،ابو القاسـ عبد الرحمف بف عبد  ،فتوح مصر وأخبارىا

46

) النبياني  ،تأريخ قضاة األندلس  ،ص 11؛ أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص 162؛ ميند ماىر  ،القضاء في العصر األموي

 ،بريؿ ( ،لندف  1930 ،ـ) . 230 ،
 ،ص. 116

47
48

) الصالح  ،صبحي  ،النظـ اإلسالمية نشأتيا وتطورىا  ،ط ، 2دار العمـ لممالييف ( ،بيروت  1968 ،ـ)  ،ص. 323
) الزحيمي  ،تأريخ القضاء في اإلسالـ  ،ص. 174

53
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49

) الزحيمي  ،تأريخ القضاء في األسالـ  ،ص. 1734

51

) النبياني  ،تأرخ قضاة األندلس  ،ص 10؛ ميند ماىر  ،القضاء في العصر األموي  ،ص 120 – 119؛ أرسالف  ،القضاء

50

) وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 1ص. 25

والقضاة  ،ص. 174

52

) أبف بدراف  ،الشيخ عبد القادر ( ،ت 1346 :ىػ)  ،تيذيب تأريخ دمشؽ الكبير ألبف عساكر  ،ط ، 2دار الميسرة ( ،بيروت ،

 1979ـ)  ،ج ، 2ص. 310

53
54

) وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 2ص. 26

) الشيرازي  ،أبو إسحاؽ الشافعي ( ،ت 476 :ىػ)  ،طبقات الفقياء  ،حققو َّ
وقدـ لو  :إحساف عباس  ،دار الرائد العربي ،

(بيروت  1970 ،ـ)  ،ص. 88

55

) أبف قتيبة الدنيوري  ،أبو حنيفة أحمد بف داود ( ،ت 282 :ىػ)  ،عيوف األخبار  ،تحقيؽ  :عبد المنعـ عامر  ،ط( ، 1القاىرة

56

) أبف طولوف  ،شمس الديف  ،قضاة دمشؽ  ،تحقيؽ  :صالح الديف المنجد  ،مطبعة الترقي ( ،دمشؽ  1956 ،ـ)  ،ص. 5

 1960 ،ـ)  ،ج ، 1ص 65؛ وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 1ص. 22

57

) أبف طولوف  ،قضاة دمشؽ  ،ص. 414

 ) 58جابر بف يزيداألزدي البصري مف فقياء البصرة عرؼ بسعة عممو حتى ُع َّد مف أعمـ أىؿ العراؽ  ،الشيرازي  ،طبقات الفقياء
 ،ص 88؛ أبف حجر  ،تيذيب التيذيب  ،ص 234؛ السيوطي  ،جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي ( ،ت 911 :ىػ)
 ،طبقات الحفاظ  ،تحقيؽ  :عمي محمد عمر  ،ط ، 1مطبعة األستقالؿ الكبرى ( ،القاىرة  1973 ،ـ)  ،ص. 28

59

) الحكـ بف أيوب بف الحكـ بف عقيؿ الثقفي  ،أستعممو الحجاج بف يوسؼ عمى البصرة ثـ عزلو  ،األصفياني  ،أبو الفرج عمي

بف الحسف بف محمد القريشي ( ،ت 356 :ىػ)  ،األغاني  ،شرحو وكتب ىوامشو  :عبد عمي مينا  ،ط ، 1دار إحياء التراث
العربي ( ،بيروت  1997 ،ـ)  ،ج ، 6ص. 27

60

) الخصاؼ  ،أدب القاضي  ،ج ، 1ص. 148

61

) رجاء بف حيوة  :بف جروؿ الكندي الفمسطيني  ،فاضالً كثير العمـ  ،ثقة  ،مف عباد بالد الشاـ وفقيائيـ وزىادىـ  ،أبف حجر

62

) أبف موىب  :عبد اهلل بف موىب الشامي  ،تولى قضاء فمسطيف زمف الخميفة عمر بف عبد العزيز  ،الذىبي  ،شمس الديف

 ،تيذيب التيذيب  ،ج ، 2ص. 230 – 229

محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي ( ،ت 748 :ىػ)  ،تأريخ اإلسالـ ووفيات المشاىير واألعالـ  ،حققو وضبط نصو :
بشار عواد معروؼ وآخروف  ،ط ، 1مؤسسة الرسالة ( ،بيروت 1988 ،ـ)  ،ج ، 4ص. 139
63
64

) ميند ماىر  ،القضاء في العصر األموي  ،ص. 118 – 117
) الكندي  ،الوالة والقضاة  ،ص ، 315أبف حجر  ،أحمد بف عمي العسقالني  ( ،ت 852 :ىػ)  ،رفع اإلصر عف قضاة مصر

 ،تحقيؽ  :حامد عبد المجيد وآخروف  ،المطبعة األميرية ( ،القاىرة  1957 ،ـ)  ،ج ، 2ص 317؛ ميند ماىر  ،القضاء في
العصر األموي  ،ص. 118

65

) مف فقياء البصرة الثقات وكاف عابداً فاضالً مجاب الدعوة روى الحديث ( ،ت 108 :ىػ)  ،أبف حجر  ،تيذيب التيذيب ،

66

) وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 1ص. 25

ص. 424

67

) السنف الكبرى  ،ج ، 10ص. 99
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) أبف عبد ربو  ،أبو عمر أحمد بف محمد بف عبد ربو األندلسي ( ،ت 328 :ىػ)  ،العقد الفريد  ،تحقيؽ  :عبد المجيد الترحيني

 ،ط ، 3دار الكتب العممية ( ،بيروت  1987 ،ـ)  ،ج ، 1ص 20؛ البسنوي  ،أبو يوسؼ بف سفياف ( ،ت 347 :ىػ)  ،المعرفة
والتاريخ  ،تحقيؽ  ،خميؿ المنصور  ،دار الكتب العممية ( ،بيروت  1995 ،ـ)  ،ج ، 2ص. 66

69

) البييقي  ،السنف الكبرى  ،ج ، 10ص 97؛ الخصاؼ  ،أدب القاضي  ،ج ، 1ص. 147

70

) األصفياني  ،أبو نعيـ أحمد بف عبد اهلل ( ،ت 430 :ىػ)  ،حمية األولياء وطبقات األصفياء  ،ط ، 1دار الكتب العممية ،

71

) وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 1ص. 25

(بيروت  1988 ،ـ)  ،ج ، 4ص. 351

72
73

) وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 1ص 25ػ . 26
) أبف ىبيرة ،يزيد بف عمر بف ىبيرة بف عدي بف ف ازرة  ،مف أبرز قادة جيش الخميفة مرواف بف محمد ( 127ػ  132ىػ)  ،تولى

العراؽ خمس سنوات وكاف كريماً شيماً أشتير بالسعي لقضاء حوائج الناس  ،الدنيوري  ،المعارؼ  ،ص 179؛ ابف خمكاف ،

وفيات األعياف  ،ج ، 6ص. 320

74
75
76
77

) وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 1ص 147؛ أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص. 171
) أبف حجر  ،تيذيب التيذيب  ،ج ، 2ص. 26
) وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 1ص. 24

) يزيد بف حاتـ الميمبي  :أبو خالد يزيد بف حاتـ بف قبيصة كاف امي اًر عمى مصر ألبي جعفر المنصور سنة ( 144ىػ)  ،وعزؿ

سنة (152ىػ)  ،توفي سنة (160ىػ)  ،الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 7ص 603؛ المزي  ،أبي محمد القضاعي (،ت:

742ىػ)  ،تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ،تحقيؽ  :بشار عواد معروؼ  ،ط ، 1مؤسسة الرسالة ( ،بيروت  1980 ،ـ)  ،ج3
 ،ص. 200

78

) وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 1ص 24؛ الزركمي  ،خير الديف  ،األعالـ  ،ط ، 4دار العمـ لممالييف ( ،بيروت 1979 ،ـ)

ج ، 8ص 212؛ الزحيمي  ،تأريخ القضاء في اإلسالـ  ،ص. 175
79
80
81

) أخبار القضاة  ،ج ، 2ص. 363
) حسف المحاضرة  ،ج ، 2ص 139؛ الزحيمي  ،تأريخ القضاء في اإلسالـ  ،ص. 176

) إياس بف معاوية المزني  :كاف قاضياً عمى البصرة  ،وصؼ الجاحظ بقولو  (( :إياس مف مفاخر مضر ومف مقدمي القضاء

كاف صادؽ الحدس نقاباً  ،عجيب الفراسة مميماً وجيياً عند الخمفاء ))  ،أبف سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 6ص 187؛ الزركمي
 ،األعالـ  ،ج ، 2ص. 33

82

) أبف كثير  ،عماد الديف أبو الفداء إسماعيؿ بف محمد الدمشقي ( ،ت774 :ىػ)  ،البداية والنياية  ،وثَّقو وقابؿ مخطوطاتو :

محمد عوض  ،أحمد عبد الموجود  ،ط ، 2دار الكتب العممية ( ،بيروت 2002 ،ـ)  ،ج ، 9ص. 273
83

)ميند ماىر  ،القضاء في العصر األموي  ،ص. 90

84

عي  :وىو التعتعة في الكالـ  ،يقاؿ  :تكأكأ الرجؿ في كالمو  ،أي تمكأ في كالمو  ،أبف منظور  ،لساف العرب  ،ج، 1
) َّ

85

) الدنيوري  ،عيوف األخبار  ،ص 24؛ أبف عبد ربو  ،العقد الفريد  ،ج ، 1ص. 21

87

) ميند ماىر  ،القضاء في العصر األموي  ،ص.122

ص. 136

86

) الخصاؼ  ،أدب القاضي  ،ج ، 2ص. 81

88
وعمؽ عميو  :محمد باقر الحموي  ،ط ، 1مؤسسة
) أحمد بف يحيى بف جابر ( ،ت279 :ىػ)  ،أنساب األشراؼ  ،حققو ّ
األعممي ( ،بيروت 1974 ،ـ)  ،ج ، 2ص. 786
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89

) أبو حنيفة النعماف  :بف ثابت بف زوخي التيمي الكوفي  ،مولى تيـ اهلل بف ثعمبة  ،ولد سنة (80ىػ)  ،األماـ الفقيو عالـ العراؽ

90

) النبياني  ،تأريخ قضاة األندلس  ،ص. 11

 ،توفي شييداً مسقياً سنة (150ىػ)  ،وعميو قبة عظيمة ومشيد فاخر ببغداد  ،الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 6ص. 529

91
92
93
94

) النبياني  ،تأريخ قضاة األندلس  ،ص 11؛ الزحيمي  ،تأريخ القضاء في األسالـ  ،ص. 176
) ميند ماىر  ،القضاء في العصر األموي  ،ص.122
) أبف سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 6ص. 182

) أبف سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 6ص 182؛ أبف عبد البر  ،أبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد ( ،ت463 :ىػ) ،

األستيعاب في معرفة األصحاب  ،تحقيؽ  :عمي محمد البجاوي  ،دار نيضة مصر ( ،القاىرة  ،بال تأريخ )  ،ج ، 2ص– 701
. 702

95

) أبف حباف  ،محمد بف حباف بف أحمد أبو حاتـ التميمي البستي ( ،ت354 :ىػ)  ،كتاب الثقات في الصحابة والتابعيف وأتباع

التابعيف  ،أعتنى بتصحيحو وتنسيقو  :عبد الخالؽ األفغاني  ،ط( ، 1حيدر آباد 1968 ،ـ)  ،ج ، 3ص 108؛ أبف األثير  ،عز
الديف أبي الحسف عمي بف أبي الكرـ بف عبد الواحد الشيباني ( ،ت630 :ىػ)  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة  ،تحقيؽ وتعميؽ :

عمي محمد عوض  ،عادؿ أحمد عبد الموجود َّ ،
قدـ لو وقرضو  :محمد عبد المنعـ البري  ،ط ، 2دار الكتب العممية ( ،بيروت ،
 2003ـ)  ،ج ، 1ص 504؛ وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 2ص 224؛ الزركمي  ،األعالـ  ،ج ، 3ص. 161

96

) أبف سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 6ص 182؛ أبف األثير  ،أسد الغابة  ،ج ، 1ص 504؛ وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج، 2

ص 224؛ بف حجر  ،اإلصابة  ،ج ، 1ص. 848

97

) أبف حباف  ،الثقات  ،ج ، 3ص 108؛ األصفياني  ،حمية األولياء  ،ج ، 4ص 137؛ الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج، 4

ص. 359

98
99

) البييقي  ،السنف الكبرى  ،ج ، 10ص. 182

) الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 4ص 359؛ أبف حجر  ،األصابة  ،ج ، 1ص. 850

100
101

) الزركمي  ،األعالـ  ،ج ، 3ص. 161
) السيوطي  ،جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي ( ،ت911 :ىػ)  ،تدريب الراوي في شرح تقريب النووي  ،تحقيؽ

102

) األصفياني  ،حمية األولياء  ،ج ، 4ص 137؛ أبف حجر  ،اإلصابة  ،ج ، 1ص 850؛ أبف حباف  ،الثقات  ،ج، 2

103

)أبف حباف  ،الثقات  ،ج ، 3ص 108؛ أبف حجر  ،اإلصابة  ،ج ، 1ص. 850

ص. 211

104

) أبف حجر  ،اإلصابة  ،ج ، 1ص. 850

105

) قائفاً  :القائؼ الذي يتبع االثار ويعرفيا ويعرؼ شبو الرجؿ بأخيو وأبيو  ،ويقاؿ  :فالف يقوؼ األثر ويقتافو قيافة  ،أبف

106

) أبف سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 6ص 182؛ أبف حجر  ،األصابة  ،ج ، 1ص 850؛ أبف حباف  ،الثقات  ،ج، 3

منظور  ،لساف العرب  ،ج ، 9ص. 293

ص 108؛ وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 2ص. 211

107

) وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 2ص. 204

108

) الزجر لمطير ىو التيمف والتشاؤـ بيا والتفاؤؿ بطيرانيا كالسانح والبارح  ،وىو مف الكيانة والعيافة  ،أبف منظور  ،لساف

109

) أبف عبد البر  ،األستيعاب  ،ج ، 1ص 212؛ أبف األثير  ،أسد الغابة  ،ج ، 2ص. 625

العرب  ،ج  ،ص. 200

110

) وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 2ص. 205 – 204
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) الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 4ص. 316
) أبف قتيبة  ،أبو محمد عبد اهلل بف مسمـ الدنيوري ( ،ت276 :ىػ)  ،عيوف األخبار  ،دار الفكر ( ،بيروت 2005 ،ـ)  ،ج1

 ،ص 61؛ الطبري  ،أبو محمد بف جرير ( ،ت 310 :ىػ)  ،تأريخ الرسؿ والمموؾ  ،ط ، 3دار الكتب العممية ( ،بيروت ،
2005ـ)  ،ج ، 2ص 150؛ أبف الجوزي  ،أبو الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ( ،ت597 :ىػ)  ،المنتظـ في تأريخ المموؾ
واألمـ  ،دراسة وتحقيؽ  :محمد عبد القادر عطا  ،مصطفى عبد القادر عطا  ،راجعو وصححو  :نعيـ زرزور  ،دار الكتب العممية
( ،بيروت 2002 ،ـ)  ،ج ، 4ص 254؛ الذىبي  ،تجريد أسماء الصحابة  ،ج ، 1ص 256؛ أبف حجر  ،تيذيب التيذيب  ،ج4
 ،ص. 328

113

) أبف سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 6ص 183؛ أبف الجوزي  ،المنتظـ  ،ج ، 4ص 254؛ أبف حجر  ،تيذيب التيذيب ،

ج، 4ص 328؛ وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 2ص 189؛ السيوطي  ،الوسائؿ الى مسامرة األوائؿ  ،تحقيؽ  :أسعد أطمس ،

مطبعة النجاح ( ،بغداد 1950 ،ـ)  ،ص. 106 -105
114
115

) وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 2ص. 190
) األصفياني  ،حمية األولياء  ،ج ، 4ص 136؛ وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 2ص 190؛ أبف كثير  ،البداية والنياية  ،ج9

 ،ص. 21

116

) وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 2ص 7؛ األصفياني  ،حمية األولياء  ،ج ، 4ص 134؛ أبف األثير  ،أسد الغابة  ،ج، 2

117

) أبف أبي الدـ  ،أدب القضاء  ،ج ، 2ص. 29

ص 625؛ أبف حجر  ،اإلصابة  ،ج ، 3ص 335؛ أبف كثير  ،البداية والنياية  ،ج ، 9ص. 20

118

) أبف الكازروني  ،ظيير الديف عمي بف محمد البغدادي ( ،ت697 :ىػ)  ،مختصر التأريخ مف أوؿ الزماف الى منتيى دولة

بني العباس  ،تحقيؽ :مصطفى جواد  ،وضع فيارسو  :سالـ اآللوسي  ،مطبعة الحكومة ( ،بغداد 1970 ،ـ)  ،ص. 77
119

) األصفياني  ،حمية األولياء  ،ج ، 4ص 139؛ وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 2ص 200؛ أبف أبي الدـ  ،أدب القضاء ،

ج ، 1ص 358؛ أبو الفداء  ،المختصر في أخبار البشر  ،ط ، 1المطبعة الحسينية ( ،مصر  ،بال تأريخ )  ،ج ، 1ص 182؛
السيوطي  ،تأريخ الخمفاء  ،تحقيؽ  :محمد محيي الديف عبد الحميد  ،المكتبة العصرية ( ،بيروت 2008 ،ـ)  ،ص. 163

120
121

) أبو الفداء  ،المختصر  ،ج ، 1ص. 182

) أبف عبد ربو  ،العقد الفريد  ،ج ، 1ص. 49

 ) 122أبف سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 6ص 186 – 184؛ وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 2ص 198؛ أبف الجوزي  ،أبو الفرج
خرج أحاديثو  :محمد رواس
عبد الرحمف بف عمي بف محمد (ت597 :ىػ)  ،صفة الصفوة  ،حققو وعمَّؽ عميو  :محمود فاخوري َّ ،
قمعة جي  ،ط ، 1دار الوعي ( ،حمب 1969 ،ـ)  ،ج ، 3ص. 40

123

) الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 4ص 360؛ وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 3ص 129؛ كرد  ،عمي محمد  ،اإلدارة

124

)الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 4ص. 360

اإلسالمية في عصر العرب  ،مطبعة مصر ( ،القاىرة 1914 ،ـ)  ،ص. 63

125

) أبف سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 6ص 188؛ الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 4ص 360؛ أبف كثير  ،البداية والنياية

 ،ج ، 9ص. 19

126
127
128

) الكوفة والبصرة .
) أبف سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 6ص 186؛ أبف حجر  ،اإلصابة  ،ج ، 3ص. 335
) أبف حجر  ،اإلصابة  ،ج ، 3ص. 335
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) أبف قتيبة  ،عيوف األخبار  ،ج ، 1ص 61؛الطبري  ،تأريخ الرسؿ والمموؾ  ،ج ، 2ص 15؛ الذىبي  ،تجريد أسماء

130

) أبف حباف  ،الثقات  ،ج ، 3ص. 108

الصحابة  ،ج ، 1ص. 256

131

) أبف سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 6ص 140؛ الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 4ص 337؛ ابف الكازروني  ،مختصر

التأريخ  ،ص. 70

132

) أبف سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 6ص 190؛ األصفياني  ،حمية األولياء  ،ج ، 4ص 133؛ وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج2

133

) أبف سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ، 6ص 190؛ الذىبي  ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 4ص. 361 – 360

 ،ص. 218

134

) المختار بف أبي عبيد الثقفي الكذاب والده األمير أبو عبيد بف مسعود بف عمرو بف عمير بف عوؼ بف عقدة الثقفي  ،أسمـ

ٍ
جيش  ،فغ از العراؽ  ،واليو تنسب وقعة
في حياة النبي محمد (ص) ولـ نعمـ لو صحبة  ،أستعممو عمر بف الخطاب (ض) عمى

جسر أبي عبيد  ،والمختار مف كبراء ثقيؼ وذوي الرأي والفصاحة والشجاعة والدىاء وقمة الديف  ،الذىبي  ،سير أعالـ النبالء ،
ج ، 3ص. 539
135

) الطبري  ،تأريخ الرسؿ والمموؾ  ،ج ، 3ص 449؛ أبف األثير  ،الكامؿ في التاريخ  ،ج ، 3ص 302؛ أبف كثير  ،البداية

والنياية  ،ج ، 8ص. 268

136
137

) الشربيني  ،القضاء في اإلسالـ  ،ص. 35
) أبف قتيبة  ،عيوف األخبار  ،ج ، 1ص 62؛ الطبري  ،تأريخ الرسؿ والمموؾ  ،ج ، 3ص 450؛ أبف حجر  ،تيذيب

التيذيب  ،ج ، 1ص. 109

138

) أبف خمكاف  ،أبو العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر (ت 681 :ىػ)  ،وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ،

حققو وعمؽ ىوامشو ووضع فيارسو  :محمد محيي الديف عبد الحميد  ،مكتبة النيضة المصرية ( ،القاىرة  1948 ،ـ)  ،ج، 2
ص 373؛ الدنيوري  ،عيوف األخبار  ،ج ، 1ص. 62

139
140

) أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص. 174
) شريؾ القاضي أبو عبد اهلل بف شريؾ بف عبد اهلل النخعي الكوفي تولى القضاء في الكوفة أياـ الخميفة الميدي  ،وكاف عالماً

فقيياً محدثاً فطناً ذكياً فيماً عادالً في قضائو ومصيباً حاضر الجواب  ،توفي سنة ( 170ىػ)  ،السيوطي  ،تذكرة الحفاظ ج، 1
ص 232؛ أبف خمكاف  ،وفيات األعياف  ،ج ، 2ص. 464

141
142
143

) أبف أبي الدـ  ،أدب القضاء  ،ج ، 1ص. 264 – 263
) أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص. 175
) أبف أبي الدـ  ،أدب القضاء  ،ج ، 1ص. 265 – 264

144

) أبف أبي الدـ  ،أدب القضاء  ،ج ، 1ص. 265

146

) أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص. 171

145

147

) لـ أعثر عمى تعريؼ ليما .

) القاضي أبو الطيب طاىر بف عبد اهلل بف طاىر بف عمر الطبري  ،احد فقياء المذىب الشافعي وفقيائو  ،ولد بآمؿ

طبرستاف سنة (348ىػ)  ،سمع بجرجاف ونيسابور وبغداد مف كبار الحفاظ  ،تتممذ عمى يد أعالـ الفقياء ولي القضاء بربع الكرخ ،
حتى أشتير عند العراقييف بأسـ القاضي  ،توفي سنة ( 450ىػ)  ،أبف خمكاف  ،وفيات األعياف  ،ج ، 12ص. 512

148

) المزني ىو إبراىيـ بف إسماعيؿ بف يحيى المزني صاحب الشافعي وتمميذه  ،وصاحب المختصر المشيور (مختصر المزني

)  ،أثنى عميو الشافعي  ،وكاف زىداً ورعاً وعالماً مجتيداً مناظ اًر غواصاً عمى المعاني الدقيقة  ،صنؼ كتباً كثيرة منيا الجمع الكبير
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والصغير والمنثور والمسائؿ المعتبرة والترغيب في العمـ وكتاب الوثائؽ  ،توفي سنة ( 264ىػ)  ،أبف خمكاف  ،وفيات األعياف  ،ج1
 ،ص 217؛ السمعاني  ،أبو سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصور التميمي ( ،ت562 :ىػ)  ،األنساب  ،تقديـ وتعميؽ  :عبد اهلل
عمر البارودي  ،ط ، 1دار الجناف ( ،بيروت 1988 ،ـ)  ،ص. 527

149

) ابف أبي الدـ  ،أدب القضاء  ،ج ، 1ص. 263 – 262

150

) ابو يوسؼ يعقوب بف إبراىيـ تمميذ أبو حنيفة وىو معروؼ  ،توفي سنة (128ىػ)  ،وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 1ص255

151

) أقره ىاروف الرشيد بعد أبيو عمى قضاء الجانب الغربي ولـ يزؿ عمى القضاء ببغداد الى وفاتو  ،وقد َّ
حدث شيئاً يسي اًر  ،توفي

152

) محمد بف الحسف الشيباني تمميذ أبو حنيفة وىو معروؼ توفي سنة (189ىػ)  ،أبف أبي الدـ  ،أدب القضاء  ،ج، 1

153

) أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص. 175

.

سنة (192ىػ)  ،وكيع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 1ص. 256 – 255
ص. 267

154

أصر عمى أمتناعو  ،ثـ
) الحسيف بف الصالح بف خيراف  ،اإلماـ الجميؿ الزاىد الورع  ،طمبوه لمقضاء فأمتنع  ،فحبسوه مدة و َّ

155

) أبو العباس بف صريح اإلماـ المشيور  ،أسمو أحمد بف عمر البغدادي شيخ الشافعية في عصره وعنو أنتشر فقو الشافعية

أطمقوه وكاف مف جمة الفقياء الشافعية  ،توفي سنة (320ىػ)  ،أبف خمكاف  ،وفيات األعياف  ،ج ، 2ص. 133

في األفاؽ  ،تولى قضاء شيراز  ،وترؾ كثي اًر مف المصنفات  ،توفي ببغداد سنة (306ىػ)  ،أبف خمكاف  ،وفيات األعياف  ،ج، 1

ص. 66

156

) أبف أبي الدـ  ،أدب القضاء  ،ج ، 1ص. 269 – 268

157

) أبف الفرات الحسف بف عمي بف محمد بف موسى بف الحسف بف الفرات  ،تولى الو ازرة لمخميفة المقتدر باهلل وكاف كاتباً ووزي اًر ،

158

) أبف أبي الدـ  ،أدب القضاء  ،ج ، 1ص. 269 – 268

قتؿ سنة (312ىػ)  ،أبف خمكاف  ،وفيات األعياف  ،ج ، 3ص. 421

159
160
161

) أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص. 172
) أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص. 173
) أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص. 165

 ) 162أرسالف  ،القضاء والقضاة  ،ص165
 ) 163أبن أبً الدم  ،أدب القضاء  ،ج ، 1ص. 052
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