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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله
وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــ�د :فيسر « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل اخلريي بدب��ي  -إدارة

إصداره�ا اجلدي�د « رس�الة إلى القاض�ي » جلمهور
البح��وث » أن تق�دِّ م
َ
القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

فالقض�اء س�نة متبع�ة ،وأمانة عظم�ى ،ألقاها ويل األم�ر عىل عاتق
القضاة ليحكموا باس�مه ،وجيروا األحكام عىل املتحاكمني بالوكالة عنه
مرجعهم بذلك كتاب اهلل تعاىل وس�نة نبيه ﷺ ،فقد أمرنا تبارك وتعاىل

أحكام�ه ورشو َطه وأركانَه
ي
أن نرج�ع ونتحاكم إليهام عن�د التنازعَ ،ب نّ َ
َ
والعلامءُ ،
وأ ّلفت يف أصوله الكتب الكثرية.
الفقهاء
وآدا َبه
ُ
ُ

وألمهي�ة املوضوع أحببت أن أعرض بصورة ميرسة خمترصة بعض

اآلداب واألح�كام واألخبار املتعلقة بالقضاة لتك�ون تذكرة ونفع ًا هلم،
وأن تسهم يف زيادة التذكري هبذه األمانة العظيمة.
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وهـ�ذا اإلنجـ�از العلم�ي جيعلنا نقـ�دم عظيم الش�كـر والدعـاء
ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا
اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب السمو الشيخ

حممد بن راش�د بن س�عيد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس
الوزراء ،حاكم ديب الذي يش� ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي،

ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجين من العيل القدي�ر أن ينفع هبذا العم�ل ،وأن يرزقنا التوفيق
والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.
وآخ�ر دعوان�ا أن احلم�د هلل رب العاملين ،وصلىَّ اهلل وس� َّلم عىل
النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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احلمد هلل رب العاملني الذي أنزل الكتاب عىل عبده
ليك�ون للعاملني بشير ًا ونذير ًا ،والصالة والسلام عىل
خاتم النبيني ،وسيد املرس�لني ،الذي بعثه ربه باحلنيفية
الس�محة ،ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك ،اللهم
ِّ
ص�ل عليه وعىل آله وأصحابه أمجعني ،وعىل من تبعهم
بإحسان إىل يوم الدِّ ين ،وبعد:
مل�ا كان اإلنس�ان مدني� ًا طبع� ًا وفط�رةً ،ومائ ً
لا إىل جنس�ه ،احتاج
ألن خيال�ط الناس يف ش�ؤون حياته ،وهذا االختالط ق�د يورث التنازع
عند الس�عي للحصول عىل احلاجيات والرضوري�ات الالزمة ،وحتقيق
املصالح ،لذا اش�تدت حاجة اإلنسان إىل وجود قانون عادل شامل عام
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ل�كل أجناس البرش وأنواعهم وأصنافه�م ٍ
بعيد عن التحيز إىل فئة معينة
أو صنف خاص ،فأرس�ل اهلل النبيني واملرس�لني وأن�زل معهم الكتاب
واملي�زان ليق�وم الن�اس بالقس�ط والعدل ،وأن�زل اهلل عىل خاتم رس�له
حمم�د ﷺ كتاب�ه اخلاتم الذي ضمنه أصول ما حيتاج إليه اإلنس�ان ليقيم
حي�اة طيب�ة ،وأمرن�ا أن نرجع ونتحاكم إىل كتابه وإىل س�نة رس�وله ﷺ

عند النزاع و َف ْص ِل اخلصومات ،فقام جهابذة الفقهاء باستخراج أحكام

القضاء ورشوطه وأركانه وآدابه وبيان الدعاوى الصحيحة والفاس�دة،
وألف�ت املؤلف�ات الكثيرة يف أص�ول القض�اء ،مس�تنبطني ذل�ك م�ن
كت�اب اهلل وس�نة رس�ول اهلل ﷺ وم�ن قضاي�ا الصحاب�ة والتابعين،
فجزاهم اهلل خري اجلزاء عن أمة اإلسالم.
وبما ّ
أن ل�كل عصر رجال�ه وأحوال�ه زمان� ًا ومكان� ًا ،كان التغير
واالجته�اد يف األح�كام دون املس�اس بالثوابت ،من ب�اب تغري أحوال

الن�اس ،فاجت ُِهدت أحكام قضائية تبع ًا ملا أحدث الناس من قضايا ،وما
نزل هبم من نوازل ،وأمام هذه املتغريات الرشعية البرشية كان لزام ًا إجياد
خم�ارج وأحكام ليحكم هب�ا القايض ،وال بد له من قواعد وقوانني تنظم
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له إصدار األحكام ،لذلك كانت هناك أحكام القضاء س�واء رشعية أو
مدني�ة ،عىل اختالف متطلب�ات القضاء الرشعي وامل�دين ،وألمهية هذا
املوضوع واحلاجة إىل اإلس�هام فيه رأيت أن أشارك ببحثي هذا إخواننا
القضاة والعاملني يف املحاكم الرشعية واملدنية والعاملني بالنيابة العامة
باختلاف درجاهتم واملحامني وكل من له صلة بأمر القضاء ،وأس�اهم
هب�ذه الس�طور املخترصة ،وإن كان�ت غري خافية عىل م�ن ذكرنا ،ولكن
عرضه�ا بص�ورة ميسرة خمتصرة جيعلها أق�رب ألن تك�ون تذكرة هلم
عن�د قيامهم هبذه املهم�ة العظيمة ،وأرجو أيض ًا أن تك�ون رافد ًا داخلي ًا
ي�زدادون به نفع� ًا يف مهام عملهم ،وأن تس�هم يف زي�ادة التذكري بمعنى
القضاء وأمهيته يف اإلسالم.
وه�ي رس�الة م�ن باب الت�وايص باخلري ،ق�ال اهلل تعاىل ع�ن طريق
معل�م الن�اس اخلير حمم�د ﷺ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾
[الذاريات ،]55:وقوله ﷺ « :املؤمن مرآة أخيه »(((.
((( أخرج�ه البخ�اري يف األدب املف�رد ،باب :املس�لم مرآة أخي�ه ،برقم (،)239
ص (.)93
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وهذه الرسالة تتألف من اإلشارات اآلتية:
اإلشارة األوىل :القضاء لغة ورشع ًا.
اإلشارة الثانية :القضاء يف اجلاهلية.
اإلشارة الثالثة :القضاء يف اإلسالم.
اإلشارة الرابعة :خطورة القضاء.
اإلشارة اخلامسة :فضائل القضاء.
اإلشارة السادسة :حكم القضاء ومن يتواله.
اإلش�ارة الس�ابعة :فوائ�د من أخب�ار القض�اة ونزاهته�م وذكائهم
وطرائفهم.
نفعني اهلل وإياكم بام ذكرنا من إش�ارات ولطائف يف هذه الرس�الة،
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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اإلشارة األوىل
القضاء لغة وشرعًا
القض�اء لغة بامل�د والقرص يعني قضاء وقض�ا ،وأصله قضاي ،وملا

وقعت الياء بعد األلف الزائدة همُ زت فصار قضاء.

والقض�اء بمعنى احلكم ،قضى عليه أي حكم علي�ه ،وبينهام قىض

ٍ
(قايض)
مقيض عليه ،وق�اض كان يف األصل
ق�اض ،وذاك
يقضي فهو
ٌ
ٌّ

ومل�ا كان التنوي�ن بالضم عىل الياء ثقيالً ،أس�قطنا الي�اء ،وأبقينا التنوين
ٍ
(قاض).
فصار

والقض�اء ه�و الفص�ل يف احلك�م ،ومن�ه قول�ه تع�اىل ﴿ :ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [يون�س ، ]19:أي ل َف َص َل

احلك�م بينهم ،ومنه قوهلم :قىض القايض بين اخلصوم ،أي :قطع بينهم
يف احلكم ،ومن ذلك (قد قىض ٌ
فالن دينه) ،تأويله أنه قد قطع ما لغريمه

وأداه إليه وقطع ما بينه وبينه.

12

رســالـة إىل القـاضي

عرف�ه الفقهاء بتعريفات خمتلفة ترجع
وأم�ا يف اصطالح الرشع فقد َّ

ٍ
مع�ان متقاربة ،فف�ي رشح أدب القايض للخصاف قال « :إنه فصل
إىل
اخلصوم�ات واملنازعات »((( ،وقال ابن فرح�ون يف تبرصة احلكام ً
نقال
ع�ن اب�ن رش�د أن القضاء ه�و « :اإلخبار عن حكم رشعي عىل س�بيل
اإلل�زام »((( ،ويف الفت�اوى اهلندي�ة « :القض�اءٌ :
ق�ول مل�زم يصدر عن
والية عامة »(((.
أن القضاء ٌ
وحاصل هذه التعريفات ك ِّلهاّ :
قول ُم ِلزم وفق األحكام

الرشعي�ة ُيفصل ب�ه خصومة بني فريقين ،والفرق بينه وبين اإلفتاء أن

إخبار عن حكم رشعي وليس فيه إلزام ،فال جيب أن يوىل املفتي
اإلفتاء
ٌ

م�ن قب�ل اإلم�ام ،بخالف القض�اء فإنه إل�زام فال يتحق�ق إال من الذي
واله اإلمام ذلك(((.






((( رشح الصدر الشهيد عىل أدب القايض للخصاف (. )126/1
((( تبرصة احلكام البن فرحون املالكي (.)9/1
((( الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند األعالم (.)295/3
((( تكملة فتح امللهم برشح صحيح مسلم ملحمد تقي العثامين (.)530/2

13

رســالـة إىل القـاضي

اإلشارة الثانية
القضاء يف اجلاهلية
ّ
إن مس�ألة القض�اء هي مس�ألة مرتبط�ة باحلكم منذ ُخل�ق آدم عليه

السلام ،واس�تمرت مع البرشية يف خمتلف أطوارها ،ونجدها واضحة
يف األم�م التي بعث فيهم األنبياء ،ونجد بعض هذه القصص ذكرت يف

القرآن الكريم ،كقضاء داود وس�ليامن ويوس�ف عليهم السالم ،ولكن
مرت مرحلة تسمى باجلاهلية ،وذلك
بعد نبي اهلل عيس�ى عليه السلام ّ

الوحي والنبوة ،والرشك
جله�ل الناس بالصحيح من األمور ،وانقط�اع
ّ

عم العرب خاصة ،ومع ما هم في�ه من رشك وجهل إال أنه تبقى
ال�ذي َّ

حاجته�م إىل القض�اء واحلك�م باقي�ة ،كلما كان بين اخلص�وم خالف
ومنازعات ،أفراد ًا كانوا أو مجاعات أو عشائر.

وأذكر هنا ما قاله الشيخ حممد تقي العثامين الفقيه املحدث يف تكملة

فت�ح امللهم برشح صحيح مس�لم ما حاصله « :مل تك�ن يف معظم أنحاء
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جزي�رة العرب حكومات منظمة قوية هتيمن عىل مجيع مناطقها بس�لطة
مرك�زة ،وإنما كانت احلي�اة يف الريف حي�اة بدوية قبائلي�ة ،وكانت كل
مدينة تس�تقل بنفسها يف احلكومة ،فكانت حكومتها (حكومة مدن) كام
يس�ميه علامء السياسة ،فلم تكن هناك  -واحلال هذه  -هيئات قضائية،
ومؤسس�ات حكومية ذات قوانني مدونة للفص�ل يف اخلصومات ،عىل
نحو ما نراه يف احلكومات اليوم »(((.
نع�م كانت هناك بع�ض القضايا املتف�ق عليها يف احلج�از منها دية
القتل وهي مئة من اإلبل ،وهذه املئة بدأت من عهد الس�يد عبد املطلب
اجل�د املاج�د لنبين�ا ﷺ يف قصة ن�ذره ذب�ح أح�د أوالده ،حيث وقعت
القرعة عىل الس�يد املاجد والد النبي ﷺ كام تشير إليه بعض الروايات:
« أنا ابن الذبيحني »(((.
ومنه�ا القط�ع يف بع�ض الرسق�ات ،إضاف�ة إىل ذل�ك كان هن�اك
ع�رف متب�ع بين الن�اس يف تأمين حق�وق م�رور القواف�ل وحق�وق
((( تكملة فتح امللهم برشح صحيح مسلم ملحمد تقي العثامين (.)530/2
((( أخرجه احلاكم يف املستدرك ،برقم ( ،)604/2( ،)4036وعلق عليه الذهبي
فقال :إسناده واه.
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اجلباي�ة ،واجلناي�ات واجلراح�ات ،وه�ذا الع�رف بمثاب�ة القان�ون
لدهي�م كان�وا يرجع�ون إلي�ه يف فص�ل اخلصوم�ات ،وكان رؤس�اء
املدين�ة أو القبيل�ة حيكمون فيام ش�جر بينه�م طبق أعرافه�م وعاداهتم،
وكانوا جيتمعون يف مكان معني كدار الندوة يف مكة ،أو يف بعض البيوت،
ويتوىل رؤس�اء الش�عب فصل املنازعات التي تنش�أ بني أفراد الش�عب،
وإذا وقعت املنازعة بني أفراد ش�عـوب خمتلف�ة فعادة كانوا يلجؤون إىل
حمَكَّمين ( َحكَم ) خيتاروهنم من بني أش�هر احلكامء مم�ن ُعرف بالفطانة
والكياسة ورجاحة العقل وصفاء الذهن.
ومن بني الذين اشتهروا بحسن القضاء والتحكيم عامر بن الظرب
ب بـ (حاكم الع�رب ،وقايض العرب)((( ،وقد ذكر
الع�دواين ،الذي ُل ِّق َ
اليعق�ويب يف تارخي�ه أسماء َم�ن اش�تهر بني الع�رب بالقض�اء ،وذكر أن
أفع�ى اجلرمهي أقدم حاكم حك�م بني العرب((( ،ويق�ال إن املحاكامت
((( املع�ارف الب�ن قتيب�ة ،ص ( .)80وانظ�ر :األغ�اين أليب الف�رج األصفه�اين
(.)250/24
((( تاريخ اليعقويب ،ص (.)399
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يف اجلاهلي�ة كان�ت تبتن�ى على قاع�دة( :البينة على من ادع�ى واليمني
عىل من أنكر).
وذك�ر املي�داين يف جممع األمث�ال ،أن أول م�ن قال ه�ذه الكلمة يف
اجلاهلية هو َقس بن ساعدة األيادي(((.






((( جممع األمثال أليب الفضل النيس�ابوري ( .)111/1وانظر :كتاب املفصل يف
تاريخ العرب قبل اإلسالم للدكتور جواد عيل (.)418/16
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اإلشارة الثالثة
القضاء يف اإلسالم
ذك�ر اهلل س�بحانه يف حمك�م التنـزي�ل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ﴾ [آل عمران ،]19:فاإلسلام بمعناه الش�امل ه�و دين األنبياء
مجيع ًا ،وختم اهلل الرشائع باإلسلام الذي اخت�اره لعباده بنـزول القرآن

الكري�م املتم�م للكتب السماوية ،وختم الرس�ل واألنبياء برس�ول اهلل
حممد ب�ن عب�د اهلل ﷺ الذي بعث�ه ربه رمح�ة للعاملني ،وم�ن رمحته ﷺ:

احلكم بالعدل وسياسة الناس بقيم الدين ،وما القضاء إال جزء من هذا

الدي�ن العظيم ،ولقد مهد اهلل لرس�وله حمم�د ﷺ بإرهاصات كثرية منذ
والدته ﷺ إىل بعثته ومنها مسألة القضاء.

مل�ا ول�د حممد ﷺ ظهرت في�ه إرهاصات النبوة ،منه�ا أنه ُحكِّم يف

قضية كانت هلا انعكاسات عظيمة عىل قريش ،وذلك أهنم ّملا أعادوا بناء

الكعبة ،اختلفوا يف من حيمل احلجر األس�ود ،ويكون له ذلك الرشف،
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ث�م بعد حماورات ومداوالت اتفقوا عىل حتكيم أول داخل عليهم فكان

حمم�د ًا ﷺ ،فقالوا :رضين�ا بالصادق األمني ،فبس�ط ﷺ رداءه ووضع
ٍ
طرف
احلج�ر األس�ود فيه ،و َأمر أم�را َء القبائل بأن حيم�ل كل منهم من

ال�رداء ،ث�م وضعه ﷺ بيدي�ه الرشيفتين يف مكانه ،ثم بع�د ذلك ُبعث
هادي� ًا ورس�والً ونبي� ًا ،و ُأنزل عليه الق�رآن ،فكان ه�ذا أول مترين له يف
ثم بدأت مراحل جديدة للقضاء.
القضاء بني الناس ،ومن َّ

مرج�ع القضاء يف عهده ،ولكن�ه ربام ولىّ أحد ًا
كان رس�ول اهلل ﷺ
َ

م�ن الصحاب�ة ريض اهلل عنهم نيابة عنه يف قضي�ة معينة خاصة أو قضايا

معين�ة ،كما ولىّ أنيس� ًا ريض اهلل تع�اىل عن�ه قض�اء رجم امل�رأة يف قصة

العس�يف (بمعن�ى األجري  -العامل) ،وكام ولىّ عم�رو بن العاص ،فقد

أخ�رج اإلمام أمح�د والدارقطني عن عبد اهلل بن عم�رو قال « :جاء إىل
ِ
اقض بينهام ي�ا عمرو،
رس�ول اهلل ﷺ خصمان خيتصمان فقال لعم�رو:

وإن كان ،ق�ال :فإذا
فق�الَ :
أن�ت أوىل بذل�ك مني يا رس�ول اهلل ،ق�الْ :

فأصبت القضاء فلك
قضيت بينهما
أنت
َ
َ
إن َ
ُ
قضي�ت بينهام فما يل؟ قالْ :
اجتهدت
عرش حسنات ،وإن
فأخطأت فلك حسنة »(((.
َ
َ

((( أخرجه أمحد يف مسنده،برقم(.)205/4(،)17858وأخرجه أيض ًا الدارقطني
يف سننه ،باب :األقضية واألحكام ،برقم (.)443-442/3( ،)4377
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ومثل ذلك وقع لعقبة بن عامر اجلهني فيام أخرجه الدارقطني(((.
وملا اتس�عت رقع�ة ديار اإلسلام و َك ُثرت مش�اغل النبي ﷺ عينّ

الدعاة والقضاة ،وبعثهم إىل األقاليم اإلسلامية فكانوا ينوبون عنه ﷺ

يف فصل اخلصومات عىل األصول التي قررها هلم رس�ول اهلل ﷺ ،فمن
هؤالء س�يدنا عيل بن أيب طالب ومعاذ بن جبل وأبو موس�ى األشعري

ريض اهلل تع�اىل عنه�م الذي�ن جعلهم رس�ول اهلل ﷺ قض�اة يف اليمن،
ومنه�م العلاء بن احلرضمي ال�ذي جعله قاضي ًا بالبحري�ن  -فيام ذكره
احلاف�ظ يف املطال�ب العالي�ة(((  ،-ومنه�م ِ
معقل بن يس�ار فيما أخرجه
أمحد يف مسنده(((.

ومنه�م عتَّ�اب ب�ن َأس�يد اس�تقضاه رس�ول اهلل ﷺ على مك�ة،

وحك�ى امل�اوردي يف أدب الق�ايض ،ع�ن الطبراين أن عم�ر ب�ن
اخلط�اب ريض اهلل تع�اىل عن�ه ،وأيب ب�ن كع�ب وزي�د ب�ن ثاب�ت
وعب�د اهلل ب�ن مس�عود ريض اهلل تع�اىل عنه�م أمجعين ،كان�وا م�ن

قضاة رسول اهلل ﷺ(((.

((( انظر:سنن الدارقطني ،باب :األقضية واألحكام ،برقم (.)443/3( ،)4379
((( املطالب العالية البن حجر العسقالين (.)137/10
((( أخرجه أمحد يف مسنده ،برقم (.)26/5( ،)20320
((( أدب القايض للاموردي (.)131/1
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ه�ذا ،ويف ه�ذه الفترة مل يك�ن منص�ب القض�اء مس�تق ً
ال يتفرغ له

رج�ل واحد أو رجال ،وإنما كان من مجلة وظائف الوالة الذين يتولون

أمور السياس�ة واحلكومةٌّ ،
عيل ومعاذ وأيب موس�ى األش�عري
فكل من ٍّ

والعالء ب�ن احلرضم�ي وعتّاب ب�ن َأس�يد ريض اهلل عنهم كان�وا والةً،

وكانوا يتولون القضاء كام كانوا يتولون أمور ًا أخرى.

وكذل�ك كان األم�ر يف عهد خالفة أيب بك�ر الصديق ريض اهلل عنه

ويف بداية خالفة س�يدنا الفاروق عمر ب�ن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه،

وأول م�ن َأ ْف�ر َد القض�اء وجعل له رج�االً هو س�يدنا عمر بن اخلطاب

ريض اهلل تعاىل عنه.

ق�ال اب�ن خل�دون يف مقدمت�ه « :وأما القض�اء فهو م�ن الوظائف

الداخل�ة حتت اخلالف�ة ،ألنه منصب الفصل بين الناس يف اخلصومات

حسم ًا للتداعي وقطع� ًا للتنازع ،إال أن�ه باألحكام الرشعي�ة املتلقاة من
الكتاب والسنة ،فكان لذلك من وظائف اخلالفة ومندرج ًا يف عمومها،
وكان اخللفاء يف صدر اإلسلام يبارشونه بأنفس�هم وال جيعلون القضاء

إىل م�ن س�واهمُ ،
وأول م�ن دفع�ه إىل غيره وفوضه فيه عم�ر ريض اهلل

عنه ،فولىّ أبا الدرداء منه باملدينة ،وولىَّ رشحي ًا بالبرصة ،وولىّ أبا موس�ى
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األش�عري بالكوفة ،وكتب له يف ذلك الكتاب املشهور الذي تدور عليه
أحكام القضاة ،وهي مستوفاة فيه »(((.

إن كت�اب عم�ر ه�ذا نس�تطيع أن نع�ده أول قان�ون لإلج�راءات

العدلية يف تاريخ اإلسلام ،وقد ذك�ره ابن خلدون يف مقدمته((( ،كام َّ
أن
الدارقطني أخرجه يف سننه بطرق خمتلفة(((.

ث�م يق�ول ابن خلدون « :إال أن القايض إنام كان له يف عرص اخللفاء

الفص�ل بين اخلص�وم فقط ،ث�م دفع هل�م بعد ذل�ك أم�ور ًا أخرى عىل

التدريج بحس�ب اش�تغال اخللفاء وامللوك بالسياس�ة الكربى ،واس�تقر
منصب القضاء آخر األمر عىل أنه جيمع مع الفصل بني اخلصوم استيفاء
بع�ض احلق�وق العام�ة للمس�لمني بالنظ�ر يف أم�وال املحج�ور عليهم

م�ن املجانين واليتامى واملفلسين وأهل الس�فه ،ويف وصايا املس�لمني
وأوقافهم وتزويج األيامى عند فقد األولياء عىل رأي من رآه ،والنظر يف
مصالح الطرقات واألبنية وتصفح الشهود واألمناء والنواب ،واستيفاء

((( مقدمة ابن خلدون ،ص(.)245
((( مقدمة ابن خلدون ،ص(.)245
((( أخرجه الدارقطني يف سننه ،باب :األقضية واألحكام ،كتاب عمر بن اخلطاب
إىل أيب موسى األشعري ،برقم (.)447/3( ،)4391
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العل�م واخلربة فيهم ،بالعدالة واجلرح ليحصل له الوثوق هبم وصارت
هذه كلها من تعلقات وظيفته وتوابع واليته.
وق�د كان اخللف�اء من قبل جيعل�ون للقايض النظ�ر يف املظامل ،وهي
وظيف�ة ممتزجة ،من س�طوة الس�لطنة ونصف�ة القضاء ،وحتت�اج إىل علو
ي�د وعظي�م رهب�ة تقم�ع الظامل م�ن اخلصمين ،وتزجر املعت�دي وكأنه
يمضي ما عجز القض�اة أو غريهم عن إمضائه ،ويكون نظره يف البينات
والتقري�ر واعتماد األم�ارات والقرائ�ن ،وتأخير احلكم إىل اس�تجالء
احلق ،ومحل اخلصمني عىل الصلح ،واس�تحالف الشهود وذلك أوسع
من نظر القايض.
وكان اخللف�اء األول�ون يبارشوهن�ا بأنفس�هم إىل أي�ام املهتدي من
بن�ي العب�اس ،وربما كان�وا جيعلوهنا لقضاهت�م كام فعل عم�ر ريض اهلل
عنه م�ع قاضيه أيب إدريس اخلوالين ،وكام فعله املأمون ليحيى بن أكثم،
واملعتصم ألمحد بن أيب دؤاد »(((.


((( مقدمة ابن خلدون ،ص(.)246
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اإلشارة الرابعة
خطورة القضاء
ّ
إن الناظ�ر يف سيرة رس�ول اهلل ﷺ ويف سيرة خلفائ�ه م�ن بع�ده،

جي�د األفع�ال واألقوال تنبئ عن أمهية هذا املنص�ب ،وأنه من احلاجات

األساس�ية يف حي�اة الناس ،فال ب�د أن يعلم اجلمي�ع أن منصب القضاء
منصب غير عادي ،وهو من األمهية بم�كان ،وألمهيته وخطورته نجد

أن رس�ول اهلل ﷺ قد بين ذلك يف أحاديثه الرشيفة ع�ن مهمة القضاء،
فق�د نب�ه رس�ول اهلل ﷺ عىل خطورته فيما أخرجه أب�و داود والرتمذي

وابن ماجه عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال :قال رس�ول اهلل ﷺ:

« َم ْن ويل القضاء أو ُجعل قاضي ًا بني الناس فقد ذبح بغري سكني »(((.

((( أخرجه أبو داود يف س�ننه ،باب :يف طل�ب القضاء ،برقم ( 3573و ،)3574
( .)324/3وأخرجه أيض ًا الرتمذي يف سننه ،باب :ما جاء عن رسول اهلل يف
القايض ،برقم ( ،)7/3( ،)1325وقال :هذا حديث حس�ن غريب من هذا
الوجه .وأخرجه أيض ًا ابن ماجه يف سننه ،باب :ذكر القضاة ،برقم (،)2308
(.)774/2
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وأيض� ًا أخ�رج الرتم�ذي ع�ن ابن عم�ر ريض اهلل تع�اىل عنهام :أين

س�معت رس�ول اهلل ﷺ يقول « :من كان قاضي ًا فقىض بالعدل فباحلري
ُ
أن ينقلب منه كفاف ًا »(((.

وأخ�رج أب�و داود والرتمذي وابن ماجه ع�ن بريدة ريض اهلل تعاىل

عن�ه أن النبي ﷺ ق�ال « :القضاة ثالثة :واحد يف اجلن�ة ،واثنان يف النار،
فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقىض به ،ورجل عرف احلق فجار

يف احلكم فهو يف النار ،ورجل قىض للناس عىل جهل فهو يف النار »(((.

ورواه احلاكم عن بريدة « :قاضيان يف النار ،وقاض يف اجلنة :قاض

ع�رف احلق فقىض به فهو يف اجلنة ،وق�اض عرف احلق فجار متعمد ًا أو
قىض بغري علم فهام يف النار »(((.

((( أخرج�ه الرتم�ذي يف س�ننه ،ب�اب :ما جاء عن رس�ول اهلل يف الق�ايض ،برقم
( ،)5/3( ،)1322وق�ال :حدي�ث ابن عمر حديث غريب ،وليس إس�ناده
عندي بمتصل.
((( أخرجه أبو داود يف سننه ،باب :يف القايض خيطئ ،برقم (،)324/3( ،)3575
وق�ال :وه�ذا أصح يشء عن�دي .وأخرجه أيض ًا الرتمذي يف س�ننه ،باب :ما
جاء عن رس�ول اهلل يف القايض ،برقم ( .)6/3( ،)1322وأخرجه ابن ماجه
أيض ًا ،باب :احلاكم جيتهد فيصيب احلق ،برقم (.)776/2( ،)2315
((( أخرجه احلاكم يف املستدرك ،كتاب :األحكام ،برقم (.)101/4( ،)7012
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ويف رواي�ة للرتم�ذي ق�ال « :وقـ�اض ال يعلم فـأهـل�ك حـقـوق
الناس فهو يف النـار »(((.
وأخ�رج أمح�د يف مس�نده ع�ن عائش�ة ريض اهلل تعاىل عنه�ا قالت:
س�معت رس�ول اهلل ﷺ يقول « :ليأتني عىل القايض الع�دل يوم القيامة
ُ
ساعة يتمنى أنه مل يقض بني اثنني »(((.
وأخرج أبو داود الطياليس يف مسنده بلفظ « :يؤتى بالقايض العدل
فيلقى من شدة احلساب ما يتمنى أنه مل يقض بني اثنني يف مترة »(((.
وم�ن أج�ل ه�ذه األحاديث وأمثاهل�ا روي عن مجاعة من الس�لف
أهن�م هربوا من منصب القض�اء ،وقد دعي أبو قالبة للقضاء فهرب من
العراق حتى أتى الش�ام ،فوافق ذلك عزل قاضيها فهرب واختفى حتى
((( أخرج�ه الرتم�ذي يف س�ننه ،ب�اب :م�ا جاء عن رس�ول اهلل يف الق�ايض ،برقم
(.)6/3( ،)1322
((( أخرج�ه أمحد يف مس�نده ،برق�م ( .)75/6( ،)24508وقال اهليثمي يف جممع
الزوائد :)344/4( ،إسناده حسن.
((( أخرجه الطياليس يف مسنده ،برقم (.)132/3( ،)16500
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سابح يف ٍ
ٍ
بحر ،فكم
وجدت َم َث َل القايض إال َم َثل
بالد الياممة فقال « :ما
ُ

عسى أن يسبح حتى يغرق »(((.

وروي ع�ن س�فيان الثوري أنه دعي إىل القض�اء فهرب إىل البرصة

ٍ
ٍ
متوار أي
حيث مات وهو
خمتف(((.






((( أخرج�ه البيهقي يف س�ننه الكربى ،ب�اب :كراهية اإلم�ارة ،برقم (،)20727
(.)97/10
((( سري أعالم النبالء للذهبي (.)266/7
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اإلشارة اخلامسة
فضائل القضاء
للقضاء فضائل مجة ومزايا كثرية ،يعرفها القايص والداين ،ويش�عر
هبا ويعيشها واقع ًا ملموس ًا ،وقد ّنوه القرآن الكريم يف غري ما آية بعظيم
فضل�ه وخط�ورة أمره ،وبينّ أن اهلل س�بحانه وتعاىل ه�و العدل اآلمر به
واملحب له ،واملحب ملن اتصف به وكان من املقسطني؛ إذ يقول سبحانه
وتعاىل ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [المائدة.]43:
وامتن اهلل سبحانه وتعاىل عىل عبده ونبيه داود عليه السالم بام مكَّنه
من منص�ب اخلالفة التي تؤهله للفصل والقض�اء بني املتنازعني ،يقول

س�بحانه ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ [ص.]26:
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وأما األحاديث ،فنذكر منها ما ييل:
 -1أخرج الشيخان عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ،قال :قال

رس�ول اهلل ﷺ « :ال حس�د إال يف اثنتني :رجل آتاه اهلل ماالً ،فسلطه عىل
هلكته يف احلق ،ورجل آتاه اهلل احلكمة ،فهو يقيض هبا ،ويعمل هبا »(((.
 -2وأخرج احلارث بن أيب أسامة يف مسنده عن أيب هريرة ريض اهلل
عن�ه ،عن النبي ﷺ قال « :لعدل العامل يف رعيته يوم ًا واحد ًا أفضل من

عبادة العابد يف أهله مائة عام ،أو مخسني عام ًا »(((.

 -3أخرج أمحد يف مس�نده عن أيب أيوب األنصاري ريض اهلل عنه،
ق�ال :قال رس�ول اهلل ﷺ « :يد اهلل مع القايض حين يقيض ،ويد اهلل مع
القاسم حني يقسم »(((.
((( أخرج�ه البخ�اري ،ب�اب :أج�ر م�ن قضى باحلكم�ة ،برق�م (،)6722
( .)2612/2وأخرج�ه مس�لم أيض�ا ،ب�اب :فض�ل م�ن يق�وم بالق�رآن،
برقم (.)559/1( ،)816
((( أخرج�ه احل�ارث يف مس�نده (زوائ�د اهليثم�ي) ،برق�م (.)626/2( ،)597
وانظر :املطالب العالية البن حجر (.)67/4
((( أخرجه أمحد يف مسنده ،برقم ( .)414/5( ،)23558وقال اهليثمي يف جممع
الزوائد (« :)226/4وفيه ابن هليعة ،وحديثه حسن ،وفيه ضعف» .
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 -4وأخرج أمحد أيض ًا عن عائش�ة ريض اهلل عنها ،عن رس�ول اهلل
ﷺ أنه قال « :أتدرون من الس�ابقون إىل ظ�ل اهلل عز وجل يوم القيامة؟
قالوا :اهلل ورس�وله أعلم ،قال :الذين إذا أعطوا احلق قبلوه ،وإذا س�ئلوا
بذلوه ،حكموا للناس كحكمهم ألنفسهم »(((.

 -5وقد أخرج أمحد عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص :أن رسول اهلل
ﷺ قال « :إن املقسطني يف الدنيا عىل منابر من لؤلؤ يوم القيامة بني يدي
الرمحن بام أقس�طوا يف الدنيا »((( ،ويف رواية ملس�لم « :وكلتا يديه يمني،

الذين يعدلون يف حكمهم ،وأهليهم ،وما ولوا »(((.

وعليه فالقضاء عند الفقهاء فرض كفاية كام سيأيت ذكره يف اإلشارة
السادسة ،بل هو أسنى فروض الكفايات ،حتى ذهب اإلمام الغزايل إىل
تفضيله عىل اجلهاد ،وذلك لإلمجاع مع االضطرار إليه؛ ألن طباع البرش
((( أخرج�ه أمحد يف مس�نده ،برق�م ( .)67/6( ،)24424وانظر تلخيص احلبري
الب�ن حج�ر ( ،)442/4وقال :فيه اب�ن هليعة ،ولكن تابع�ه حييى بن أيوب،
عن عبد اهلل بن زحر ،عن عيل بن زيد ،عن القاسم بن عبد الرمحن عن عائشة
ريض اهلل عنها.
((( أخرجه أمحد يف مسنده ،برقم (.)159/2( ،)6485
((( أخرجه مسلم ،باب :فضيلة اإلمام العادل ،برقم (.)1408/2( ،)1827
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جمبولة عىل التظاملّ ،
وقل من ينصف من نفس�ه ،واإلمام األعظم مشتغل
بام هو أهم منه فوجب من يقوم به ،فإن امتنع الصاحلون له أثموا ،وأجرب
اإلمام أحدهم.
وقد استنبط الفقهاء من األحاديث السالفة وما يف معناها فوائد قيمة
وأحكام ًا واضحة تبني الرتغيب يف والية القضاء ملن اس�تجمع رشوطه
وقوي عىل أعامل احلق ووجد له أعوان ًا ملا فيه من األمر باملعروف ونرص
املظل�وم ،وأداء احلق ملس�تحقه وك�ف يد الظامل ،واإلصلاح بني الناس

ال يس�تقيم بدون�ه ،فقد أخ�رج البيهقي « :أن أبا بكر مل�ا ويل اخلالفة ىَّ
ول

عم�ر القض�اء »((( ،ويف ذل�ك إش�ارة واضح�ة ودليل قوي يبين ِع َظم
مكانة القضاء يف اإلسلام وفضيلته عىل سائر الفضائل ،وتولية عمر بن
اخلط�اب ريض اهلل عنه فيها من اإلش�ارات الدقيقة واحلك�م اللطيفة ما
فيها ،ويكفي اسم عمر عنوان ًا للقضاء العادل واحلكم الراشد.






((( الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية البن حجر (.)166/2
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اإلشارة السادسة
حكم القضاء ومن يتواله
ه�ذا وملا كان للقضاء ش�أن واهتمام من جهة الرشيعة اإلسلامية
َوضع�ت ل�ه رشوط� ًا وأركان� ًا وقواع�د ًا ،وكالمن�ا س�يكون منحصر ًا
يف حك�م القض�اء ومناقش�ة رشط الذكوري�ة مل�ن يت�واله ،ال س�يام أن�ه

ُطـ ِّب�ق يف اآلون�ة األخرية عىل مس�توى القض�اة ووكالء النياب�ة العامة،
فنقول وباهلل التوفيق:

ينبغ�ي أن ُيعل�م أن القضاء ف�رض كفاية فلو امتنع ال�كل أثموا(((.

وفص�ل ه�ذا القول ابن اهلامم فق�ال « :هذا إذا كان الس�لطان أو اخلليفة
َّ
ال يفصل بنفس�ه ،فإن فع�ل مل يأثم�وا ،ويف ( البزازية ) :وللس�لطان أن

((( ينظ�ر :فت�ح القدي�ر للكمال ب�ن اهلمام ( .)356/6وانظ�ر :مواه�ب اجلليل
للحط�اب ( .)83/8وانظر :مغني املحت�اج للخطيب الرشبيني (.)498/4
وانظر :املبدع رشح املقنع البن مفلح (.)139/8
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ُيك ِ
ْ�ر َه م�ن يعل�م قدرته عليه ألن�ه ال بد م�ن إيصال احلق�وق إىل أرباهبا

بإل�زام املانعين منها ،وال يك�ون ذل�ك إال بالقضاء ،وقد أم�ر اهلل تعاىل

ب�ه نبي�ه ﷺ﴿ :ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ   ﯟ﴾ [المائ�دة ،]49:وكذل�ك

داود عىل نبينا وعليه الصالة والسلام ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ﴾ [ص ،]26 :وكما أس�لفنا أن�ه ﷺ بعث علي ًا ومع�اذ ًا إىل اليمن

ألم�ور القضاء ،وقال ملعاذ ريض اهلل عن�ه « :كيف تقيض إذا عرض لك

قض�اء؟ » ،ق�ال :أقيض بكت�اب اهلل ،قال « :فإن مل جت�د يف كتاب اهلل؟ »،

قال :فبسنة رسول اهلل ﷺ ،قال « :فإن مل جتد يف سنة رسول اهلل ﷺ ،وال

يف كتاب اهلل؟ » ،قال :أجتهد رأيي((( .فأقره وعليه إمجاع املسلمني »(((.
مطلب :شرط الذكورية واملناقشة يف هذا الشرط:
اختل�ف الفقه�اء يف ه�ذه املس�ألة ،فعن�د اجلمه�ور م�ن رشوط

القضـ�اء كـ�ون الق�ايض ذكـ�ر ًا ،فلا يص�ح القضـ�اء م�ن املـ�رأة،
((( أخرج�ه أبو داود يف س�ننه ،ب�اب اجتهاد ال�رأي يف القضاء ،برق�م (،)3594
( .)330/3وأخرج�ه أيض ًا الرتمذي يف س�ننه ،باب ما جاء يف القايض كيف
يقضي ،برقم ( 1327و  ،)9/3( ،)1328وق�ال :هذا احلديث ال نعرفه إال
من هذا الوجه ،وليس إسناده عندي بمتصل.
((( فتح القدير للكامل بن اهلامم (.)357-356/6
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وال يـجـ�وز توليته�ا ،هـ�ذا م�ا ذهـ�ب إلي�ه املـالكي�ة والش�افعية
واحلنـابلة(((.
واس�تدلوا أوالً :بقوله ﷺ « :لن يفلح ق�و ٌم و ّلوا أمرهم امرأة »(((،
وهذا من أعمدة استدالالهتم.
وقالوا ثاني ًاّ :
إن القضاء حيتاج إىل إعامل الرأي ومتام العقل والفطنة،
واملرأة ناقصة العقل قليلة الرأي وال تقبل شهادهتا ما مل يكن معها رجل
وام�رأة أخرى ،وقد نبه اهلل تعاىل عىل هذا املطلب حيث يقول اهلل تعاىل:
﴿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [البق�رة،]282:
وال تصلح لإلمامة العظمى وال لتولية البلدان.
وثالث� ًا :قال�وا ل�و كان توليه�ا جائ�ز ًا لواله�ا النب�ي ﷺ أو أح�د
من اخللفاء.
((( انظ�ر :مواه�ب اجلليل للحط�اب ( .)69/8وانظر :مغن�ي املحتاج للخطيب
الرشبيني ( .)501/4وانظر :املبدع رشح املقنع البن مفلح (.)153/8
((( أخرج�ه البخ�اري ،باب :كتاب النبي ﷺ إىل كرسى وقيرص ،برقم (،)4073
(.)337/13
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أما ابن جرير فقال :جيوز أن تكون قاضية((( ،وقال اإلمام أبو حنيفة:
جيوز أن تكون قاضية إال يف احلدود والقصاص؛ ألن أهلية القضاء هي
أهلية الش�هادة وشهادهتا جائزة ،وهي من أهل الشهادة فتكون من أهل
القضاء ،وملا كانت احلدود تدرأ بالشبهات ،ويف شهادهتا شبهة فلم تقبل
شهادهتا يف احلدود فكذا قضاؤها(((.
وبينّ التهانوي أن قول أيب حنيفة وابن جرير ليس معناه جواز توليتها
احلك�م ،التويل غير التولية ،وأن معناه أنه يصح قضاؤها فيام تش�هد فيه

ٍ
وحينئذ ال يلزمه ما ألزم من املفاسد(((.
لو وليت أو تغلبت بشوكتها،






((( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)183/13
((( بدائع الصنائع للكاساين (.)3/7
((( إعالء السنن للتهانوي (.)34/15
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اإلشارة السابعة
فوائد من أخبار
القضاة ونزاهتهم وذكائهم وطرائفهم

(((

قال تعاىل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [النحل.]90:

وقال تعاىل﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [ص.]26:

وقال تعاىل ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾

[المائدة.]45:

ع�ن عب�داهلل بن عم�رو ريض اهلل عنهام ق�ال :قال رس�ول اهلل ﷺ:

الرمح�ن
« إن املقس�طـني عن�د اهلل على منـاب�ر م�ن نـ�ور ع�ن يمـين ّ
((( ينظر :املس�تطرف يف كل فن مس�تظرف لألبشيهي ( .)219-223/1وانظر:
أخبار القضاة لوكيع ( .)250-189/2وانظر :الطرق احلكمية يف السياس�ة
الرشعية البن قيم اجلوزية (.)70-65/1
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ع�ز وجـل وكلتـ�ا يديـه يمـني ،الذيـن يعـدل�ون يف حكمهم وأهليهم

ومـا َو ّلــوا »(((.

أبو بكر يُفرِّغ قلبه وحواسه عند القضاء:
ع�ن أيب ح�ازم قال :دخ�ل ُعمر على أيب بكر رض�وان اهلل عليهام،

فس� ّلم عليه ،فلم ير ّد عليه ،فقال عمر لعبد الرمحن بن عوف :أخاف أن

عيل خليفة رس�ول اهلل ﷺ ،فك َّلم عبد الرمحن أبا بكر فقال:
يكون َو َجد َّ

أتاين وبني يدي خصامن قد َّفرغت هلام قلبي وسمعي وبرصي ،وعلمت

وقلت.
أن اهلل سائلني عنهام وعماّ قاال
ُ

عمر وعلي رضي اهلل عنهما يف جملس القضاء:
ادع�ى رجل عىل (عيل) عند (عم�ر) ريض اهلل عنهام وعيل جالس،
فالتف�ت عم�ر إلي�ه وق�ال :ي�ا أبا احلس�ن ق�م فاجل�س م�ع خصمك،
فتناظ�را وانصرف الرجل ،ورج�ع عيل إىل جملس�ه ،فتبني لعم�ر التغيرّ

يف وج�ه عيل فق�ال :يا أبا احلس�ن ،م�ا يل أراك متغيرّ ًا أكره�ت ما كان؟

ق�ال :نع�م ،ق�ال :وم�ا ذاك؟ ق�ال :كنيتن�ي بحضرة خصم�ي؛ هلا
((( أخرجه مسلم ،باب :فضيلة اإلمام العادل ،برقم (.)1458/2( ،)1827
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قل�ت :يا علي قم فاجل�س مع خصم�ك؟ فأخذ عمر ب�رأس عيل فقبله
بين عيني�ه ثم ق�ال :بأيب أنت�م ،بك�م هدان�ا اهلل ،وبكم أخرجن�ا اهلل من
الظلامت إىل النور.
حب من القضاء:
املوت َأ ُّ
ق�ال حممد بن حري�ث :بلغني أن نرص بن علي راودوه عىل القضاء
بالبرصة ،واجتمع الناس إليه ،فكان ال جييبهم ،فلام أحلوا عليه دخل بيته
كنت تعلم أين
ون�ام عىل ظهره ،وألقى مالءة عىل وجهه وقال :اللهم إن َ

هلذا األمر كاره فاقبضني إليك ،ف ُقبض.
احلزم يف القضاء:

َق ِدم خاد ٌم مملوك من وجوه خدم املعتضد باهلل إىل يوسف بن يعقوب

يف حك� ٍم فارتفع اخلادم على خصمه يف املجلس ،فزج�ره احلاجب عىل
ذلك فلم يقبل ،فقال يوسف :قفاهَ ،أتؤمر أن تقف بمساواة خصمك يف
املجل�س فتمتنع؟! يا غالم ائتني ب َعمرو ب�ن أيب َعمرو ّ
النخاس ،فإنه إن

عيل الساع َة أمرته ببيع هذا العبد وحمَ ْ ِل ثمنه إىل أمري املؤمنني ،ثم إن
قدم َّ
احلاجب أخذ بيده حتى أوقفه بمساواة خصمه ،فلام انقىض احلكم رجع
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اخل�ادم إىل املعتضد وبكى بني يديه وأخربه بالقص�ة ،فقال له :لو باعك
ألج�زت بيعه ،ومل أر ّدك إىل ملكي ،فليس�ت منزلتك تزن رتبة املس�اواة

بني اخلصمني يف احلكم ،فإن ذلك عمود السلطان وقوام األديان.
مّ
ُدعى عليه ،حكيم:

تق�دّ م املأم�ون بين يدي الق�ايض حيي�ى بن أكث�م مع رج�ل ا ّدعى

علي�ه بثالثين ألف دينار ،ف ُط�رح للمأمون ُمصىل جيلس علي�ه ،فقال له
حيي�ى :ال تأخذ على خصم�ك رشف املجل�س ،ومل يكن للرج�ل ب ِّينة،

ف�أراد أن يحُ ِّل�ف املأم�ون ،فدفع إليه املأم�ون ثالثني ألف دين�ار ،وقال:

دفعت لك هذا املال إال خش�ية أن تقول العامة :إين تناولتك من
واهلل ما
ُ

جهة القدرة ،ثم أمر ليحيى ٍ
بامل وأجزل عطاءه.
الِف ْطنة يف القضاء:

ق�ال الش�عبي :جاءت ام�رأة إىل عمر ب�ن اخلط�اب ريض اهلل عنه،
فقال�ت :أش�كو إليك خير أهل الدنيا ،إال رجل س�بقه بعم�ل أو عمل
مث�ل عمل�ه :يقوم الليل حت�ى يصبح ،ويص�وم النهار حت�ى يميس ،ثم
أخذه�ا احلي�اء فقالت :أقلني يا أمري املؤمنني ،فق�ال :جزاك اهلل خري ًا قد
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أحسنت الثناء قد أقلتُك ،فلام و ّلت قال كعب بن سور األزدي التابعي:
أبلغت إلي�ك من الش�كوى ،فقال :ما اش�تكت؟
ي�ا أمير املؤمنني ،ق�د
ْ
ق�ال :زوجه�ا ،ق�ال :عيل بامل�رأة وزوجه�ا ،فج�يء هبام فق�ال لكعب:
اقض بينهام ،قال :أقيض وأنت ش�اهد؟! قال :إنك قد فطنت ملا مل أفطن
إلي�ه .ق�ال :ف�إن اهلل يق�ول﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ﴾ [النس�اء ،]3:ص�م ثالث�ة أي�ام ،وأفط�ر عندها يوم� ًا ،وقم ثالث
ٍ
لي�ال وب�ت عندها ليل�ة ،فقال عمر :لهَ َ�ذا أعجب إ َّيل م�ن األول ،فبعثه
قاضي ًا ألهل البرصة.

حنكة شريح يف القضاء:
أ ) مع عمر ريض اهلل عنه:
ويف أخبار رشيح :أن سبب توليه القضاء بعد الصحايب عبد اهلل بن
مسعود :أن عمر بن اخلطاب أخذ من رجل فرس ًا عىل سوم (يف املبايعة)
حيمل عليه رجالً ،فعطب الفرس فقال عمر :اجعل بيني وبينك رجالً،
فق�ال الرجل :صاحب بيني وبين�ك رشيح العراقي ،فأتيا رشحي ًا ،فقال:
يا أمري املؤمنني أخذته صحيح ًا س�لي ًام عىل س�وم ،فعليك أن ترده س�لي ًام
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كما أخذته ،ق�ال :فأعجبه ما قال ،ثم بعثه قاضي ًا ،ثم قال :ما وجدت يف
السنة ،فإن مل يك يف السنة فاجتهد رأيك.
كتاب اهلل فالزم ُّ
وق�ال عم�ر ريض اهلل عن�ه حين اس�تقضاه :ال تش�ار وال تض�ار،
وال تشتر وال تب�ع وال ترت�ش ،فقال عم�رو بن الع�اص ريض اهلل عنه:
يا أمري املؤمنني:
إن القضــاة إن أرادوا عــدال

ورفعوا فوق اخلصـوم فضال

وزحزحوا بالعلم عنهم جهال

كانوا كغيث قد أصاب حمال

ب ) مع عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه:
افتقد عيل ريض اهلل عنه درع ًا له ،ثم وجدها يف يد هيودي يبيعها بسوق
الكوف�ة فقال :يا هيودي ،الدرع درعي مل أه�ب ومل أبع ،فقال اليهودي:
درع�ي ويف يدي ،فقال :بين�ي وبينك القايض ،ق�ال :فأتياين ،فقعد عيل
إىل جنب�ي واليهودي بني يدي ،وقال :لوال أن خصمي ذمي الس�تويت
مع�ه يف املجل�س ،ولكن�ي س�معت رس�ول اهلل ﷺ يق�ول « :أصغ�روا
هب�م أصغ�ر اهلل هب�م » ،ثم ق�ال :هذه ال�درع درع�ي ،مل أب�ع ومل أهب،
وق�ال رشيح لليه�ودي :ما تقول؟ قال :درع�ي ويف يدي ،فقال رشيح:
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يا أمري املؤمنني :هل من بينة؟ قال :نعم ،احلس�ن ابني وقنرب يش�هدان أن
الدرع درعي ،قال رشيح :يا أمري املؤمنني ،شهادة االبن لألب ال جتوز،
فق�ال علي ريض اهلل عن�ه :س�بحان اهلل ،رج�ل م�ن أهل اجلن�ة ال جتوز
شهادته؟! سمعت رسول اهلل ﷺ يقول « :احلسن واحلسني سيدا شباب
أه�ل اجلنة » ،فقال اليه�ودي :أمري املؤمنني قدّ من�ي إىل قاضيه ،وقاضيه
حيكم عليه ،أشهد أن هذا الدين عىل احلق ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن
حممد ًا رسول اهلل ،وأن الدرع درعك يا أمري املؤمنني ،سقطت منك ليالً.
جـ ) مع األشعث بن قيس:
ج�اء األش�عث بن قيس إىل رشي�ح يف جملس القضاء فق�ال :مرحب ًا
بش�يخنا وس�يدنا ههنا ههنا وأجلس�ه مع�ه ،فإذا رج�ل جالس بني يدي
رشيح فقال :مالك يا عبد اهلل؟ قال :جئت أخاصم األش�عث بن قيس،
ق�ال :قم م�ع خصمك ،قال :وم�ا عليك أن تقيض وأنا ههن�ا؟ قال :قم
قب�ل أن تق�ام ،فق�ام وهو مغض�ب ،فقال :عه�دي بك يا اب�ن أم رشيح
وإن ثياب�ك الس�وس ،ق�ال :أن�ت رج�ل تع�رف نعم�ة اهلل على غريك،
وتنساها من نفسك.
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د ) مع امرأة متباكية:

ق�ال الش�عبي ش�هدت رشحي� ًا وجـاءت�ه ام�رأة ختـاص�م رج ً
ـلا

فـأرس�لـت عينيه�ا فبك�ت ،فقل�ت :ي�ا أبا أمي�ة ما أظ�ن هذه البائس�ة
إال مظلـوم�ة ،فق�ال :ي�ا ش�عبي ،إن إخـ�وة يوس�ف جـ�اؤوا أبـاه�م

عـشــاء يـبـكـون.
هـ ) ِحكْمة:

صباح
عن عامر أن رشحي ًا س�أله رجل :كيف أنت يا أبا أمية؟ قال:
ُ

ٌ
نصف الناس عليه غضاب ،قيل ل�ه :وما غضبهم؟ قال :من
رج�ل
َم� ْن
ُ

قضيت عليه فهو غضبان.
و ) القضاء العاجل:

ق�ال رج�ل لرشيح وه�و يف جملس القض�اء :أين أنت؟ ق�ال :بينك

وبين�ي احلائ�ط ،ق�ال :اس�مع من�ي ،ق�ال :هلذا جلس�ت جملسي ،قال:
إين رج�ل م�ن أه�ل الش�ام ،ق�ال :احلبي�ب القري�ب ،ق�ال :وتزوجت
ام�رأة من قوم�ي ،قال :ب�ارك اهلل لك بالرف�اء والبنني ،ق�ال :ورشطت

ألهله�ا أن ال أخرجه�ا ،ق�ال :الشرط َأم َل ُ
�ك ،ق�ال :وأري�د اخلروج،
قال :يف حفظ اهلل ،قال :اقض بيننا ،قال :قد فعلت.
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حنكة إياس((( يف القضاء:
أ ) إهيام املدعى عليه:

ِ
اس�تودع ٌ
رجل رج ً
املس�تودع
ال ماالً وكان أمين ًا ال بأس به ،وخرج
إىل مك�ة ،فلما رج�ع طلب�ه فجح�ده ،فأت�ى إياس ب�ن معاوي�ة القايض
فأخبره ،فقال ل�ه إياسَ :أ َع ِل َم أنك أتيتني؟ ق�ال :ال ،قال :فنازعتَه عند

أح�د؟ قال :ال ،مل يعل�م أحد هبذا .قال :فانرصف واكت�م أمرك ،ثم ُعد
إ َّيل بع�د يومين ،فمىض الرجل ،فدعا إياس أمين�ه ذلك فقال :قد حرض

مال كثري أريد أن أس� ِّلمه إليك أفحصني منزلك؟ قال :نعم .قال :فأعدَّ

موضع� ًا للمال وقوم ًا حيملونه ،وعاد الرجل إىل إي�اس ،فقال له :انطلق
إىل صاحب�ك فاطل�ب املال ،ف�إن أعطاك ف�ذاك ،وإن جح�دك فقل له:
إين أخبر القايض ،فأت�ى الرجل صاحبه فقال :م�ايل وإال أتيت القايض
وش�كوت إلي�ه وأخربت�ه بام ج�رى ،فدفع إلي�ه ماله ،فرج�ع الرجل إىل
((( هو إياس بن معاوية بن قره املزين ،أبو واثلة ،قايض البرصة ،تويف بواسط سنة
122ه�ـ ،قال اجلاحظ « :إياس من مفاخرة مرض ،ومن مقدمي القضاء ،كان
ص�ادق احلدس ،نقاب ًا ،عجيب الفراس�ة ،مله ًام ،وجيه� ًا عند اخللفاء » .انظر:
األعالم للزركيل (.)33/2
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إي�اس فق�ال :قد أعط�اين املال ،وجاء األمين إىل إياس فزج�ره وانتهره
وقال :ال تقربني يا خائن.
ب ) استغفال املدّ عى عليه:
ومن أخبار إياس قال :اس�تودع رجل رج ً
ال ماالً ،ثم طلبه فجحده
فخاصم�ه إىل إياس بن معاوية فقال الطالب :إين دفعت املال إليه ،قال:
ومن حرض؟ قال :دفعته يف مكان كذا وكذا ،ومل حيرضنا أحد ،قال :فأي
يشء يف ذلك املوضع؟ قال شجرة ،قال :فانطلق إىل ذلك املوضع وانظر
الشجرة فلعل اهلل تعاىل يوضح لك هناك ما يتبني به حقك ،لعلك دفنت
مالك عند الشجرة ونسيت فتتذكر إذا رأيت الشجرة .فلام مىض الرجل
ق�ال إياس للمطل�وب :اجلس حتى يرجع خصم�ك ،فجلس ،وإياس
يقيض وينظر إليه س�اعة ،ثم قال ل�ه :يا هذا ،أترى صاحبك بلغ موضع
الش�جرة الت�ي ذكر؟ قال :ال ،ق�ال :يا عدو اهلل إنك خلائ�ن ،قال :أقلني
أقال�ك اهلل ،فأمر م�ن حيتفظ به حتى جاء الرجل فقال ل�ه إياس :قد أقر
لك بحقك فخذه.
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قـاض:
حنكة ٍ
قال يزيد بن هارون :تقلد القضاء بواس�ط رجل ثقة كثري احلديث،
فجاء رجل فاستودع بعض الشهود كيس ًا خمتوم ًا ذكر إن فيه ألف دينار،
فلام حص�ل الكيس عند الرجل الش�اهد ،وطالت غيبة املس�افر قدَّ ر أنه
فهم بإنفاق املال ،ثم د َّبر ففتق الكيس من أس�فله ،وأخذ الدنانري
هلكَّ ،
وجع�ل مكاهنا دراه�م وأعاد اخلياطة كما كانت ،و ُق�دِّ ر أن الرجل عاد
وطل�ب من الرج�ل وديعته ،فأعطاه الكيس بختم�ه ،فلام حصل بمنزله
ف�ض ختمه فص�ادف يف الكيس دراهم ،فرجع إلي�ه فقال له :عافاك اهلل
َّ
علي م�ايل فإين اس�تودعتك دنانري ،والذي وجدت�ه دراهم مكاهنا،
اردد َّ
فأنكره ذلك فاس�تعدى عليه القايض ،فأمر بإحضار الرجل ،فلام حرض
س�أل القايض منذ كم أودعته هذا الكيس؟ قال :منذ مخس عرشة س�نة،
فأخ�ذ القايض الدراهم وقرأ س�ككها ،فإذا هي دراه�م حديثة ،منها ما
قد رضب منذ س�نتني وثالث ،فأمره أن يدف�ع الدنانري إليه فدفعها إليه،
وقال له :يا خائن ،ونادى مناديه أال إن فالن بن فالنة القايض قد َأسقط
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َّ
يغرتن ب�ه أحد بعد اليوم ،فباع الرجل
فلان بن فالن فاعلموا ذلك وال
اخلائن أمالكه بواسط وخرج منها هارب ًا.
قاض صغري:
حكمة ٍ
ويل حيي�ى ب�ن أكثم قضاء البرصة للمأمون وس�نُّه عرشون س�نة أو
نحوه�ا ،ق�ال :فاس�تصغره أه�ل البصرة ،فق�ال ل�ه أحدهم :كم س�ن
الق�ايض؟ ق�ال :فعلم أنه قد اس�تصغر ،فقال له :أنا أكبر من عتاب بن
وجه ب�ه النبي ﷺ قاضي� ًا عىل أهل مك�ة يوم الفت�ح ،وأنا
أس�يد ال�ذي ّ
وجه ب�ه النب�ي ﷺ قاضي ًا على اليمن،
أكبر م�ن مع�اذ بن جب�ل ال�ذي ّ
وجه به عم�ر بن اخلط�اب قاضي ًا
وأن�ا أكبر م�ن كعب بن س�ور ال�ذي ّ
عىل أهل البرصة.
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اإلخوة السادة القضاة
احلم�د هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وصلىّ اهلل عىل س�يدنا حممد

وعىل آله وصحبه وس ّلم ،ونختم هبذه الكلامت:

قال رسول اهلل  « :ال َيشكُـر اهللَ من ال َيشكُـر النَّـاس»(((.
واعتراف� ًا منا بالفض�ل لذويه ،والعطاء لباذلي�ه ،فإن قلمي ال يوفي
كلم�ات الثناء على دورك�م العظيم ،وجهدكم النبيل ،وأنتم متارس�ون

مهن ًة من أرشف املهن وأش�قها ،وتؤدون واجب ًا مقدس� ًا  -عند اهلل وعند
الناس  -ختىل عنه الكثريون خوف ًا من مشقته وكثرة أعبائه ومسؤولياته،

وش�مرتم أنتم أهيا القضاة املكرمون عن س�اعد اجل�د واالجتهاد ِخدم ًة

لدينك�م ،ورفع ًة ألمتكم اإلسلامية ،ووطنكم الغ�ايل ،فجزاكم اهلل عنّا
كل خري ،وأكرمكم بسعادة الدارين.
((( البخاري :األدب املفرد ،باب :من ال يشكر الناس ،برقم (( ،)218ص.)85
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والس�يدات العاملون يف املحاك�م والنيابة العامة ،وأقس�ام
الس�اد ُة
ُ

التحقيق يف كافة اجلهات املعنية يف تس�يري أمور الناس ،بالعدل والقانون

والنظام العام القائم عىل مرتكزات القضاء ،لكم مجيع ًا أقدم:

تبل�ورت من خلال اجتامعي بأحد
أوالً :إن فك�رة ه�ذه الرس�الة
ْ

تذاك�رت معه رحل�ة مش�واري يف العمل مع
العلماء األفاض�ل ،حينما
ُ

اإلصالح األرسي والعمل املجتمعي واالستشارات األرسية ،وبطبيعة
احل�ال كنت قريب ًا من املحاكم والقض�اة واملحامني ومن له صلة بذلك،

ومن هنا رأيت أن أس�طر هذه الرس�الة املخترصة لكم مش�يد ًا بجهدكم
الفع�ال ،ومثمن ًا دقة مواقفكم احلساس�ة ،ومذكر ًا بنعم�ة اهلل عليكم؛ إذ

اختارك�م دون غريكم هلذه املهمة الش�اقة ،واألمانة اجلس�يمة التي تنوء

بحمله�ا اجلب�ال ،كام ق�ال س�بحانه وتع�اىل ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ [األحزاب ،]72 :وق َّلدكم هذا املنصب
الرفيع ،سائ ً
ال املوىل سبحانه لكم التوفيق الدائم والتميز املستمر ،حتقيق ًا

حلس�ن ظن ويل األمر بكم ،وآماله فيكم ،فقد اختاركم ببصريته النافذة
وحكمته السامية.
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ٍ
نقص أو استدراك مالحظة،
ثاني ًا :ليست هذه الرسالة من قبيل سد
ولك�ن هي م�ن باب احلض عىل املزيد م�ن التميز والتجرد والش�فافية،

فعسى أن تقع منكم موقع ًا مقبوالً ،وجتدَ مساحة من اهتامماتكم وأوقاتكم
املليئة باملسؤولية وقضايا الناس بمختلف درجاهتا والتي ال هناية هلا ،وأن

تكون دافع ًا لكم وحمفز ًا يف إتقان عملكم لوجه اهلل وحده ،فإن ذلك باب
عظيم من أبواب اجلنة ،التي أسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا وإياكم من أهلها،
إنه سميع جميب.
ثالث� ًا :إن القض�اء من لوازم احلكم وال يتحق�ق إال بأمر ويل األمر،
وذلك مدعاة إىل أمهية املوضوع.
ومل�ا كان أمر القضاء م�ن األمهية القصوى بم�كان ،حتتم أن يكون

�م الق�ايض  -حني تعيين�ه  -بني ي�دي ويل األمر بأن يلت�زم الصدق
َق َس ُ
والع�دل يف حكم�ه ملا يرتتب عىل حكمه من آث�ار خطرية تؤثر عىل كيان

املجتمع وبنائه ومتاسكه.
وتقع عىل العاملني يف الس�لك القضائ�ي بفئاته من حماكم بدرجاهتا
املختلفة والنيابة العامة ومن يف حكمهم  -مس�ؤولية عظيمة وجس�يمة
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تتعل�ق بأم�ن الوط�ن واملواط�ن ،نس�أل اهلل أن يوفقه�م إىل الص�واب
والسداد ،وجيعل ذلك يف ميزان حسناهتم.
ِ
رب العاملني ،وله كامل احلمد ّ
فإن بفضله
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ
تتم مجيع الصاحلات ،والصالة والسالم عىل صاحب املعجزات واآليات
البينات ،وعىل آله ش�موس سماء العىل ،وأصحابه نج�وم اهلدايات ،ما
رست أرسار أسمائك يف كل الذرات ،والحت آثار حماس�ن صفاتك يف
قوالب وقوابل املحسوسات واملعنويات.
وصلىَّ اهلل وس� َّلم على عبده ورس�وله ومصطفاه من خلقه س�يدنا
حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
وأخري ًا تقبلوا رسالتي هذه باملساحمة من سامحتكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
حمبكم يف اهلل
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 -1أخبار القضاة لوكيع ،حتقيق :عبدالعزيز مصطفى املراغي ،املكتبة

التجارية الكربى  -مرص ،ط1366( ،1هـ 1947 -م).

 -2أدب الق�ايض للماوردي ،حتقيق :حميي هلال الرسحان ،مطبعة

اإلرشاد  -بغداد ،ط1391( ،1هـ 1971 -م).

 -3األدب املفرد للبخاري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،دار البشائر

اإلسالمية  -بريوت ،ط1409( ،3هـ 1989 -م).

 -4إعالء السنن للتهانوي ،حتقيق :حممد تقي عثامن ،منشورات إدارة

القرآن والعلوم اإلسالمية  -باكستان ،ط1418( ،1هـ 1998 -م).

 -5األعلام لل�زركيل ،دار العل�م للماليين  -بيروت ،ط،15

(1422هـ 2002 -م).

 -6األغاين أليب الفرج األصفهاين ،حتقيق :سمري جابر ،دار الفكر -

بريوت ،ط ،2وبدون سنة طبع.

 -7بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين ،دار الكتب العلمية -

بريوت ،ط1394( ،2هـ 1974 -م).

 -8تاري�خ اليعق�ويب ألمحد بن أيب يعقوب العبايس ،طبعة ليدن س�نة

(1883م).
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 -9تبصرة احلكام الب�ن فرحون املالك�ي ،تعليق :مجال عشلي ،دار

الكتب العلمية  -بريوت ،ط1995 - 1416( ،1م).

 -10تكمل�ة فت�ح امللهم برشح صحيح مس�لم ملحمد تق�ي العثامين،

مكتبة دار العلوم  -كراتيش ،د.ط ،وبدون سنة طبع.

 -11تلخي�ص احلبير يف ختريج أحاديث الرافع�ي الكبري البن حجر

العسقالين ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط1419( ،1هـ 1989 -م).

 -12اجلام�ع ألحكام القرآن للقرطبي ،حتقيق :س�مري البخاري ،دار

عامل الكتب  -الرياض ،ط1423( ،1هـ 2003 -ا).

 -13الدراية يف ختريج أحاديث اهلدايةالبن حجر العسقالين ،حتقيق:

السيد عبداهلل هاشم اليامين ،دار املعرفة  -بريوت ،د.ط ،وبدون سنة طبع.
 -14س�نن اب�ن ماجه ،حتقي�ق :حممد ف�ؤاد عبدالباق�ي ،دار الفكر -

بريوت ،د.ط ،وبدون سنة طبع.

 -15سنن أيب داود ،دار الكتاب العريب  -بريوت ،د.ط ،وبدون سنة

طبع.

 -16س�نن الرتم�ذي ،حتقي�ق :بش�ار ع�واد مع�روف ،دار الغ�رب

اإلسالمي  -بريوت ،ط1998( ،1م).

 -17س�نن الدارقطني ،حتقيق :عادل عبد املوجود وعيل عوض ،دار

املعرفة  -بريوت ،ط1422( ،1هـ 2001 -م).
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 -18الس�نن الكربى للبيهقي ،ويف ذيله اجلوهر النقي ،دائرة املعارف

النظامية  -اهلند ،ط1344( ،1هـ).

 -19سير أعالم النبالء للذهبي ،حتقيق :ش�عيب األرنؤوط وغريه،

مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ط1405( ،3هـ 1985 -م).

 -20رشح الصدر الشهيد عىل أدب القايض للخصاف ،حتقيق :حميي

هالل رسحان ،مطبعة اإلرشاد  -بغداد ،ط1397( ،1هـ 1977 -م).

 -21صحي�ح البخ�اري ،حتقي�ق :د .مصطفى البغ�ا ،دار ابن كثري -

بريوت ،ط1407( ،3هـ 1987 -م).

 -22صحي�ح مس�لم ،حتقي�ق :حمم�د ف�ؤاد عبدالباق�ي ،دار كنوز -

اصطنبول ،ط1413( ،2هـ 1992 -م).

 -23الطرق احلكمية يف السياس�ة الرشعية البن قيم اجلوزية ،حتقيق:

ناي�ف بن أمحد احلَم�د ،دار علم الفوائد  -الس�عودية ،ط1428( ،1هـ -
2008م).

 -24الفت�اوى اهلندي�ة املعروف�ة بالفت�اوى العاملكريي�ة الش�يخ نظام

ومجاعة من علامء اهلند ،ضبطه وصححه :عبداللطيف حس�ن عبدالرمحن،
دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط1421( ،1هـ 2000 -م).

 -25فتح الباري البن حجر العسقالين ،دار املعرفة  -بريوت ،ط،1

(1379هـ1960م).
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 -26فت�ح القدي�ر للكامل ابن اهلمام ،دار الكت�ب العلمية  -بريوت،

د.ط1430( ،هـ).

 -27املب�دع رشح املقنع البن مفلح ،حتقيق :حممد حس�ن الش�افعي،

دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط1418( ،1هـ 1997 -م).

 -28جمم�ع األمث�ال أليب الفض�ل النيس�ابوري ،حتقي�ق :حممد حميي

الدين عبداحلميد ،دار املعارف  -بريوت ،د.ط ،وبدون سنة طبع.

 -29جمم�ع الزوائ�د ومنبع الفوائ�د للهيثمي ،دار الفك�ر  -بريوت،

ط1412( ،1هـ).

 -30املس�تدرك عىل الصحيحني للحاكم النيس�ابوري ،مع تعليقات

الذهب�ي ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية  -بريوت،

ط1411( ،1هـ1990م).

 -31املستطرف يف كل فن مستظرف لألبشيهي ،حتقيق :د .مفيد حممد

قميحة ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط1407( ،3هـ 1986 -م).

 -32مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسس�ة قرطبة  -القاهرة ،د.ط،

وبدون سنة طبع.

 -33مس�ند احلارث (زوائد اهليثمي) للحارث بن أيب أس�امة ،مركز

خدمة السنة والسرية النبوية  -املدينة املنورة ،ط1413( ،1هـ 1992 -م).

 -34مس�ند الطيالسي ،حتقيق :د .عبداملحس�ن الرتك�ي ،دار اهلجرة

للطباعة والنرش  -السعودية ،ط1419( ،1هـ 1999 -م).
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 -35املصنف البن أيب ش�يبة ،حتقيق :حممد عوامة ،قرطبة للطباعة -

بريوت ،ط1427( ،1هـ 2006 -م).

 -36املطالب العالية بزوائد املس�انيد الثامنية البن حجر العس�قالين،

حتقي�ق :جمموع�ة علماء ،دار العاصم�ة  -الري�اض ،ط1419( ،1ه�ـ -
.)1999

 -37املع�ارف البن قتيبة ،حتقيق :د .ثروت عكاش�ة ،دار املعارف -

القاهرة ،ط ،4وبدون سنة طبع.

 -38مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للخطيب الرشبيني،

اعتن�ى ب�ه :حممد خليل عيتاين ،دار املعرف�ة  -بريوت ،ط1418( ،1هـ -

1997م).

 -39املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسلام للدكتور جواد عيل ،دار

الساقي  -بريوت ،ط1422( ،4هـ 2001 -م).

 -40املقدمة البن خلدون ،طبع عىل نفقة مدير مطبعة الرشفية السيد

حسني رشف ،مرص ،ط1327( ،1هـ).

 -41مواه�ب اجللي�ل لرشح خمتصر خلي�ل للحطاب ،عل�ق عليه:

زكري�ا عمريات ،دار عامل الكتب  -الري�اض ،طبعة خاصة1423( ،هـ -
2003م).
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