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 ملخص البحث
إنَّ القضاَء في الشريعِة اإلسالميِة من قروض الكفايات وأشرف العبادات وما من نبيي  
إّلا وأمييرا اس سييب انع وىعييالض بالقضيياء وقييد شييراف نبياييع م مييد سليي(اض اس  (يييِع وسيي(ا   

اشيييدين وايميييويين ا ىميييد القضييياء  (يييض اّل ى ييياد بليييفة ال كييي  وفيييي امييين ال (فييياء الر 
والر ييوإ إلييض الكىييان والسيينة النبوييية الشييريفة وفييي  ليير العباسيييين و  ييور الميي ا ن 

 الفق ية ألبح اّل ى اد  و الُمرادف الثاني ل(قضاِء والقضاِة.
وفييي مليير ومنييي  ىييولي اإل شيييديين أميييور ال كيي  ارىييبل القضييياء بييال روف السياسيييية 

القاضيييي مييين ليييال يات ال (يفييية وىيييارة أ ييير  مييين ليييال يات اليييوالي  وأليييبح ىعييييين
يعييام ميين يشيياء ويعيييان ميين يشيياء ليي لا ن ييد انَّ  ييدد القضيياة فييي العليير الممىييد بييين 

 ييي  كييان ينييا ا ال مسيية  شيير قاضييياى  بعضيي   ىييولض أياميياى معييدودةى 453 ييي ي 423س
 (ييييض  ييييدِ  اّلسييييىقرار  وآ ييييرين  الييييوا و ينييييوا مييييرة ثانييييية وثالثيييية أو رابعيييية  و يييي ا يييييدلم

يييا سيييبقع مييين  ييية ّل ي ى(يييف  ما السياسيييي إّلا أنَّ  يييروف القضييياء والقضييياة بليييورة  اما
 أر و من اس أن ي عم   ا العمم  اللاى لو  ِع الكري . العلور.

 وآ ر د وانا أن ال مد ِس رن العالمين.
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ABSTRACT 

    The judiciary in the Islamic law is one of the collective duties and the 
noblest worships, there is no prophet who didn’t ordered by Allah (glory 
to him) to make justice, and Allah honored his prophet Mohammed 
(Allah's blessing and peace be upon him) with the characteristic of 
judgment, the judgment in the era of the guided Caliphs and the 
Umayyad era based on the diligent and the return to the holy Quran and 
the Sunna of the Prophet Mohammed and in the era of Abbasid with the 
emergence of schools of Islamic jurisprudence, the diligent became 
second to the judiciary and jurists. 
    Since the ruling of Ikhshidian upon Egypt, the judiciary was 
connected with the political conditions, then the matter of appointing a 
judge became one of the Caliphs duties or to the Wali's (governor) who 
can appoint whom he like and dismiss whom he don’t, so we can find 
that the number of the judges from 423 A.H. to 453 A.H. was about 55 
judges, some of them were appointed for a few days, and some of them 
dismissed and appointed once again and some time for the third or the 
fourth time and this leads us that there was no political stability but in 
general the conditions of the judiciary and jurists weren't that different 
from the preceding one. 
    I ask Allah to make this work purely for his sake  
   And my final prayer is Praise be to Allah, Lord of the Worlds  
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 المقدمة
 أواًل : نطاق البحث 

ال ميييد س رن العيييالمين  يييالا ال (يييا والقاضيييي بيييال ا والمثيييين  (يييض الليييدا 
وفالم ايميور فيي العيال  بميا يكيون وألي(ي وأسي(   (يض  بيدا ورسيولع سييد المرسي(ين 

ما  المىقين و اى  المرس(ين سيدنا م مد و (ض آلع ول بع أ معين .   وا 
ينيييع  يمثيييم روي الشيييريعة اإلسيييالمية  ء والقضييياة ييياء ا ىييييارو لموضيييوإ القضييياف

السم ة ال و أولىع كم  ناية وا ىميا  فرفعيت شيان القضياء ووضيعىع فيي أ (يض مرىبية 
فن يد أن اس سيب انع وىعييالض أضياف القضياء إليييع و ع(يع ليفة ميين ليفاىع إ  يقييوم   

  ََكِ  ال َ ييياِكِمين ا ىييييارو فيييي رسيييالة ومييين  انييين أ ييير كيييان بسيييبن  َألَيييي َا ال(َّيييُع بِيييَا  
الما سىير القضاء في ملر  لر اللولونيين و  ا الب ث  و مكمم لميا كىبيت مين 

 قبم . 
والقضييياء فيييي العلييير اإل شييييدو يمثايييم ىب(يييور و  يييور م سسيييات اليييدوم العربيييية 
اإلسييالمية وااد ار ييا مييين  يييث الفكيير ورقييييع ن ييو ايفضييم ولييي لا ن ييد كييم اليييديانات 

انة  الية مرموقة فالقضاء في  لر اإل شيدين الي و ى ث  (ض القضاء وى ع(ع بمك
ىعدد قضياىع  ليا  سين ال يرف السياسيي الي و كيان   فميرة يسيود القضياء اإلنلياف 

 واي ر  ىغ(ن المل( ة الش لية والىمني . 
فالقاضيييي  نيييدما يىل(يييء إليييض  ييي ّلء القضييياة ميييا ياييييدا من يييا إّل المعرفييية والع(ييي  

عييادو ي ييد فييي  يي ا الب ييث القليير ايدبييي والعييرف وبييدورا بنيياء الم ىمييء والقييار  ال
واإلرث  اإلسالمي والمنا رات  ويىعرف  (ض كثير من الشيوخ والع(مياء الي ين ىى(مي وا 
 (ض أيدي   الكثير وأ ي   ين   القضياة   ويىعيرف أيضياى  (يض الكثيير مين الي ين درسيوا 

 أو أ  وا من أولئا القضاة . 
ن ألييبت فبىوفيييا ور ي  اس امييرءاه أ ييد  ألينيا  يوب نييا فييصن قلييرت فمين نفسييي وا 

 من اس ىعالض . ومن اس العون والىوفيا ...    
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  :ثانيًا : محتويات البحث ومصادره ومراجعه 
كم بني البشر ب ا ة إلض القضاء في كم وقت وّل ىى  مل( ى    في اليدنيا إّل 

   با ىماإ وىعاون وىنالر ولقد قسمت ب ثي  (ض ثالثة مبا ث ..
ىعريييييف اّل شيييييد   ونبيييي ة م ىلييييرة باّل شيييييدين  ىناولييييت فيييييع   المبحثثثثث ا و 

واليييلال اى ومشيييرو يىع .والقضييياء فيييي السييينة  لغييية و الفيييى    (يييض ملييير والقضييياء 
النبوية واّل ماإ وال  ة الىي ىعين القاضي في إميارة اي شييديين ومكيان القضياء فيي 

 في العلر اي شيدو .  العلر اي شيدو   واّل ىما  بالقضاة والفق اء
  ىلرقييت فيييع   الييض ابييرا القضيياة فييي العليير اّل شيييدو و يي    المبحثثث الثثثان 

القاضييييي   بييييداس بيييين ا مييييد بيييين ابيييير والقاضييييي   م مييييد بيييين أ مييييد ال ييييداد  لييييفاىع 
وم لفاىييع  والعالقيية بييين القاضييي م مييد بيين أ مييد واإلمييارة اإل شيييدية   ووفاىع شيييو ع 

 وىالمي ا . 
 سيييين بييين أبيييي ار ييية والقاضيييي م ميييد بييين بيييدر اللييييرفي وشييييو ع والقاضيييي ال

وىالمييييي ا  والقاضيييييي ال سيييييين بييييين  يسيييييض والقاضييييي  بيييييد اس بييييين أ ميييييد وشييييييو ع   
 والقاضي ال سن بن  بد الر من ال و رو والقاضي أ مد بن  بد اس الكشي . 

  وكىبت فيع  ن القاضيي  ىييا بين ال سين الليبال  والقاضيي  المبحث الثالث
 مييد بيين ال سيين اللييبال والقاضييي م مييد بيين ال سيين ال اشييمي والقاضييي م مييد بيين م

لالح والقاضيي  بيد اس بين م ميد ال ليين وشييو ع   والقاضيي م ميد بين  بيد اس 
 بن م مد والقاضي أبي لا ر ال  (ي وشيو ع وىالمي ا . 

 ثالثًا : محتويات البحث 
     المصادر والمراجع

 ي ا ىمد  (ي ا الب ث وأ م ا   ىعددت وىنو ت الملادر الى
اسىفيييييدت كثيييييراى مييين كىيييان أ بيييار القضييياة لوكييييء  وكييييء م ميييد بييين  (يييف بييين  

 يييييي   إ  أورد مع(وميييييات دقيقييييية وكثييييييرة لييييي  يييييي كر ا مييييين سيييييبقع مييييين  403 بيييييان  ست 
المييي ر ين فقيييد أشييييار إليييض ميييي ا ب   الفق يييية وثقافيييياى   القضيييائية ومييييا روو  ييين   ميييين 

 يي   فيي ىياريخ الرسيم  450يخ أ ي ت مين ىياريخ اللبيرو س ت أ اديث من كىين الىيار 
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والم(يييوا والىيييي ا ىميييت بالقضييياء والقضييياة والىيييي أوردت أسيييماء  ييي ّلء القضييياة ضيييمن 
أسييماء كبييار مييو في الدوليية وضييمنت اي ييداث السياسييية  وكىييان أ بييار الييوّلة وكىييان 

فيي الىعيرف  (يض  ي   ال و كيان ليع اليدور البيارا واليرئيا  450القضاة ل(كندو س ت 
أكثيير القضيياة ميين  يييث ىييولي   و ييال   وال اليية السياسييية واّل ىما ييية والثقافييية العاميية 
وال اليية لقضيياة مليير . وكييان فييي آ يير كىابييع الييوّلة وكىييان القضيياة م( ييا فييي رفييء 

 ييي   ويعييد المنييى   ّلبيين ال ييواو س  352اإلليير  يين قضيياة مليير ّلبيين   يير س ت 
 (يض ىييرا    يوادث ووفييات كثيييرة ل(شييوخ والىالمييي   يي   والي و  ليي(ت منيع  595ت 

 يييي   الييي و كيييان ليييع أثييير كبيييير فيييي  335وكييي لا وفييييات اي ييييان ّلبييين  (كيييان س ت 
 يي   و يو كىيان  يوادث وىيرا    353والن و  الاا رة ّلبن ىغيرو بيردو س ت –الىرا   

والشيي ر  ميين الىيياريخ العييا  مرىيين ي سيين الىس(سييم الامنييي   فييي كر اسيي  اليييو  وىاري ييع
والسييينة فييييي الغاليييين ميييين ىييييرا   الوفيييييات وكىيييان  سيييين الم اضييييرة فييييي ىيييياريخ مليييير 

 ييي   و ييو م ىليير ليي كر القضيياة وردت فيييع مع(ومييات  955والقييا رة ل(سيييولي س ت 
قيميية و ييو ميين كىيين الىيياريخ ىيير   ل(قضيياة بصي يياا و ييو ينقييم  يين اليي ين سييبقوا ونيير 

 نياا الكثيير مين كىين ال يديث والفقيع  (ض ملادر   وا ىمد  (ض مشا دىع أ ياناى . و 
 والسير والىاريخ والمعا   ّل يسء الم ام ل كر ا . 

  اسىفاد الب يث مين كىين القضياء وأ م يا القضياء والقضياة لشيكين  أما المراجع
أرسالن ون ا  القضاء لم لفع اليدكىور  بيد الكيري  اييدان وأدن القضياء ل(يدكىور م يي 

الب يييث بالمع(وميييات القيمييية فيييي منلييين القاضيييي  ا يييالم السييير ان وكيييم  ييي ّلء أ نيييو 
والقضييياء ومييين كىييين الىييياريخ كانيييت اّلسيييىفادة مييين كىييين  مييية من يييا كىيييان ملييير فيييي 
 لر اإل شيديين لم لفىع سيدة الكاشف وكما يو د  ناا مرا يء أ ير  يليوم  كر يا 
ك( ييييا انىفييييء الب ييييث من ييييا كييييان  يييي ا اسىعراضيييياى مىواضييييعاى يبييييرا الملييييادر والمرا ييييء 

مية ايولية أر و من اس الع(يي القيدير أن يكيون قيد وفقنيي فيي ىقيدي   ي ا ال  يد اإلسال
 المىواضء إنع سميء قدير واس الموفا . 

 
 المبحث ا و                              
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 أوال : الدولة االخشيدية 
بكسيييير ال ميييياة وسييييكون آل يييياء المع ميييع وكسيييير الشييييين وبعييييد ا ييييياء  د  ي  ِشييي   اإل      

كنة مثناة من ى ى ا دام م م(ة ومعنياا بالعربيية م(يا الم(يوا   و كيم مين م(يَا ى(يا سا
  وىر ييء الىسييمية ل( (يفيية العباسييي الراضييي يميير اس إ    5سالنا ييية لقبييوا ب يي ا ال(قيين 

لقن إبن لغج أبيو بكير م ميد بين  بيداس ّلنيع فر ياني وم(يا فر انيع يسيمض باإل شييد 
ر  والفييرا كسيير   واليميين ىبييء  والمس(مييون  (يفيية . . .  كما ىد وا الرو  م(ك ا قيلي

 .      2س
 

 نبذة مختصرة عن اإلخشيدين 
 ييي    (بييوا اليييع  ما يية ميين فر انييع 225 – 253فييي  الفيية المعىليي  بيياس س        

وقد ولفوا لع  ف و يرا بالش ا ع والىقد  بال رون فاكرم   وأقلع ي  بسير مين رأ  
 يي إ   يرا اوّلد  يف  235ا ال(ي(ية الىيي قىيم في يا المىوكيم سينة . ىوفي  يف فيي نفي

الييض الييبالد يل(بييون العيييط فاىلييم لغييج بيين  ييف ب( ليي   ييال  بيين لولييون و ييو آنيي اا 
مقييي  بييديار مليير وق(ييدا أبييو ال يييط  ماوريييع دمشييا ولبريييع وليي  يييام معييع   وبمقىيييم 

بنييع بييامر ال (يفيية المكىفييي بيياس   وأل(ييا  ابيييو ال ييييط  ماورييييع د يييم الس ييين لغييج وا 
 .     4س ي   293سراي ولدا م مد بن لغج بعد وفاة والدا في الس ن سنة س

  
 خالفتهم على مصر

وّلية م ميد بين لغيج   بعيد إنىليار م ميد بين لغيج  (يض  نيد الفيالمين الي ين  – 5
 ييي واسييىلاإ 425 ييي  ىييولض أمييرة دمشييا آوا يير سيينة  423 -425 يياوا مليير سيينة س
 يييي   (يييض رأا  م(ييية  سيييكرية مييين  ايمييية واليييي 443-424سييينة س  م ميييد بييين لغيييج

  وأر يي  لييا ن ال ييراا م مييد بيين   3سمليير واضييلرا الييض ىسيي(ي  مقاليييد ال كيي  اليييع 
 (ييي المييا رائي  (ييض الفييرار وىمكيين ميين ال لييوم  (ييض اّلمييوام الضيي مة الىييي مكنىييع 

صقرارا الييض  ييي اميير ال (يفيية المىقييي بيياس بيي429ميين ىثبيييت مركيياا فييي مليير وفييي سيينة 
م مد بن لغج وّلية ملر واّلمير الي و ااد مين ثبيات مركياا واسيىلاإ ان يضي  بيالد 
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 ييي الييض  اضييرىع وأ يي  البيعييع إلبنييع أبييي القاسيي  انو ييور   وىييوفي 440الشييا  فييي سيينة 
 .    5س ي 443م مد بن لغج سنة 

أنو ييور بيين م مييد بيين لغييج   ىييولض إمييرة مليير والشييا  وكييم ماكييان ّلبيييع سيينة   – 2
 ييييي ميييين قبييييم ال (يفيييية العباسييييي المليييييء س ولييييار ال يييياد  كييييافور مييييدبر مم(كىييييع 443

و لم كافور  (ض موافقية ال (يفية العباسيي ضي  مكية والمدينية و (ين ولرليوا اليض 
 .    3س ي 439 اضرىع   وىوفي سنة 

وّلية  (ي بن م مد بن لغج   وي(قين بيابي ال سين ىيولض بعيد وفياة أ ييع  ياوم  – 4
وضء  د لىس(ل كافور اّل انع ل  يسيىلء و يم كيافور ليا ن السي(لة  (ي اّل شيد 

 .     5س ي 455الفع(ية وىوفي سنة 
وّليية كيافور اّل شيييدو   بعيد وفياة اّلن اّل شيييدو م ميد بين لغييج أقيا  كييافور  – 3

 نييد إبنيياءا وا ييدا بعييد وا ييد  وكييان لكييافور الييدور البييارا فييي ال كيي  وىق(ييد كييافور إمييارة 
 .      3س ي 455الض  455 (ي بن م مد بن لغج و ك  من سنة ملر بعد وفاة 

 وّلية ابو الفوارا ون اية الدولة اّل شيدية . – 5
ىييولض امييرة مليير ا مييد بيين  (ييي اّل شيييدو ا  ا ىييارا ر ييام الييبالل والييياى  (ييض مليير 

 ي كان ابو الفوارا في ال ادية  شر من  مرا مما  ع(ع إلعوبة فيي أييدو  455سنة 
ولييية و الييية اليييواير ابيييو الفضيييم  عفييير بييين الفيييرات وسيييقلت ملييير باييييدو كبيييار الد

  9س يي ووضيء  يد ل كي  اّل شييدين 453الفالميين  (ض يد القائد  و ر اللق(ي سنة 
. 

صطالحاً   -: ثانيا : القضاء لغة وا 
 -: القضاء لغة  

ال كيييي  بييييين النيييياا   و معييييع أقضييييية كقبيييياء وأقبييييية   و ييييو أ كييييا  الشيييييء 
مضييا ا  و ييو   فيكييون القضيياء    50س(ييض و ييوا مر ع ييا إلييض انقليياإ الشيييء وىمامييع وا 

ومنع قوليع   55سبمعنض اللنء والىقدير   فيقام   قضي الشيء قضاءى إ ا لنعع وقدرا 
 .  52س  فقضاهن سبع سموات ف  يومين ىعالض   

وقيم القضاء في ال(غة  بارة  ين ال(ياو  . ول ي ا سيمي القاضيي قاضيياى ينيع 
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أو اليا  ميا شيئت   53س  فثقض  مثا أنثت ضثا  ومنع قولع ىعيالض     54سي(ا  الناا 
 .  53سويرد لف  القضاء  (ض و وا كثيرة من ا   55سوالنء ما بدا لا 

 .   55س  ضض  ا مر الذي فيه تستفتيان الو ون والوقوإ مثم قولع ىعالض     - 5
ا مر إذ ضضينا إلى موسى الع د واإليلام مثم قولع ىعالض     -  2

 .  53س
 .  59س وضضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً  ايمر مثم قولع ىعالض   - 4
 .  20س فلما ضضى موسى ا ج  وسار بقهله مثم قولع ىعالض  اإلىما  واإلكمام  - 3
 
 القضاء اصطالحًا  

  25سمعنييض القضيياء فييي اّللييلالي الشيير ي  وفلييم ال لييومات والمناا ييات 
و يو  قيقية اّل بيار  ين  كي  شير ي  (يض   22سقوم م(ا  يلدر  ن وّلية  امة  و و

 .  24سسبيم اإللاا    وقيم قضض القاضي أو ألا  ال ا أ (ع 
و كييي ا يقيييوم إبييين  (يييدون سس القضييياء .... منلييين الفليييم بيييين النييياا فيييي 

 و يو مين فيروض الكفايية   ين أمير  23سال لومات  سماى ل(ىدا ي وقلعاى ل(ىنااإ    
وييي  ن القاضييي اّلنك(ييياو س(سيير فيعييرف القضيياء بقولييع   25سالنيياا ّل يسييىقي  بدونييع 

والقاضيييي   23س يييو الليييبر  (يييض اسيييىماإ ميييا يقيييوم كيييم ليييرف مييين أليييراف اليييد و  
الفرنسييييي رانسييييون فييييي كىابييييع فيييين القضيييياء قييييام سس أنييييع م مو يييية القوا ييييد الىييييي ىقييييوو 

   25ساّلسىعداد اللبيعي  ند القضاء 
 

 ية القضاء ف  السنة النبوية : مشروع ثالثاً 
 . سل(ض اس  (يع وس(   ناا أ اديث كثيرة من  الم قولييع وفع(ييع 

وساقىليير  (ييض بعيييض اي اديييث   أمييا قوليييع ليي(ض اس  (يييع وسييي(    فقييد روو  ييين 
 مرو بن العار سرضي اس  نع   قام سمعت النبيي سل(ض اس  (يع وس(    قيام   

  23سفالييان ف(ييع أ ييران وا  ا  كيي  فا ى ييد فا لييا ف(ييُع أ يير  إ ا  كيي  ال يياك   فا ى ييد
ورو  أيضياى بريييدة سرضيي اس  نييع   قييييام   قييام رسييوم اس سلي(ض اس  (يييع وسيي(     
القضاة ثالثة  وا د في ال نية واثنيان فيي النيار   والي و فيي ال نية كر يم  يرف ال يا 
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  ور يم قضيض ل(نياا  فقضض بع   ور م  يرف ال يا ف يار فيي ال كي  ف يو فيي النيار
أمييا فييي السيينة الفع(ييية . مييا روو  يين أ  سيي(مة سرضييي   29س (ييض   ييم ف ييو فييي النييار 

اس  ن ا   قول ا أ ىل  إلض الرسومسل(ض اس  (يع وس(    ر الن من اينلار فيي 
. وروو  ين   40سمواريث مىقادمة فقضض رسيوم اسسلي(ض اس  (ييع وسي(    فيي بيىيي 

  نييع  أن ي ودييياى رضَّ رأا  ارييية بييين   ييرين ف يييء ب ييا أنييا بيين مالاسرضييي اس
وب يا رميا فقيام ل يا رسيوم اسسلي(ض اس  (ييع  إلض رسوم اس سل(ض اس  (يع وسي(   

وس(    فاشارت برأس ا أن ّل ث  قام الثانية   فاشارت برأس ا أن ّل   ث  سال ا الثالثية 
بييع  ىييض أقييرَّ فييرضَّ رسييوم اس رأسييع فاشييارت برأسيي ا   نعيي  ف يييء بييالي ودو ف(يي  يييام 

 .  45سبال  ر 
 

 : االجماع  رابعا
ا ميييء المسييي(مون  (يييض مشيييرو ية نلييين القضييياة وال كييي  بيييين النييياا وىق(يييد 
المليييلفض لييي(ض اس  (ييييع وسييي(  وال (فييياء اّلربعييية رضيييوان اس  (يييي    ووليييي بعيييد   

والرسيوم لي(ض   42ساى أئمة المس(مين من أكابر الىابعين وىيابعي   فليار بفع( ي  ا ما ي
اس  (يييع وسيي(    ييد لييبعض الليي ابة فييي القضيياء بييين النيياا فييييي  ياىيييع كييي  ميير بيين 
ال لييان  و (ييي بيين ابييي لاليين ومعييا  بيين  بييم و ىييان بيين ُأسيييد رضييوان اس  (ييي   

  إ  أرسم معيا اى رضيي اس  نيع قاضييا اليض الييمن وقيام ليع كييف ىقضيي   44سا معين
م  أقضيي بكىييان اس قيام  فييصن لي  ى يد قييام  أقضيي بسيينىة ا ا  يرض ليا قضيياء   قيا

رسوم اس ل(ض اس  (يع وس(  قام فيصن لي  ى يد فيي كىيان اس وّل فيي سينة رسيوم اس 
ليي(ض اس  (يييع وسيي(  قييام   أ ى ييد وّل الييو قييام   فضييرن رسييوم اس ليي(ض اس  (يييع 

 .  43س وس(  ليدر معيا  وقييام ال ميد س اليي و وفيا رسوم اس
  

   : الجهة الت  تعين القاض  ف  أمارة ا خشيديين خامسا
ّل يسيييىليء كيييم شييي ر أن يباشييير القضييياء بم يييض ر بىيييع وينلييين نفسيييع 
قاضياى ي ك  بين الناا  ىض ولو كان مسى معاى لشيرول وّليية القضياء   ين القاضيي 



 

 332 

 عصر الدولة األخشيدية القضاء والقضاة يف مصر

سالميةاإلنبار للعلوم مجلة جامعة األ  

القضياء مين يقو  بو يفة القضاء الىي  ي من و ائف ال الفية و ي ا يعنيي أن و يفية 
و ييائف الدوليية . فييال بييد أن يىوّل ييا الشيي ر بىعيييين مميين يم(ييا سيي(لة الىعيييين باسيي  
الدوليية و ييو ال (يفيية أو ميين ينييون  نييع وي ييوم لسيي(لة الىعيييين و الىييي  ييي  ات لييفة 
دينية ل ا وضع ا ال ار ول ا ايولويية فيي الم ىميء وىعنيض ب ي ا الو يائف   القضياء 

  ورد كىييان إلييض القاضييي م مييد بيين بييدر 945 ييي 423 والم ييال    وال سييبة ففييي سيينة
 يي     ين لرييا 429من ليدن ال (يفية العباسيي الراضيي س ت   45سالليرفي بالىعيين 

  43سقاضييي بغييداد م مييد بيين ال سييين بيين أبييي الشييوارن وىييولض قضيياء مليير مباشييرة 
وبمرور السنين وضعف الروابل بين ملر وال الفية العباسيية فيي  لير اي شييديين 
وبغض الن ر  ن اّللىياا  بيرأو ال (يفية العباسيي أو قاضيي القضياة فيي بغيداد   فىيارة 
يكون الع د من ال الفة وأ ر  يكون من اإلمارة اي شيديية . فن د ايميير م ميد بين 

  932 يي 445لغح اي شييدو وليض  (يض القضياء  بيد اس بين أ ميد بين شيعين سينة 
وبص مياإ واىفياا   45سكيافور اي شييدو و و نفسع  يين  (يض قضياء ملير وبيامر مين 

  959 - يييي 433أ يييم الب(يييد  نيييد ايميييير ُ يييين القاضيييي أبيييو ليييا ر الييي  (ي فيييي سييينة 
و نييد ىعيييين القاضييي فصنييع يىسيي(  م ييا   م(ييع فييي  فييم كبييير فييي ال ييامء إ  يقييرأ   ييد 
القضاء لع وبعد  لا يقيو   ي ا القاضيي بىعييين نيوان ليع فيي أن ياء اليبالد ويعياون كيم 

   43سلائفة من الش ود ال ين يعىد ب   ويثا بش ادى    قاضي
 

 : مكان القضاء ف  العصر ا خشيدي  سادسا
ّلبييدا ل(قاضييي ميين مكييان معييين معييروف يباشيير  م(ييع القضييائي و يي ا المكييان 
ي يين أن يكييون مري يياى ل(قاضييي وال لييو  ويلييم إليييع النيياا بسيي ولة ويسيير فالقاضييي 

س د أو في الدار و  ا الدار قد ىكون ليع او لغييرا في اإلمارة اي شيدية ي (ا في الم
 (يييا ل(قضييياء فيييي دارا وفيييي دار إبييين أبيييي   49س  فالقاضيييي م ميييد بييين أ ميييد ال يييداد 

يوقييء اي كييا  واينك يية ويكاىيين  (فيياء النييوا ي و نييدما  يياء القاضييي إبيين   30سار يية 
 لا أبي ار ية واليم ميا كيان  (ييع بين  يداد فيي المكيان الي و يقضيي فييع ووالي(ع كي

 .  35سبالعلاء وأنفا  (ض الدار ال و كان ي (ا فيع ل(قضاء بثالثمائة دينار 
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واليييض  ييي ا   ييين الفق ييياء إليييض  يييواا قييييا  القاضيييي بالقضييياء فيييي بيىيييع  نيييد 
الضييرورة وفييي  يي ا ال اليية ي يين  (يييع أن يفييىح أبواب ييا وي عييم سييبي( ا سييبيم المواضييء 

ل سيين بين أبيي ار ية والقاضيي وكيان القاضيي ا  32سالمبا ة من  ير منء وّل   ان 
 بد اس بن أ مد بن شعين ي (سيون ل(قضياء فيي ال يامء وكيان  نياا  واميء معروفية 
في ملر  ما ال امء العىيا   و امء إبن لولون و امء  مرو بن العيار ي (سيون 
بنيييع م ميييد  نيييد ىيييولي    في يييا . وكييي لا فعيييم القاضيييي  بيييد اس بييين م ميييد ال ليييين وا 

فقييد ا ييى  اي شيييديون بالمسييا د وأنفقييوا  (ي ييا أمييواّلى   34س وامييء القضيياء  (سييوا فييي ال
لائ(ة ومن ى(ا المسا د ال ديدة مس د ايقد  ومس د اليريح ومسي د  بيد اس ومسي د 

 .  33سالاما  ومس د الفقا ي 
 

 :االهتمام بالقضاة والفقهاء ف  العصر االخشيدي سابعا
علييور   وميين الثابييت إن  (ييت ال ركيية الع(مييية ىنمييو فييي مليير فييي أكثيير ال

العليير اي شيييدو شيي د نشييالاى كبيييراى فييي ميييادين الع(ييو  وامدان والفنييون  نييدما لقييض 
الع(ماء وايدباء ىشي يعاى مين ايميراء وفيي م يالا ايميراء كيان ي(ىقيي الفق ياء والع(مياء 
والقضاة فيسامرون   ويش عون   مادياى وأدبياى و نيدما ا  ين اي شييد م ميد بين لغيج 

 ييييد الفق يييياء وّلا سييييوا م مليييير وكييييان ايمييييير اي شيييييدو أنو ييييور ي ييييالا القضيييياة با
والن اة وي ى  بقضايا   وأمور   . و ندما أرسم ال (يفة  بيد الير من النالير  شيرين 
ألف دينار لفق اء المالكية أمر كافور اي شيدو بعشرين ألف دينار لىفرا  (ض فق ياء 

ان اليي و ىعقييد فيييع المنييا رات والعقييود ك ييامء وليييا ال وامييء فقييل المكيي  35سالشييافعية 
 مرو بن العار   وأ مد بن لولون   ال يامء العىييا   كيان  نياا مكيان آ ير ىعقيد 
فيع و ي بيوت ايمراء والواراء وأ   ى(ا الع(و  الىي   ييت با ىميا  الع(مياء والشييوخ 

ار  يييي الفقيييع وال يييديث وكيييان الىنيييافا فيييي ملييير وفيييي العلييير اّل شييييدو بيييين أنلييي
الم  بين الشافعي والمالكي ين ما الم  بان السائدان و وا اي (بية  (ض سا ة ملير 

و (ض رأا فق اء الشافعية القاضي أبو بكير م ميد بين أ ميد ال يداد وال سيين بين   33س
أبييي ار يية إ  قامييا بالىييدريا فييي  ييامء  مييرو بيين العييار وميين فق يياء الشييافعية كيي لا 
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 يي ولي  445ر ياء م ميد بين أ ميد الربييء ايسيوانيو  442أبو أبو بكر م ميد بين بشير 
نميا وفيد بعضي   مين بغيداد ودمشيا و ير يا مين  يكن   ّلء  ميعاى من إبنياء   ملير وا 
أر ياء العييال  اإلسيالمي وو ييدوا فيي مليير الىشي يء الكييافي والىربية اللييال ة لنشييال   

بيرا الكثيير فيي  الثقافي والسعة الع(مية المى ددة وأميا  ين قضياة وفق ياء المالكيية  فقيد
 ي وم مد بن أ مد بن  بيد 425العلر اي شيدو ومن    ارون بن م مد ايسواني 

اس البغيييييدادو الم(قيييييين بيييييابي اللييييييا ر اليييييي  (ي و (يييييي بيييييين  بييييييد اس بييييين أبييييييي مليييييير 
 يي وم مييد بين ي ييض بيين م يدو اّلسيواني وال سييين بين  بيد اليير من 440اّلسيكندراني 

والقضاة كان ل   الدور البارا وايمثيم فيي الع(يو    ي فكم   ّلء الفق اء449ال و رو 
الدينييية وبمنييا راى   الىييي أ لييت ل(ع(يي  مكانيية مرموقيية وكييم ميي  ن لييع   ىييُع ودّلئ(ييع 

 . 35سالىي يقوو رأو م  بع واّل ىااا بع 
 

 المبحث الثان                   
 أبرز القضاة ف  العصر اإلخشيدي

 
 بن زبر  اوال : القاض  عبد اهلل بن أحمد 

 يييو أبيييو م ميييد  بيييداس بييين أ ميييد بييين ربيعييية بييين سييي(مان بييين  اليييد بييين  بيييد 
الر من بن ابر بن  لارد بن  مر بن   ر بن منق  بن أسامة بن ال عيد بين ليبرة 

 ي قد  بغداد و يدث ب يا 203بن الدبم بن  مرو بن أقلض بن  بد القيا   ولد سنة 
قيوو الينفا كثيير ال  يد ممشيياى ل ميور قام  نيع إبين اوّلا كيان شي ماى ضيابلاى دا يية 

. ىيييولض   33سي (يييا فيييي كيييم أثنيييين و مييييا ّلبسييياى السيييواد وفيييي سيييائر اّلييييا  بالبيييياض
 يي مين 455القاضي  بد اس بن أ مد القضاء في ملير أربيء ميرات اّلوليض فيي سينة 

 ييي وبقييي في ييا 420قبييم ال (يفيية المقىييدر وبقييي سييىة أشيي ر  أمييا الثانييية فكانييت فييي سيينة 
وا يييدة ين ييير باي كيييا  إليييض أن اسيييىاَ ن ايميييير ىكيييين فيييي ال يييروا مييين الب(يييد لميييا  سييينة

.   39س يي 425 رضت ل مير الع(ة ف اف  (ض نفسع فا ن لع بال روا من الب(د سينة 
القاضيي م ميد  ي ىق(د القضاء ل(مرة الثالثة لمدة شي رين فقيل نيابية  ين 423وفي سنة 
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 ييي  يييث بقييي شيي راى 429لمييرة الرابعيية سيينة وىييولض فييي ا بيين ال سيين بيين أبييي الشييوارن .
 .  50سوأيا  ث  إ ىم  (ة الموت وىوفي في نفا السنة بملر 

 
  (51)ثانيا : القاض  محمد بن احمد بن الحداد 

أبيو بكير م مييد بين ا ميد بيين  عفير الكنياني ال ييداد البليرو الفقييع المشيي ور 
ودرا الكثيير   52سان  يي وأشيىغم فيي الفقيع ففياا ايقير 233شافعي الم  ن . وليد سينة 

ولي قضاء ملر بيامر   54سمن الع(و  وباي ر  (  القضاء وّلا  القاضي أبا  بيد 
 يي وكييان وقىئيي ه ين ير فييي الم ييال  ويوقييء 423ايميير اي شيييدو م مييد بين لغييج سيينة 

و يي الميرة ايوليض الىيي وليي  53سفي ا الن ر في القضاء  الفة ل( سين بن أبيي ار ية 
 ييي وكانييت مييدة وّليىييع ىسييعة 444المييرة الثانييية فقييد ولييي فييي سيينة  في ييا القضيياء   أمييا

 .  55سأش ر
  صفات القاض  محمد بن أحمد الحداد 

اىلييف القاضييي م مييد بيين أ مييد ال ييداد بلييفات كثيييرة من ييا أنييع كييان كثييير 
الىعبييد ي ييى  كييم يييو  ولي(يية القييرآن الكييري  ويلييو  يوميياى ويفليير يوميياى ي ييى  يييو  ال معيية 

في ركعىين في ال امء قبم الليالة سيو  الىيي ي ىلي ا كيم ييو  .  ارفياى  ىمة أ ر  
بال ديث وايسماء والكنض والن و وال(غية وا يىالف الفق ياء وأييا  النياا وسيير ال ا (يية 
 اف اى لشيء كثير من الشعر و سن الثيان رفيع ا  سن المركون  و يو نسييج و يدا 

رفيييء أمييا  يين  ولييع فييي المعيياني فييي ال فيي  ولييع ك(ميية موسييو ع  نييد الم(ييوا و يياا 
الدقيقيية و سيين اسييى راا ل(فييروإ المولييدة فقييد أ مييء النيياا  (ييض أنييع فييرد فييي  لييا وليي  

و ييو ميين م اسيين مليير وكييان  ا قيياى بع(يي  القضيياء أ يي   لييا  يين   53سي( قييع أ ييد فيييع 
القاضي أبي  بيد ومن م بىع ل( ديث ّل ييدإ المي اكرة وكيان يقيام فيي امانيع   ائين 

ث س  ضن ال الد ون افة السماد واليرد  (يض إبين ال يداد   وليع اإلمامية فيي الدنيا ثال
 .  55س (  الفقع 
 مؤلفاته :

 ا ى  القاضي م مد بن ا مد ال داد بع(و  م ى(فة ولع كىن كثيرة أ م ا  
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 البا ر   و و من كىن الفقع وب(غ مائة  اء . -5
 أدن القاضي   و و في أربعين  اءاى . -2

  امء الفقع . -4

الموليييدات   الم ىلييير المشييي ور الييي و شييير ع   مييياء اّللييي ان  الفيييروإ -3
و ييو كىييان لييغير ال  يي  كثييير الفائييدة . دقييا فييي   53سوايئميية وقييام  نييع إبيين  (كييان 

والقاضيييي أبيييو الليييين اللبيييرو فيييي   59سمسيييائ(ة  ايييية الىيييدقيا وشييير ع القفيييام الميييرواو
ألييام فيييع و ييو شيير اى ىاميياى مسييىوفي   30سم (ييد كبييير وكيي لا شيير ع أبييو  (ييي السيين ي 

 أ سن الشروي .

 
 وفاته :

ى  ييا إبيين ال ييداد ل( ييج و ييو م مييو  ومق ييور ميين ال ييالف اليي و وقييء بينييع 
وبيين القاضييي ال ليييبي فييي دار كييافور وقييام قيد ىركييت مليير ل( ليييبي وسييمء و ييو 
مسيييافر يقيييوم   ال( ييي  ّل ىمىنيييي فيييي دار  ربيييع . و نيييد أدائيييع فريضييية ال يييج ور و يييع 

 ييي 433فييي السييير إلييض أن د ييم مليير وىييوفض فييي سيينة  مييرض فييي اللريييا فاسييىمر
 .  35سول(ض  (ض  نااىع أبو القاس  اإل شيد وكافور و مء من اي يان والع(ماء 

  شيوخ القاض  محمد بن أحمد الحداد  
 كيييرت المليييادر ومن يييا الكنيييدو والسيييبكي شييييو اى ل(قاضيييي م ميييد بييين ا ميييد 

 ومن  .  32سفي الفقع وال ديث وال(غة  ال داد في  (و  كثيرة وأبرا   ّلء الشيوخ كان
  34س    393 - ي 235 مر بن  بد العايا بن  مران س ت  -5
  33س    900 - ي 235أبو يايد القراليسي س ت  -2
  35س    955 - ي 402القاس  بشر بن نلر بن منلور س ت  -4
  33س    953 - ي 404أبو  بد الر من أ مد النسائي س ت  -3
  35س    953 - ي 403ا يم الضرير س تمنلور بن إسم -5
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 تالميذ القاض  محمد بن أحمد الحداد :
كيييان ل(قاضيييي إبييين ال يييداد ىالميييي  كثُييير وسيييُاَىر   يثنيييين و ميييا أبيييو منليييور 

 البارودو وأبو م مد بن اوّلا  
     930 ي 450أبو منلور البارودو س ت  -5

ال ييروو ال(غييوو  ييو م مييد بيين أ مييد بيين ايا يير ل( يية بيين نييوي بيين ايا ييرو 
 ي وكان فقي اى شافعي الم  ن  (بت  (يع ال(غية  232اإلما  المش ور بال(غة ولد سنة 

فاشييى ر ب ييا وكييان مىفقيياى  (ييض فضيي(ع وثقىييع ودرايىييع وور ييع . و ييو  ييامء لشييىات ال(غيية 
مل(عيييياى  (ييييض اسييييرار ا ودقائق ييييا وليييينف فييييي ال(غيييية كىييييان الى يييي ين و ييييو ميييين الكىيييين 

م (يييدات وليييع ىلييينيف فيييي  ريييين ايلفيييا  الىيييي اسيييىعم( ا الم ىيييارة يكيييون مييين  شييير 
الفق يياء فييي م (ييد و ييو  مييدة الفق يياء فييي ىفسييير مييا يشييكم  (ييي   فييي ال(غيية المىع(قيية 

 .  33سبالفقع وكىان الىفسير . وىوفي بمدينة  راة ر مع اس 
 
      993 - ي 433أبو م مد بن اوّلا س  -2

ن  (ييي بيين  الييد بيين راشييد بيين ال سيين بيين إبييرا ي  بيين ال سييين بيين ال سيين بيي
 بد اس بن س(يمان بن اوّلا ال(يثي ميوّل   المليرو مين أ ييان  (مياء ملير وو يوا 
أ م الع(  في     ولع  دة ىليانيف فيي ىيواريخ الدولية المليرية وليع مين الكىين كىيان 
م مد بن لغح اإل شيد وكىان سيرة  و ر وسيرة الما رائيين ولع كىيان  ليل ملير 

كىيان أ بييار قضياة ملير  ع(ييع  ييالى  (يض كىيان أبييي  مير بين يوسييف اسىقليض فييع 
   39سالكندو ال و ألف في أ بار قضاة ملر 

 
  ثالثا : القاض  الحسين بن أب  زرعه

 ي بملر في وّليية أبييع  (يض 235 و ال سين بن  ثمان الدمشقي ولد سنة 
رة فييي ال ييديث مليير و ييو شييافعي الميي  ن  ارفيياى باي كييا  ومىفق يياى و مييء  (وميياى كثييي

والفقع والقضاء ىوليع القضياء . ىيولض القاضيي إبين أبيي ار ية القضياء فيي ملير سينة 
 يي مين قبييم القاضيي م ميد بيين ال سيين بين أبييي الشيوارن و يو قاضييي بغيداد بعييد 423
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ما كان القضاء في ملر إلض م مد بن بدر ومن ثي  إليض ا ميد بين ابير . فركين إبين 
 المة لبا القاضيي إليض ال يامء وقير    يدا  (يض أبي ار ة ولبا السواد ال و كان 

المنبيير وكييان  مييرا فييي  لييا الوقييت أربعييين  اميياى و مييء لييع قضيياء مليير واإلسييكندرية 
والشا  و مر وف(سلين والرم(ة ولبرية   وكثر نوابع  (يض ى(يا ايقيالي    ون ير إبين 

سيييىنان إبييين ال يييداد فيييي اإل  كيييا  أبيييي ار ييية فيييي الموارييييث واّل بييياا ودار الضيييرن وا 
فييصبن ال ييداد ي كيي  واّلسيي  يبييي ار يية   وبعييد  ييام إبيين أبييي الشييوارن فييي بغييداد ولييي 

وبعيييث إليييض القاضيييي إبييين أبيييي ار ييية   50سفيييي قضييياء بغيييداد يوسيييف بييين  مييير القاضيييي
باسىمرارا  (ض القضاء فقبم  لا وقيرأ   يد القاضيي ال دييد  (يض النياا وكيان ليغير 

إبييين ال يييداد إلبييين أبيييي ار ييية ليييو أردت السييين ّل يى ييياوا  شيييرين  امييياى فقيييام القاضيييي 
قضيياء بغييداد لفع(ييت وقييد كىبييت فييي اميير قضيياء ال ييرمين فبقييي  (ييض القضيياء مليير . 

 يي ودفين فيي 425ول  يام ين ر القاضي إبن أبي ار ع في ال كي  إليض أن ىيوفي سينة 
 دار أبي انبور ث   مم بعد  لا إلض الشا  وكان  مرا ثمانية وأربعين  اماى .

 ائه ومواضفه من كرمه وسخ
ىيي كر الملييادر ان القاضييي ال سييين كييان مفضيياّلى سيي ياى  ييواداى وأن أبيياا قييد 
ورثا ليييع ضييييا اى وأميييواّلى كثييييرة ليييع وي ييييع ال سييين   ويييي كر أن إبييين ال يييداد بنيييض داراى 
فارسم إليع ثالثمائة دينار   ود م إبن بكر ال داد  ات يو  وفي ييد القاضيي ال سيين 

مييين   ييين فناول يييا ليييع فشيييم ا إبييين ال يييداد ثييي  رد يييا  (يييض  بييين أبيييي ار يييع قلعييية  نبييير
القاضييي فييانكر  لييا  (يييع فقييام سييب ان اس وأبييي أن يسييىرد ا منييع ووان  يي ا العنبيير 

. ووقعيت بيين القاضيي ال سيين وأبيو بكير ال يداد مشيا رة   55سمائىا مثقام من الي  ن 
أبيييي ار ييية  فىقالعيييا وىوسيييل بين ميييا  ييي  القاضيييي إبيييي بكييير ال يييداد فىو يييع إليييض  يييامء

فال(ح بين ما   فقام إبن أبي ار ية ميا كيان لنيا مين نليين يعىبير إّل أن إبين ال يداد 
 ياد ال (ييا ثيي  قيام إبيين ال ييداد واس مييا أ يدا إّل والييداى   فانكيين إبين ال ييداد  (ييية فقبييم 

 .   52سلدرا فالل( ا و ادا إلض ما كانيا  (ييع مين الرضيا إلييض أن  ىفارقا بالموت 
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 القاض  محمد بن بدر الصيرف  رابعا : 
 م مد بن بدر بن  بد العايا الكناني الملرو .

ألييم أبييييع رومييياى لييييرفياى    نييد ميييا ب(يييغ م مييد  شيييرين  اميياى ىيييوفي أبيييوا   
و (يف ليع الممى(كيات وايميوام ولي  يكين معييع ورييث لواليدا  ييرا   ىع(ي  القاضيي م مييد 

ع ل ييجي ي يين القضيياء و ييو  سيين منييُ  لييباا الفروسييية وركييون ال يييم وكييان فييي بدايىيي
  54سال يئة والمركون والم(با والمسكن   ىفقع  (ض م  ن الكوفيين و الا الل ياوو 

  . 
 

 تولية القضاء 
ّلا  القاضي م مد بن بدر القضاة   ي دم   ويعالض أمور   ويىقرن إليي   
و  ييد إلييي    ىييض  (ييا مييء أبييي  عفيير الل يياوو أيييا  م مييد بيين  بييدا يكىيين ال كيي    
ن وّليىع ايوليض كانيت  وكان ي الا لا ن الشرلة ويرا عع في ايمور الشر ية . وا 

 ي من قبم م مد بن ال سن بين أبيي الشيوارن و ليا بيامر مين 423 (ض القضاء سنة 
 ين لرييا القاضيي أبيي بكير بين ال يداد ووّليىيع الثانيية   53سال (يفة العباسيي الراضيي 

د وفييياة القاضيييي ال سيييين بييين أبيييي ار يييع  يييي أيضييياى مييين ال (يفييية الراضيييي بعييي425سييينة 
وامىدت وّليىع سنة وش رين فركين إلييع الشي ود الي و ى (فيوا  نيع وا ىي روا إليض النياا 

اّل  يييراى . ف(مييا رأ   لييا ىليي(ن فييي اإل كييا  وكييان قاسييياى ووّليىييع  عوقييالوا مييا رأينييا منيي
ا الي كر  يي مين قبيم اإل شييد  نيدما اسيى (ف أبي440 ي  ىض سنة 429الثالثة في سنة 

ىبا يياى لميي  ن أبييي  نيفيية   55س وشييرل  (يييع أن ي كيي  ل(مل(قيية ثالثيياى بالسييكنض والنفقيية وا 
وباشييير القاضيييي م ميييد مباشيييرة  سييينة فيييا لض القضييياء  قيييع ولييي  يى ييياون بشييييء مييين 
ايمور  ىض انع إبىاإ في وّليىع ل يىا  بسيبعة  شير أليف دينيار . إ  كيان ي (يا ييو  

ييىيا  ميء أم ياى   وميين يكف( ي  وأمنيائ   فشيا د أ ييوال   ال معية بالغيداة في ضير إليييع ا
وسييال    مييا  ييان  نييع ويقضييي شيي واى   وسييار  (ييض لريييا اّل ىمييام والى يياوا ف(يي  
ي  يير  (ييض ا ييد مميين شيي د  (يييع وقضييض ل يي   قييوق   و يياد مرضييا   وشيي د  نييائا   

مييء و نييدما د ييم اإل شيييد م مييد بيين لغييح اميييراى ى(قيياا القاضييي م مييد بيين بييدر فييي   
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كثيير مين الشي ود وليبا يومئي  السيواد ولي  يكين لبسيع قبيم  ليا فا  ين اإل شييد بيي لا 
 .  53سوأثنض أ م الب(د  (ض سيرىع  ند اإل شيد

 
 شيوخ وتالميذ القاض  محمد بن بدر الصيرف  

ميين شيييوخ القاضييي م مييد بييين بييدر  (ييي بيين  بيييد العايييا البغييوو و ييو أ يييد 
 .  55سفا  المكثرين ىوفي في مكة المكرمة ومقدا  بن داود الر يني ال 

 ومن أبرز تالميذه :
أبييو ال سيين الييرااو   م مييد بيين إسييما يم بيين موسييض بيين  ييارون سييكن بغييداد 

برا ي  ال ربي و ير ما ىوفي سنة   .   53س ي 454و دث  ن أبي  اى  الرااو وا 
   خامسا : القاض  الحسين بن عيسى بن هارون الرمل

و و أبو  (ي و و شافعي الم  ن ولي القضاء في ملر بعد وفاة القاضي 
 بيد اس ا ميد بين ابير . وكيان ي(يي القضياء نيابية  ين قاضيي القضياة ببغيداد مين قبييم 
ال (يفية الملييء وقيد وليي القاضيي ال سيين بيين  يسيض  (يض قضياء ملير  بيد اس بيين 

من ال (يفة العباسيي الراضيي   ي ول  ىد  إّل سىة أش ر و و   د429شعين في سنة 
 يي ولي  يكين 440. وولي القاضي ال سين بن  يسض قضاء دمشا نيابة في سينة   59س

نميا كيان يىق(يد  ليا ل(بياى ل( ياا  و عيم   30سأ ال ليىولض ال ك  ل (وا من  (  اإل كا  وا 
القاضيييي ال سيييين الن ييير فيييي اإل كيييا  إليييض القاضيييي ا ميييد بييين  بيييد اس الكشيييي سييينة 

ييييد  ليييويالى وأمييير ايميييير اإل شييييدو م ميييد بييين لغيييج بعيييام الكشيييي  ييين  يييي ولييي  445
ويمكننيا القيوم   انا القضياء فيي ملير ضيمنا ل ي ّلء مين قبيم   35سالن ر فيي اإل كيا  

أميييير ايميييراء فيييي العيييراا و ييياء الىق(ييييد  (يييض لسيييان ال (يفييية وىوقيعيييع ن يييراى ل( يييروف 
و يياط القضيياء  روفيياى ينا  ال ر يية الىييي مييرت ب ييا ال الفيية العباسييية فييي  يي ا الفىييرة

 ر ييةي    ميين ىييوّلا كييان ي ييدف إلييض  مييء المييام والرشييوة ولكيين ليي  يسييىمر  لييا لييويالى 
وكانيت وفياة القاضيي ال سيين بين   32س يث  ادت  يبىيع بىيوليي قضاة كانوا ألالى ليع 

  ي بدمشا.443 يسض بن  ارون سنة 
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   سادسا : القاض  عبد اهلل بن احمد بن راشد بن شعيب
و ييو أبييو م مييد  بييد اس بيين ا مييد بيين راشييد بيين شييعين بيين  عفيير بيين يايييد 

و ييو ميين سيياللة مالييا بيين دينييار الاا ييد المشيي ور . ولييد فييي   34سالمعييروف بييصبن ا مييد 
 ي وسمء الفقع و ال يديث و ير ميا مين الع(يو  اي ير  وكانيت لينعىع 254بغداد سنة 

   33سء قبم القضاء  يالاى ولنعة أبيع  ائكاى ويعمم المقان
وليي القاضييي  بييد اس قضيياء مليير ودمشييا وفييي فىييرات مىعييددة فيياوم ىوليييع 

 ييي بعييد  الفييع القاضييي ال سييين بيين 229كييان فييي  الفيية الراضييي يميير اس فييي سيينة 
وبييامر ميين ايمييير اإل شيييد م مييد بيين   35س يسييض وكانييت وّليىييع ل(قضيياء سييىة أشيي ر 

 يييي وبيييامر مييين ال (يفييية 444  يييي ل(ميييرة الثانيييية إليييض سييينة445لغيييج وليييي القضييياء سييينة 
 يي ور ي  443 ي و ي المرة الثالثة إليض سينة 443العباسي المسىكفي ولي القضاء سنة 

انع ىولض القضاء في   ا السنين لملر ف(  يكن قضا ا لملر فقل بم ىولض القضياء 
والقاضييي  بييد اس بيين ا مييد   33س ييي بييامر ميين كييافور اّل شيييدو 433فييي دمشييا سيينة 
ّل ىياام وأ (يع . ويعيد القاضيي  بيد اس مين الى يار وألي ان ايميوام كان يميم إلض ا

 في وقىع ومن أ م السير .
 

 شيوخ القاض  عبد اهلل بن احمد بن شعيب 
داود بييين  (يييي ايليييب اني  داود بييين  (يييي بييين  (يييف أبيييو سييي(يمان ال يييا رو  -5

لييا ن ميي  ن ال ا رييية المعييروف بييداود ال ييا رو أليي(ع ميين ألييب ان وسييمء 
   35سالشيوخ ولنف كىباى كثيرة في نيسابور وكان ور اى ناسكاى  الكثير من

 .  33س    953 ي / 404ا مد بن شعين النسائي س ت  -2

  أبيييييو يعقيييييون بييييين موسيييييض 955- يييييي403إسييييي اا بييييين إبيييييرا ي  المن نيقييييييس  -4
المعييروف بييالمن نيقي الييوراا و ييدث  نييع  نيياد وأبييي كرييين و ير مييا ورو   نييع 

لييييدوقاى لييييال اى اا ييييداى ىييييوفي بمليييير فييييي  يييي ا  عفرال (يييييدو واللبرانييييي وكييييان 
   39سالسنة

 سابعا : القاض  الحسن بن عبد الرحمن الجوهري
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أبو م مد ال سن بن  بد الر من بن إس اا بن م مد بن معمير بين  بيين 
 يي واليدا  بيد الير من 233بن الب (وم السدوسي ال و رو مالكي المي ا ن . وليد سينة 

 ييي 440. ىيولض إمييرة القضياء سينة   90سبيين سيال   مين كبيار ألي ان أبييي  بييد القاسي 
نيابية  ين ال سيين بين  يسييض بين  يارون بيامر ايميير م مييد بين لغيج فركين ال سيين 
إلض ال امء وقر    دا  (ض المنبير ون ير بيين النياا فيي اإل كيا  ووليض و يام وأمير 

سىكىن إبن ال سن ول  يام أمرا ي يرو  (يض السيداد  ىيض وقيء  95سون ض في وّليىع   وا 
 ي وأ ييد ميرة أ ير  445 الف بينع وبين مقربين من اإل شيد فعام من منلبة سنة 

 ييي أّل أنييع ليي  يييد  لييويالى فميييرض 444بعييد  ييام  بييد اس بيين ا مييد بيين شيييعين سيينة 
 .  92س ي 449مرضاى   يماى و ام  ن القضاء ي و اط بعد ا مدة إلض أن مات سنة 

 ثامنا : القاض  احمد بن عبد اهلل الكش  
أبييو الفضييم ا مييد بيين  بييد اس بيين الكشييي بكسيير الكيياف وي ييوا فى  ييا   ييو

وىشييديد المع ميية   كانييت فييي لسييانع   ميية وكييان قدومييع ميين مليير فييي وّلييية م مييد 
بيدر القضيياء و يو  نفييي الميي  ن ويىفقيع وينييا ر ىيولض القضيياء نيابيية  ين ال سييين بيين 

قضياىع كيان م يرد  يي وفيي ميدة 440 يسض بن  ارون وكانت وّليىع ثالثة أش ر سنة 
 .  94سمن اّل باا والم ال  

 
 
 

 لمبحث الثالث
 اوال : القاض  عتيق بن الحسن الصباغ 

 ىيا بن ال سن اللبال المعروف بكران وكان من العدوم لملير .  نيدما 
ىييولض القضييياء ال سييين بييين  بيييد الييير من ال يييو رو  (يفييية  ييين ال سييين بييين  يسيييض بييين 

شيييراى   ف يييرا بكيييران إليييض اإل شييييد بالشيييا   يييارون وقيييء بيييين بكيييران وقاضيييي اإل شييييد 
فيييالىما ال سيييين أن يسيييى (ف  (يييض اّل بييياا ففيييوض  أمر يييا و عيييم ليييع أميييرة قضييياة 
البالد بنوا ي ملر ولرف إبين  بيد الير من  ين  الفىيع وأرسيم  وضيع ميء بكيران 
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ا مد بين  بيد اس الكشيي فكيان بكيران ين ير فيي اّل بياا و بيد اس الكشيي ين ير فيي 
(   ما ع إلض اإل شيد فساءا  لا وأمر بص ضار بكران فنالع منيع مكيروا اإل كا  وى 

وأمر بعالع و ام الكشيي مين ال كي  فكانيت ميدة وّليىيع ثالثية أشي ر وىو يع بكيران إليض 
   93سالرم(ة فنان  ن إبن  ارون ب ا  (ض  ادىع 

 
 ثانيا : القاض  محمد بن الحسن الهاشم 

ا بين أبيي  بييد اس بين العبياا بين أبو بكير م ميد بين ال سين بين  بيد العايي
م مد بن  (ي بن  بد اس بن العباا ال اشمي ولي قضاء ملر مضيافاى إليض قضياء 
الرم(ة ولبرية واإلسكندرية . فاسيى (ف كيم مين إبين ولييد ثي  اسيى (ف بعيد أ ياا  مير 
ليييع أقاميية ال ييج وأماميية ال ييرا  بيين ال سيين ا  كييان  لييين ال ييامء العمييرو بمليير وا 

يفة المليء العباسي قد ولي القضاء إلض م مد بن ال سن وليرف  بيد اس وكان ال (
 .    95سبن ا مد 
 

 ثالثا : القاض  عمر بن الحسن الهاشم  
 ميير بيين ال سيين بيين  بييد العايييا بيين أبييي بكيير بيين  بييد اس بيين العبيياا بيين 
م مييد بيين  (ييي بيين  بييد اس بيين العبيياا بيين  بييد ال(ليييف بيين  بييد المل(يين ال اشييمي 

لييع إمامية 233سي . ولد سنة سنة العبا شيىغم بالفقيع و يرف بالمي  ن الشيافعي وا   ي وا 
ماميية ال ييرمين  . ولييي القضيياء نيابيية  يين أ يييع وكييان  لييا بعييد   93سال ييامء العىيييا وا 

 يي فركين القاضيي  مير إليض ال يامء بالسيواد 443لرف إبن الوليد  ن القضياء سينة 
سى (ف  (يض اإل كيا  أبيا  ومعع القضاة وايمناء والش ود واإلشراف وو وا أ م الب(د وا 

بكر ال داد فقر    دا في ال امء من قبم أ يع و  د القاضي م مد بن ال سين مين 
.  95سقبييم ال (يفيية المليييء وأضيييف إليييع قضيياء اإلسييكندرية والرم(يية ولبرييية وا مال ييا 

واسييىقامت أمييور القاضييي  ميير بيين ال سيين و ييدام  ما ييع ورد شيي ادة آ ييرين وىليي(ن 
 كا  و ف  ين أميوام النياا ف(ي  يقبيم ي يد  ديية وّل و يد ا يد  (يية ملعنيا . في اإل

بييم اى(ييف ميياّلى  كثيييراى لنفسييع فييي أمييور القضيياء  ىييض اسييىقا  لييع ثيي  مييما منييع واسييىعفض  
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وفي اثنياء  ليا ىيولض م ميد بين ليالح بين ا  شييبان قاضيي القضياة ببغيداد واسيى (ف 
بليال ية إبين ولييد ولي بوا مع ي  أبيا إبن وليد وش د  ما ة من الش ود  نيد كيافور 

بين ال يداد وأبيو  عفير مسي(  الع(يوو وأبيو  ال ا ر ا مد بن م مد . وركين ال اشيمي وا 
الييي كر و يييير   مييين ايكيييابر إليييض كيييافور فيييالنبوا القيييوم فيييي إبييين ولييييد بكيييم سيييوء وقيييام 
قائ(   أن رأ  ايسىا  أن يلوت   ا الشيب ات ويقبيم شيفا ى   ف(يفعيم . فوقيف  يام 

ن وليد وأرسم  ما ات  (ض بغداد يل(ن قضاء ملر فما أ ين وليرف القاضيي أب
 ي مين قبيم كيافور اي شييدو بعيد  ودىيع مين ال يج إ  449 مر بن ال سين في سنة 

 .  93س ي 433كان ي ج في كم سنة وىوفي القاضي  مر سنة 
 

 رابعا : القاض  محمد بن صالح بن أم شيبان
بيين ي يييض بيين م مييد بيين  بييد اس بيين  أبييو ال سيين م مييد بيين لييالح بيين  (ييي

م مييد بيين  بييد اس بيين  يسييض بيين موسييض بيين  م مييد بيين  (ييي بيين  بييد اس بيين  بيياا 
ال اشييمي العباسييي .يعييرف بييصبن أ  شيييبان و ييي والييدة ي يييض  ييد والييدا و ييي يىيميية ميين 

 يي 239. ولد القاضي م مد بين ليالح فيي الكوفية سينة   99س رية ل( ة بن  بيد اس 
لييفاىع إنييع   ييي  القييدر وافيير العقييم واسييء الع(يي  كثييير الل(يين ل( ييديث  القاضييي ميين

 سيين الىلييينيف مييدمنا ل(يييدرا والميي اكرة والن ييير فييي فنيييون الع(يي  وايدن والفقيييع و يييو 
 يي وكيان 443. ق(يد القضياء القاضيي م ميد بين ليالح فيي سينة   500سمالكي الم  ن 

د أبا  مر م مد بين ىوليع  (ض قضاء المنلور بعدما لا ر قاضي القضاة في بغدا
يوسيييف بييين  (يييي   وق(يييدا كييي لا ال (يفييية الملييييء قضييياء الشيييرقية فضيييال  ييين قضييياء 

 يي ق(يد أبيا ال سين قضياء ملير وأ مال يا 443 يي وفيي سينة 445المنلور و لا سنة 
 .  505سوالرم(ة وبعط الشا  

 
 خامسا : القاض  عبد اهلل بن محمد الخصيب

بن ش ان بن ال ليين بين  بيين  بد اس بن م مد بن  بد اس بن ال سن 
 ييي   سييمء ال ييديث والفقييع و ييو شييافعي الميي  ن 252ايلييب اني ولييد بالييب ان سيينة 
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قوو النفا  سن الىلور ولنفا كىابياى فيي اليرد  (يض أبيي داود وكىابياى آ ير فيي اليرد 
. ىييييولض أميييير قضيييياء مليييير  بييييد اس بيييين م مييييد ال لييييين سيييينة   502س (ييييض اللبييييرو 

لح إبن أ  شيبيان ال اشيمي ثي  أضييف إلييع قضياء دمشيا  ي  (يفة لم مد بن لا449
والرم(ة ولبريع وأ ضر القاضي  بد اس   داى من ال (يفة العباسيي الملييء يمير اس 
وكان الع د يىضمن ىولية إبنع م مد إّل أناع  و النيا ر  (ييع فوافيا القاضيي  بيد اس 

دار اي شييييد و ضييير   (يييض  ليييا . ومييين ييييو  ىسييي(  الع يييد ليييبا  بيييد اس السيييواد مييين
المس د ال امء العىيا من السنة نفسي ا واسيىكىن إبنيع ين ير فيي اي بياا   وىلي(ن 
فييييي اي كييييا  وا ىييييرا فييييي أ والييييع وااد فييييي أ يييير اي بيييياا . و قييييد م (ييييا اّلمييييالء 
وم (يييا المنيييا رة وكيييان  بيييد اس ي ضييير  نيييد كيييافور م (يييا الم يييال  و نيييد اليييواير 

كييان معييع إبنييع م مييد . و مييء ميين القضيياة والفق يياء  عفيير بيين الفضييم م (سيياى ل(فقييع و 
بن ب(بيم وأبيو  يا ر الي  (ي و يير   وبقيي  (يض القضياء إليض سينة  ومن   إبن ال داد وا 

 .  504س ي فكانت وّليىع ل(قضاء ثمان سنين 433
 

 شيوخ القاض  عبد اهلل بن محمد بن الخصيب 
      995 - ي 293م مد بن ي يض س ت -5

 يييي ونشيييا بنيسيييابور وىفقيييع بملييير  (يييض ألييي ان 202وليييد فيييي بغيييداد سييينة 
الشافعي وأئمة اإلسال  في الفقيع وال يديث . ر يم ر (ية لوي(ية فيي ل(ين الع(ي  فيالىقض 

فيي  –العشياا  – (ماء  راسان والعراا وال  اا والشا  وملر ولع كىن كثييرة من يا 
بين مسيعود و ير ميا سيكن بسيمر  قنيد إليض الفقع وكىان ما  الف بيع أبيو  نيفية  (ييع وا 

 .  503سأن ىوفي 
      993 -295أبو شعين ال راني س ت  -2

 بيييد اس بييين ال سييين بييين أ ميييد وكنيىيييع  بيييد اس أبيييو شيييعين ايميييوو ال رانيييي 
 ييي وسييمء  ييدا وأبيياا و فييان بيين مسيي(  203الميي دن الم ييدث إبيين الم ييدث . ولييد سيينة 

نياى ىيوفي فيي بغيداد وأبا  يثمة . رو   نع إبن م (د والم ام(ي وكان ليدوقاى ثقية مامو 
 .  505س
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      993 - ي 225إبرا ي  بن  اش  البغوو س ت -4
 يييي 205أبيييو اسييي اا إبيييرا ي  بييين  اشييي  البييييء المعيييروف بيييالبغوو . وليييد سييينة 

بيييرا ي  بييين ال  ييياا السيييامي وأبيييا الربييييء الا رانيييي  (يييي بييين  وسيييمء أمييييع بييين بسيييلا  وا 
و   نييع أ مييد بيين سيي(يمان ال عييد وم مييد بكييار وأ مييد بيين  نبييم وأ مييد بيين سييعيد . ور 

الن يار و بييد البياقي بيين نيافء و عفيير ال اليدو وأبييو بكير الشييافعي . وقيام الييدار قلنييي 
 .  503سإن إبرا ي  بن  اش  ثقة 

      993 - ي 295م مد بن  ثمان بن م مد بن أبي شيبة س ت -3
أبو  عفر  دث  ن ي يض بن معين و (ي المديني   وكانت لع معرفية وف ي  

بن لا د و عفر ال (ود ولنف ىار   .  505سي اى ورو   نع البا ندو وا 
      955 - ي 402 ماة بن م مد أبي أبو  (ي الكاىن س ت  -5

أبو  (يي  مياة بين  يسيض الكاىين . و يو  ر ياني ايليم . سيمء منيع نعيي  
بن  ماد ورو   نع م مد بن  مير ال عيابي وأبيو  بيد اس العسيكرو وأبيو  عفير  بيد 

د بيين إبييرا ي    وكييان ثقيية   كثييير ال كايييات  يين  ييدم و لييام نعييي  العايييا بيين م ميي
 . 503سوقرأ كىان أبي ال سن بن ل ل   ن وفاة  ماة بن م مد الكاىن 

 
   سادسا: القاض  محمد بن عبد اهلل بن محمد الخصيب

 ييي . كىيين فييي ال ييديث و ييو كاىبيياى 400وليد القاضييي م مييد بيين  بييد اس سيينة 
النيياا و ييد  كييافور قييديماى وأكييم معييع وسييامرا وكييان  ريئيياى   اسييباى يعييرف امدان وأيييا 

  (ض ما يريد  واداى وقد مد ع المىنبي بقليدة أول ا  
 أفاضييييييم النيييييياا أ ييييييراض ليييييي ا الييييييامن

 ا

 ي (يييييييو مييييييين الم ييييييي  أ ال ييييييي  مييييييين الفلييييييين  
  ج

 ومن ا  
 قاضييييييي إ ا الىييييييبا ايمييييييران  يييييين لييييييع

 ا

   509سرأو يفيييييييييييييرا بيييييييييييييين المييييييييييييياء وال(يييييييييييييبن  
 

لقضاء  الفية  ين أبييع واسيىقم بالقضياء بعيد وفياة أبييع بدايية كان ينون في ا
 كييرت بعييض الملييادر إن القاضييي م مييد بيين  بييد اس كييان كثييير   550س ييي 433سيينة 

الىاوييير إ  اور   ييداى  يين المليييء يبيييع  بييد اس وشيياإ  نييع إنييع قييام العمييم لولييدو 
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ت وي ىم ييا ويكىيين وأنميا أنييا معيين أبييي فييي القضياء و ييو يوقييء بييدا وب ييل أبيييع ىوقيعيا
فيي  نوان ييا سس م ميد بيين  بييد اس    اسيىبد باينك يية وىقييد  إليض كىييان الشييرول أن ّل 
يكىبييوا إّل ل(قاضيييي م مييد بييين  بييد اس وامىيييدت يييد اإلبييين فعييام ووليييض  ىييض كيييان  يييو 
المسيييىقم بيييايمر ولييييا يبييييع إّل اّلسييي  فيييي الغالييين . وا  ا ب(غيييع أن أ يييداى سيييعض فيييي 

بكيييم  ي(ييية إليييض أن يبيييالغ فيييي أ اا . وييييروو أن أ يييد العيييدوم  قضييياء ملييير دبييير  (ييييع
بمليير سييعض فييي بغييداد فييدبر  (يييع مكيييدة  نييد كييافور  ىييض قييبض  (يييع و يي  بقى(ييع . 
وك لا لنء بابي بكير م ميد بين ليا ر النقيين وااد أمير الوليد فيي م الفية أبييع  ىيض 

بعيدا إبنيع وبيالعكا ىباينا وىعاديا وىعاندا في كم شيء  ىض كان اين إ ا قرن أ داى أ
قامييت  (ييض القاضييي م مييد بيين  بييد اس العاميية وشيي بوا  (يييع  فليياي مييا اليي و ينييىق  
 (ييي وقييد  مييرت اي بيياا ووفرى ييا وفرقييت فييي مسييى قي ا ومييا  ييرفى    (ييي وّل  (ييض 
والدو رشوة وّل  الف . فبقض كال  العامة  (يع وميا ارىيد وا  نيع وراسيم اّلميير و يو 

و فانفي  إلييع  الميع مقبيم ال ياد  يسيالع  ين  اليع فيا  ر ى (يداى يومئ  كافور اّل شييد
وبا ييث ميين  ضيير ميين الع(ميياء فييي شيييء ميين المسييائم واسييىمر إلييض لييالة العليير . 
يىضييح لنييا ممييا ىقييد  أن القاضييي م مييد بيين  بييد اس كييان يقضييي بمليير  (يفيية يبيييع 

و يي ا مييا   ييي أو بعييد وفيياة أبيييع433فييي  ياىييع وأبييوا ي ضيير معييع إلييض أن مييات سيينة 
  يين إليييع إبيين اوّلا فييي كونييع كييان ينييون  يين أبيييع بمليير ليي يح  ومييا  ييدا  لييا 
القوم ّل ل ة فيع  يو أن القاضيي م ميد وليي قضياء دمشيا نيابية  ين أبييع  بيد اس 

 يي إليض أن ىيوفي فيولض 430إ  كان أبيوا ي(يي القضياء  (ي يا مين قبيم الملييء فيي سينة 
 . 555سىم ومات إبنع م مد بعدا فصن ين ر ش راى ث  ا 
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 سابعا : القاض  أبو طاهر الذهل   
 و أبو لا ر م مد بين ا ميد بين  بيد اس بين نليير بين ب يير بين  بيد اس 

وليد   552سبن لالح بن أسامع . أل(ع من البلرة ود م ملير و يو ميالكي المي  ن 
 ي في بغداد    ف  القرآن ولع من العمر ثمان سنوات   سمء ال يديث سينة 230سنة 
 ي . والدا من شيوخ القضاة في العراا وولي أ ميام  (ي(ية وورث ليع واليدا أميواّلى 233

وأبو لا ر أىلف بابيع فيي القضياء و يو شيديد   554سكثيرة فانفق ا ك( ا في سبيم اس 
الميييي  ن مىوسييييل الفقييييع  (ييييض ميييي  ن مالييييا ولييييع م (ييييا ي ىمييييء إليييييع  اميييية النيييياا 

 ر بيين   ويع(م ي  كالمياى سيديداى  مييالى والم الفون ويىنا رون ويىوسل القاضي أبا ليا
والقاضي أبا لا ر  سن البدي ة  اضر ال وان وال  ة وشا راى و الماية  ارفياى باييا  
النييياا  ايييير ال فييي  ّل يم(يييع  (يسيييع مييين  سييين ال يييديث  يييواداى ثقيييةى ثبىييياى مسييينداى فيييي 

ميييء ال يييديث أديبييياى كيييامالى . بعيييث كيييافور إليييض القاضيييي أبيييي ليييا ر وقيييام انيييا ىنبسيييل 
 (سيييائا و ييي ا اّلنبسيييال يييي  ن  يبييية ال ك .وقيييام القاضيييي أبيييو ليييا ر لسيييت  ا ميييام 

 .  553سأفيض بع  (ض  (يا فال يكون أقم من  (قي 
 
 

 تولية القضاء 
 ييي ميين ال (يفيية العباسييي المىقييي س وكييان 429ىييولض القضيياء أبييا لييا ر سيينة 

لي  ييد  ليويالى    قضا ا  (يض البليرة وبعيد ا مدينية المنليور وقضياء الشيرقية اّل انيع
 يي وليي قضياء دمشيا  (يض 430وىولض قضاء واسل وأقا  في يا ميدة أليوم . فيي سينة 

  ييد ال (يفيية العباسييي المليييء يميير اس إّل أن أ ييم دمشييا آ وا وكىبييوا فيييع م ضييراى 
إلييض ال (يفيية يلييرفع  يين قضيياء دمشييا وسييا د    (ييض  لييا كييافور اإل شيييدو فييورد 

ليا ر  ين قضياء دمشيا فليرف ثي  قرئيت الكىين  كىان المليء بلرف القاضيي أبيا
 (ض المنبر في  امء ملر بلرفع ووليي  وضيع ال ليين . إّل ان ابيا ليا ر بقيي 
فييي ملييير ولييي  يغادر يييا ولميييا ىيييوفي ال ليييين ولييي إبنيييع ثييي  ىيييوفي بقييييت ملييير بغيييير 
قاضي . فك(ي  كيافور فيي وّليىيع القضياء إليض أبيي ليا ر فيامىنء وأ ىميء ا ييان ملير 
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موا كافور مرة ثانية و و في  م (ا الم ال  ومعيع ر يام ال ليين وقيام والش ود وك(
 ل   ا ىاروا قاضياى .

قيييييالوا   ا ىرنيييييا أبيييييا ليييييا ر وأنليييييرف إليييييض ال يييييامء مسييييي(ماى دييييييوان ال كييييي   
 يي وباشير القضياء ب سين 433ووليي القضياء أبيو ليا ر الي  (ي سينة   555سواّل باا 

فييي اي كييا  ّل يىشييدد لمييا كييان أ ييم  السياسيية فا بييع النيياا   وّلن  انبييع كييان سيي الى 
وا  كاميييع فيييي ملييير كيييالم  ور  (يييية لكثيييرة  (يييوا كيييافور   553سدمشيييا  يييام(وا بيييع 

 ل(م ال  في كم يو  سبت .
 

 شيوخ القاض  أبو الطاهر الذهل 
 .  555س    902 - ي 295ا مد بن ي يض بن ايد س ت   -5
 .  553س    904 - ي 292أبو مس(  الك ي س ت   -2
 . 559س    905 - ي 293ن  ارون بن  بد اس ال مام سس ت موسض ب -3

 
 الطاهر الذهل  أب   تالميذ القاض 

 .  520س    995 - ي 435الدار قلني  (ي بن  مر البغدادو ست  - 5

 .  525س    5020 - ي 350ىما  بن م مد الرااو س ت  - 2   

 .    522س     5023 - ي 355أبو العباا اّلشبي(ي سس ت  - 4   

 .  524س     993 - ي 433م مد بن ال سن الليرفي سس ت  - 3          
 .   523س     5059 - ي 309 بد الغني بن سعيد سس ت  -5         
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 الخاتمة
بانى يييياء  يييي ا الب ييييث اليييي و ىلرقييييت فيييييع  يييين القضيييياء والقضيييياة فييييي مليييير  ليييير 

 اّل شيديين أسىليء أن أقف  (ض  دة أمور و قائا  ن   ا الموضوإ من ا  
 ىميء البشيرو ب ا ية إلييض القضياء فيي كيم وقييت و يين فكيم بنيي آد  ّل ىييى  الم -

مليي( ى   فييي الييدنيا إّل با ىميياإ وىعيياون وىناليير فييي ال لييوم  (ييض المنييافء 
 من أ م رفء مضار   .

ون ييييراى ل( ييييروف الىييييي  اشييييى ا مليييير فييييي العليييير اي شيييييدو فييييان القضيييياء  -
ضيييي مييين ليييال يات والقضييياة ارىبليييا بيييال روف السياسيييية وأليييبح ىعييييين القا

ال (يفة وىارةى أ ر  من لال يات اليوالي أن يعيام مين يشياء ويعيين مين يشياء 
 ييي 453 - ييي 423  ليي لا ن يييد أن  يييدد القضييياة فييييي العليير اليي و امىييد ميين 

كيييان ينيييا ا ال مسييية  شييير قاضيييياى إ  كيييان بعضييي   ىيييولض فىيييرة أيامييياى معيييدودة 
ون رابعيية  و ي ا ييدلم  (يض  ييد  وآ يرون  اليوا و ينيوا ميدة ثانييية وثالثية وقيد ىكي

ييا كييان  اّلسييىقرار السياسييي إّل أن  ييروف القضيياء بلييورة  اميية ّل ى ى(ييف  ما
 في العلور اي ر  .

ياك  لما ي بع ويرضاا وأن ي عيم ميا قرأنياا وميا سينقرأا  أسام اس ىعالض أن يوفقنا وا 
يىبعيييون   ييية لنيييا ّل  (ينيييا . وي ع(نيييا مييين أوليييي ايلبيييان الييي ين يسيييىمعون القيييوم ف

ن  أ سيينع وأر ييو ميين اس  (ييت قدرىييع أن ي عييم  يي ا العمييم فييي مييياان  سييناىي وا 
 كنت ألبت فمن اس وأن أ لات فمن نفسي .

 سب انا ال(   وآ ر د وانا أن ال مد س رن العالمين .           
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 الهوامش
                                                           

   3 ي    ي5435   5  وفيات اي يان  ل الدين بن أ مد   شما  إبن  (كان  5س
  .554-539ر س    

  س   يي     يدر آباد الدكيين    المنى   في ىاريخ الم(وا واّلم   595إبن ال واو س ت    2س
  .435  رس 3 ي     ي 5455

     الكامم في الىاريخ  ي     340ت  إبن ايثير  أبو ال سن  (ي بن ابي الكر  الشيباني س   4س
   .45  رس  5      ي 5935بيروت س    

  .422   رس5939س 5ال مي(ي   رشيد  بداس   ىاريخ الدولة العربية اّلسالمية   ل   3س
   .243  ر س 4إبن ىغرو بردو   الن و  الاا رة   ي   5س
  .53 رس2    ي5933ىاريخ ال (فاء بغداد س ي     955السيولي    بد الر من ست    3س
  .230  رس 4إبن  (كان   وفيات اّل يان    ي   5س
         3 ي   ي5253 ي    العبر القا رة  303إبن  (دون   بد الر من بن م مد  ست    3س

  .455ر س    
     سن ابرا ي    ىاريخ الدولة  23-25  رس 3إبن ىغرو بردو   الن و  الاا رة   ي   9س

  .532-529رسالفالمية       
 . 533  ر 5   ي5955  لسان العرن   بيروت555إبن من ور  ست   50س

 . 293  ر 50ىاا العروا   الابيدو م مد مرىضض   ا  55س

  . 52فل(ت   آية القرآن الكري      52س

  . 3-4لسان ال كا    رس  332إبن الش ىع   إبرا ي  بن أبي اليمن ال نفي   ست   54س

 . 29  لع   آية القرآن الكري    53س

 . 3  ر5 ي  ل5400   معين ال كا   القا رة 333ست  الء الدين  إبن  (يم    55س

 . 55  ر5933ايدان   بد الكري    ن ا  القضاء في الشريعة اإلسالمية  بغداد   53س

 . 35يوسف   آية القرآن الكري     55س

 . 33القلر   آية القرآن الكري     53س

 . 24إلسراء   آية القرآن الكري   ا  59س

 . 29القرآن الكري   القلر   آية   20س

 . 523  ر 5شري ادن القاضي ل( لاف    يإبن مااا   بر ان اّلئمة    25س

 . 405  ر4 ي   أورنا  ي544 ي   الفىاو  ال ندية  ملر 553م ي الدين   ست   22س
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     5 ييييييييت -ة االقيييييييا ر ىبليييييييرة ال كيييييييا    يييييييي   599إبيييييييين فر ييييييييون  بر ييييييييان الدييييييييين  ست  24س
   .52-55رس      

 . 220 ي   ر5253 ي   المقدمة   القا رة 303ابن  (دون   بد الر من  ست   23س

 . 30  ر50 ي  ي5435 ي  المغني  القا رة 320إبن قدامة    بداس بن أ مد  ست   25س

 . 9-3  ر5م سون  لالح   فن القضاء  بغداد   ل  23س

 . 3 ي  ر5933ي الشريعة والقانون   بغداد ب وث ف لان   ضياء شيت    25س

 . 545  ر 5    ي5940ل يح مس(   ملر  ي  235ابن ال  اا القرشي  مس(   س  23س

    دار الفكر ل(لبا ع . 2455 ي    سنن إبن ما ع س 255ابو  بداس م مد   ست   29س

 . 255  ر 4سنن أبو داود    ي  40س

     52 يييييييي   يييييييي5455 يح الب يييييييارو  ملييييييير يييييييي   لييييييي253م ميييييييد بييييييين إسيييييييما يم   ست   45س
 . 553ر    

   .53   55 53  رس 5ر القضاة   يوكيء   أ با  42س

  .250  ر س 4  سنن أبو داود    ي 44س
   ى ييا ا ميييد   5453 ييي    ال يييامء الليي يح   القيييا رة   259الىرميي و   ابييو  يسيييض ست   43س

  .5425م مد شاكر س      

 . 532    ر5955 ي  رفء ايلر  القا رة 352ست إبن   ر   أ مد بن  (ي    45س

    5903اليوّلة وكىيان القضياة  القيا رة   ي  450الكندو   ابو  مر م مد بن يوسف  ست  43س
 . 395-353ر

    2     يييي5934ن اّل ىيييدام  القيييا رة  يييي   ميييياا533الييي  بي   شيييما اليييدين م ميييد  ست   45س
 . 490ر     

     2   ا5933  سيييييين الم اضييييييرة  بغييييييداد  ييييييي  955ت السيييييييولي    بييييييد اليييييير من   س  43س
 . 520ر     

 . 445  ر 4وفيات اي يان   إبن  (كان   ا  49س

     5933البداييييية والن اييييية  بيييييروت  ييييي    553إبيييين كثييييير    ميييياد الييييدين إسييييما يم  ست   30س
 . 522  ر 55 ي     

 . 554رفء ايلر   إبن   ر    ر   35س

 . 43  ر 5فر ون ا ىبلرة ال كا    إبن  32س

 . 534الوّلة وكىان القضاة   الكندو   ر  34س
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 . 543-545   ر5933ملر في  لر اللولونيين واي شيديين  سيدا  ملر  33س

  ايوفسييييت 5 يييي   فىييييح ملييير  ل255إبييين  بيييد ال كييي     بيييد الييير من بييين  بيييداس   ست  35س
 . 539-533   ر5920 لندن     

 . 404واي شيديين ر ملر في  لر اللولونيين  33س

 . 404ملر في  لر اللولونيين واي شيديين ر  35س

 . 534-549رفء ايلر   إبن   ر   ر  33س

 . 333-334أ بار قضاة ملر   الكندو     39س

 . 254  ر4الن و  الاا رة   إبن ىغرو بردو ا  50س

 .94 ي ر5453بقات الفق اء   بغداد  ي   ل353الشيرااو   إبرا ي  بن  (ي   ست   55س

 . 495ر  55ىاريخ بغداد   ال لين  البغدادو ا  52س

    5933   لبقيييات الشيييافعية الكبييير   القيييا رة 555السيييبكي    بيييد الو يييان بييين  (يييي  ست   54س
 . 593  ر 4 ي     

 . 552-555رفء ايلر   إبن   ر     53س

 . 35-30ر 4لبقات الشافعية   السبكي ا  55س

 . 93-94او   رلبقات الفق اء   الشيرا  53س

  443  ر 4ا  55س

 . 205  ر 4الن و  الاا رة   إبن ىغرو بردو   ا  53س

 . 34-30ر 4وفيات اي يان   إبن  (كان   ا  59س

 . 34-30ر 4لبقات الشافعية   السبكي ا  30س

 . 30-59  ر 4لبقات الشافعية   السبكي ا  35س

 . 253ر 4   ي5ي ل 5303إبن   ر   ى  ين الى  ين   دار الفا ل(لبا ع   32س

 .25 ر 3المنى    ابن ال واو   ي  34س

 .529-523 ر 3المنى    ابن ال واو   ي  33س

 .533-534 ر 5وفيات اّل يان  إبن  (كان  ي  35س

 .552 ر 3المنى    ابن ال واو   ي  33س

 .359-353 ر 4وفيات اّل يان  إبن  (كان  ي  35س

    مع   الب(دان  ملبو ات دار المامون    ي323ياقوت ال موو   ش ان الدين   ست   33س
 . 5  ر 4 ي    
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 . 333أ بار قضاة ملر   الكندو ر   39س

 . 435ر 4لبقات الشافعي ل(سبكي   ا  50س
 .  534رفء اإللر   إبن   ر ر  55س

 . 534رفء اإللر   إبن   ر   ر  52س

 . 534-555رفء اإللر   إبن   ر   ر   54س

 . 335-333ر  أ بار القضاة   الكندو  53س

 . 559  ر 2 سن الم اضرة ل(سيولي ا  55س

 . 532-530رفء اإللر   إبن   ر   ر  53س

 . 455-453ر 5ى  ين الى  ين   إبن   ر   ا  55س

 . 22  ر 5المنى     إبن ال واو ا  53س

 . 339أ بار قضاة ملر   الكندو   ر  59س

 . 452  ر 3ى  ين ىاريخ دمشا   إبن  ساكر  ا  30س

 . 339بار قضاة ملر   الكندو ر أ   35س
 . 533رفء اإللر   إبن   ر ر   32س

 . 490  ر 2    ي5934ال  بي  مياان اّل ىدام   القا رة   34س

 . 535رفء اإللر   إبن   ر   ر  33س

 339ا بار قضاة ملر   الكندو   ر   35س

 . 233ر 5ى  ين ىاريخ دمشا   إبن  ساكر  ا  33س

 . 53 -55  ر  5ا المنى     إبن ال واو  35س

 .  30  ر 5وفيات اي يان   إبن  (كان ا  33س

 . 530ر  3المنى   إبن ال واو ا  39س

 . 555رفء ايمر   إبن   ر   ر   90س

 . 390أ بار قضاة ملر   الكندو   ر   95س

 . 403ر 4الن و  الاا رة   إبن ىغرو بردو     ا  92س

 . 390أ بار قضاة ملر   الكندو   ر  94س

 .  552فء اإللر   إبن   ر ر ر   93س

 . 554-552رفء اإللر   إبن   ر ر   95س

 . 555رفء اإللر   إبن   ر ر   93س
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 . 392الوّلة وكىان القضاة   الكندو ر  95س
 . 553-555رفء اإللر إبن   ر   93س

 . 545ر  3إبن ىغرو بردو ا –الن و  الاا رة   99س

 . 534ر 5ىاريخ بغداد ال لين   ا  500س

 . 502ر  5نى   إبن ال واو االم  505س

 . 233  ر  9المنى   إبن ال واو ا  502س

 . 394-392أ بار قضاة ملر   الكندو     504س

 . 45  ر 4ىاريخ بغداد ال لين ا  503س

 . 533ر 4الن و  الاا رة   إبن ىغرو بردو ا  505س

 .  555ر 4الن و  الاا رة   إبن ىغرو بردو   ا  503س

 . 203 – 204  ر 3غدادو اىاريخ بغداد ال لين الب  505س

 . 530  ر  4ىاريخ بغداد ال لين ا  503س

 . 395شري ديوان المىنبي   العكيدو   ر  509س

 . 530رفء ايمر   إبن   ر ر   550س

 .  535أ بار قضاة ملر   الكندو ر   555س

 . 90ر 5المنى   إبن ال واو ا  552س

 . 540ر  3إبن ىغرو بردو ا –الن و  الاا رة   554س

 . 454ر  5خ بغداد ال لين   اىاري  553س

 . 533-534إبن   ر   ر  –رفء اإللر   555س

 .  520ر 2 سن الم اضرة   السيولي   ا  553س

 . 259-254ر 5وفيات اي يان إبن  (كان ا  555س

 . 50ر  3المنى     إبن ال واو ا  553س

 . 33ر 3المنى     إبن ال واو ا  559س

 . 332ر  4لبقات الشافعية   السبكي ا  520س

 . 455ر  4ى  ين ىاريخ دمشا   إبن  ساكر ا  525س

 .  353ر 5ى  ين ىاريخ   دمشا إبن  ساكر ا  522س

 . 253  ر  2ىاريخ بغداد ال لين ا  524س

 . 490  ر 2وفيات اي يان إبن  (كان ا   523س
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 المصادر والمراجع
  ي .5435   5  وفيات اي يان  ل الدين بن أ مد ابن  (كان   شما  .5

    المنى   في ىاريخ الم(وا وايم     يدر آباد    595و س ت ابن ال وا  .2
  ي   . 5455الدكيين  س   

 ي     الكامم  340ابن ايثير  أبو ال سن  (ي بن أبي الكر  الشيباني س ت  .4
 في الىاريخ    

   .5935بيروت س    
  . 5939س 5ال مي(ي   رشيد  بد اس   ىاريخ الدولة العربية اإلسالمية   ل .3
 ابن ىغرو بردو   الن و  الاا رة . .5
  .5933 ي    ىاريخ ال (فاء بغداد س 955السيولي    بد الر من ست  .3
 .4ابن  (كان   وفيات اي يان    ي .5
  ي.5253 ي    العبر القا رة  303ابن  (دون   بد الر من بن م مد  ست  .3
  سن إبرا ي    ىاريخ الدولة الفالمية. .9
   .5955العرن   بيروت س   لسان555ابن من ور  ست .50

  ىاا العروا   الابيدو م مد مرىضض. .55

 لسان ال كا . ي  332ابن الش نة   إبرا ي  بن أبي اليمن ال نفي   ست  .52

  ي .5400   معين ال كا   القا رة س333ست  الء الدين  ابن  (يم   .54

   .5933ايدان   بد الكري    ن ا  القضاء في الشريعة اإلسالمية  بغداد س .53

 .5شري أدن القاضي ل( لاف    يبن مااا   بر ان ايئمة  ا .55

  ي.544 ي   الفىاو  ال ندية  ملر 553م ي الدين   ست  .53
 رة القا ىبلرة ال كا    ي   599ابن فر يون  بر يان الديين  ست .55

 .تا        
  ي.5253 ي   المقدمة   القا رة 303ابن  (دون   بد الر من  ست  .53

  ي.5435 ي  المغني  القا رة 320بن أ مد  ست  ابن قدامة    بد اس .59
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 .5م سون  لالح   فن القضاء  بغداد   ل .20

  ي.5933 لان   ضياء شيت  ب وث في الشريعة والقانون   بغداد  .25

  .5940 ي  ل يح مس(   ملر 235ابن ال  اا القرشي  مس(   س .22

  ع. ي    سنن ابن ما ع   دار الفكر ل(لبا255أبو  بد اس م مد   ست  .24

 سنن أبي داود. .23

  ي.5455 ي   ل يح الب ارو  ملر253م مد بن إسما يم   ست  .25

 .5وكيء   أ بار القضاة   ي .23

 .5453 ي    ال امء الل يح   القا رة   259الىرم و   أبو  يسض ست  .25
   .5955 ي  رفء اإللر  القا رة س352ابن   ر   أ مد بن  (ي   ست .23

الوّلة وكىان القضاة   ي  450الكندو   أبو  مر م مد بن يوسف  ست .29
   .5903 القا رة س

 ي   مياان اّل ىدام  القا رة 533ال  بي   شما الدين م مد  ست  .40
   .5934س
   .5933 ي    سن الم اضرة  بغداد س955السيولي    بد الر من   ست  .45

 ي    البداية والن اية  بيروت 553ابن كثير    ماد الدين إسما يم  ست  .42
    .5933س

    .5933ر في  لر اللولونيين واإل شيديين  سيدا  ملرسمل .44

  5 ي   فىيح ملر  ل255ابن  بد ال ك     بد الر من بن  بد اس   ست .43
   .5920ايوفسيت  لندن س

 ي   لبقات الفق اء   بغداد 353الشيرااو   إبرا ي  بن  (ي   ست  .45
  ي .5453س

 ىاريخ بغداد   ال لين  البغدادو. .43

   لبقات الشافعية الكبر   القا رة 555الو ان بن  (ي  ست  السبكي    بد .45
   .5933س
 .5 ي ل5303ابن   ر   ى  ين الى  ين   دار الفا ل(لبا ع  .43
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 ي   مع   الب(دان  ملبو ات دار 323ياقوت ال موو   ش ان الدين   ست  .49
 المامون.

 أ بار قضاة ملر   الكندو. .30

 ى  ين ىاريخ دمشا   ابن  ساكر. .35

    .5934مياان اّل ىدام   القا رة سال  بي   .32

 


