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 إهداء

 

 إىل من فرض هللا طاعتهما، وقرن طاعته بطاعتهما حينما قال:

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںچ 

، مها ابلصحة والعافيةإىل أمي وأيب العزيزين ابرك هللا يل يف أعمارمها، وأمد  
 .مهاووفقين إلرضائهما وبر   

حليفهم وإىل إخويت وأخوايت الذين أسأل هللا عز وجل أن جيعل النجاح 
 .يف هذه احلياة، وأن يوفقهم ملا فيه صالح هلم يف الدنيا واآلخرة

 

 

 

َ.كروب َب َأَ 

 



 

 

 :عرف انشكر و 
 
 

 حلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على النيب األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني:ا
ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  چ  

 ١٩النمل:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ 

وتوفيقه  ه وكرمه وإحسانهأواًل وآخرًا على فضله ومن    -وجلعز –عرفاان مين ابجلميل فإين أشكر هللا 
تقدر اليت ال  ر اجلزيل والتقدير اجلميل إىل أميأتوجه ابلشكي  إبمتام هذا البحث املتواضع، و وتيسريه عل

يوسف عبدالالوي حفظه هللا على الدكتور: األستاذ بثمن، وأيب الذي ال يعيده الزمن، وإىل فضيلة الشيخ 
، اهتمامه الكبري ت ومالحظات، وعلىيل من توجيها قبوله اإلشراف على هذه املذكرة، وعلى ما قدم

 . والثقة اليت وضعها في  الطيبة، ومعاملته
لتحاق ابلدراسات الالشهيد محه خلضر، اليت أاتحت يل فرصة اكما أتوجه ابلشكر اجلزيل إىل جامعة 

ىل مديرها، ومجيع املسؤولني القائمني عليها، من عمداء ووكالء ورؤساء أقسام، وأساتذة وإداريني إالعليا، و 
 وعاملني.

األخ الفاضل  :منهم وأخص ابلذكر مبرافقتهم من طلبة هذه الدفعة، ت  من أن س  وأتقدم ابلشكر إىل كل 
 .«الشيخ األخضر سوفية»: يل واألخ العزيزأنسى الزم . وال«عبد الرزاق األدغم»والزميل الناصح 

                             وإىل كل من أرشدين، جزاهم هللا خريًا على مجيل صنيعهم وإحساهنم، وأجزل هلم األجر واملثوبة،                             
 ى هللا بقلب سليم.جيعله ف ميزان حسناهتم، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتوأن 

 آخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.و  ."من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"و         
 
 

 .كروب َب َأَ 



 

Research Summary 

This research aims to achieve a say on an important issue 

Of issues criticism and praise "djareh and ta'adill" it is important for 
everyone interested in the science of Hadith, the effect of the judiciary 
and the work of the sultans in the case of the narrator  "Narrated the 
hadeeth of the Prophet". 

The research included a prelude explains the concept of the terms of 
the title, and two parts in the criticism because of the judiciary, and 
divided into the criticism because of the work at the Sultan, and this 
through the collection of Hadeeths of the subject study, and the 
explanations of imams hadeeth to them, the statement of the legitimate 
provisions. 

Gather as many narrators as possible in this criticism, and modify it by 
introducing it to the rules of imams hadeeth on the criticism and praise. 

 The research also related to the theoretical aspect of the application. 
and concluded that the criticism due to the judiciary or the Sultan is not 
counted alone. 

 

 



حث   ص الب 
لخ 
م

 

 

ت غ ٍلَبعلمََيَهذاَالبحثَإىلم َرَ ي َ  َكلَُمش  حتقيقَالقولَيفَمسألةَمهمةَمنَمسائلَاجلرحَوالتعديل،َت  ُهمُّ
َاحلديث،َأالَوهيَأثرَاشتغالَالراويَابلقضاء،َأوَالعملَللسلطانَيفَحالهَجرحاَوتعديالَعندَاحملدثني.

َ َمتهيدَتضمَّنوقد َمفهوميوض َ َاَ البحث َالقضاء،ََح َبسبب َاجلرح َيف َومبحثني َالعنوان، مصطلحات
َ َله، َالعمل َأو َالسلطان َعلى َالدخول َبسبب َاجلرح َيف َأخري َج َ ومبحث َخالل َمن َيفَاألَعَ وذلك حاييث

َالعلم َأهل َوأقوال َتضمََّحوهلاَالباب، َما َوبيان ،َ َمن َماَنته َجع  َوكذا َالدراسة، َموضوع َختصُّ َشرعية أحكام
َاملت كَ  َالرواة َمن َأمكن َكما َوالتعديل، َاجلرح َيف َاحملدثني َقواعد َعلى َبعرضه َوتقوميه َالطعن، َهبذا َفيهم َ عَُلَّم َن 

َاجلانبَالنظريَبنظريهَالتطبيقي.َالبحثَبربط

َالبحثَإىلَأنَاجلرحَبسببَالقضاءَأوَالسلطانَليسَمنَقبيلَاجلرحَالقايحَيفَالراويَ وقدَخُلص 
َأخَر ىَأثناءَعمله،َبدليلَعدمَاعتمايَاحملدثنيَعليهَيفَتضعيفَالرواة،َأوَالثقة،َإذاَجترَّيَعنَالوقوعَيفَقوايح 

َاحلكمَ َبهَأ و ُجه َأخرىَغري  د  َرواايهتم،َإضافة َإىلَتنصيصهمَعلىَعدمَاعتباره.َوُُيملَالطعنَعلىَأنهَُقص  ري  
َعلىَالراويَيفَجانبَاحلديث.

 

 



 

 ة  م  د  ق  م  
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 مقدمة
إناحلمدهللحنمدهونستعينهونستغفره،ونعوذابهللمنشرورأنفسناومنسيئاتأعمالنا،منيهده
هللافالمضلله،ومنيضللفالهاديله،وأشهدأنالالهإالهللاوحدهالشريكله،وأشهدأنحممد

.ملسو هيلع هللا ىلصعبدهورسوله
 ١٠٢آلعمران: چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ٿ  ٿ چ 

ٿ  ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺچ 

 ١النساء: چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ   ٹٿ  ٹ   ٹ    ٹ
ڭ  ۇ    ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭچ 

ابعد:أم  ٧١–٧٠األحزاب: چۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ

وخي فإنأصدق  احلديثكتابهللا، وشر ملسو هيلع هللا ىلصاهلديهديحممد وكل ، حمدثةاألمورحمداثهتا،
ضاللةيفالنار،أم ابعد:بدعةضاللة،وكل بدعة،وكل 

وكانتمنفإناببالنقداحلديثياببواسعاشتغلبهاحملدثونمنذبوادرظهورعلماحلديث،
نقد  الباب هذا عليها يقوم اليت الركائز والتعديل، اجلرح علم ظهور إىل أدى مما النقادالرواة، اهتم  وقد

نض مناملسائلاليتتطرقواإليهايفأحكامهممسألةاجلرحمايصدرمنهم،وإنمابحلكمعلىالرواةوكل  
،فجاءيفكالمهمقدرمعتربمنالطعونيفعددمنالرواةبسببواليةالراويلعمٍلمنأعمالالسلطان

أنيفكالمهميفهذهالناحيةغموٌضملحوٌظ،وإمجال بسببتوليهمللقضاء،أوغيهمناألعمال،ب  ْيد 
،فاخرتتأنتكوندراسيتيفجتليةهذاالنوعمنالطعن،وبيانمرتبتهمنبنيمراتباجلرح.غيمعهود

 إشكالية البحث:
وهي:؛عليهاهذهالدراسةتدور الرئيسيةاليتوبعدهذهاملقدمةاملختصرةخنلصإىلاإلشكالية

هليؤثراإلشتغاليفالقضاءأوغيهمنأعمالالسلطانيفحالالراويجرحاوتعديال؟
عدةتساؤالتمنها:سؤالويتفرععنهذاال

كيفتعاملأئمةاحلديثمعهذاالنوعمنالرواة؟-
منويلالقضاءأوغيهمناألعمال؟الصادرةمناألئمةيفحقماهوتوجيهالطعون-
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هتإليهمنالرواة؟ما- مدىأتثيهذهالطعونيفص ح ةأحاديثمنو ج  
كيفكانموقفاملتأخرينمناجلرحبسببالسلطان؟-

يفطي اتهذاالبحث.اإلجابةعنهاوغيهذهالتساؤالتاليتسأحاولإنشاءهللاتعاىل

 عنوان البحث: 
منتساؤالتحولالبحث،وسعيايفأنيكونالعنوانشاماللكلأطرافهفقداستحسنتسبقبيانهومما

 .«اشتغال الراوي يف القضاء وأعمال السالطني وأثره يف اجلرح والتعديل » أنيكونعنوانه:

 أسباب اختيار املوضوع:
وخمتلفة،ميكنتقسيمهاإىلقسمني:ذاتيةوموضوعية.متعد  دةذااملوضوعيعودإىلأسبابهلاختياري

 األسباب الذاتية: -أ

،والتحليلية.نقديةميليإىلالدراساتال-1

بصلةوطيدةإىلميدانالتخصُّص.-2  احلاجةإىلحتقيقالقوليفمسألةَت  تُّ

الدراساتاحلديثيةاملعاصرة.إىلمكتبةالرغبةيفإضافةشيءجديد-3

 األسباب املوضوعية: -ب

.يفابهباواليتسنذكرنواحيهاابلتفصيلالدراسة،موضوعأمهية-1

جدفيهأشياءجديدةملأأنماح د اينوهوفيهنقصمنحيثالدراسة.أنموضوعالبحثاليزال-2
تتناقلهاأقالمالباحثني.

أنطبيعةاملوضوعتسمحبتطبيقعددمنقواعداجلرحوالتعديلكانتدراستهانظراييفماسبق.-3

 أمهية البحث:
تكمنأمهيةالبحثيفاألموراآلتية:

البحثأ-1 اخلالفيفص ح ةعددمناألحاديثالنبوية،أوالوصولإىلأحكامرفعمنشأنهنهذا
الوصولإليه.ةعليها.وهوأمسىأكثرد ق  مايشتهياحملد  ث 
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علوماحلديثمكانة.-2 أنالدراسةمتعلقةمبسألةمنمسائلاجلرحوالتعديل،وهومنأجل  

هم،والمنالرواةكبيةطائفةيشملالبحثموضوع-3 ي  ،وهومايستدعيالنظراملطو ليفترامجهموس 
.خيفىمايرتتبعلىذلكمنفوائدكثية

الناحيةالفقهية،والناحيةاحلديثية،وهومايعطيصورةمتكاملةعناملوضوعتهذهالدراسةبنيع مج  -4
الدراسة. كانوحمل إذا ت كل الناحيتني هاتني من واحلديثية)انحية حبث(الفقهية اجديرمستقالاَتثل

رفيعة.أمهيةابلغةومنزلةهماالشكيعطيللبحث؛فاجلمعبينهتمامابال

 أهداف البحث:
تتجلىأهدافالبحثيفالنقاطالتالية:

1- ن قل ما يف القول أعمالعنحتقيق من غيه أو ابلقضاء اشتغل من يف طعون من احلديث أئمة
الرواة.أولئك،ومدىأتثيهايفحالالسالطني

بنيوبسببالسلطانمنجهة،ضبنيكالماحملدثنييفالرواةإبرازوجهاجلمعبنيمايظهرمنتعار-2
الواقعمنالروايةعنهميفالصحيحمنجهةأخرى.

.شتغالابلقضاءعنسائراألعمالومامييزاالتوضيحمايدخليفعملالسلطانمناألعمال،-3

.ديثيةاملسامهةهبذهالدراسةاملتواضعةيفإثراءمكتبةالدراساتاحل-4

 الدراسات السابقة:

تناولتوملأجددراسةمفردة،اتالسابقةيفهذااملوضوعفقدكانتشحيحةنوعاماأماالدراس
هالدراسة،معذالدراساتاليتهلاتعلقكبيهبأذكربعضوس،كلجوانبالبحثيفحد  مااطلعتعليه

.اختص تهباذكراجلوانباليت
السلطان أو العمل له عند احملدثني" "حتقيق القول يف الطعن بسبب الدخول على الدراسة األويل: 

 ألمحد بن عبد القادر عزي.

املؤلفوفقههللاالبحثفيهاعناجلرحبسببالدخولعلىالسلطانأوالعملله،واستثىنخ ص 
منالعاملنيللسلطانمنكانقاضيا،ألنالدخوليفالقضاءحتكمهأدلةأخرىخاصةبه،وألنالتمييز

.وليفعملالسلطانجاٍريفكتبالرجالكماذكريفحبثهبنيالقضاء،والدخ
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يتابلبحثيفجانباجلرحبسببوموضوعدراستهيتوافقمعاجلزءالثاينمنعنواندراسيت،وتستقلدراس
ماجعلينأ سل  طالضوءعلىجانبالقضاء،حيثكانث  ل ث احبثيفيه.والثلثاال شتغالابلقضاء،وهذا

رحبسببالدخولعلىالسلطانأوالعملله.الباقييفاجل

أنهحاولاستيعاب الذينط ع نفيهمبسببالسلطان،وات سمتومناجلوانباإلجيابيةيفدراسته الرواة
.فجاءتدراستهجامعةيفابهباستقراءالواسعلكتبالرتاجموكتباجلرحوالتعديل،دراستهابال

وهذه،وهوماأحسبأن يناستدركتهايفدراسيتقدراإلمكان،ؤاخذاتورغمذلكي ؤخذعليهابعضامل
هي:ؤاخذاتامل

،ومليعر  جعلىالناحيةالفقهيةولوجبزءمنالناحيةاحلديثيةفقطكانتدراستههلذاالنوعمناجلرحأن-
احلكمالشرعييفمنحتقيقيسي،والبحثمتعلقتعلُّقاكبياابألحكامالشرعية،حيثأنالدراسةتنطلق

،فإدراكالشيءفرععنتصوُّره؛والعلمابحلكمالشرعيأيعمل،مثالنظريفتعاملاحملدثنيمعصاحبه
منَتامالتصوُّرللمسألة.

حبيثأخذمنهذلكمايقارباهتماماكبيا،هبذااجلرحاهتمإبحصاءعددالرواة،والنقاداملتكلمنيأنه-
مايعتمدعلىبقدروالبحثاليعتمدعلىاجلانباإلحصائينصفمضمونالبحثعلىصغرحجمه.

 التحليلي، بسبباجلانب ج ر ح من ألمساء سرد عن عبارة دراسته من األول الفصل أكثر كان فقد
فيهملكلانقد.لرواةاملت ك ل م،وأمساءاجلارحنيهلم،ونسبتهممنبنيالنقاد،وعدداالسلطان

لتقريبتصورهاإىلالذ  هن:وهذاذكرملاجاءيفرسالتهمنفصولومباحث

هي:الفصل األول: الطعن يف الرواة بسبب السلطان وأنواعه .ويتضمنمباحث 

السلطانوسردعنيفالرواةبسببواعالطأنالثاين: أنواعالوظائفاليتتدخليفعملالسلطان.األول:
دراسةعناملتكلمنييفالرواةبذلكالطعن.الثالث: ساميهم.أ

هي:الفصل الثاين: تقومي هذا الطعن، وبيان مرتبته. ويتضمنمباحث 

النقدية.األول: منزلته وبيان الطعن، يفذلك احملدثني منالثاين: مستند الرواة يف الوارد الكالم أقسام
بيانمرتبةهذاالطعن.الثالث: حيثنوعه.
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للشيخ عبد السالم بن برجس آل عبد الدراسة الثانية: "قطع امِلراء يف حكم الدخول على األمراء" 
 الكرمي.

يفهذهالرسالةعناحلكمالشرعيللدخولعلىاألمراءكماهوظاهرمنتكلماملؤلفرمحههللا
لالشرعية،وكالمأهاملسألةمنالناحيةالفقهيةالبحتة،حيثاستفاضيفمجعاألدلةل العنوان،وكانتناو 

يفدخولالعلماءعلىاألمراءاجلواز،فإذااقرتنابلدخولأناألصلورج ح،العلممناملتقدمنيواملتأخرين
مدشرعاً،كانالدخول يًّاموٌمشرعاً،كانالدخولمنهمذوإذااقْ ت  ر ن ابلدخولأمرمستحباأوواجبا،أمرُي 

 .،بلملااقْ ت  ر نبهم ناألمراملذمومشرعاً،اللذاتهعنه

الزمن،ويرميهمأبهنم ودراستهتتناولابلدرجةاألوىلالرد علىمنيطعنيفالعلماءمنأهلهذا
هلم،بشبهة لب عدعنالسلطان،فكانحبثهاالسلف أنمنهج علماءسلطان،علىوجهالت نقُّصمنهموالذم  

 عادته هي كما دقيقًا حبثًا هللا-للمسألة -رمحه وجلًّى الشبهة فأزال الكثية، كتبه ابألدلةيف املوقف 
ماومليقصدبدراستهحتقيقاملسألةيفماخيصالرواةواجلرحوالتعديل،لكن.الواضحة،والرباهنيالساطعة

بهمننصوصيتن  ز لع .لىالرواةمنابٍبأوىلاستدل 

وموضوعهذهالدراسةكسابقتهامليتطر قإىلاإلشتغالابلقضاء،وكانتاستفاديتمنهايفاجلزء
الثاينمنحبثي،ويفاجلانبالفقهيمنالدراسةعموماً.

وإنْ يفابهبا، وجامعة انفعة الدراساتوالرسالة ليستعلىطريقة أهنا فهو منعيٍب هبا ي ك ْن
،فلذلكملتكنالتأليفالعلمياحلر  أهنامننوع والسبب-سل مناأبنذلكمنالعيوبإن-األكادميية

ذلكومباحث هلاخطةمم  نهجةمنفصولٍ ،بلكانتعلىشكلمطالبمتتالية،حتتكلمطلبوحنو 
هلالعلم.أل،وأقوالٍلهمننصوصٍد ه منهامايشْ

موضوع وماَتيزتبهدراسيتالدراستنيا،سابقةممااستفدتمنهحبثيمندراساتوهذاماخيصُّ
الفقهيةواحلديثية،كما املذكورتنيهوختصيصالبحثيفاجلرحبسببتويلالقضاء،وذلكمنالناحية

بربطالدراسةعمومهاالفقهيواحلديثي،واهتم تيفمجعتيفجزءاجلرحبسببالسلطانبنياجلانب
.النظريةابجلانبالتطبيقي

وَتي زتيفاجلانبالتطبيقيابنتقاءالنماذجاليتت ظهرمنهجالنقاديفهذاالبابمناجلرح،دون
األخرىاليتالنتائجالبحث،ألنذلكسيكونعلىحساباملباحثيفذ ْكر ه رالتطويلبذكرمناليؤث  

تقلُّأمهيةعناجلانبالتطبيقي،خاصةوأنالبحثمتقي  ٌدحبٍدالينبغيجتاوزه.
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 و

ومها:الدراسةوضوعهلمااتصالمبويوجدرسالتني

:وهيرسالةصغية"ما رواه األساطني يف عدم اجمليء إىل السالطني" جلالل الدين السيوطي رمحه هللا -
الروا السيوطي فيها مجع السالطني، إىل اجمليء ذم   يف واآلاثر ت ايت ابملعىنوال دراسًة الرسالة هذه عدُّ

عليهاالض عف،وفيهامناملوضوععددكبي.لرواايتي  ْغل بصطالحي،إذهيس ْرٌدجمر داال

ط بعتصغيةوهيرسالةرمحه هللا:  مد بن علي الشوناينحمل" تصال ابلسالطنيرفع األساطني يف حكم اال" -
تصالابلسالطني،والردعلىمندورموضوعهاحولاحلكمالفقهيلال،يضمنفتاواهطبعتمفردةمث

،بلتتطابقمعها-رمحههللا-يفمضموهنارسالةالشيخالربجسهبممنالعلماء،وتشبههايتصلمبنأزرى
 اومل عليها أعثر مل ألنين الشوكاين رسالة من –ستفد حبث أهنا-طويلبعد الحق وقت يف واكتشفت ؛

مطبوعةمعفتاواه.

 املنهج املتبع:
ةاقتضتالدراسةسلوكمنهجنيمها:لإلجابةعلىاإلشكاليةوقصدالوصولإىلاألهدافاملرجو 

واالستقرائياملنهج - مجع: يف يتمثل النبوية السن ة نصوص من أمكن ما البحثاليت موضوع ،ختدم
قدرمجعأكربالعلميفشرحها.هذاماخيصاجلانبالنظري،وأمااجلانبالتطبيقيفيتمثليفوأقوالأهل

واستخراجماخيدمالبحثمنها.عترامجهمبُّت  منالرواةاملت ك ل مفيهمبسببالقضاءأوالسلطان،وت  

علىقواعداجلرحوالتعديل.ويتمثليفحتليلمامت مجعهمنكالماحملدثني،وعرضه:املنهج التحليلي-

ولقدسرتيفهذااملوضوععلىاخلطواتاآلتية:

.األحاديثالنبويةوالرجوعإىلشروحهامجع-1

.الرواةاملتكل مفيهمبسببالقضاءأوالسلطانمجع-2

اختيارالنماذجاملناسبةخلطةالبحث.-3

معكلُّذلكوبيانمرتبته،ونقدماُيتاجإىلنقد،،االطعنىلاملصادرواملراجع،لتحليلهذالرجوعإ-4
توثيقهامنمراجعها.وإىلأصحاهباقوالاألةنسب

5- حيث التخريج، يف املعروف املنهج حسب النبوية األحاديث ختريج أذكر إىلالكتاباسم مضافًا
لصفحةيفالطبعةاملعتمدة.صاحبه،مثأذكرالكتابوالباباملذكورفيهمااحلديث،وأتبعهبرقماجلزءوا



 مقدمة

 

 ز

فإنمليكنيفوقداكتفيتيفالتخريجابلعْزو إىلالصحيحنيأوأحد مهاإنكاناحلديثيفواحدمنهما،
وأذكرأوالالكتابالذيأخذتمنهلفظ،ديثكتباحلامن،خرجتهمنغيمهأوأحد مهاالصحيحني

احلديث،وأرتبالباقيعلىترتيبالوفيات.

.،وشرحبعضالغريب،والتعريفابلبلدان،حسبماتقتضيهاحلاجةألعالمالرتمجةلبعضا-6

مرتبة-7 واألعالم، واألماكن، والغريب، وفهارسلألحاديث، وضعفهرسلآلايتعلىترتيبالسور،
جبدي.علىالرتتيباأل

 صعوابت البحث:

:منأمههاواجهتينيفحبثيهذافهيكثية،اليت الصعوابتأما

هبايعلمقدرنعمةالفراغاليتالُي  ،ومنب ليهباشتغالمبهنةالتعليماال-1 ؛فهيمهنةإالمنفقدهاسُّ
هنار  وليل أتخذ القسم، يف أقل ه.ك إال  اليوم من لك تبقي وال والتصحيح، التحضي يف ك ما أخ روهو

مذكرة.للالتامالتفرغوحالدون،بتداءيفالعملاال
2- والتعديل، اجلرح مندقائق تتعلقجبزئية نقدية دراسة فهي الدراسة، هذه طبيعة ما إىلوهو ُيتاج

نقديقوي.س ح ابإلضافةإىل،تخصصامتالكأدواتال

وأنالشق تاجإىلوقتطويل،وقراءةأكربعددمنكتبالرجال،خاصةًضيقالوقت،فاملوضوعُي-3
ب كراً،وملتسبقفيهدراسةمفردة.اليزال األولمنه

يف-4 سواء يفاملوضوع؛ الدراساتالسابقة اجلانبالتطبيقي،انباجلش حُّ أم النظري، الدراستنيأما
فقدكانتايفاجلزءالثاينمنالبحث.املذكورتني

 خطة البحث:
وخاَتة.،ابإلضافةإىلمبحثَتهيديمباحثحاولتمعاجلةاملشكلةوفقخطةتتمثليف:مقدمةوثالثة

فقدخصصتهلشرحمفرداتالعنوانواملرادمنها.أما املبحث التمهيدي

خصصتهملايتعلقابشتغالالراويابلقضاءمنالناحيةالفقهية،وقسمتهإىلأربعةفقدأما املبحث األولو 
.حكمتويلالقضاءواحلكمةمنهاملطلب األول:مطالب:
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.:الشروطالواجبتوفرهايفمنيتوىلالقضاءاملطلب الثاين

.:أقوالأهلالعلميفذمتويلالقضاءاملطلب الثالث

.:أقوالأهلالعلميففضلالقضاءاملطلب الرابع

منتقدميمطلباألقواليفذمالقضاء،وأتخيمطلباألقواليففضلهبيان أنهمناألعمالقصدالوكان
الشرعيةالفاضلةاليتدل تعليهاالنصوص،وأناإلشتغالبهقربةوطاعةملنتوفرتفيهشروطه.

املبحث الثاينوأما  احلديفقد: الناحية من الراويابلقضاء يتعلقابشتغال ملا إىلخصصته وقسمته ثية،
.:األحاديثاملرفوعةيفالقضاءاملطلب األولثالثةمطالب:

.:مناشتغلمنالصحابةابلقضاءاملطلب الثاين

العلةيف،وخالصةالبحثيفالقضاء،فيه:الرواةالذيناشتغلواابلقضاءممندونالصحابةاملطلب الثالث
.يهل  خوفالعلماءمنتو 

وقسمتهإىلثالثةالدخولعلىالسلطانأوالعملله.سببلجرحبفقدخصصتهل:الثالثاملبحث وأما 
.:األحاديثيفالدخولعلىالسلطانأوالعمللهاملطلب األولمطالب:

.:أقوالأهلالعلميفالدخولعلىالسلطانأوالعمللهاملطلب الثاين

هذااملبحث.خالصةالبحثيفوفيهالسلطان.:تقييماجلرحبسببالدخوليفعملاملطلب الثالث

ذكرتفيهاأهمالنتائجاملتوصلإليها،معالتوصي ات.:خامتة

وأمحدهللا وجل -هذا البحثإلأنوفقين-عز  سألهسبحانهوتعاىلأنجيعلهخالصاوالذيأ،َتامهذا
فيهإالمجعهعلىأنهليسيلب  ن  أ كما،ثوابهوأنالُيرمين،ومنقرأه،وأنينفعبهمنكتبه،لوجههالكرمي

أهلالعلممنسوابإليهم والتوفيقبينه،كالم ل عسىأنيكونعمليف،وترتيبه منل ةًن ب هذا ات ن ب صغية
هللافمنصوابمنفيهكانفما،دراسةاملسألةبتوسٍعأكربيرتقيعليهمنقصدوسلماً،البحثالعلمي

الشيطان،وآخردعواانومننفسيأوسهوأونسيانفمنخطأمنفيهكانماو،وحده-وجلعز-
وعلىآلهوأصحابهأمجعني.،وصلىهللاوسل موابركعلىعبدهورسولهحممد،أناحلمدهللربالعاملني



      

 التمهيدياملبحث 
 

 مدخل مع شرح مفردات العنوان.
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 :متهيدي مبحث
حيكمها، وهذا القائد البد له من رجال دولة من الدول من قائد أعلى لقيام أي ِّ  البد: مدخل

ل أعباء القيادة، ومل ختُل دولة على مر ِّ التاريخ من ذلك، وقد كانت الدولة اإلسالمية على و  يت    لَّْون معه َح 
م الدولة وأعماهلا على كبار أصحابه وأفاضلهم؛ كٌل حبسب مهاملسو هيلع هللا ىلص هذا السَّن نِّ منذ قيامها، فقد وزَّع النيب 

وا ألعمال ُدو هلِِّّم أعلم  ما يصلح له،  من بقي من الصحابة  وسار على هنجه من جاء بعده من اخللفاء؛ فتخَّيَّ
ن بعدهم إىل زمن قريب خيتارون العلماء مِّ  بقي احلكام الكرام، وأ ْمث ل  املوجود من كبار التابعني، وهكذا

د عْ وبتباعد الزمن وب ُ  وكان العلماء حينئٍذ هم رواة احلديث من التابعني واتبعيهم، عمال الدولة الشرعية،أل
بدأ الرواة يتهرَّبون من أعماهلم وميتنعون من وقُ ْربِّ بِّطانة السوء منهم،  شيئًا فشيئاً، كام عن الصالحاحل

، ومع تقدُّم الزمن ول الدخول يف أعماهلمبُ من ق   الدخول فيها، وبدأ يظهر الذمُّ ملن بقي على األمر القدمي 
فنشأ بذلك نوع من أنواع اجلرح مل يكن يف وصار يُتكلَّم يف الرواة بسبب العمل للسلطان، تطوَّر هذا الذمُّ 

 . السابق

وما يتعلَّق به من جوانب، وقبل الشروع يف وستستعرض هذه الدراسة هذا النوع من اجلرح،   
أقد ِّم بني يدي البحث هذا املبحث التمهيدي ، ألُو ض ِّح من خالله مفهوم املصطلحات  املقصود أحببُت أن

 اليت جاءت يف عنوانه، واملراد منها.

 :تعريف القضاء -1
، ذكرها خمتصرًة مع شيء من شواهدها صاحُب خمتار أييت لفظ القضاء يف اللغة على عدة معان :لغة -أ

واجلمع )القضااي(. و )قضى(  ،واجلمع )األقضية(. و )القضية( مثله ،)القضاء( احلكم»الص ِّحاح فقال: 
. وقد ٢٣اإلسراء:   چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چيقضي ابلكسر )قضاء( أي حكم ومنه قوله تعاىل: 

يكون مبعىن الفراغ تقول: قضى حاجته. وضربه )فقضى( عليه أي قتله كأنه فرغ منه. و )قضى( حنبه مات. 
ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  چ وقد يكون مبعىن األداء واإلهناء تقول: قضى دينه ومنه قوله تعاىل: 

اه أي أهنيناه إليه وأبلغن .٦٦احلجر:  چۅ  ۉ  ۉ  ېچ وقوله تعاىل:  .٤اإلسراء:  چڌ
يعين: امضوا إيل كما   ٧١يونس:  چڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄچ ذلك. وقال الفراء يف قوله تعاىل: 

يقال: قضى فالن أي مات ومضى. وقد يكون مبعىن الصنع والتقدير، يقال: قضاه أي صنعه وقدره، ومنه 
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، ومنه )القضاء( والقدر. وابب اجلميع ما ١٢فصلت:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ قوله تعاىل: 
 1«..ذكرانه.

 .2«وكل هذه الوجوه حتتمل أن يكون قوهلم: قضى القاضي مشتقا منها» :أبو احلسن ابن اخلزاعيقال 
لفظ اْلق ض اء أي ْيتِّ يفِّ اللُّغ ة على »املعىن اللغوي للقضاء فقال:  اتريخ قضاة األندلسوقد خلص صاحب 

 .3«أحناء مرجعها إِّىل  اْنقِّط اع الشَّْيء و َت  امه
 .4«وقضي يف اللغة على وجوه مرجعها إىل انقطاع الشيء وَتامه واالنفصال منه»مشارق األنوار: ويف 

 .5«حقيقة القضاء اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام»قال ابن رشيد: : شرعا -ب
ُب لِّم ْوُصوفِّه ا نُ ُفوذ  »يف احلدود الفقهية بقوله:  6عرَّفه ابن عرفة ف ٌة ُحْكمِّيٌَّة تُوجِّ ُحْكمِّهِّ الشَّْرعِّي ِّ و ل ْو  صِّ

 .7«بِّت  ْعدِّيٍل أ ْو َت ْرِّيٍح ال  يفِّ ُعُمومِّ م ص الِّحِّ اْلُمْسلِّمِّني  

القاضي يف عرف الشرع يصدق على من له وصف حكمي يوجب  »للتعريف قال:  8ويف شرح الرصَّاع
بقوله صفة  القضاء يف الشرع معىن حكمي أتىو  ... نفوذ حكمه علمنا أن هناك حكما ونفوذ حكم

والقضاء أعم من ذلك  ،على من قال أبنه الفصل بني اخلصمني لقصوره على الفصل الفعلي حكمية وردَّ 

                                    
 (.255أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر الرازي )ص: خمتار الصحاح،  1
 (.270ختريج الدالالت السمعية )ص:  2
 . ( 2احلسن علي بن عبد هللا النباهي املالقي األندلسي )ص:  يب، ألاتريخ قضاة األندلس 3
 (.189/ 2) ، للقاضي عياض اليحُصيبمشارق األنوار على صحاح اآلاثر 4
 (.11/ 1تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ) 5
حممد بن حممد بن عرفة الورغىن أبو عبد هللا إمام تونس ولد وتوىف هبا ومن كتبه املختصر الكبَّي ىف كتب املالكية وخمتصر  6

 التعاربف الفقيهية وهو منسوب إىل )ورغمة( قرية ابفريقية. الفرائض واحلدود ىف
ه . انظر:  803ط( يف سَّيته ومسائله. واملصادر متفقة على ان وفاته سنة  -وحملمد بن قاسم الرصاع، كتاب )اهلداية الكافية 

 (.361/ 1(، موسوعة األعالم )43/ 7األعالم للزركلي )
 (.433ق اإلمام ابن عرفة الوافية )ص: اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائ 7
( وعاش 831حممد بن قاسم األنصاري، أبو عبد هللا، الرصاع: قاضي اجلماعة بتونس ولد بتلمسان، ونشأ واستقر بتونس ) 8

اء الفقه وتويف هبا. وله فيها عقب إىل اآلن. اقتصر يف أواخر أايمه على إمامة جامع الزيتونة واخلطابة فيه، متصدرا لإلفتاء وإقر 
والعربية. وعرف ابلرصاع ألن أحد جدوده كان جنارا يرصع املنابر. له كتب، منها )التسهيل والتقريب والتصحيح لرواية اجلامع 

 (.5/ 7ه . انظر: األعالم للزركلي ) 894الصحيح( و )تذكرة احملبني يف شرح أمساء سيد املرسلني( وغَّيها، تويف سنة: 



 وأعمال السالطني وأثره يف اجلرح والتعديلاشتغال الراوي يف القضاء 
 

11 
 

فدل على أن القاضي عرفا من كان به معىن  ،ألن القاضي له معىن أوجب له نفوذ الفصل وإن مل يفصل
 ...  اختص به عن غَّيه شرعا فصل أو مل يفصل

وقول الشيخ نفوذ حكم ...  ا سببا يف نفوذ احلكم ومعىن نفوذه إمضاؤه" صَّيهقوله "توجب ملوصوفها
حكمه وال جيب وهذه الصفة توجب إجيااب شرعيا  ذال ينف شرعي أخرج بذلك من ليس له تلك الصفة فإنه

 .1«إمضاء ما حكم به املوصوف هبا واحرتامه

أن القضاء  بني احلكم والقضاءالفرق » قال أبو هالل العسكري: :الفرق بني احلكم والقضاء فائدة:
چ ٹ  ٹ  ٹچ  :ومنه قوله تعاىل ،يقتضي فصل األمر على التمام من قولك قضاه إذا أَته وقطع عمله

أي فصلنا اإلعالم به وقال  .٤اإلسراء:  چڇ  ڇ    ڍ  ڍچأي فصل احلكم به  ٢األنعام: 
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ أي فصلنا أمر موته  ١٤سبأ:  چىئ  ىئ  ىئ چ :تعاىل

واحلكم يقتضي املنع عن اخلصومة من قولك أحكمته إذا منعته قال  ،أي فصل األمر به ١٢فصلت: 
 )أبين حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إين أخاف عليكم أن أغضبا( :الشاعر من الكامل

ذا قيل حكم ابلباطل فمعناه إف ،وجيوز أن يقال احلكم فصل األمر على األحكام مبا يقتضيه العقل والشرع
حكم هذا   :كقولك  ،ويستعمل احلكم يف مواضع ال يستعمل فيها القضاء ،ه جعل الباطل موضع احلقأن

  .2«أي مها متماثالن يف السبب أو العلة أو حنو ذلك .كحكم هذا

 احلكم أعم من القضاء؛ وذلك ألن كلمة احلكم تصدق على أمرين:» :حممد رأفت عثمانقال 

 والثاين: حكم من نصبه رئيس الدولة أو انئبه ليحكم بني الناس. مه خصمان.كَّ أحدمها: حكم من ح  

فبني اللفظني عموم وخصوص مطلق؛ ألن كل قضاء حكم، وليس كل حكم قضاء، وكذلك كل قاض 
 .3«حاكم، وليس كل حاكم قاضًيا

 

                                    
 (. بتصرف.433ة لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية )ص: اهلداية الكافية الشافي 1
 (.190)ص:  ،الفروق اللغوية 2
 (.10النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي )ص:  3
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 :تعريف السلطان -2
اللغوية، ومل خيرج مدلوهلا كلمة السلطان من الكلمات اليت جرى استعماهلا يف الشرع على معانيها 

 الشرعي عن املعاين اليت ذكرها أهل اللغة.

)السلطان( يذكر ويؤنث واجلمع )السالطني(. و نٌ ال  عْ )السلطان( الوايل وهو ف ُ »جاء يف خمتار الصحاح: 
 .1«وال جيمع ألن جمراه جمرى املصدر أيضا احلجة والربهان

يف العرف العام  ابمللوك. ويقال: إن أو ل من لق ب به الس لطان وهو اسم خاص  » :"صبح األعشى"ويف 
وزير الرشيد، لق به به الرشيد تعظيما له، مث انقطع التلقيب به إىل أايم بين بويه فتلقب به « خالد بن برمك»

 .ملوكهم فمن بعدهم من امللوك الس الجقة وغَّيهم وهلم  جر ا إىل زماننا

يعين من حج ة. ومس ي  ٢١سبأ:  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۇ چوأصله يف اللغة احلج ة قال تعاىل: 
 .2«..السلطان بذلك ألنه حج ة على الرعية جيب عليهم االنقياد إليه.

السلطان قوة اليد يف القهر للجمهور » قال أبو هالل العسكري:: لك َوالسُّْلطَاناْلفرق َبني اْلم  : فائدة
مَّي البلد وتقول أل ،أال ترى انه يقال اخلليفة سلطان الدنيا وملك الدنيا ،االعظم وللجماعة اليسَّية أيضا

فامللك هو القدرة  ،الن امللك هو من اتسعت مقدرته على ما ذكران ،وال يقال له ملك البلد ،سلطان البلد
سلطان وال وهلذا يقال له يف داره  ،على أشياء كثَّية، وللسلطان القدرة سواء كان على أشياء كثَّية أو قليلة

وهلذا يقال هو مسلط علينا وإن مل ميلكنا، وقيل السلطان املانع املسلط على غَّيه من  ،يقال له يف داره ملك
 .3«نعه من كذاوهلذا يقال ليس لك على فالن سلطان فتم ،أن يتصرف عن مراده

                                    
 (.152خمتار الصحاح )ص:  1
 (.420/ 5) ،َحد بن علي بن أَحد الفزاري القلقشندي مث القاهري، ألصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء 2
 (.188)ص:  ،اللغويةالفروق  3
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يف كل فعل العني وامليم والالم أصل واحد صحيح، وهو عام »قال ابن فارس: تعريف العمالة:  -3
عمل بنفسه. والعمالة: أجر ما قال اخلليل: عمل يعمل عمال، فهو عامل؛ واعتمل الرجل، إذا  يفعل.
 .1«عمل

من  -بكسرها -مصدران من عمل الشيء -بفتح امليم -العمالة بفتح العني والعمل»ال ابن اخلزاعي: ق
 .2..«.املصادر الشاذة عن القياس، ومها مبعىن الوالية واالمارة واخلطة

أن كل  لكوذ ،أن الوالية أعم من العمالة»ال أبو هالل العسكري: ق: الفرق بني الوالية والعمالة: فائدة
وليس القاضي عامال وال  ،فالقاضي وال األمَّي وال والعامل وال ،من ويل شيئا من عمل السلطان فهو والٍ 

وأصل العمالة أجرة  ،وليس كل وال عامال فكل عامل والٍ  ،وإمنا العامل من يلي جباية املال فقط ،األمَّي
 .3«مث كثر استعماهلا حىت اجريت على غَّي ذلك ،من يلي الصدقة

 

 

 

 

 

                                    
 (.145/ 4مقاييس اللغة ) 1
 (.777ختريج الدالالت السمعية )ص:  2
 (.189الفروق اللغوية للعسكري )ص:  3



 املبحث األول   
 اشتغال الراوي ابلقضاء من الناحية الفقهية.

 

 .حكم تويل القضاء واحلكمة منهاملطلب األول: 
 .الشروط الواجب توفرها يف من يتوىل القضاءاملطلب الثاين: 

 .أقوال أهل العلم يف ذم تويل القضاءاملطلب الثالث: 

 .أقوال أهل العلم يف فضل القضاء: املطلب الرابع
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 املبحث األول: اشتغال الراوي ابلقضاء من الناحية الفقهية
الكبرية اليت وهو ما يدلُّ على املكان   اهتماما ابلغا،القضاء أسلل  اهتمَّ أهل العلم من الفقهاء مب

حيتلُّها يف الفقه اإلسالمي، فقد ألَّفوا يف فقهه ومأسائله كتباً مفردة، وحلاج  هذه الدراس  إىل معرف  ما خيص 
، وكان لذلك، بقصد معرف  احلكم الشرعي لتويل القضاء القضاء من أحكام فقهي  خصصت هذا املبحث

 تناول البحث فيه من خالل أربع  مطالب.

 حكم تويل القضاء واحلكمة منهاملطلب األول: 
األصل يف القضاء ومشروعيته الكتاب والأسن  واإلمجاع. أما الكتاب فقول هللا »قال ابن قدام  املقدسي: 

چ ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبچتعاىل: 

 . ٤٩املائدة:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ . وقول هللا تعاىل: ٢٦ص: 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  چوقوله تعاىل:  . ٥١النور:  چى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   چ وقوله: 

 چۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ

 . ٦٥النأساء: 

إذا اجتهد احلاكم فلصاب فله أجران، وإذا "أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  فما روى عمرو بن العاص، عن النيبوأما الأسن ، 
ي  نصب القضاء، يف آي وأخبار سوى ذلك كثرية. وأمجع املأسلمون على مشروع 1"فله أجراجتهد فلخطل 

 .2«واحلكم بني الناس

 

 

                                    
(. ومأسلم،  108/ 9صحيح البخاري، كتاب االعتصام ابلكتاب والأسن ، ابب أجر احلاكم إذا اجتهد فلصاب أو أخطل، ) 1

 (.1342/ 3جتهد فلصاب، أو أخطل، )كتاب األقضي ، ابب بيان أجر احلاكم إذا ا
 (.32/ 10املغين البن قدام  ) 2
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فهو فرض كفاي ، وال خالف بني األئم  أن القيام  وأما حكمه :قال القرايف» :1ابن فرحون املالكيقال 
ابلقضاء واجب، وال يتعني على أحد إال أن ال يوجد منه عوض، وقد اجتمعت فيه شرائط القضاء فيجرب 
عليه قال عيأسى عن ابن القاسم قيل ملالك: هل جيرب الرجل على والي  القضاء؟ قال: ال إال أن ال يوجد 

 : أجيرب ابلضرب واحلبس؟ قال نعم، وحنوه يف كتاب ابن شعبان.منه عوض فيجرب عليه، قيل له

فرفع التهارج، ورد النوائب، وقمع الظامل، ونصر املظلوم، وقطع اخلصومات، واألمر ابملعروف  وأما حكمته
 .2«ي عن املنكر قاله ابن راشد وغريهوالنه

م للناس واجب ملا فيه من ك  إقام  ح   :قال عن اللخمي ،حكمه ابلنأسب  إىل إنشائه واجب» :ابن عرف قال 
فإن مل يكن أهال أو  ،فعلى الوايل على بلد النظر يف أحكامهم إن كان أهال لذلك ،رفع التهارج والظلم

كان ذلك لذوي   وإن مل يكن ابملوضع وال   ،اشتغل عن ذلك وجب عليه أن يقدم من هو أهل لذلك
 .3«الرأي

على اإلمام فرض عني وعلى القاضي فرض كفاي  إذا كان هناك وتولي  القضاء »قال احلافظ ابن حجر: 
 .4«غريه

وهو من فروض الكفاي  حيث تعدد من فيه أهليته وإال تعني حينئذ ولزم املتعني : »5أبو احلأسن التُّأُسويلقال 
أو اخلائف فتن  إن مل يتول أو ضياع احلق القبول والطلب، وأجرب عليه وأن يضرب وإال فله اهلرب اخل، وإمنا  

                                    
براهيم بن علي بن حممد بن ايب القاسم بن حممد بن فرحون اليعمري، املدين، املالكي )أبو الوفاء، برهان الدين(. ولد ابملدين ، إ 1

وصنف، ومجع، وويل قضاء املدين . من هـ عن حنو من الأسبعني، وتفقه، وبرع، 799ذي احلج  سن   10ونشل هبا، ومات يف 
حكام نبذة الغواص يف حماضرة اخلواص، والديباج قضي  ومناهج األآتليفه: شرح خمتصر ابن احلاجب، تبصرة احلكام يف اصول األ

 (.68/ 1) ، لعمر رضا كحال ،عيان املذهب. انظر: معجم املؤلفنيأاملذهب يف 
 (.12/ 1ألحكام )تبصرة احلكام يف أصول األقضي  ومناهج ا 2
 (.250/ 1) ،عبد هللا، مشس الدين الغرانطي يب، ألبدائع الأسلك يف طبائع امللك 3
 (.126/ 13فتح الباري البن حجر ) 4
علي بن عبد الأسالم بن علي، أبو احلأسن التُّأُسويل: فقيه، من علماء املالكي ، تأسويّل األصل واملولد. يلقب " مديدش " نشل  5

ط " شرح لتحف   -ء هبا، مث بتطوان وغريا. وتويف بفاس. له " شرح خمتصر الشيخ هبرام " يف الفقه و " اهلج  بفاس. وويل القضا
 (.299/ 4هـ. انظر: األعالم للزركلي )1258احلكام" البن عاصم. تويف سن  
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رة حيصل كان فرضا ألن اإلنأسان ال يأستقل أبمر دنياه فيكون طحاان خبازا جزارا حرااث مثال، وابلضرو 
التشاجر واخلصام فاحتيج إىل من يقطع ذلك ولكون القطع املذكور حيصل بواحد أو مجاع  كان كفاي  

أي وال يتعني عليه بتعيني اإلمام خبالف غريه من  ولعظم خطره جاز له اهلرب مع عدم اخلوف وضياع احلق
 .1«فروض الكفاي 

إىل مخأس  أقأسام: واجب، ومباح، ومأستحب، وطلب القضاء ينقأسم » :علي بن خليل الطرابلأسيقال و 
 ومكروه، وحرام.

: إذا كان من أهل االجتهاد أو من أهل العلم والعدال ، وال يكون هناك قاض أو يكون ولكن فالوجه األول
ال حتل واليته، أو ليس يف البلد من يصلح للقضاء غريه، أو لكونه إن مل يل القضاء وليه من ال حتل واليته، 

كان القضاء بيد من ال حيل بقاؤه عليه وال سبيل إىل عزله إال بتصدي هذا إىل الوالي ، فيتعني وكذلك إن  
عليه التصدي لذلك والأسعي فيه إذا قصد بطلبه حفظ احلقوق وجراين األحكام على وفق الشرع؛ ألن يف 

 حتصيله القيام بفرض الكفاي .

عي يف حتصيله ليأسد خلته، وكذلك إن كان يقصد به : أن يكون فقريا وله عيال، فيجوز له الأسالوجه الثاين
 دفع ضرر عن نفأسه فيباح له أيضا.

: إذا كان هناك عامل خفي علمه عن الناس فلراد اإلمام أن يشهره بوالي  القضاء ليعلم اجلاهل الوجه الثالث
القضاء ليعرف موضع ويفيت املأسرتشد، أو كان هو خامل الذكر ال يعرفه اإلمام وال الناس فلراد الأسعي يف 

 علمه فيأستحب له حتصيل ذلك والدخول فيه هبذه الني .
قال بعضهم: وقد يأستحب ملن مل يتعني عليه ولكنه يرى أنه أهنض به وأنفع للمأسلمني من آخر تواله وهو 

 ممن يأستحق التولي  ولكن مقصر عن هذا.

عالء على الناس فهذا يكره له الأسعي، : أن يكون سعيه يف طلب القضاء لتحصيل اجلاه واالستالوجه الرابع
ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ :ولو قيل إنه حيرم كان وجهه ظاهرا لقوله تعاىل

                                    
 (.29/ 1البهج  يف شرح التحف  ) 1
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ويكره أيضا إن كان غنيا عن أخذ الرزق على القضاء وكان   ٨٣القصص:  چۈئ  ۈئ  ۆئۇئ  ۆئ
 مشهورا ال حيتاج أن يشهر نفأسه وعلمه ابلقضاء.

يأسعى يف طلب القضاء وهو جاهل ليس له أهلي  القضاء، أو يأسعى فيه وهو من أهل : أن الوجه اخلامس
العلم لكنه متلبس مبا يوجب فأسقه، أو كان قصده ابلوالي  االنتقام من أعدائه أو قبول الرشوة من اخلصوم 

 .1«وما أشبه ذلك من املقاصد، فهذا حيرم عليه الأسعي يف القضاء

لقضاء على ثالث  أضرب؛ منهم من ال جيوز له الدخول فيه، وهو من ال والناس يف ا»وقال ابن قدام : 
 ...حيأسنه، ومل جتتمع فيه شروطه

ومنهم، من جيوز له، وال جيب عليه، وهو من كان من أهل العدال  واالجتهاد، ويوجد غريه مثله، فله أن يلي 
كالم أمحد، أنه ال يأستحب له القضاء حبكم حاله وصالحيته، وال جيب عليه؛ ألنه مل يتعني له. وظاهر  

الدخول فيه؛ ملا فيه من اخلطر والغرر، ويف تركه من الأسالم ، وملا ورد فيه من التشديد والذم، وألن طريق  
 ...الأسلف االمتناع منه والتوقي

الثالث: من جيب عليه، وهو من يصلح للقضاء، وال يوجد سواه، فهذا يتعني عليه؛ ألنه فرض كفاي ، ال 
ى القيام به غريه فيتعني عليه، كغأسل امليت وتكفينه. وقد نقل عن أمحد ما يدل على أنه ال يتعني يقدر عل

 عليه، فإنه سئل: هل أيمث القاضي إذا مل يوجد غريه؟ قال: ال أيمث.

فهذا حيتمل أنه حيمل على ظاهره، يف أنه ال جيب عليه، ملا فيه من اخلطر بنفأسه، فال يلزمه اإلضرار بنفأسه 
غريه، ولذلك امتنع أبو قالب  منه، وقد قيل له: ليس غريك. وحيتمل أن حيمل على من مل ميكنه القيام  لنفع

 .2«ابلواجب، لظلم الأسلطان أو غريه؛ فإن أمحد قال: ال بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس

 

 

                                    
 (. 10معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام )ص:  1
 (.33/ 10املغين البن قدام  ) 2
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 الشروط الواجب توفرها يف من يتوىل القضاءاملطلب الثاين: 
على طريق  املتقدمني يف  ؛شروطا جممل  ملن يتصدى ملنصب القضاء أهل العلممن تقدَّم من ذكر 

عن هذه الشروط كالما موّسعا ابلتفصيل، بعدهم وتكلم الفقهاء  ختصار وعدم التطويل والتفصيل،اال
 والتفريع على ما ذكره األوائل، والتعليل لكل شرط.

« ابب: مىت يستوجب الرجل القضاء»فقد عقد اإلمام البخاري اباًب يف شروط القاضي ترجم له بقوله: 
، كانت  ً ل  ص  مخس إذا أخطل القاضي منهن خ  ر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: "وقال مزاحم بن زف» فيه: ذكر
 .1«"العلمال عن ؤو ليبا، عاملا، سما، حليما، عفيفا، ص  ه   : أن يكون ف  م  ص  فيه و  

 ( ل  ص  )خ  »على ما استدل به البخاري قوله:  -يف طبعته للصحيح– امصطفى الُبغجاء يف تعليق الدكتور 
ما( صيغ  مبالغ  من الفهم. )عفيفا( يتنزه عن القبائح ويكف عن احلرام. ه  صف . )وصم ( عيب وعار. )ف  

اهلوى ويأستخلص احلق ممن هو عليه وال )صليبا( من الصالب  أي قواي شديدا يقف عند احلق وال مييل مع 
 .«.( كثري الأسؤال عنه واملذاكرة له مع العلماء.)سؤوال.. يتهاون فيه

قوله: صليبا، يريد الصالب  ىف إنفاذ احلق حىت ال خياف ىف هللا لوم  الئم وال يهاب ذا : »الطَّ ابن ب  قال 
 .2«والصغري ىف احلق سواء ى، والكبريسلطان أو ذا مال وعشرية وليكن عنده الضعيف والقو 

قوله عاملا سئوال عن العلم هي خصل  واحدة أي يكون مع ما يأستحضره من العلم مذاكرا »قال ابن حجر: 
وهذا األثر وصله سعيد بن منصور يف الأسنن عن عباد  .له غريه الحتمال أن يظهر له ما هو أقوى مما عنده

 .3«بن عباد وحممد بن سعد يف الطبقات عن عفان كالمها قال حدثنا مزاحم بن زفر

وذكر فيه هذا األثر عن  «: كيف ينبغي للقاضي أن يكون؟اببُ » "مصنفه"وترجم عبد الرزاق الصنعاين يف 
ال ينبغي أن يكون قاضيا حىت تكون فيه مخس، »زيز: قال عمر بن عبد الع عمر بن عبد العزيز بلفظ:

                                    
(.  9/67صحيح البخاري، كتاب االحكام، ابب: مىت يأستوجب الرجل القضاء. )  1  
 (.236/ 8) ،شرح صحيح البخارى 2
 (.149/ 13) ،فتح الباري البن حجر 3
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حليما عن  ،1ع  ث  أيتهن أخطلته كانت فيه خلال، يكون عاملا مبا كان قبله، مأستشريا ألهل العلم، ملغيا للرَّ 
 .2«اخلصم، حمتمال لالئم 

أن يلي  ال ينبغي»عمران قال: قال عمر بن اخلطاب: عن عبد هللا بن وذكر يف الباب آاثرا أخرى منها: 
إال رجل فيه أربع خالل: اللني يف غري ضعف، والشدة يف غري عنف،  -يعين أمر الناس  -هذا األمر 

: أيضاعنه و  .إن سقطت واحدة منهن فأسدت الثالثواإلمأساك يف غري خبل، والأسماح  يف غري سرف، ف
مر هللا إال رجل يتكلم بلأسانه  وال يقيم أ .ع املطامعال يقيم أمر هللا إال من ال يصانع، وال يضارع، وال يتب
 .3«يقول: ال يطمع فيضعف .كلم ، ال ينقص غربه، وال يطمع يف احلق على حدته

قال مالك: وال يأستقضى من ليس بفقيه. وذكر ابن حبيب، عن مالك أنه قال: إذا »: ابن بطالقال 
فعقل وورع؛ ألنه  يكن علم  اجتمع ىف الرجل خصلتان رأيت أن يوىل: الورع والعلم. قال ابن حبيب: فإن مل 

  .4«علم وجده، وإن طلب العقل مل جيدهابلورع يقف، وابلعقل يأسلل، وإذا طلب ال

 والتعليل هلا، فمن ذلك: لوا يف ذكر شروط تويل القضاءأما الفقهاء فقد فصّ 

وينفذ هبا وال جيوز أن يقلد القضاء إال من تكاملت فيه شروطه اليت يصح معها تقليده، »: 5قال املاوردي
 حكمه، وهي سبع :

أن يكون رجال، وهذا الشرط جيمع صفتني: البلوغ والذكوري ، فلما البلوغ فإن غري  :فالشرط األول منها
 البالغ ال جيري عليه قلم وال يتعلق بقوله على نفأسه حكم، وكان أوىل أن ال يتعلق على غريه حكم.

 علق بقوهلن أحكام.وأما املرأة فلنقص النأساء عن رتب الوالايت وإن ت

                                    
بي  الر ث ُع ابلتحريك: الطمُع واحل رُص الشديُد. وقد ر ث ع  ابلكأسر يـ ر ث ُع رثعا، فهو راثع ورثع. انظر: الصحاح اتج اللغ  وصحاح العر  1
(3 /1216.) 
 (.298/ 8مصنف عبد الرزاق الصنعاين، كتاب البيوع، ابب: كيف ينبغي للقاضي أن يكون؟ ) 2
 (.299-298/ 8البيوع، ابب: كيف ينبغي للقاضي أن يكون؟ )مصنف عبد الرزاق الصنعاين، كتاب  3
 (.235/ 8شرح صحيح البخارى البن بطال ) 4
 (. بتصرف.112-110األحكام الأسلطاني  )ص:  5
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: وهو جممع على اعتباره، وال يكتفى فيه ابلعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه والشرط الثاين
ابملدركات الضروري ، حىت يكون صحيح التمييز، جيد الفطن ، بعيدا عن الأسهو والغفل ، يتوصل بذكائه إىل 

 إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل.

نقص العبد عن والي  نفأسه مينع من انعقاد واليته على غريه؛ وألن الرق ملا  : احلري ؛ ألنوالشرط الثالث
منع من قبول الشهادة كان أوىل أن مينع من نفوذ احلكم وانعقاد الوالي ، وكذلك احلكم فيمن مل تكمل 

م الوالي  حريته من املدبر واملكاتب، ومن رق بعضه، وال مينعه الرق أن يفيت، كما ال مينعه الرق أن يروي بعد
 يف الفتوى والرواي .

ڦ  ڦ    ڄ  چ سبحانه وتعاىل: -: اإلسالم لكونه شرطا يف جواز الشهادة مع قول هللا والشرط الرابع

وال جيوز أن يقلد الكافر القضاء على املأسلمني وال على  141النأساء: چڄ   ڄ  ڄ  ڃ
 الكفار.

والعدال  أن يكون صادق اللهج  ظاهر األمان ، عفيفا : العدال ، وهي معتربة يف كل والي ، والشرط اخلامس
 .عن احملارم، متوقيا املآمث، بعيدا من الريب، ملموان يف الرضا والغضب، مأستعمال ملروءة مثله يف دينه ودنياه

: الأسالم  يف الأسمع والبصر؛  ليصح هبما إثبات احلقوق، ويفرق بني الطالب واملطلوب، والشرط السادس
فلما سالم  األعضاء فغري ... ومييز املقر من املنكر؛ ليتميز له احلق من الباطل، ويعرف احملق من املبطل، 

وإن كانت الأسالم  من معتربة فيه وإن كانت معتربة يف اإلمام ، فيجوز أن يقضي وإن كان مقعدا ذا زمان ، 
 اآلفات أهيب لذوي الوالي .

لى علم أصوهلا واالرتياض : أن يكون عاملا ابألحكام الشرعي  وعلمه هبا يشتمل عوالشرط السابع
 .«بفروعها

 :«ابب يف شروط صحة والية القضاء»: اع، املعروف ابلرصَّ حممد بن قاسم األنصاريقال و 

 ".كونه حرا مأسلما ابلغا ذكرا عاقال واحدا: "فيما حصله عن ابن رشد  -رمحه هللا  - 1قال»

                                    
 أي: ابن عرف .  1
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" أخرج به العبد فإنه ال تنعقد له والي  القضاء وكذلك الصيب وكذلك املرأة وكذلك من ال عقل قوله "حرا 
ه وتعدده مانع قوله " واحدا " أشار به إىل أن القاضي من شرط صح  واليته احتاد...  له وكذلك الكافر

 .1«ألن مانع التعداد إمنا هو خوف تناقضهما ...من انعقاد الوالي  له 

  ".كونه مسيعا بصريا متكلما عدال"  أضاف ابن عرف  من شروط القاضي:مث

قوله مسيعا أخرج به األصم والبصري أخرج به األعمى واملتكلم أخرج به األبكم والعدل أخرج  »قال الشارح: 
ما غري العدل فما مضى من أحكامه فهو ماض تنعقد معه الوالي  على قول أصبغ ال على به الفاسق فل

املشهور واملشهور أن العدال  شرط يف الوالي  ومل يذكر اآلمدي اخلالف فيه وأما العلم فاختلف فيه فقيل من 
ه وهللا سبحانه املقلد وغري  القأسم األول وقيل من الثاين وقيل من الثالث وأتمل ما ذكر هنا من والي 

 .2«أعلم

بـ ي يتقال  العدال  يف اإلمام ، واإلمارة، والقضاء، شرط األولوي ، ال شرط » :حممود بن إمساعيل اخل ري 
 3«الصح .

سالم والأسمع ل العلم ومل يذكرها األوائل، مثل احلري  واإلخر من أهوالشروط اليت ذكرها من أت
احلقيق  معلوم  لديهم ب د ه يًّا، وال يشك يف شرطّيتها أحد، والبصر، وما إىل ذلك من الشروط، هي يف 

فذكروا من شروط القضاء الشروط الزائدة على احلد األدىن الواجب توفرها يف كل من يلي عمال من 
اختيار القاضي، أو عند أو الشروط اليت ال بد أن تكون يف القاضي ابتداء عند قصد  األعمال الشرعي ،
 ناك أكثر من واحد يصلح للقضاء.املفاضل  إن كان ه

 وأبوط اليت فّرعها الفقهاء املتلخرون، ومن ذلك ما ذكره ويف سريهتم جند اعتبارهم لكل الشر  
: -بعد كالم عن اتريخ القضاء يف اإلسالم-قال  ،هللا النباهي املالقي األندلأسي احلأسن علي بن عبد

فاشتدوا يف شلن القضاء، وختريوا لألعمال الشرعي  صدور إىل أن ظهر بنو العباس؛ فظفروا ابمللك، »...
العلماء. فدعوا مالك بن أنس، وابن أيب ذئب، وأاب حنيف  للقضاء: فلما مالك، فاحتج أبن قال: إين رجل 

يف النأسب،  كُ ر  ش  حمدود، وال يصلح أن يلي القضاء حمدود. واحتج ابن أيب ذئب أبن قال: إين قرشي؛ ومن ي  

                                    
 (.441-440)ص:  ، للرصاع،شرح حدود ابن عرف  1
 (.441)ص:  املصدر نفأسه، 2
 (.248اة واألمراء )ص: الدرة الغراء يف نصيح  الأسالطني والقض 3
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وقال أبو حنيف : إين ملويل؛ وال يصلح أن يلي القضاء موىل. فاحتج كل واحد ، يف احلكم ك  ر  ش  ي  ال ينبغي أن 
   .1«اهم من حمن  القضاءفمبا علم هللا صدق نيته فيه؛ فعا منهم

 : أقوال أهل العلم يف ذم تويل القضاءثالثاملطلب ال
الواحد منهم يهرب من بلده خوفا إتفق األئم  من الأسلف على ذم القضاء ومن يتواله، فقد كان 

ملا و  3 «هلربت -أي لطلب القضاء - لو أرسل إيل: »قال 2جابر بن زيد من إكراهه على تويل القضاء، فعن
للقضاء فهرب حىت أتى الشلم فوافق ذلك عزل قاضيها فهرب  4أبو قالب كر مات عبد الرمحن بن أذين  ذُ 

وجدت مثال للقاضي العامل إال مثل رجل سابح وقع يف حبر،  ما»حىت أتى اليمام  فقيل له يف ذلك فقال: 
  .5«فكم عأسى يأسبح حىت يغرق

كتب اخلليف  »: قاليونس بن عبد األعلى وكان منهم من تظاهر ابجلنون ليعفى من القضاء، فعن 
ن كثري األسدي؛ قال: عباد بوعن  .6« البيت ، ولزم ر فجنن نفأسهإىل عبد هللا بن وهب يف قضاء مص

رأيت القاسم بن الوليد اهلمداين وأرسل إليه يوسف بن عمر يوليه القضاء فرأيته »أخي؛ قال:  أخربين محاد
 .7«على يوسف قال: هذا جمنون! أخرجوهيكحل عينيه ابلزيت، وجيز حليته؛ فلما دخل 

                                    
 (.24اتريخ قضاة األندلس )ص:  1
جابر بن زيد األزدي البصري، أبو الشعثاء: اتبعي فقيه، من األئم . من أهل البصرة. أصله من ُعمان. صحب ابن عباس. وكان  2

هـ. 93أهل العراق. تويف سن  من حبور العلم. ويف كتاب الزهد لإلمام أمحد: ملا مات جابر ابن زيد قال قتادة: اليوم مات أعلم 
 (.104/ 2انظر: األعالم للزركلي )

 (.543/ 4مصنف ابن أيب شيب ، كتاب البيوع واألقضي ، ابب يف القضاء وما جاء فيه. ) 3
ب  اجل ر مي، عبد هللا بن زيد بن عمرو اجلرمي: عامل ابلقضاء واألحكام، انسك، من أهل البصرة. أرادوه على القض 4 اء. أ بُو ق ال 

 (.88/ 4هـ. انظر: األعالم للزركلي )104فهرب إىل الشام، فمات فيها. وكان من رجال احلديث الثقات. تويف 
 (.243/ 1) ،لراغب األصفهاىن، لحماضرات األدابء وحماورات الشعراء والبلغاء 5
أعماهلا ملن رأى من نفأسه ضعفا ، أو رأى كتاب آداب القاضي، ابب كراهي  اإلمارة ، وكراهي  تويل  الأسنن الكربى للبيهقي، 6

 (.169/ 10فرضها عنه بغريه ساقطا. )
 (.26/ 1) ، حملمد بن خلف البغدادي امللقب بـ"وكيع"،أخبار القضاة 7
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 املتوكلُ  جعفرُ  وىل» القاضي يونس قال:وكان منهم من أُكره على تويل القضاء وُسجن ألجله، فعن 
 .1«بعد أن سجنه على إابي  ذلك زماانقضاء مصر،  بن مأسكني احلارث  

قال محيد بن استعمل املعاريض والتوري  للتخلص من هذا العمل،  لتويل القضاء من العلماء وأغلب من دعي
ملا جيء بعبد هللا بن إدريس وحفص بن غياث ووكيع ابن اجلراح إىل أمري املؤمنني هارون الرشيد »الربيع: 

ليوليهم القضاء دخلوا عليه، فلما ابن إدريس فقال: الأسالم عليكم، وطرح نفأسه كلنه مفلوج، فقال هارون: 
أتصرف هبا منذ سن ، ووضع  خذوا بيد الشيخ، ال فضل يف هذا؛ وأما وكيع فقال: وهللا اي أمري املؤمنني ما

 .2«لوال غلب  الدين والعيال ما وليتإصبعه على عينه، وعىن إصبعه، فلعفاه؛ وأما حفص بن غياث فقال: 

ما تيأسر من أقواهلم وأحواهلم ما يدل على ذم القضاء والتحدير والرتهيب من  املطلبوسلذكر يف هذا 
 .الدخول فيه

قال عن و  .يوخ واضح  الدالل  على جالل  القضاء وندور الأسالم  فيهالرواايت وأقوال الش» :ابن عرف قال 
 .4«ها خطرا السيما إذا مجعت إليها الصالةجلّ  أقدرا و  ططاخلُ القضاء من أعظم  3 ُ طَّ خُ  :ابن سهل

وفيه خطر عظيم ووزر كبري ملن مل يؤد احلق فيه، ولذلك كان الأسلف، رمح  هللا »قال ابن قدام  املقدسي: 
 .5«المتناع، وخيشون على أنفأسهم خطرهميتنعون منه أشد اعليهم، 

 

 

                                    
 (.24اتريخ قضاة األندلس )ص:  1
 (.198/ 2) ،بن خلكان، الوفيات األعيان 2
 (.26/ 3انظر: معجم ديوان األدب )اخلُطَُّ : األمُر، يُقال: جاء ويف ر أسه ُخطَّ  .  3
 (.249/ 1بدائع الأسلك يف طبائع امللك ) 4
 (.33/ 10املغين البن قدام  ) 5
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، وهو عبد اببن غامنوملا امتنع ابن فروخ من القبول خلط  القضاء، وأشار »... :"اتريخ قضاة األندلس"ويف 
، وهو ابن اثنني 171، تقدم من قبل هارون الرشيد إبفريقي ، وذلك يف رجب سن  1هللا بن عمر ابن غامن

 2.«سن ، يف حياة مالك. وملا بلغته واليته، قال: ما ذلك خبري لهوأربعني 

أيدخل الرجل يف القضاء »محاد بن إسحاق املوصلي، عن أبيه؛ قال: قال: رجل لعبد هللا ابن املبارك:  وعن
كو  نـ  إذا كان أ   .؟ قال: نعمحأسب 

3»4.  

ملا ويل شريك القضاء »: قال بن ميانحيىي عن  يف ترمج  شريك بن عبد هللا القاضي وذكر اخلطيب البغدادي
أكره على ذلك، وأقعد معه مجاع  من الشرط حيفظونه، مث طاب للشيخ فقعد من نفأسه، فبلغ الثوري أنه 

مث قال: اي أاب عبد هللا، هل من  قعد من نفأسه، فجاء فرتاءى له، فلما رأى الثوري قام إليه فعظمه وأكرمه.
وذكر – عندك من العلم ما جيزيك، قال: أحببت أن أذكرك هبا حاج ؟ قال: نعم مأسلل ، قال: أوليس

: أنت كان عذرك حيث كان الشرط حيفظونك، اليوم أي عذر لك؟ قال: اي أاب عبد هللا، له قال مث -مأسلل 
  أكلمك؟ قال: ما كان هللا لرياين أكلمك أو تتوب، قال: ووثب فلم يكلمه حىت مات.

 .5«مل يفأسدوه وكان إذا ذكره قال: أي رجل كان لو

وقد امتنع أغلب من ُدعي من املتقدمني لتويل القضاء، فُلكره من أُكره منهم عليه من طرف اخللفاء والوالة، 
وامتناعهم إنكار منهم ابلفعل، وذم بلأسان احلال للقضاء. واإلكراه اترة يكون إكراها مباشرا ابحلبس 

 النماذج اليت تدل على ذلك:والتعذيب، واترة يكون ابلتهديد والتخويف، وهذه بعض 

كان شريك من رجال أهل الكوف  فدعاه أبو جعفر املنصور فقال: إين أريد »: شريك بن عبد هللا القاضي
أن أوليك قضاء الكوف . فقال: أعفين اي أمري املؤمنني. فقال: لأست أعفيك. قال: أنصرف يومي هذا 

                                    
عبد هللا بن عمر بن غامن بن شرحيبل الرعييّن، أبو عبد الرمحن: قاض فقيه ورع، من سكان إفريقي . دخل الشام والعراق يف طلب  1

هـ فاستمر قاضيا إىل أن مات يف القريوان. أخباره كثرية. وكان من الثقات. مجع 171إفريقي  سن  العلم. وواله هارون الرشيد قضاء 
 (.109/ 4هـ. انظر: األعالم للزركلي )190ما مسعه من اإلمام مالك بن أنس يف كتاب مسي " ديوان ابن غامن ". تويف سن  

 (.25اتريخ قضاة األندلس )ص:  2
ق، واألنـ و ُك: األمح ُق، و مجعه: النـَّو ك ى.قال اللَّيث»قال األزهري:  3  (.208/ 10هتذيب اللغ  )« : النُّوُك: احلُم 
 (.34/ 1أخبار القضاة ) 4
 (.384/ 10اتريخ بغداد ) 5
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خترج فتغيب عين. وهللا لئن فعلت ألقدمن على مخأسني من وأعود فريى أمري املؤمنني رأيه. قال: إمنا تريد أن 
أبو  قومك مبا تكره. فلما مسع شريك ميينه عاد إليه ومل يتغيب. فواله قضاء الكوف  فلم يزل عليها حىت مات

 .1«جعفر وويل املهدي فلقره على القضاء مث عزله

القضاء؛ فامتنع  إىل أيب جعفر ليوليهخبالد بن أيب عمران  يءأيب عاصم؛ قال: جعن : »خالد بن أيب عمران
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    چ عه؛ وقال: أنت عاص؛ فقال له خالد إن هللا يقول:مسعليه؛ فتهدده وأ

فلم يأسمهن عصاة حيث أبني محل  ٧٢األحزاب:  چې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ
فقال: اخرج فال ترى مين خريا؛  ٧٢األحزاب:  چۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئائ   ەئچ  األمان ، وقال:

فلما أصحر إذا هو برجل حأسن الوجه والثوب، طيب الريح؛ فقال له خالد: ساءك ما خاطبك به هذا؟ 
 .2«مل يكن هلل فيه حاج  نبذه إليهم قال: نعم؛ قال: أما علمت أن العبد إذا

فلراده على والي  القضاء، فلىب أخذ ابن هبرية أاب حنيف ، »القاسم بن معن، قال: عن : اإلمام أبو حنيفة
فحبأسه، فقيل أليب حنيف : إنه حلف أن ال خيرجك حىت تلي له، وإنه يريد بناء، فتول له عد اللنب، فقال: 

 .3«لو سللين أن أعد له أبواب املأسجد مل أفعل

بو حنيف  عندان أ :خرىأمرة حيىي قال و  .وكان ال يكذب ،بو حنيف  ال أبس بهأكان : »حيىي بن معنيقال و 
 .4«ن يكون قاضياأضاء فلىب ولقد ضربه ابن هبرية على الق ،هل الصدق ومل يتهم ابلكذبأمن 

 .5...«دخل فيه كرهاً بهان، أُ أص كان على قضاء »قال أبو نعيم األصبهاين:  :الكويف عبد هللا بن خالد

 

 

                                    
 (.355/ 6) ، البن سعد،الطبقات الكربى 1
 (.27/ 1أخبار القضاة ) 2
  (.25)ص:  ، للذهيب،مناقب اإلمام أيب حنيف  وصاحبيه 3
 (.79/ 1رواي  ابن حمرز ) -خ ابن معني اتري 4
 (.242/ 2طبقات احملدثني أبصبهان والواردين عليها ) 5
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 أقوال أهل العلم يف فضل القضاء: رابعاملطلب ال
كالم كالمهم، خاص  بني    بنييظهر من تتبع كالم أهل العلم حول القضاء أن هناك تعارضا 

القضاء  املتقدمني وعباراهتم ذمُّ أكثر واملتلخرين منهم؛ ففي كالم  ممن بعد الصحاب  أصحاب القرون األوىل
الكالم عن القضاء،    يفاملتلخرين خ فَّت اللهج وعندمطلقا، واملبالغ  يف التحذير منه، والتشديد يف ذلك، 

يف كالمهم، وسلذكر يف هذا املطلب ما وقفت عليه من أقوال   يناملعهود   تلك الشدة والذم املطلق عدومل ت
إن شاء   ، ليتضح األمر، ويتبنيَّ املوقف الصحيحأقوال الذَّامني له بعدما ذكرت شيئا من، يف فضل القضاء

 هللا تعاىل.

ما أشرت إليه من شدة عند املتقدمني يف التحذير من القضاء، وقد الحظ مجع من أهل العلم 
فبيَّنوا أن كالمهم حممول على نوع معني من القضاة ممن دخل فيهم وليس له األهلي  لذلك، أو من كان 
عوان للظلم  على ظلمهم، أو اغرت ابلدنيا فتنازل عن شيء من دينه ألجل حتصيل شيء منها، أو غري 

ابألدل  من القرآن والأسن   ابن فرحون املالكي قد صرَّح بنقد كالم املتقدمني، وبنيَّ ذلك. إال أين وجدت 
   .  فضل القضاء، وأن هذه الفضائل الثابت  له تتعارض مع ما قيل فيه من ذم 

اعلم أن أكثر املؤلفني من أصحابنا وغريهم ابلغوا يف الرتهيب والتحذير من الدخول يف »قال ابن فرحون: 
ضاء، وشددوا يف كراهي  الأسعي فيها، ورغبوا يف اإلعراض عنها والنفور واهلرب منها، حىت تقرر يف والي  الق

أذهان كثري من الفقهاء والصلحاء أن من ويل القضاء فقد سهل عليه دينه وألقى بيده إىل التهلك ، ورغب 
منه، والواجب تعظيم عما هو األفضل، وساء اعتقادهم فيه، وهذا غلط فاحش جيب الرجوع عنه والتوب  

مت الأسموات واألرض، هذا املنصب الشريف ومعرف  مكانته من الدين، فبه بعثت الرسل وابلقيام به قا
أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص جاء من حديث ابن مأسعود عن النيبيباح احلأسد عليها، فقد  من النعم اليت ملسو هيلع هللا ىلص وجعله النيب

يف احلق، ورجل آاته هللا احلكم  فهو يقضي  ال حأسد إال يف اثنني رجل آاته هللا ماال فأسلطه على هلكته»
 هل تدرون من الأسابقون :قال ملسو هيلع هللا ىلص أنه» -رضي هللا تعاىل عنها  -  وجاء حديث عائش .1«هبا ويعمل هبا

الذين إذا أعطوا احلق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وإذا  :هللا ورسوله أعلم، قال :إىل ظل هللا يوم القيام ؟ قالوا

                                    
ومأسلم،  «. فهو يقضي هبا ويعلمها» (. بلفظ:62/ 9صحيح البخاري، كتاب األحكام، ابب أجر من قضى ابحلكم ، ) 1

تعلم حكم  من فقه أو غريه فعمل هبا وعلمها، ابب فضل من يقوم ابلقرآن ويعلمه وفضل من  كتاب صالة املأسافرين وقصرها،
(1 /559.)  
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سبع  يظلهم هللا حتت ظل »ويف احلديث الصحيح  1«حكموا للمأسلمني حكموا كحكمهم ألنفأسهم
 احلديث، فبدأ ابإلمام العادل. 2«عرشه
 .3«...املقأسطون على منابر من نور يوم القيام  » :ملسو هيلع هللا ىلص وقال

فلي  ٤٢املائدة:  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ قال هللا تعاىل: 
 شرف أشرف من حمب  هللا تعاىل.

اجلهال  واعلم أن كل ما جاء من األحاديث اليت فيها ختويف ووعيد فإمنا هي يف قضاء اجلور للعلماء أو 
 .4«م، ففي هذين الصنفني جاء الوعيدالذين يدخلون أنفأسهم يف هذا املنصب بغري عل

عظيم ملن قوي على القيام به، وأداء احلق فيه، ولذلك جعل هللا فيه أجرا مع وفيه فضل »وقال ابن قدام : 
اخلطل، وأسقط عنه حكم اخلطل، وألن فيه أمرا ابملعروف، ونصرة املظلوم، وأداء احلق إىل مأستحقه، وردا 

 ولذلك تواله للظامل عن ظلمه، وإصالحا بني الناس، وختليصا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب؛
 .5«من قاضيا، وبعث أيضا معاذا قاضياواألنبياء قبله، فكانوا حيكمون ألممهم، وبعث عليا إىل الي ملسو هيلع هللا ىلص النيب

دلت النصوص الشرعي  على أن يف القضاء فضال عظيًما ملن قوي على القيام » :حممد رأفت عثمانوقال 
أجرا مع اخلطل، وأسقط عنه  من أن هللا عز وجل جعل فيه ملسو هيلع هللا ىلص احلق، من ذلك ما بينه رسول هللابه وأداء 

إذا حكم احلاكم "يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص أنه مسع رسول هللا -ضي هللا عنهر -حكم اخلطل، فعن عمرو بن العاص 
وقد أمجع علماء املأسلمني على أن . 6"طل فله أجرفاجتهد، مث أصاب، فله أجران، فإذا حكم واجتهد مث أخ

                                    
 (.440/ 40.  )24379مأسند أمحد، حديث رقم:  1
(. ومأسلم، كتاب الزكاة، ابب فضل 133/ 1صحيح البخاري، كتاب األذان، ابب من جلس يف املأسجد ينتظر الصالة، ) 2

 (.715/ 2إخفاء الصدق ، )
 (.1458/ 3  اإلمام العادل، وعقوب  اجلائر، )صحيح مأسلم، كتاب اإلمارة، ابب فضيل 3
 (. بتصرف. 13-12/ 1تبصرة احلكام يف أصول األقضي  ومناهج األحكام ) 4
 (.32/ 10املغين البن قدام  ) 5
 (7متفق عليه، تقدم خترجيه )ص:  6
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اجلاهل فهو آمث جبميع أحكامه، حىت إن وافق حكمه هذا األجر يف احلاكم إذا كان عاملا جمتهدا، أما 
 .1«؛ ألن اإلصاب  يف أحكامه اتفاقي الصواب، وأحكامه كلها مردودة عند بعض العلماء

خلص فيه القاضي وقصد إذا أ -عز وجل-والقضاء يعد من أعمال الطاعات والتقرب إىل هللا »وقال أيضا: 
 .2«به وجه هللا

يف القضاء قوله:  -رضي هللا عنهما-يف كتاب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري عند البيهقي وجاء 
، فمن خلصت نيته يف احلق، ولو كان القضاء يف مواطن احلق يوجب هللا له األجر، وحيأسن به الذخرفإن »

تبارك وتعاىل ال  على نفأسه كفاه هللا ما بينه وبني الناس، ومن تزين هلم مبا ليس يف قلبه شانه هللا، فإن هللا
 .3«يقبل من العبادة إال ما كان له خالصا، وما ظنك بثواب غري هللا يف عاجل رزقه، وخزائن رمحته؟

بـ ي يت وقال القضاة ثالث : اثنان يف الأسالم: "و  الصالة النيب عليهبعد ذكر حديث  حممود بن إمساعيل اخل ري 
الدخول يف القضاء، إذا كان وراءه يف البلد من  إمنا يأستحب التحرز عن»...": النار، وواحد يف اجلن 

 .4«ه حينئذ حترزه عن القضاء ال خيتليصلح للقضاء، ألن

 

 

 

 

 

                                    
 (.17النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي )ص:  1
 (.18املصدر نفأسه )ص:  2
 (.252/ 10تاب الشهادات، ابب: ال حييل حكم القاضي على املقضي له ، واملقضي عليه. )، ك الأسنن الكربى 3
 (.247الدرة الغراء يف نصيح  الأسالطني والقضاة واألمراء )ص:  4



 الثايناملبحث    
 .اشتغال الراوي ابلقضاء من الناحية احلديثية

 
 .األحاديث املرفوعة يف القضاء املطلب األول:
 من اشتغل من الصحابة ابلقضاء. :املطلب الثاين

 ة الذين اشتغلوا ابلقضاء ممن دونالروا املطلب الثالث:
   الصحابة.                   
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 املبحث الثاين: اشتغال الراوي ابلقضاء من الناحية احلديثية
من  لة الطعن يف الرواة الذين اشتغلوا ابلقضاء مسألة مطروقة عند احملدثني، فقد جاء إن مسأ

كالمهم ما فيه ذٌم هلم، وتنفري وهنٌي عن الكتابة عنهم، وكل ذلك يندرج يف ابب اجلرح اجململ، والذي البد 
أن  فكان من املتَأك ِّدواألسباب الدافعة إليه،  ،وحقيقته ،ملن يشتغل بعلم احلديث أن يقف على تفسريه

 هذا املبحثِّ يف ح، ومرتبته، ونوعه. و املسالة من الناحية احلديثية، ليتَّضح بذلك حكم هذا اجلر ندرس 
  سنتطرَّق إىل ذلك عرب ثالثة مطالب.

 األحاديث املرفوعة يف القضاءاملطلب األول: 
، وملا له من حبال من األحوال ستغناء عنهار الشرعية اليت ال ميكن للناس االيعترب القضاء من األمو 

تبني شيئا من أحكامه وما يتعلق به، وحنن إبذن هللا  أحاديثابلغة فقد جاء يف السنة النبوية جمموعة أمهية 
 .ملسو هيلع هللا ىلصىل النيب إذاكرون ما وجدانه من ذلك مرفوعا  طلبيف هذا امل -وجل عز–

 
إمنا أان بشر وإنكم »قال:  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمعن أم سلمة رضي هللا عنها:  احلديث األول:

ختتصمون إيل، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، فأقضي على حنو ما أمسع، فمن قضيت له 
 .1«من حق أخيه شيئا، فال أيخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار

ن ال عبد الرمحن بن أيب بكرة، قال: كتب أبو بكرة إىل ابنه، وكان بسجستان، أب: عن الثايناحلديث 
 .2«ال يقضني حكم بني اثنني وهو غضبان»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص تقضي بني اثنني وأنت غضبان، فإين مسعت النيب 

حدثنا حممد بن حسان السميت، حدثنا خلف بن خليفة، عن أيب هاشم، : قال أبو داود: الثالثاحلديث 
واحد يف اجلنة، واثنان يف النار، فأما الذي يف  ؛القضاة ثالثة»قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النيب 

                                    
(. ومسلم، كتاب األقضية، ابب احلكم ابلظاهر، 69/ 9صحيح البخاري، كتاب األحكام، ابب موعظة اإلمام للخصوم، ) 1

 (.69/ 9ابحلجة. )واللحن 
(. وأخرجه مسلم، كتاب األقضية، 65/ 9صحيح البخاري،كتاب األحكام، ابب: هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان، ) 2

 (.1342/ 3ابب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، )
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اجلنة فرجل عرف احلق فقضى به، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم، فهو يف النار، ورجل قضى للناس 
  .1«على جهل فهو يف النار

قال يف املطامح: هذا التقسيم حبسب الوجود ال حبسب احلكم ومعروف أن مرتبة القضاء » :قال املناوي
روي أن عمر جاءه خصمان  .وقليل ما هم علم بغري هوىشريفة ومنزلته رفيعة ملن اتبع احلق وحكم على 

فعاجلت  فأقامهما فعادا فأقامهما فعادا ففصل بينهما فقيل له فيه فقال وجدت ألحدمها ما مل أجد لصاحبه
 .2«نفسي حىت ذهب ذلك

وفيه التحذير من احلكم جبهل أو خبالف احلق مع معرفته به. والذي يف احلديث أن »وقال الصنعاين: 
الناجي من قضى ابحلق عاملا به؛ واالثنان اآلخران يف النار. وفيه أنه يتضمن النهي عن تولية اجلاهل 

 .3«لغري اجملتهد أن يتقلد القضاء وال جيوز لإلمام توليتهالقضاء. قال يف خمتصر شرح السنة: إنه ال جيوز 
يف هذا احلديث أعظم وازع للجهلة عن الدخول يف هذا املنصب الذي ينتهي ابجلاهل »وقال الشوكاين: 

واجلائر إىل النار. وابجلملة فما صنع أحد بنفسه ما صنعه من ضاقت عليه املعايش فزج بنفسه يف القضاء 
وأموال األرامل واأليتام ما حيول بينه وبني دار السالم مع جهله ابألحكام أو جوره على احلطام  لينال من

 .4«من قعد بني يديه للخصام من أهل اإلسالم

حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد األعلى بن عامر : : قال أبوبكر بن أيب شيبةالرابعاحلديث 
موسى، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه الثعليب، عن بالل بن أيب بردة بن أيب 

 .5«من سأل القضاء وكل إىل نفسه، ومن جرب عليه نزل عليه ملك فسدده»وسلم: 

                                    
واب األحكام، ابب ما (. وأخرجه الرتمذي يف اجلامع، أب299/ 3سنن أيب داود، كتاب يف األقضية، ابب يف القاضي خيطئ، ) 1

(. والنسائي يف الكربى، كتاب القضاء، ذكر ما أعد هللا تعاىل 6/ 3جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف القاضي، )
 (.167/ 10(. وصححه الشيخ عبد القادر األرنؤوط، انظر: جامع األصول )397/ 5للحاكم اجلاهل، )

 (.538/ 4فيض القدير ) 2
 (.565 /2سبل السالم ) 3
 (.304/ 8نيل األوطار ) 4
، 13302أمحد برقم: رواه (. و 542/ 4مصنف ابن أيب شيبة، كتاب البيوع واألقضية، ابب يف القضاء وما جاء فيه، ) 5
ورواه أبو داود، كتاب األقضية، ابب يف طلب  : إسناده ضعيف.يف حتقيقه للمسند (. وقال الشيخ شعيب األرنؤوط19/221)

 (. 300/ 3القضاء والتسرع إليه، )
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فال ينبغي تولية من طلب القضاء ألن الوالايت أماانت وتصرف يف أرواح اخلالئق » :ابن املوصليقال 
اخليانة وإمنا خيطبها من يريد أكلها ومن ائتمن خائنا على مواضع وأمواهلم فالتسرع إىل األمانة دليل على 

ومن هذه اخلصلة تفسد قلوب الرعااي على ملوكها ألنه إذا . األماانت كان كمن اسرتعى الذئب على الغنم
 .1«اهتضمت حقوقهم وأكلت أمواهلم فسدت نياهتم أطلقوا ألسنتهم ابلدعاء والتشكي

اه عليه أن يدعى إليه فال يرى نفسه أهال لذلك هيبة له وخوفا من الوقوع يف ويف معىن اإلكر » :قال املهلب
احملذور فإنه يعان عليه إذا دخل فيه ويسدد واألصل فيه أن من تواضع هلل رفعه هللا وقال بن التني هو حممول 

مل أن على الغالب وإال فقد قال يوسف اجعلين على خزائن األرض وقال سليمان وهب يل ملكا قال وحيت
 .2«يكون يف غري األنبياء

اي عبد الرمحن بن : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال يل النيب  -رضي هللا عنه- عن عبد الرمحن بن مسرة: اخلامساحلديث 
مسرة، ال تسأل اإلمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت 

 .3«منها فكفر عن ميينك، وأت الذي هو خريعليها، وإذا حلفت على ميني، فرأيت غريها خريا 
أان ورجالن من ملسو هيلع هللا ىلص قال: دخلت على النيب  -رضي هللا عنه- األشعري عن أيب موسى :احلديث السادس

إان ال نويل هذا من سأله، وال من »قومي، فقال أحد الرجلني: أمران اي رسول هللا، وقال اآلخر مثله، فقال: 
 .4«حرص عليه

وأما اخلصلة الثالثة اليت وردت هبا السنة فأال يستعمل السلطان على القضاء واحلكم بني » :ابن املوصليقال 
 -وذكر احلديث  –الناس والوالايت من سأهلا أو حرص عليها ملا يف الصحيحني عن أيب موسى األشعري 

 أغلب فيه دليل على أن من تعاطى أمرا وسولت له نفسه أن يقوم بذلك أن خيذل فيه يف :وقال املهلب 
( مبعىن )من سأهلا وكل إليهاملسو هيلع هللا ىلص وقال  . ألن من سأل اإلمارة ال يسأهلا إال وهو يرى نفسه أهال هلا ،أحواله

                                    
 (.80حسن السلوك احلافظ دولة امللوك )ص:  1
 (.125/ 13فتح الباري البن حجر ) 2
(. وأخرجه مسلم ، كتاب اإلمارة،  ابب 63/ 9صحيح البخاري، كتاب األحكام، ابب من مل يسأل اإلمارة أعانه هللا عليها، ) 3

 (.1456/ 3النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها، )
ابب النهي  (. وأخرجه مسلم، كتاب اإلمارة،9/64صحيح البخاري، كتاب األحكام، ابب ما يكره من احلرص على اإلمارة، ) 4

 (.1456/ 3اإلمارة واحلرص عليها، ) عن طلب 
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أنه مل يعن عليها والتعاطي أبدا مقرون ابخلذالن وأن من دعي إىل عمل فرأى نفسه تقصر عنه وهاب أمر 
 .1«هللا رزقه هللا املعونة وهذا من ابب من تواضع هلل رفعه هللا

وهذا كله يف حق من طلب الوالية ال  :قال الشيخ حمب الدين الطربي ؟مىت جيوز طلب الوالية»مث قال: 
أو خشية حصوهلا يف غري حملها فذلك جائز إن شاء هللا  ،لغرض سواها أما من طلبها لرزق يرزقه عليها

طلب القضاء من واليته يقسم رسول هللا  ويف احلديث دليل على منع من :-رمحه هللا-قال مؤلفه  .تعاىل
وألن من طلبها مل يكن معه من هللا تعاىل عون وكان خمذوال يف واليته   ،أنه ال يوىل هذا األمر أحدا طلبهملسو هيلع هللا ىلص 

وإذا مل يكن معاان من هللا عليها كان عاجزا عنها غري كفؤ هلا ال حمالة وال جيوز توليه غري  ،كما قدمناه
 .2«ا احلريص عليها متهموألن السائل هل ،الكفؤ

من جعل قاضيا بني الناس فقد ذبح »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب  -رضي هللا عنه– عن أيب هريرة: السابعاحلديث 
 3«.بغري سكني

وقيل يف هذا احلديث: إنه مل خيرج خمرج الذم للقضاء، وإمنا وصفه ابملشقة؛ فكأن »قال ابن قدامة املقدسي: 
 4«الذبح. من وليه قد محل على مشقة، كمشقة

)ذبح بغري سكني( معىن هذا الكالم: التحرز من طلب القضاء واحلرص »قال أبو السعادات ابن األثري: 
ك ِّني»عليه، يقول: من تصدَّى للقضاء، فقد تعرض للذبح، فليحذره، وقوله:  حيتمل وجهني، « بغري سِّ

إىل غريه، ليعلم أن الذي أراد به: ما أحدمها: أن الذبح إمنا يكون يف الُعرف ابلسكني، فعدل به عن العرف 
                                    

 (.77السلوك احلافظ دولة امللوك )ص:  حسن 1
 (.79)ص:  املصدر نفسه، 2
(. وأمحد يف املسند، رقم 4/542رواه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب البيوع واألقضية، ابب يف القضاء وما جاء فيه، ) 3

(. وأبو داود يف السنن، كتاب 774/ 2السنن، كتاب األحكام، ابب ذكر القضاة، )(. وابن ماجه يف 52/ 12، )7145
(. والرتمذي يف اجلامع، أبواب األحكام، ابب ما جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه 299/ 3األقضية، ابب يف طلب القضاء، )

(. قال الشيخ عبد القادر 398/ 5حلكم، )(. والنسائي يف الكربى، كتاب األقضية، ابب التغليظ يف ا3/7وسلم يف القاضي، )
 (.166/ 10جامع األصول ) انظر:« وهو حديث صحيح.»األرنؤوط: 

رواه ابن أيب « من جعل على القضاء فقد ذبح بغري سكني»قال علي بن املديين: حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
يث منكاير عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة، ورواه عبد هللا بن ذئب عن عثمان بن حممد األخنسي، وروى عثمان هذا أحاد

جعفر خيالف ابن أيب ذئب يف إسناده. رواه عن األخنسي عن املقربي وعبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة  واحلديث عندي حديث 
 (.73املقربي. انظر: العلل البن املديين )ص:

 (.33/ 10املغين البن قدامة ) 4
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خياف عليه من هالك دِّينه، دون هالك بدنه، والوجه الثاين: أن الذبح: الَوْجء الذي يقع به إراحُة الذبيحة 
ك ِّني، وإذا ذبح بغري السكني: كان ذحبه تعذيباً، فضرب به املثل لذلك،  وخالصها من األمل: إمنا يكون ابلس ِّ

 .1«نهمن الوقوع، وأشد يف التوقي م ليكون أبلغ يف احلذر
من طلب قضاء املسلمني حىت يناله، مث غلب عدله »قال: ملسو هيلع هللا ىلص هريرة، عن النيب : عن أيب الثامناحلديث 

 .2«جوره، فله اجلنة، ومن غلب جوره عدله فله النار
 

  أحاديث موضوعة يف ابب القضاء:
 :-رمحه هللا-قال اإلمام الشوكاين 

  .هو موضوع «.حيشرون مع األنبياء والقضاة مع السالطنيالعلماء » :حديث -1
 ،وكذا سنه مث جعلتين يف أس كنيف إهلي وسيدي عبدتك كذا :حجر إىل هللا فقال 3عج» :حديث -2

 :قلت .هذا حديث منكر :قال متام :قال يف الذيل «.أما ترضى أن عدلت بك عن جمالس القضاة :فقال
  .ال شك يف أنه موضوع خمتلق

 ."فموضع القضاة أننت منك ،اسكيت" :وهكذا حديث شكاية البقاع املنتنة إىل هللا تعاىل فقال -3
 .4موضوع

 

 

 

                                    
 (.166/ 10األصول )جامع  1
(. ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب آداب 299/ 3سنن أيب داود، كتاب األقضية، ابب يف القاضي خيطئ، ) 2

(. وقد ضعف الشيخ األلباين 151/ 10القاضي، ابب فضل من ابتلي بشيء من األعمال فقام فيه ابلقسط وقضى ابحلق، )
 على سنن أيب داود. رمحه هللا هذا احلديث يف تعليقه

فالَعجُّ: رفع الصوت « أفضل احلج الَعجُّ والَثجُّ »الَعجُّ: رفع الصوت ابلدعاء، يقال: َعجَّ القوُم َعج ًا وعجيجاً، ويف احلديث:  3
 (.184/ 3(. والنهاية يف غريب احلديث واألثر )4309/ 7ابلتلبية. مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )

 (.200)ص:  ة،اجملموعة يف األحاديث املوضوعد الفوائ 4
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 من اشتغل من الصحابة ابلقضاءاملطلب الثاين: 
ىل األمراء أو من له والية على الناس، بني الناس يف عصر الصحابة توكل إ كانت مهمة القضاء
 ،والرتيث فيه ،ابلعدل يف القضاء لوالهتم على األمصارواخللفاء من بعده ملسو هيلع هللا ىلص ويدل على ذلك نصح النيب 

وال يعارض هذا الكالم ما جاء عن اخللفاء الراشدين من وأحكام أخرى تتعلق ابلتعامل مع اخلصومات. 
 مالك بن أنس: قالتكليفهم لغريهم ابلقضاء بني الناس، فقد كانت مهمة القضاء من اختصاص اخلليفة، 

ون كل شيء من أمور الناس من اختذ قاضيا معاوية بن أيب سفيان؛ كان اخللفاء قبل ذلك يباشر أول »
  .1«أبنفسهم

فقد جاء يف ر على اخلليفة أشغال اخلالفة يكلف به غريه ممن رآه أهال للقضاء ال على التعيني، تكثُ  وعندما
إال  ،وال عمر  وال أبو بكر  ،حىت ماتقاضيا ملسو هيلع هللا ىلص ما أختذ رسول هللا » :عن الزهري قالاملراسيل أليب داود 

حىت كان »قال:  -مبعناه– أيضا عن ابن شهابو  .«لرجل يف آخر خالفته اكفين بعض أمور الناس أنه قال 
 .2«ليزيد ابن أخت منر: اكفين بعض أمور الناس، يعين صغارها فقال -يعين زمان عمر  -خر وفاته يف آ

وال يلبس  ،3ال يركب الرباذين ؛إذا بعث عامال اشرتط عليه أربعا وكان عمر بن اخلطاب»قال ابن املوصلي: 
إين ال  :ويقول ،وال يتخذ حاجبا وال يغلق اباب عن حوائج الناس وما يصلحهم ،وال أيكل النقي ،الرقيق

 .5«وإمنا استعملك لتصلح بينهم وتقضي بينهم ،وال على أعراضهم 4أبشارهمأستعملك على 

يف كل كان  ناس، ويدل لذلك أن حل النزاعات بني الواختص به تفرغ للقضاءفلم يكن من الصحابة من 
 الصحابة. من  اىل أحدُيسند مرة 

                                    
 (.111/ 1أخبار القضاة ) 1
 (.283/ 1املراسيل أليب داود، كتاب الطهارة، ابب ما جاء يف القضاء، ) 2
اَلفُ َها اْلعِّرَاُب. انظر: املغرب يف ترتيب املع 3 َْذْوُن: الت ُّرْكِّيُّ مِّْن اخْلَْيلِّ َواجْلَْمُع اْلبَ رَاذِّيُن َوخِّ  ،ربهان الدين اخلوارزمي، لرباْلربِّ

 (.42)ص:
 .(129/ 1النهاية يف غريب احلديث واألثر )مجع َبْشرة، وهي ظاهر اجللد. انظر:  4
 (.111حسن السلوك احلافظ دولة امللوك )ص:  5
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؛ ابملدينة عبد هللا بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلبأول من استقضى »قال:  الضحاك بن عثمانعن 
ل: أبو هريرة: خريا؛ فقا استقضاه مروان، وكان أول ما قضى حقا على آل مروان، فزاده ذلك عند مروان

 .1«هذا أول قاض رأيته

أن ال يقضي إال أمري، ": -رضي هللا عنهما– كتب عمر إىل أيب موسى األشعريو »قال أبو حممد البغوي: 
أما بلغين أنك تقضي ولست أبمري؟ قال: "وقال عمر البن مسعود:  ."فإنه أهيب للظامل، ولشاهد الزور

  .2«"ها قارَّ ها من توىلقال: فول حارَّ  بلى.

كان يقال   قال:يين علي بن املد عن» قال أبو عبد هللا ابن مندة:وقد اشتهر ابلقضاء مجاعة من الصحابة، 
 :قال علي «.وأبو موسى ،وزيد بن اثبت ،وعلي بن أيب طالب ،عمر بن اخلطاب ؛إن قضاة األمة أربعة

وعبد هللا وزيد بن اثبت وأيب موسى وأيب يف ستة يف عمر وعلي ملسو هيلع هللا ىلص وكان القضاء يف أصحاب رسول هللا »
 .3«بن كعب رضى هللا عنهم

رضي هللا -ر وىل عمر ملا ويل أبو بك»عن حمارب بن داثر قال: أخرج البيهقي عمر بن اخلطاب:  أوال:
، فمكث عمر سنة ال أيتيه "، وقال: " أعينوين املال -رضي هللا عنه- القضاء، ووىل أاب عبيدة -عنهما

 .4«ال يقضي بني اثننياثنان، أو 

حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين؛ قال:حدثنا زيد بن احلباب العكلي؛ قال وكيع:  اثنيا: عثمان بن عفان:
رأيت عثمان بن عفان »قال: حدثين عمر بن عثمان بن عبد الرمحن بن سعيد؛ قال: أخربين جدي؛ قال: 

ا، ولآلخر: فادع طلحة بن عبيد هللا، والزبري، يف املسجد إذا جاءه اخلصمان قال: هلذا: اذهب فادع علي
وا، فجلسوا، فقال هلما: تكلما، مث يقبل عليهم فيقول: أشريوا علي؛ فإن قالوا: ما يوافق ؤ فجاوعبد الرمحن، 

                                    
(. ولعل عبد هللا بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب هو املشار إليه يف قول مالك بن أنس: أول من 113/ 1أخبار القضاة ) 1

 اختذ قاضيا معاوية بن أيب سفيان؛ كان اخللفاء قبل ذلك يباشرون كل شيء من أمور الناس أبنفسهم. 
 (.94/ 10شرح السنة ) 2
 (.85اثر = شروط األئمة )ص: فضل األخبار وشرح مذاهب أهل اآل 3
 (.148/ 10) كتاب آداب القاضي.السنن الكربى ،   4
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وال يعلم أن عثمان بن عفان استعمل قاضيا ابملدينة، إىل  رأيه أمضاه عليهما، وإال نظر، فيقومون مسلمني.
  .1«سنة مخس وثالثني رمحة هللا عليه احلجةأن قتل يف ذي 

إىل  ملسو هيلع هللا ىلص بعثين رسول هللا»قال:  -رضي هللا عنه  -علي بن أيب طالب عن  :ن أيب طالبعلي باثلثا: 
اليمن قاضيا، فقلت: اي رسول هللا، ترسلين وأان حدث السن، وال علم يل ابلقضاء؟ فقال: إن هللا سيهدي 

يديك اخلصمان، فال تقضني حىت تسمع من اآلخر، كما مسعت من قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بني 
 .2«قاضيا، أو ما شككت يف قضاء بعد األول، فإنه أحرى أن يتبني لك القضاء، قال: فما زلت

حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أيب عون، عن احلارث قال اإلمام أمحد: : رابعا: معاذ بن جبل
: رضي هللا عنه عن معاذ شعبة، عن انس من أصحاب معاذ من أهل محص،بن عمرو ابن أخي املغرية بن 

ل: أقضي مبا يف  قا «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟»حني بعثه إىل اليمن، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا 
فإن مل »هللا صلى هللا عليه وسلم. قال: رسول  قال: فبسنة «فإن مل يكن يف كتاب هللا؟»كتاب هللا. قال: 

ملسو هيلع هللا ىلص قال: أجتهد رأيي، ال آلو. قال: فضرب رسول هللا  «رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟يكن يف سنة 
 .3«احلمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا ملا يرضي رسول هللا»صدري، مث قال: 

 عن أيب العوام البصري، قال: كتب عمر إىل أيب أبو بكر البيهقي أخرج :موسى األشعري وأب خامسا:
إن القضاء فريضة حمكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أديل إليك، فإنه ال »موسى األشعري رضي هللا عنهما: 

ينفع تكلم حق ال نفاذ له، وآس بني الناس يف وجهك وجملسك وقضائك، حىت ال يطمع شريف يف 
ه األجر، القضاء يف مواطن احلق يوجب هللا لفإن » إىل أن قال:.« حيفك، وال ييأس ضعيف من عدلك

، فمن خلصت نيته يف احلق، ولو كان على نفسه كفاه هللا ما بينه وبني الناس، ومن تزين وحيسن به الذخر

                                    
 (.110/ 1أخبار القضاة ) 1
(. والرتمذي، كتاب األحكام، ابب ما جاء يف القاضي ال يقضي 301/ 3رواه أبو داود، كتاب األقضية، ابب كيف القضاء، ) 2

 مذي: هذا حديث حسن.(. وقال الرت 11/ 3بني اخلصمني حىت يسمع كالمهما، )
(. قال الشيخ شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف إلهبام أصحاب معاذ وجهالة 333/ 36، )22007مسند أمحد، حديث رقم  3

احلارث بن عمرو، لكن مال إىل القول بصحته غري واحد من احملققني من أهل العلم، منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العريب 
وضعفه  (.303/ 3داود، كتاب األقضية، ابب اجتهاد الرأي يف القضاء، ) قيم اجلوزية. اه . ورواه أبو واخلطيب البغدادي وابن

 (.303/ 3الشيخ األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود. )
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هلم مبا ليس يف قلبه شانه هللا، فإن هللا تبارك وتعاىل ال يقبل من العبادة إال ما كان له خالصا، وما ظنك 
 .1«بثواب غري هللا يف عاجل رزقه، وخزائن رمحته؟

كان عمر بن اخلطاب كثريا ما يستخلف زيد بن اثبت "عن خارجة بن زيد؛ قال:  سادسا: زيد بن اثبت:
عن و  ".إذا خرج إىل شيء من األسفار، وقلما رجع من سفر إال أقطع زيد بن اثبت حديقة من خنل

 .2حجاج، عن انفع؛ أن عمر استعمل زيد بن اثبت على القضاء وفرض له رزقا

ومن أقضية زيد بن اثبت رضي هللا عنه قضاؤه بني عمر بن اخلطاب وأيب بن كعب رضي هللا 
قال: أيب بن كعب لعمر: اي »الشعيب، عن مسروق؛ قال: ، فعن حائط كانت بينهما يفخصومة  عنهما يف 

قا إىل أمري املؤمنني أنصفين من نفسك؛ اجعل بيين وبينك حكما؛ فقال: بيين وبينك زيد بن اثبت، فانطل
زيد بن اثبت؛ فقال عمر: يف بيته يؤتى احلكم؛ فقال: زيد: ها هنا اي أمري املؤمنني؛ قال: بدأت ابجلور؛ إين 
جئت خماصما؛ قال: فها هنا؛ فقعدا بني يديه؛ فقال: أليب بن كعب: شاهدان ذوي عدل؛ قال: ليست يل 

أعف أمري املؤمنني؛ فقال عمر: أهكذا تقضي بينة؛ قال: فيمينك اي أمري املؤمنني، مث أقبل على أيب فقال: 
فقال  بني الناس كلهم؛ قال: ال؛ قال: فافض بيننا كما تقضي بني الناس؛ قال: احلف اي أمري املؤمنني،

إال هو، ما أليب يف  عمر: ألحترج من أكل شيء أحترج أن أحلف عليه؛ قال: مث قال: وهللا الذي ال إله
 .3«أرضي هذه حق

عن عبد الرمحن بن يزيد، قال: أكثروا على عبد هللا ذات يوم فقال عبد هللا: : بن مسعود عبد هللاسابعا:
إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي، ولسنا هنالك، مث إن هللا عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن »

عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض مبا يف كتاب هللا، فإن جاء أمر ليس يف كتاب هللا، فليقض مبا 
قض مبا قضى به الصاحلون، ، فليملسو هيلع هللا ىلص، فإن جاء أمر ليس يف كتاب هللا، وال قضى به نبيه ملسو هيلع هللا ىلصقضى به نبيه 

                                    
(. واألثر مذكور 252/ 10، كتاب الشهادات، ابب: ال حييل حكم القاضي على املقضي له ، واملقضي عليه، ) السنن الكربى 1

عن أيب عبد هللا بن إدريس؛ قال: أتيت سعيد بن أيب بردة، فسألته عن رسائل  عمر بن اخلطاب : (70/ 1) "أخبار القضاة"يف 
اليت كان يكتب هبا  إىل  أيب موسى األشعري، وكان أبو موسى قد أوصى  إىل  أيب بردة، وأخرج إيل كتااب؛ فرأيت يف كتاب منها: 

 وذكر الرسالة. 
  (.108/ 1أخبار القضاة ) 2
  (.110 -109/ 1) املصدر نفسه، 3
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، وال قضى به الصاحلون، فليجتهد رأيه، وال يقول: ملسو هيلع هللا ىلصفإن جاء أمر ليس يف كتاب هللا، وال قضى به نبيه 
إين أخاف، وإين أخاف، فإن احلالل بني، واحلرام بني، وبني ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إىل ما ال 

 .1«يريبك

رضي -إن عمر رضي هللا عنه استعمل عبد هللا بن مسعود »يقول:  بن شقيق أنه مسع أاب وائلعامر عن و 
 .2«، وبيت املالعلى القضاء - عنههللا

  

  الرواة الذين اشتغلوا ابلقضاء ممن دون الصحابةاملطلب الثالث: 

اشتغل ابلقضاء يف الزمان األول بعد الصحابة عدد كبري من العلماء والرواة، وقد دوَّن أصحاب 
الرتاجم لكل منهم يف ترمجته ما يدل على ذلك، فيوردون يف ترمجة من اشتغل ابلقضاء قصة توليه له، وشيئا 

لقضاء واتريخ عزله منه إذا من أقضيته، وبعض الوقائع اليت وقعت له يف قضائه، ويركزون على اتريخ توليه ل
وقع ذلك، ألن أمهية التاريخ ال ختفى يف احلكم على أحاديث من تغري حاله بسبب القضاء، وسأذكر بعض 

  مع الرتكيز على ما له عالقة جبانب القضاء. تراجم هؤالء ممن اشتهر ابلقضاء،

 : شريك بن عبد هللا أبو عبد هللا النخعي الكويف القاضي -1

وثقه ابن معني وغريه وقال  :هللا النخعي القاضي )ع م متابعة(شريك بن عبد »قال احلافظ الذهيب: 
 .3«النسائي ال أبس به وقال الدارقطين وغريه ليس ابلقوي

 توقف بعض األئمة عن االحتجاج مبفاريده. أحد األعالم، على لني ما يف حديثه.»وقال يف موضع أخر: 
: مع -أي الذهيب-قلت وثقه: حيىي بن معني، وقال: هو أثبت من أيب األحوص. وقد ليس ابملتني عندهم.

 .4«ريك سوى مسلم يف املتابعات قليالأن أاب األحوص من رجال )الصحيحني( ، وما أخرجا لش

                                    
 (. قال النسائي: هذا احلديث جيد جيد.230/ 8أخرجه النسائي، كتاب آداب القضاة، ابب احلكم ابتفاق أهل العلم، ) 1
 (.149/ 10) كتاب آداب القاضي.السنن الكربى للبيهقي،   2
 (.99من تكلم فيه وهو موثق )ص:  3
 (. بتصرف.201-200/ 8م النبالء )سري أعال 4
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قال: أي رجل كان لو مل  -أي شريكا  – وكان إذا ذكره»سفيان الثوري: عن وذكر اخلطيب البغدادي 
 .1«يفسدوه

يف بعض ما مل اتكلم عليه من حديثه مما امليت بعض االنكار والغالب على حديثه » :ابن عديوقال 
تحق الصحة واالستواء والذي يقع يف حديثه من النكرة إمنا أتى به من سوء حفظه ال أنه يتعمد شيئا مما يس

 .2«أن ينسب فيه إىل شئ من الضعف

القضاء ومن مسع منه قدميا فحديثه صحيح ومن مسع وكان صحيح » :-بعد ما ذكر أنه ثقة-وقال العجلى 
 .3«منه بعد ما ويل القضاء ففى مساعه بعض االختالط

وقد جاء يف سرية شريك مواقف كثرية حيمد عليها فيها نصرة للحق وإعزاز ألهل السنة وانتصار للضعفاء 
ائه وسرعة بديهته. استقضاه عامل ابحلديث، فقيه، اشتهر بقوة ذك» والعدل يف قضاايهم، قال الزركلي عنه:

ه  مث عزله. وأعاده املهدي، فعزله موسى اهلادي. وكان عادال يف  153املنصور العباسي على الكوفة سنة 
 .4«قضائه

 وك   ان م   ع ه   ذا متمس   كا ابحل   ديث بعي   دا ع   ن ال   رأي وأص   حابه، فق   د كان   ت بين   ه وب   ني أيب حنيف   ة خص   ومة
يك ون يف ك ل رب ع م ن أرابع الكوف ة مخ ار يبي ع اخلم ر خ ري ألن »ألج ل ذل ك، وك ان ش ريك يق ول:  5وقائعو 

 .6«حنيفة من أن يكون فيها من يقول بقول أيب

ا وليت القضاء حىت ولشريك مناقب مجة، ولسنا نرى فيه العصمة، وقد بلغنا عنه أنه قال: م»قال الذهيب: 
 .7«حلت يل امليتة

                                    
 (.384/ 10اتريخ بغداد ) 1
 (.295/ 4هتذيب التهذيب ) 2
 (.295/ 4) املصدر نفسه، 3
 (163/ 3األعالم للزركلي ) 4
 (. 202/ 8سري أعالم النبالء ) 5
 (.13/ 5الكامل يف ضعفاء الرجال ) 6
 (.648/ 4اتريخ اإلسالم ) 7
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أجل ة العلم اء وأك ابر الن بالء، فأم ا يف الرواي ة فكث ري وأم ا ح ال ش ريك يف نفس ه فم ن »قال العالمة املعلمي: 
 .1«اخلطأ والغلط واالضطراب فال حيتج مبا ينفرد به أو خيالف

ومن خالل تتبع سريته نالحظ جليا أن أهل العلم كانوا يثنون عليه كثريا قبل توليه القضاء، وبعده صار 
أما  « أي رجل كان لو مل يفسدوه.»ري: منهم جفاء جتاهه وذم له يف نفسه، من ذلك قول سفيان الثو 

غري إال بتغري حاله من حيث ضبطه بعد اشتغاله ابلقضاء كما صرح هو بذلك، أحكامهم على حديثه فلم تت
 هللا أعلم.وفدل على أن توليه القضاء ليس هو املؤثر يف حاله أصالة، وإمنا ما ترتب عنه من سوء احلفظ. 

تاج إليه يف صدوق، وملا ويل القضاء اضطرب حفظه، وقلما حي شريك»قال أبو علي صاحل بن حممد: 
 .2«احلديث الذي حيتج به

كان يف آخر أمره خيطىء فيما يروي تغري عليه حفظه فسماع املتقدمني عنه الذين مسعوا »قال ابن حبان: 
فيه أوهام  منه بواسط ليس فيه ختليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق األزرق ومساع املتأخرين عنه ابلكوفة 

 .3«كثرية

 .4«ثبات وملا ويل القضاء تغري حفظهكان من األ»قال ابن حجر: 

وشريك بن عبد هللا النخعي أبو عبد هللا صدوق أحتج بروايته اجلماعة عدا »: عالء الدين علي رضاال ق
عيد البخاري فقد روى له يف التاريخ ولكن ال يسلم حفظه من االضطراب واخلطأ وقد اجتنب حيىي بن س

القطان الرواية عنه وضعفه، ولكن مل يوافقه ابن معني على ذلك. قال: مل يكن شريك عند حيىي القطان 
بشيء وهو ثقة ثقة. أه . وقد كان شريك فقيهًا عابدًا عاداًل فاضاًل وكان شديدًا على أهل البدع وقد تغري 

منا مسع منه يف االختالط ومن القدماء حفظه واختلط بعد واليته القضاء فمن مسع منه بعدما ويل القضاء فإ
 .5«ا نص عليه ابن حبانالذين مسعوا منه قبل االختالط يزيد بن هارون وإسحاق األزرق كم

                                    
 (.484/ 1من األابطيل ) التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري 1
 (.384/ 10اتريخ بغداد ) 2
 (.444/ 6الثقات البن حبان ) 3
 (.33تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس )ص:  4
 .(170االغتباط مبن رمي من الرواة ابالختالط، حاشية التحقيق )ص:  5



 وأعمال السالطني وأثره يف اجلرح والتعديلاشتغال الراوي يف القضاء 
 

43 
 

 :قاضي الكوفة، حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي -2

وسبعني ولد حفص بن غياث سنة سبع عشرة ومئة، ومات سنة أربع وتسعني ومئة، وويل القضاء سنة سبع 
 2ببغداد، مث  بُعِّث َعَلى قضاء الكوفة بعد َشرِّيك. ُويل  قضاء اجلانب الشرقي 1وله ستون سنة.

 .3«قة مأموان ثبتا إال أنه كان يدلسكان ث»قال ابن سعد: 

وروي عن حيىي القطان  حفص ثقة ثبت إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه.»وقال يعقوب بن شيبة: 
 .4«األعمش قال: حفص أوثق أصحاب

وكان بشر احلايف إذا جاء إىل حفص بن غياث، وإىل أيب معاوية، اعتزل انحية وال يسمع »قال ابن عمار: 
 .5«يدعو إليه، وليس بيين وبينهم عملمرجئ  فقال: حفص هو قاض، وأبو معاوية منهما، فقلت له؟

وأعطه ورده، فإنه مل أيتنا منذ اقسمها وانظر فالان  دفع إيل حفص دراهم وقال يل:»بن آدم:  قال حيىي
 .6«ذا األمر وما أظنه تركنا إال هللدخلنا يف ه

مسع ت حف ص بْ ن غي اث، َوُه َو ق اض ابلش رقية، يق ول لرج ل »إبراهيم بن مه دي ق ال: ويف اتريخ بغداد عن 
فريم ي يسأل َعْن مس ائل القض اء: لعل ك تري د أن تك ون قاض يا؟ ألن ي دخل الرج ل أص بعه يفِّ عين ه فيقتلعه ا 

 .7«هبا، خري له من أن َيُكون قاضيا

 

                                    
 (.69/ 7هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) 1
 (.1094/ 4اتريخ اإلسالم ) 2
 (.362/ 6الطبقات الكربى ) 3
 (.24/ 9سري أعالم النبالء ) 4
 (.26/ 9) املصدر نفسه، 5
 (.184/ 3أخبار القضاة ) 6
 (.68/ 9اتريخ بغداد ) 7
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مسعت حيىي بن سعيد القطان يقول: أوثق أصحاب األعمش: حفص بن »قال:  عن علي بن املديينو 
غياث، فأنكرت ذلك، مث قدمت الكوفة أبخرة، فأخرج إيل عمر بن حفص كتاب أبيه عن األعمش، 

وترتحم على حيىي؟ فقلت: مسعته يقول حفص  فجعلت أترحم على حيىي، فقال يل عمر: تنظر يف كتاب أيب
عبيد حممد بن علي اآلجري،  أيبوعن  ... بن غياث أوثق أصحاب األعمش ومل أعلم حىت رأيت كتابه

من قال: مسعت أاب داود سليمان بن األشعث، يقول: كان عبد الرمحن بن مهدي ال يقدم بعد الكبار 
 .1«أصحاب األعمش غري حفص بن غياث

حفص بن غياث ثقة مأمون فقيه وكان على قضاء الكوفة وكان وكيع رمبا يسأل عن »وقال العجلي: 
 .2«الشيء فيقول اذهبوا إىل قاضينا فسلوه وكان سخيا عفيفا مسلما

أهل الكوفة اليوم خبري؛ أمريهم داود بن عيسى، وقاضيهم حفص بن غياث وحمتسبهم حفص »قال وكيع: 
عن  علي الوراق عن وليد بن أيب بدر، قال: مسعت وكيعا يقول ملا عزل حفصوذكر حممد بن  الدورقي.

 .3«القضاء: ذهبت القضاة بعد حفص

ال وق.. ساء حفظه بعد ما استقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صاحل، وإال فهو كذا.» :وقال أبو زرعة
فقلت: إنه يهم. فقال:  ، عن علي ابن املديين: كان حيىي يقول: حفص ثبت. حممد بن عبد الرحيم البزاز

 .4«كتابه صحيح

 .5«حفص بن غياث ثقة»وقال النسائي، وعبد الرمحن بن يوسف بن خراش: 

 .6«كان حفص أبخرة دخله نسيان وكان حيفظ»وقال أبو عبيد اآلجري عن أيب داود: 

                                    
 (.68/ 9اتريخ بغداد ) 1
 (.310/ 1الثقات للعجلي ) 2
 (.184/ 3أخبار القضاة ) 3
 (.61/ 7هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) 4
 (.62/ 7)املصدر نفسه،  5
 (.255الرتاجم الساقطة من كتاب إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي )ص:  6
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طلق بن معاوية النخعي أبو عمرو القاضي الكويف من حفص بن غياث بن »وقال احلافط ابن حجر: 
األئمة األثبات أمجعوا على توثيقه واالحتجاج به إال أنه يف اآلخر ساء حفظه فمن مسع من كتابه أصح ممن 

 .1«مسع من حفظه

وحفص بن غياث النخعي أبو عمر الكويف القاضي ثقة فقيه، احتج بروايته » :عالء الدين علي رضاقال 
لكتب الستة كلهم، تغري حفظه يف اآلخر قليالً، وذلك أنه ويل القضاء وجفا كتبه فمن كتب عنه أصحاب ا

من كتابه فهو صحيح كما قال أبو زرعة، وهذا التغري أقرب إىل سوء احلفظ منه إىل معىن االختالط 
 .2«ونسبه أمحد وابن سعد إىل التدليساملصطلح عليه، 

 

 :ن الكويف قاضي املوصلعلي بن مسهر القرشي، أبو احلس -3

 .3«ء ابملوصل. وكان ثقة كثري احلديثكان قد ويل القضا»قال ابن سعد: 

روى عن: إمساعيل بن أيب خالد، وداود بن أيب هند، وعاصم األحول، وزكراي بن أيب زائدة، وأيب مالك 
شيبة، وعلي بن عنه: بشر بن آدم، وسويد بن سعيد، وابنا أيب روى و  .األشجعي، وخلق من هذه الطبقة
 .4هو أثبت من أيب معاوية يف احلديثقال أمحد:  حجر، وهناد بن السري، وآخرون.

 

 

 

                                    
 (.398/ 1فتح الباري البن حجر ) 1
 (.94)ص:  ،سبط ابن العجمي، لاالغتباط مبن رمي من الرواة ابالختالطحاشية  2
 (.361/ 6الطبقات الكربى ) 3
 (.931/ 4اتريخ اإلسالم ) 4
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، فلما سار إليها اشتكى عينه، فجعل خيتلف إليه 1أرمينية علي بن مسهر ويل قضاء»عن حيىي بن معني: و 
كذا وكذا، فكحله بذلك ، فقال القاضي الذي أبرمينية: أكحله بشيء يذهب عينه حىت أعطيك  2بب ِّ طَ تَ مُ 

 .3«ذهبت عينه، فرجع إىل الكوفة أعمىالكحل، ف

على بن مسهر قرشي من أنفسهم وكان ممن مجع احلديث والفقه ثقة وكان على قضاء »وقال العجلي: 
 .4«املوصل

مات سنة وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات"، وقال  وقال النسائي: ثقة. صدوق، ثقة.»وقال أبو زرعة: 
 .5«روى له اجلماعة .ومثانني ومئةتسع 

؛ عبد 6لبُّ ويف، قاضي املوصل، أخو قاضي جَ العالمة، احلافظ، أبو احلسن القرشي، الك»قال الذهيب: 
الرمحن بن مسهر، ذاك املغفل الذي بلغه أن املأمون قادم على انحية جبل، فكلم أهل جبل ليثنوا عليه عند 

املوعد، فلبس ثيابه، وسرح حليته، ووقف على جانب دجلة، فلما حاذاه املأمون، فوجد منهم فتورا، وأخلفوه 

                                    
اجلبلية الوسطى العالية اليت حتدها آسية الصغرى من الغرب وهضبة أذربيجان والشاطئ اجلنويب لبحر قزوين من هي املنطقة  1

الشرق والشرق اجلنويب وساحل حبر األسود والقوقاز من الشمال والشمال الشرقي والركن الشمايل الغريب من أرض اجلزيرة من 
 (.28/ 1لنهاية البن كثري )اجلنوب. تعريف ابألماكن الواردة يف البداية وا

. لسان العرب )  2  (.553/ 1املتطَب ُِّب: الَّذِّي يَتعاطى عِّلم الط ِّب ِّ
(. والقاضي املذكور مثال واضح ملن دخل يف القضاء ألجل الدنيا، فجره إىل أن 137/ 21هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) 3

أقدم على الكبائر اليت يتورع عنها عامة الفساق، وهذا القاضي وأمثاله تتنزل عليهم أحاديث الوعيد اليت جاءت يف القضاء ال 
اليت حذر منها السلف حىت هان عليه دينه إىل هذا احلد الذي يستحق صاحبه القصاص، مع  حمالة، وال شك يف وقوعه يف الفتنه

اآلخرة. وشد ة السلف يف الكالم عن القضاء ال ميكن تنزيلها إال على هذ النوع من القضاة، واملتوقَّع أهنم ُكثُر، ومل و اخلِّزي يف الدنيا 
وضع من أن ُتسوَّد الصحف بذكر أمسائهم فضال عن نقل أخبارهم. ويف قصة يصلنا من أخبارهم إال النزر اليسري، فمثل هؤالء أ

هذا القاضي مصداٌق لكالمي؛ فقد ذُكرت يف أغلب كتب الرتاجم يف ترمجة على بن مسهر، ومل يذكر واحد منهم جمرد اسم هذا 
 القاضي.

 ط تويل القضاء.ويف القصة شاهد الشرتاط البصر ملن يتوىل القضاء بني الناس، كما تقدم يف شرو 
 (.158/ 2الثقات ) 4
 (.138/ 21هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) 5
 (.103/ 2َجبُّل: بفتح اجليم، وتشديد الباء وضمها، والم: بليدة بني الن عمانية وواسط يف اجلانب الشرقي. معجم البلدان ) 6
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 فغلب الضحك  املأمون، سلم ابخلالفة، وقال: اي أمري املؤمنني! حنن يف عافية وعدل بقاضينا ابن مسهر.
 على حيىي بن أكثم، فعجب منه املأمون، وقال: ما بك؟

فضحك املأمون كثريا، مث قال  ى قاضي جبل هو القاضي.قال: اي أمري املؤمنني! إن الذي يبالغ يف الثناء عل
 .1«علي هذا، فكان من مشايخ اإلسالم فأما ليحىي: اعزل هذا، فإنه أمحق.

قلت: فالناس  فلم حيمد يف قضائه. علي بن مسهر ويل قضاء املوصل»يف رواية املروذي:  أمحد وقال
 .2«، قال: الن حديثه حديث أهل الصدقيشتهون حديثه

روى القليل عن بكر »قال احلافظ ابن حجر: : سوار بن عبد هللا بن قدامة العنربي القاضي البصري -4
 وقال الثوري: ليس بشيء. ، ة: ما تعىن يف طلب العلم وقد سادقال شعب املزين واحلسن.

 انتهى.وكان ورعا.  156قلت: كان من نبالء القضاة روى عنه ابن ُعَليَّة وبشر بن املفضل ومات سنة 
بَّان يف الثقات وقال: كان فقيها واله أبو جعفر القضاء سنة  وبقي على القضاء إىل أن  138وذكره ابُن حِّ

وكذا قال عمر بن شبة يف اتريخ البصرة: إن املنصور ضم إليه اإلمرة مع  مات وهو أمري البصرة وقاضيها.
 القضاء يف سنة ست ومخسني ومَِّئة وفيها مات.

 وذكره ابن شاهني أيًضا يف الثقات. وقال ابن سعد: كان قليل احلديث. : هو ثقة عندان.وقال ابن املديين
 .3«إال اليسري وأرجو أنه ال أبس به وقال ابن َعدِّي: ما له من املسند

 . 4«قضاء البصرة وكان فقيًها عفيًفا بصري، وكان على»قال العجلي: : إايس بن معاوية بن قرة -5

 

                                    
 (.484/ 8سري أعالم النبالء ) 1
 (.113)ص:  مال الدين، ابن ابن املِّب َْرد احلنبلي، جلد مبدح أو ذمحبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمح 2
 (.213/ 4لسان امليزان ) 3
  (.240/ 1) الثقات 4
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قال: أخربان كثري بن  وكان ثقة إن شاء هللا.»قال ابن سعد: : عمرية الكنديعدي بن عدي بن  -6
هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أن عدي بن عدي كان على قضاء اجلزيرة يف 

  .1«بد العزيزخالفة عمر بن ع

شاء هللا. وكان  وكان ثقة إنويكىن أاب اليسر. »قال ابن سعد:  :حممد بن عبد هللا بن عالثة الكاليب -7
 .2«على قضاء املهدي

كان على قضاء فارس وقد أدركناه وليس به » بن معني: حيىيقال  عمرو بن الوليد األغضف: -8
 .3«سأب

بد الرمحن بن ولد ع .من بين عمرو بن عوف ،بن جارية بن عامر: عبد الرمحن بن يزيد»قال ابن سعد: 
قدميا. وقد روى عن عمر وويل قضاء املدينة لعمر بن عبد العزيز ومات ابملدينة وكان  ملسو هيلع هللا ىلص يزيد يف عهد النيب

سنة ثالث وتسعني يف خالفة الوليد بن عبد امللك. وكان عبد الرمحن بن يزيد يكىن أاب حممد. وكان ثقة 
 .4«قليل احلديث

سعد بن إبراهيم إن  قلت أليب عبد هللا يف»قال املروذي:  :بن عبد الرمحن بن عوف سعد بن إبراهيم -9
يرو عنه فكره أبو عبد هللا ما قلت وقال وقد كان سفيان يقول إن سعدا سعد وقال قال الزهري من  مالكا مل

له أب مثل سعد وذكر من فضله وقال كان أيمر ابملعروف ولقد احتاج فدخل يف القضاء فلما عزل كان 
عبة عن سعد فقال نعم وعجب وقال كان يهاب مثله وهو قاض قلت قد روى مالك عن ابن إدريس عن ش

 .5«مالك ينتقد الرجال

 .6«ويعرف بسعد األكرب ويل شرطة املدينة وقضاءها، وأمه أم كلثوم بنت سعد بن أيب وقاص.»

                                    
  (.333/ 7الطبقات الكربى ) 1
 (.335/ 7) ،املصدر نفسه 2
 (.200/ 4رواية الدوري ) -اتريخ ابن معني  3
 (.62/ 5الطبقات الكربى ) 4
 (.50)ص:  ،ألمحد رواية املروذي وغريهالعلل ومعرفة الرجال  5
 (.4241/ 9) ، كمال الدين ابن العدمي،لبغية الطلب ىف اتريخ حلب 6
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 .1«ء املدينة. وكان ثقة كثري احلديثكان سعد بن إبراهيم يكىن أاب إسحاق. وقد ويل قضا»قال ابن سعد: 

ال أبس به، وكان » قال العجلي: سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف:سعد بن إبراهيم بن  -10
  .2«على قضاء واسط

 .هو ثقة ،ليس به أبس :سألت حيىي عن محاد بن دليل فقال»: قال عباس الدوري: محاد بن دليل -11
 .3«وال أدري من أين كان ،كان وىل قضاء املدائن  :قال ؟من أين كان: قلت

مل يكن عندان أحد »: عن ابن وهب، عن مالك :حممد بن عمرو بن حزم األنصارىأبو بكر بن  -12
، وكان واله ُعَمر ابن عبد يب بكر بن حممد بن َعْمرو بن حزمابملدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أ

، ومل هبنت عبد الرمحن والقاسم بن حممد، فكتبه ل العزيز وكتب إليه أن يكتب له من العلم من عند ُعَمرة
 ، وكان قاضيا.أنصاري أمري غري أيب بكر بن حزم يكن على املدينة

: ما رأيت مثل أيب بكر بن حزم أعظم مروءة وال أمت حاال ، وال رأيت قال يل مالك قال: عن ابن وهبو 
وجتالس البنه َعبد هللا : إين أراك حتب احلديث  مثل ما أويت : والية املدينة والقضاء واملوسم ، وكان يقول

 .4«جزه ، استدل أبعجازها على صدورهاأهله ، فال تستقبل صدر حديث إذا مسعت ع

 :البحث يف القضاء خالصة
يف احلكم على الراوي بني جانب الرواية  قونأهنم يفر ِّ  يف الرواة النقاد ظهر من تتبع كالم األئمة

وظهر أن الطعن الذي  ،5تقد م كثريةشواهد على ذلك يف ما وال ديث، وجانب سريته يف غري الرواية،واحل
حباله يف جانب وال تعلُّق له سرية الراوي يف قضائه حلِّق املشتغلني ابلقضاء من الرواة الثقات كان يف جانب 

                                    
 (.363/ 5الطبقات الكربى ط العلمية ) 1
 (.177الثقات للعجلي ط الباز )ص:  2
 (.376/ 4رواية الدوري ) -اتريخ ابن معني  3
 (.141-140/ 33هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) 4
علي بن مسهر ويل قضاء املوصل فلم حيمد يف قضائه. قلت: »منها على سبيل املثال ال احلصر: قول أمحد يف رواية املروذي:  5

سئل أبو »اه . وقول ابن ايب حامت يف ترمجة يونس بن بكري: « فالناس يشتهون حديثه، قال: ألن حديثه حديث أهل الصدق.
 (.236/ 9اجلرح والتعديل البن أيب حامت )« احلديث فال أعلمه. زرعة أي شيء ينكر عليه؟ قال: أما يف
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، واليت يظهر فيها تعارض، 1الرواية. وهو ما يفسر أقوال النقاد يف من توىل القضاء أو غريه من األعمال
كم على راٍو معني أبنه يف أعلى درجات التوثيق، وجتده يف موضع آخر من  حبيث جتد الناقد الواحد حي

كالمه يقدح فيه قدحا شديدا بسبب والية القضاء أو غريها من األعمال، فيظهر ملن اطلع على كالمه يف 
أو يف ه إىل سريته يف عمله جِّ ويف احلقيقة أن القدح ُمتَّ   .2راوي ساقط الرواية هالكال القدح دون التوثيق أن

ه اىل جانب العدالة جِّ اية، والتوثيق ُمتَّ حياته اخلاصة، أو إىل تفاصيَل أخرى مل تصلنا ال عالقة هلا جبانب الرو 
 واحلفظ والضبط وما يتعلق جبهة الرواية؛ وهذا هو األصل يف التوثيق املطلق أن ال يتوجه إال إىل جهة الرواية.

من اشتغل ابلقضاء، ويزول التعارض الذي حق ملتباينة يف حيصل اجلمع بني األقوال ا تفصيلوعلى هذا ال
 احلكم على عدد كبري من الرواة.بينها، ويتضح ما ظاهره اإلشكال يف يبدو 

وظهر كذلك أن اخلالف يف اجلرح بسبب تويل القضاء خالف نظري، أما يف الواقع فالعمل عند 
  -ملن كانت له األهلية  –شتغال ابلقضاء بني العدالة والضبط، وال أثر لال مجع منرواية بول احملدثني على قَ 

غال ابلقضاء َمظِّنَّة للتأثري على دين القاضي يف إسقاط العدالة أو الضبط ابتداًء، إال أنه ملا كان اإلشت
ان الطعن لسوء حفظه وضبطه كان كالم األئمة يف التحذير منه شديدا، وكمظنة  للخطورة اليت فيه، وكذلك

 فيه. وايف ما وقع موالتنفري ممن اشتغل به كبريا وشديدا لَِّئالَّ يقع غريه

                                    
وقد يتسمح العامل فيما حيكيه على غري جهة احلكم فيستند إىل ما لو أراد احلكم مل يستند إليه كحكاية » قال العالمة املعلمي:  1

عن إايس بن معاوية التابعي املشهور منقطعة وخرب من ال يعد خربه حجة، وقرينة ال تكفي لبناء احلكم وحنو ذلك. وقد جاء 
وكالم العامل إذا مل يكن بقصد الرواية أو الفتوى أو « ال تنظر إىل عمل العامل ولكن سله يصدقك»ابلعقل والذكاء والفضل أنه قال 

د يكون له عذر احلكم داخل يف مجلة عمله الذي ينبغي أن ال ينظر إليه، وليس معىن ذلك أنه قد يعمل ما ينايف العدالة، ولكن ق
التنكيل « خفي وقد يرتخص فيما ال ينايف العدالة، وقد ال يتحفظ ويتثبت كما يتحفظ ويثبت يف الرواية والفتوى واحلكم.

(1/241.) 
خاصة املكثرين من النقد كابن معني -وهذا ما يبني أمهية التثبت يف بيان درجة الراوي، والتوسع يف مجع كالم الناقد الواحد فيه  2

، دون -وإن صحت–كتفاء برواية واحدة عن إمام بعينه فضال عن مجع كالم النقاد املختلفني، وعدم اال   -د ابن حنبلوأمح
التأكد من عدم وجود ما يعارضها عن ذلك الناقد نفسه، مث ينظر بعدها يف أحكام سائر النقاد على هذا النسق، فإن بَْذل اجلهد 

ة بتفاصيل حياته وحيثيات رواايته مع شيوخه وتالميذه مما له الدور الكبري يف احلكم الصحيح والوسع يف بيان مرتبة الراوي واإلحاط
 على أحاديثه.
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مث من املهم جدا التنبيه على أمر له العالقة البالغة يف مسألة اجلرح بسبب الدخول يف عمل 
السالطني  الذي منه القضاء، أال وهو أن الذم والطعن املذكور يف حق القضاة والعمال سببه أن و السلطان 

كمه. ولألسف أن هذا هو حال كثري لني لشرعه وحُ عني حلدود هللا عزوجل، واملبد ِّ املضي ِّ  كانوا من الظلمة
ون من جمرد رؤية  منهم، والعمل ملن هذا حاله ال يسلم فيه العامل يف الغالب األعم، وقد كان السلف يتأمثَّ

هم من الفنت، وحتقيقا جلانب الرباء ممن خالف أمر هللا فرارا بدين ،ر، وينأون عنهم ما استطاعواوْ سالطني اجلَ 
َ هلم ُمعني هلم على ظلمهم، وخُمَذ ٌِّل ملن  سبحانه، فرأوا أن من دخل عليهم آمث ومفتون يف دينه، ومن َويلِّ

وُمثَ ب ِّت لعروشهم اليت ُنصبت على رقاب املستضعفني من املسلمني، فكانت أحكامهم عليهم  أنكر عليهم،
 . احلد  الذي ترىإىل قاسيةً 

 هذا الكالم أنه مل جُيرح أحد من العمال أو القضاة يف زمن حكم الصحابة الكرامصِّحَّة ودليل 
رضوان هللا عليهم، وال يف زمن خالفة عمر بن عبد العزيز رمحه هللا من بعدهم، بل كان احلال على العكس 

ز أو استعمله على عمل من األعمال. قال ابن كثري: إذا واله عمر بن عبد العزي الراوي يُوثَّقمتاما؛ فقد كان 
 أيو »ابن الرتكماين:  وقال ،1«وقد صرح كثري من األئمة أبن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة»

  .2 «مور املسلمنيأاحلكم يف  د العزيز وتقدميه على عظم من تولية عمر بن عبأدليل على العدالة 
سلطان تقييد ال خمالطة السلطانذم عن مسألة  عند الكالم أهل العلم يف عباراتولذا جتد كثريا 

ابب ذم العامل على »ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله:  قولله امث ابلظامل، أو اجلائر، أو حنو ذلك،
اقرتن عندهم الذي  -ملدلول السلطان  الذهينَّ  عهدَ فإن ال، وإن أطلقوا يف التسمية 3«مداخلة السلطان الظامل

  من إطالقهم. وهللا أعلم. يدل على املراد -ابلتَّسلُّط والقهر

 

 

 
                                    

 (.710/ 12) البداية والنهاية 1
 (.318/ 1اجلوهر النقي على سنن البيهقي ) 2
لسلطان اجلائر الفاسق، فأما معىن هذا الباب كله يف ا»قال يف آخره بعد أن ساق مجلة من اآلاثر يف ذم مداخلة السلطان:  3

 (.644/ 1جامع بيان العلم وفضله )« العدل منهم الفاضل فمداخلته ورؤيته وعونه على الصالح من أفضل أعمال الرب.
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 العلة يف خوف العلماء من توىل القضاء: 
 هي: أسبابم منه هبِِّّ رُّ هَ من تويل القضاء وت َ هم خلوفِّ من خالل تتبعي لكالم السلف وجدت أن 

: وهذا هو السبب الرئيس يف بُعد أهل العلم عن القضاء اخلوف من الوعيد الذي جاء يف النصوص -1
القضاة ثالثة: واحد يف اجلنة، واثنان يف : »ملسو هيلع هللا ىلصوكل ما اتصل أبعمال السلطان، ومن هذه النصوص قوله 

النار، فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقضى به، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم، فهو يف النار، 
 .1«فهو يف النار ورجل قضى للناس على جهل

إال أهنا  -وإن كان فيها ما ال يصح-واآلاثر يف التحذير من القضاء كثرية ما بني مرفوع وموقوف ومقطوع، 
الرواايت وأقوال الشيوخ واضحة الداللة » :قال ابن عرفةتدل مبجملها على خطر اإلقبال على هذا األمر، 

 .2«على جاللة القضاء وندور السالمة فيه

احتياطا لدينهم وبعدا عن  -مع وجود ما يعارضها من أحاديث مدح احلاكم العادل -هبا السلف وقد أخذ 
كتب اخلليفة إىل عبد هللا بن   »: قالعبد األعلى  يونس بن  الشبهة. أخرج البيهقي يف السنن الكربى عن

يه رشدين بن وأراد أن يتوضأ يف وسط الدار، فاطلع عل وهب يف قضاء مصر فجنن نفسه، ولزم البيت، 
خترج إىل الناس، فتحكم بينهم مبا أمر هللا ورسوله؟ قد جننت  اي أاب حممد أال  ، فقال:سعد من السطح

إىل ههنا انتهى علمك؟ أمل تعلم أن القضاة حيشرون يوم  ، وقال:إليه فرفع رأسه  .ولزمت البيتنفسك، 
   .3«؟العلماء مع األنبياء واملرسلني القيامة مع السالطني، وحيشر 

: وهو ما يؤدي إىل نسيان العلم واختالل احلفظ، فقد صر ح شتغال عن العلم ومذاكرة احلديثاال -2
قال أبو عبيد هللا »ل: احيىي بن معني ق شريك بن عبد هللا القاضي بذلك فيما أسند اخلطيب البغدادي عن

علي أحاديثي وما أدري   وزير املهدي لشريك القاضي أردت أن أمسع منك أحاديث؟ فقال: قد اختلطت
ثنا مبا حتفظ، ودع ما ال حتفظ، فقال: أخاف أن جترح كيف هي، فأحل عليه أبو عبيد هللا، فقال: حد ِّ 

                                    
 (. 299/ 3سنن أيب داود، كتاب يف األقضية، ابب يف القاضي خيطئ، ) 1
 (.249/ 1بدائع السلك يف طبائع امللك ) 2
حديث العلماء حيشرون »(. قال الشوكاين: 169/ 10ابب كراهية اإلمارة، ) ، كتاب آداب القاضي،السنن الكربى للبيهقي 3

 . (200الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة )ص: «  مع األنبياء، والقضاة مع السالطني. هو موضوع.
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، ، وما يؤكد هذا األمر أن القضاء أثر يف املكثرين من الرواية دون املقِّلِّ ني1«أحاديثي ويضرب هبا وجهي
ن تواله لوقت قصري وأُْعفَِّي منه؛ ألن من ويل القضاء ومل وكذلك أثَّر يف من اشتغل به مدة طويلة أكثر مم

 يُ َؤث ِّر ذلك يف ضبطه يكون يف الغالب من غري املشهورين بكثرة الرواية، أو من غري املشهورين ابلقضاء.

 سائر وقته ال ، مث هو يف2وهو أمر معلوم ضرورة، ألن القاضي البد له أن جيلس مع اخلصوم أغلب يومه
حملفوظاته  عن التفكري يف أمر اخلصومات وما يلزم حللها، وهذا ال شك على حساب مذاكرته ينفكُّ ذهنه

ولذلك قل أن جتد من اشتغل ابلقضاء مدة من ضبط حفظه،  ىل أصوله للتَّأكُّدمن األحاديث والرجوع إ
 طويلة ومل يغمز يف ضبطه وحفظه.

ن كتب عنه من كتابه فهو فم ،ستقضيساء حفظه بعدما ا»: يف حفص بن غياث زرعة أيبمن ذلك قول 
 .4«كان حفص آبخره دخله نسيان وكان حيفظ  :أيب داودوقول  .3ثقة صاحل

وليس هذا احلديث يف   ،حفص ملا ويل القضاء جفا كتبه» قال: صاحل بن حممدوالسبب هو ما ذكره 
 .5«كتبه

دوق، وملا ويل شريك ص»: يف شريك بن عبد هللا القاضي علي صاحل بن حممد أيبومن ذلك أيضا قول 
 .6«القضاء اضطرب حفظه

ية، وال : ألن األمراء ووالة األمر وأعواهنم كان يف سريهتم الظلم الكثري للرعاخلوف من الوقوع يف الظلم -3
لقاضي لرفع الظلم عن نفسه، فيجد القاضي نفسه بني أن ينتصر للمظلوم جيد املظلوم إال اللجوء إىل ا

 أحد املقربني له، وهذا فتنة للقاضي يف دنياه، أو أن يكون يف صف الظلمة ويردَّ ويتعرض لسخط األمري أو 

                                    
 (.384/ 10اتريخ بغداد ) 1
يف ترمجة حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى أن يوسف بن عمر ملا استقضاه على الكوفة قال له: فقد وليتك القضاء بني أهل  2

 (.129/ 3الكوفة وأجريت عليك مائة درهم يف الشهر، فاجلس هلم ابلغداة والعشي فإمنا أنت أجري للمسلمني. أخبار القضاة )
 (.24املختلطني للعالئي )ص:  3
 (.359/ 2ذيب التهذيب )هت 4
(. وقوله يف سياق بيان علة احلديث الذي رواه حفص عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رفعه 359/ 2)املصدر نفسه،  5
 احلديث.« من أقال مسلما عثرته.»
 (.384/ 10اتريخ بغداد ) 6
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اهدة هلذا كثرية وتفاصيلها طويلة، وكثري من القضاة املظلوم خائبا وهذا فتنة للقاضي يف دينه. والقصص الش
 ُعزل بسبب موقٍف له يصادم هوى األمري أو أحد بطانته.

القضاء من عفافه وصالحه،  ن العوام رجل ويلاد بكر لعبَّ ذُ »قال:  ن سعدويهع "أخبار القضاة"جاء يف 
يونس بن  جاء يف ترمجةو  .1«نه وبني العدل فبئسما ظنون بيلُّ خَ عباد: من ظن أنه يلي هلؤالء شيئًا فيُ  فقال

 ابن عديوقال  .2«مظامل جعفر ىكان أبوه عل  ،بكر بن يونس بن بكري ال أبس به» :العجلي ولق بكري،
م فيه لدخوله يف أعمال ل ِّ كُ تُ » :قال عن املعاىف بن سليمان :حممد بن سعيد بن هالل الرسعينيف ترمجة 

 .3«الظلمة

ن اإلتصال ابألمري بني احلني : ألن من يشتغل ابلقضاء البد له مالبعد عن خمالطة والة األمور -4
خر، فيستدعيه لرياجعه يف بعض أحكامه، أو أمره أو هنيه يف ما يتعلق بعمله، أو مشاورته يف ما حيتاجه واآل

. وهذا ما كان السلف خيشونه  على دينهم أشد اخلشية ويفرون تصال بهأو غريها مما حيتاج اال من قضااي،
شتغال ابلقضاء و مل يكن من لوازم االاآلاثر. ول منه فرارهم من األسد، إذ به يكون التعرض للفنت الواردة يف

 احلكم بني الناس ابلعدل.   لالقرب من األمراء ملا ابتعدوا عنه مع ما يعرفون من فض

ومن : -رمحه هللا تعاىل-قال العالمة ابن رجب احلنبلي : كراهة الرائسة على اخللق والتعاظم عليهم  -5
دخول على امللوك والدُّنو ِّ كراهُة ال  –والتعاظم عليهم  أي طلب العلم للرائسة على اخللق –هذا الباب أيضاً 

ومن أعظم ما خيشى ... ، وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إىل نيل الشرف والرايسات فيهامنهم
هم ولو ابلسكوت عن اإلنكار على َمن َيدخل على امللوك الظلمةِّ أن ُيصد ِّقهم بكذهبم ويُعينهم على ظلم

َمن يُريُد بدخوله عليهم الشرف والرائسة وهو حريص عليهما ال يُ ْقدُِّم على اإلنكار عليهم، بل ، فإنَّ عليهم
ن موقفه عندهم، ويساعدوه على غرضه  .4«رمبا َحسََّن هلم بعض أفعاهلم القبيحة تقرابً إليهم، لُيحس ِّ

                                    
 (154/ 3أخبار القضاة ) 1
 (.435/ 11هتذيب التهذيب ) 2
 .(586/ 2الضعفاء )املغين يف  3
 ( بتصرف.84/ 1جمموع رسائل ابن رجب ) 4



 الثالثاملبحث    
 اجلرح بسبب الدخول على السلطان 

 .أو العمل له
 

 .األحاديث يف الدخول على السلطان أو العمل له املطلب األول:
 أقوال أهل العلم يف الدخول على السلطان أو :املطلب الثاين

 .العمل له                

 .عمل السلطان تقييم اجلرح بسبب الدخول يف املطلب الثالث:
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 دخول على السلطان أو العمل له.اجلرح ابل املبحث الثالث:
اجلرح بسبب الدخول يف عمل إىل حبث  -ن شاء هللا عزوجلإ-يف هذا املبحث سنتطرَّق 

شتغال ابلقضاء، ألن القضاء م االال خيتلف كثريا عن ما مت تقريره يف حكعند احملدثني  ، وحكمهالسلطان
وحكم هذا اجلزء ال خيتلف عن حكم الكل، إال أنه  ل السلطان؛ فهو جزء منه،اعمأيدخل دخوال أوليا يف 

فقد ورد يف القضاء ، وتفريقهم جاء تبعا للنصوص، بني سائر األعمالو  عمل احملدثني التفريق بينه جرى يف
هتمام أكثر من ابقي األعمال ملا له من شأن كبري وموقع حساس يف حياة الناس، فتجد نصوص خصته ابال

استعمله »أو ، «َوِلي قضاء كذا»، أو «كان على قضاء كذا من البلدان»واة عبارة يف كالم احملدثني عن الر 
فالن بن فالن »فيقولون: « القاضي»، وكثريا ما يقرنون اسم من وِل القضاء بوصف «فالن على القضاء

 ، وهذا«ن بن فالن قاضي البصرةفال»، أو إبضافته اىل املكان الذي توىل عليه القضاء كقوهلم «القاضي
البحث فيه على ما سنتناوله بقدر ما كان للقضاء، لذا جرى تقدمي  هتمام مل يكن منهم لألعمال األخرىاال

 يف هذا املبحث.

؛ من الناحية الفقهية ببيان احلكم وقد تناول أهل العلم مسألة الدخول يف عمل السلطان من انحيتني
 احلكم على الراوي، وملا كان  الدراسة الفقهية ثريها يفالشرعي فيها، ومن الناحية احلديثية ببيان مدى أت

جامعة بني الناحيتني على واحلديثية على اتصال وثيق فيما بينهما قررت أن تكون الدراسة يف هذا املبحث 
ختصار، ابستعراض األحاديث يف الباب وأقوال أهل العلم فيها للخروج ابحلكم الشرعي يف طريق اال

وتقوميه بعرضه على املسألة، مث الدراسة احلديثية ابستقراء ما أمكن من اجلرح الصادر بسبب السلطان، 
 قواعد النقد عند احملدثني.

 لرواة للسالطني على حالني:ومما جيدر التنبيه عليه قبل الشروع يف املقصود أن خمالطة ا

 بينهم، أو حلاجة عارضة. وص ْحَبة مة  ادَ نَ م  هم لي سي جمالي  د عليهم، وَغَشيان  : الدخول اجملرَّ األوىل

كالعمل على اخلراج أو احلسبة على   كاإلمارة، أو صغريًا  كان  ، كبريًا: الدخول يف عمل من أعماهلمالثانيةو 
 م على ذلك.إما ابختيار منهم، أو إبكراهه السوق.

صاحبه ظاهر، ومل يقصد  ر  ذْ فع   ه  منهم عليهامن األعمال إبكر  أما الدخول عليهم حلاجة، وكذا توِل عمل  
ني عليهم لغري النقاد ابلطعن هذا النوع من الرواة، فهم خارج حمل الدراسة، وبقي البحث حول الداخلي 
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كما – الصنفني واحدهذين أهل النقد على  م  كْ حاجة وال إلزام هلم، والداخلني يف العمل ابختيارهم. وح  
يف ، على اختالف الصورتني، ألن اجلامع بينهما القرب من السلطان وهو السبب -سيظهر من الدراسة

الطعن، وليس ما يقوم به الراوي من عمل؛ فاألعمال أكثرها أعمال شرعية واإلشتغال هبا قربه وطاعة، 
، فهذه خارج حمل البحث ألهنا جرح مستقل بذاته، واإلشتغال ضرائبوجباية ال 1املكوسومنها احملرم كتوِل 

هبا مسقط للعدالة. ولذا سيكون البحث شامال للداخلني على السلطان والداخلني يف العمل له من غري 
 تفريق بينهما.

مرة ، وإ: اإلمارة، والوالية، والشرطةها وهيولتكون الصورة واضحة حول املقصود أبعمال السلطان أذكر أهَّ 
اجليش، ووالية السوق، والعمل على العشور، والعمل على اخلراج، والوالية على الصدقات، والوالية على 

    .2، واحلسبة على املكاييل واألوزانبي  املال

 

 األحاديث يف الدخول على السلطان أو العمل له: املطلب األول

 أو العمل له األحاديث يف إقرار الدخول على السلطانالفرع األول: 

، بعضها فيه التصريح والعمل هلم وردت عدة أحاديث يف إقرار الدخول على األمراء والسالطني
هبدف النصح واإلرشاد، أو األمر ابملعروف والنهي  على السلطان أو مدح الداخل مبدح ذلك واحلض عليه،

منه اإلقرار، ويف وبعضها ي فهم  عمال من األعمال فأدى األمانة فيه، وعدل بني رعيته، توِلّي املعن املنكر، أو 
ة أو صرحيداللًة  وجدته من أحاديث تدل على إقرار الدخول على السلطان أو العمل له ماأذكر  هذا الفرع
منية  فمن ذلك:  وما تيسر من كالم أهل العلم حوهلا، ،ضي

ن أنس، عن ابن شهاب، أن عمر بن عبد العزيز أخر الصالة يوما، فدخل مالك ب: ما رواه احلديث األول
فدخل عليه أبو مسعود  -وهو ابلكوفة  -عليه عروة بن الزبري، فأخربه أن املغرية بن شعبة أخر الصالة يوما 

                                    
َنَّه  يستنقصه. 1 َكَّاس  ألي

َذ امل : انتقاص الثّمن يفي البياعة، َوميْنه أ خي َْكس 
قال ابن األعرايب: املكس درهم كان أيخذه  قَاَل اللَّْيث: امل
 .(54/ 10) ،لألزهري للغةهتذيب ا. ويف احلديث )ال يدخل صاحب مكس اجلنة( املصدق بعد فراغه.

حتقيق القول يف اجلرح بسبب الدخول على السلطان أو العمل له عند »ذكرها الدكتور أمحد بن عبد القادر عزي يف بداية حبثه  2
 (.208، مع التمثيل لكل نوع. )ص:«احملدثني
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أن جربيل نزل فصلى، فصلى رسول هللا صلى هللا عليه »األنصاري فقال: ما هذا اي مغرية؟ أليس قد علم  
 وذكر له حديث جربيل يف مواقي  الصالة. 1...«وسلم

ويف هذا احلديث أيضا ما كان عليه العلماء من صحبة لألمراء والدخول عليهم »قال احلافظ ابن عبد الرب: 
وإذا كان األمري أو اخلليفة يستدمي صحبة العلماء فأجدر به أن يكون عدال مأموان وكان عمر رمحه هللا 

العلماء كابن شهاب وميمون بن مهران ورجاء بن حيوة وكان قبل ذلك يصحب عبيد يصحب مجاعة من 
 .2«هللا بن عبد هللا وعروة وطبقتهما

مخس من »: ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ققال، عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه: ثايناحلديث ال
، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازايمن عاد مريضا، أو  ؛ل واحدة منهن كان ضامنا على هللا عز وجلفع
  .3«، أو قعد يف بيته فسلم الناس منه وسلم من الناسخل على إمام يريد تعزيره وتوقريهد

ما بعث هللا من نيب، وال »النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: عن أيب سعيد اخلدري، عن : احلديث الثالث
ابملعروف وحتضه عليه، وبطانة أتمره ابلشر وحتضه  استخلف من خليفة، إال كان  له بطانتان: بطانة أتمره

  .4«يه، فاملعصوم من عصم هللا تعاىلعل

ٌل له » :قال الزجاج البيطانة الدَُّخالء الذين ي  ن َْبسط إليهم وي ْستَ ْبطَنوَن يقال فالن بيطانٌة لفالن َأي م داخي
 .5«م ؤانيس

بل  هذا ال ينفك عن الدخول عليه،و « عليه بطانة أتمره ابملعروف وحتضه»فالشاهد من احلديث قوله: 
 وقد جاء هذا الدخول يف سياق املدح. واملداومة على ذلك، وهو ما ي فهم من كلمة بيطانة،

                                    
(. 5/ 2املوطأ، كتاب وقوت الصالة، ابب وقوت الصالة. )  1  
 .(68/ 8التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) 2
(. وابن خزمية يف صحيحه، كتاب اإلمامة يف الصالة، ابب ضمان هللا الغادي 412/ 36، )22093رقم  ل،رواه أمحد بن حنب 3

إلحسان، ذكر اخلصال ،كتاب الرب وا)برتتيب ابن بلبان الفارسي( (. وابن حبان يف صحيحيه376/ 2إىل املسجد والرائح إليه، )
 (.95/ 2اليت إذا استعملها املرء كان ضامنا هبا على هللا جل وعال، )

(. 77/ 9صحيح البخاري، كتاب األحكام، ابب بطانة اإلمام وأهل مشورته، )  4  
   5 (.13/52لسان العرب )
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من أراد أن ينصح لسلطان »: قالملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا أن  -رضي هللا عنه-: عن عياض بن غ ْنم الرابعاحلديث 
فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإال كان قد أدى الذي عليه أبمر، فال يبد له عالنية، ولكن ليأخذ بيده، 

 .1«له

إذا أراد هللا ابألمري خريا : »ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول هللا  -رضي هللا عنها- عن عائشة: خلامساحلديث ا
جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد هللا به غري ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي 

  .2«وإن ذكر مل يعنهمل يذكره، 

دلَّ هذا احلديث على أنَّ دخوَل الوزيري الصاحل على األمري »: -رمحه هللا-ربجس القال الشيخ عبد السالم 
وإذا جاز .. حمموٌد، ألنَّ هللا تعاىل جعل عالمة توفيقي األمري وَتْسديده أن يكون له وزيٌر صاحٌل صادق.

غريه ممن ع ريف ابلعلم والنُّصح واحلكمة كذلك، إذي املعىن يف الشرع: د خول الوزير على األمري، فإنَّ دخوَل 
 .3«احلثُّ على أْن تكون خ ْلطَة  السلطان أبهلي اخلري والصالح

 الفرع الثاين: األحاديث يف ذم الدخول على السلطان أو العمل له
كثرية جدا يصعب اإلحاطة هبا، إال أن الغالب يف ذم الدخول على السلطان   األحاديث واآلاثر
كبري يشهد الذوق السليم أنه مكذوب وموضوع للمجازفات اليت فيه، ومن أراد عليها الضعف، وفيها عدد  

ما رواه األساطني يف عدم اجمليء إىل »التأكد فما عليه إال أن يرجع إىل رسالة السيوطي املسماة: 
 .4املوضوعة، والصحيح فيها قليل جداو كبري من األحاديث الضعيفة فهي رسالة حافلة بعدد  « السالطني

الصحيحة منها على  دُّ ت  عَ  فَ َلَعْمري أيُّ أساطني  يقصدهم السيوطي ويف الرسالة ما يربو على مائة حديث  
لف ملا فمضمون الرسالة خما إال موافقة  السجع للسالطني؛ «األساطني»ولعله ما جاء بكلمة  أصابع اليدين،

الرتهيب من املبالغة يف ض ملا جاء فيها من آاثر مفادها وألجل ذلك مل أتعرَّ ، مساع عنواهناعند  يتبادر
   مبا است ديل به يف املسألة، فمن ذلك:   ، واكتفي على السالطنيالدخول 

                                    
 (.49/ 24، )15333، رقم -رضي هللا عنهما-مسند أمحد، مسند املكيني، حديث هشام بن حكيم بن حزام  1
، 24414(. وأخرجه أمحد يف املسند، رقم 131/ 3سنن أيب داود، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ، ابب يف اختاذ الوزير، ) 2
 (.346/ 10(. وابن حبان يف صحيحه، )191/ 7(. والنسائي يف الكربى،كتاب البيعة، ابب وزير اإلمام، )476/ 40)
 (.17قطع املراء يف حكم الدخول على األمراء )ص: 3
  فقد حكم على غالب أحاديثها ابلضعف. )طبع دار الصحابة(، رسالةللحكمي هذا من خالل حتقيق "جمدي فتحي السيد"  4
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أحب  اي أاب ذر، إين أراك ضعيفا، وإين»قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  رضي هللا عنه عن أيب ذر: احلديث األول 
عن ابن حجرية األكرب، ويف حديث آخر  «.لك ما أحب لنفسي، ال أتمرن على اثنني، وال تولني مال يتيم

اي أاب ذر، »عن أيب ذر، قال: قل : اي رسول هللا، أال تستعملين؟ قال: فضرب بيده على منكيب، مث قال: 
  .1«أخذها حبقها، وأدى الذي عليه فيهاإنك ضعيف، وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة، إال من 

هذا أصل عظيم يف اجتناب الوالية وال سيما ملن كان فيه ضعف وهو يف حق من دخل فيها » :قال النووي
بغري أهلية ومل يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي ابخلزي يوم القيامة وأما من كان أهال وعدل فيها 

خبار ولكن يف الدخول فيها خطر عظيم ولذلك امتنع األكابر منها وهللا فأجره عظيم كما تظاهرت به األ
 .2«أعلم

إنكم ستحرصون على اإلمارة، »عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال:  :احلديث الثاين
  .3«وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم املرضعة وبئس  الفاطمة

هو الذي يف أكثر طرق احلديث ووقع يف رواية يونس بن  (اإلمارةال تسأل )قوله »قال احلافظ ابن حجر: 
عبيد عن احلسن لفظ ال يتمنني بصيغة النهي عن التمين مؤكدا ابلنون الثقيلة والنهي عن التمين أبلغ من 
النهي عن الطلب قوله عن مسألة أي سؤال قوله وكل  إليها بضم الواو وكسر الكاف خمففا ومشددا 

ىن املخفف أي صرف إليها ومن وكل إىل نفسه هلك ومنه يف الدعاء وال تكلين إىل وسكون الالم ومع
نفسي ووكل أمره إىل فالن صرفه إليه ووكله ابلتشديد استحفظه ومعىن احلديث أن من طلب اإلمارة 
فأعطيها ترك  إعانته عليها من أجل حرصه ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق ابحلكم مكروه فيدخل يف 

 .4«القضاء واحلسبة وحنو ذلك وأن من حرص على ذلك ال يعان اإلمارة

                                    
(.1457/ 3)صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، ابب كراهة اإلمارة بغري ضرورة،   1  
 (.126/ 13فتح الباري البن حجر ) 2
 (.63/ 9صحيح البخاري، كتاب األحكام، ابب ما يكره من احلرص على اإلمارة، ) 3
 (.124/ 13فتح الباري ) 4
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ألنه يصري إىل احملاسبة  ،وبئس  الفاطمة أي بعد املوت ،نعم املرضعة أي يف الدنيا :1الداوديقال »وقال: 
نعم املرضعة ملا فيها من  :وقال غريه .فهو كالذي يفطم قبل أن يستغين فيكون يف ذلك هالكه ،على ذلك

وبئس  الفاطمة عند  ،حصول اجلاه واملال ونفاذ الكلمة وحتصيل اللذات احلسية والوهية حال حصوهلا
 .2«االنفصال عنها مبوت أو غريه وما يرتتب عليها من التبعات يف اآلخرة

عن احلسن بن احلكم حدثنا حممد، قال: حدثنا إمساعيل بن زكراي، قال اإلمام أمحد: : احلديث الثالث
النخعي، عن عدي بن اثب ، عن أيب حازم، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتنت، وما ازداد عبد من السلطان قراب، إال »
  .3«ازداد من هللا بعدا

وهو تيان أبواب السالطني من املرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا احلديث عمدة النهي عن إ
 .حديث ضعيف ال يثب 

 .4«هذان اخلربان هباتني اللفظتني ابطالن: »-بعد ذكر احلديث وحديث آخر معه–قال ابن حبان 

 هذا احلديث إذا نظرت إىل سنده وجدهتم رجال الصحيح، إال احلسن بن»قال الشيخ مقبل الوادعي:  
 .احلكم وقد وثقه ابن معني وأمحد بن حنبل ومحل عليه ابن حبان، وابن حبان يتجاوز احلد يف التجريح

لكن علة احلديث أن إمساعيل بن زكراي تفرد به، هكذا قال ابن عدي: وهذا احلديث ال أعلم يرويه هكذا 
 .ابنا عبيد الطنافسيان فأهبما شيخ عدي بن اثب  وقد خالف إمساعيَل يعلى وحممدٌ  .غري إمساعيل بن زكراي

قال اإلمام أمحد رمحه هللا: حدثنا يعلى وحممد ابنا عبيد قاال حدثنا احلسن بن احلكم عن عدي بن اثب  
 .عن شيخ من األنصار عن أيب هريرة قال قال رسول هللا َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيهي وعلى آله َوَسلََّم فذكره

                                    
أمحد بن نصر الداودي، األسدي، املالكي )أبو جعفر( حمدث، فقيه، متكلم. سكن طرابلس الغرب، وتويف بتلمسان. من  1

تويف «. اإليضاح يف الرد على القدرية»و« صيحة يف شرح البخاريالن»، «الواعي يف الفقه»، «النامي يف شرح املوطأ»مصنفاته: 
 (.194/ 2ه . انظر: معجم املؤلفني )402سنة 

 (.126/ 13فتح الباري البن حجر ) 2
(. والرتمذي يف اجلامع، 394/ 1، )429وإسحاق بن راهويه يف مسنده، رقم  (.430/ 14، )8836أخرجه أمحد، رقم  3

 (. وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، ال نعرفه إال من حديث الثوري. 93/ 4أبواب الفنت، )
 (.233/ 1اجملروحني البن حبان ) 4
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ي من األنصار هو أبو حازم األشجعي فإن أاب حازم األشجعي هو موىل عزة األشجعية وال يقال: إن الذ
َب أبنه كويف كما يف "هتذيب الكمال" و"هتذيب التهذيب" و"اخلالصة" وهللا أعلم  .ن سي

فذكر  -فقال: وسأل  أيب عن حديث؛ رواه إمساعيل بن زكراي  ي  ابن أيب حامت ذكره يف "العلل"مث رأ
قال أيب: كذا رواه، ورواه غريه، عن احلسن بن احلكم، عن عدي بن اثب ، عن رجل من  -دم السند املتق

 .1«بهاألنصار، عن أيب هريرة، عن النيب َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيهي َوَعَلَى آليهي َوَسلََّم، وهو أش

 .2«...هذا حديث ضعيف لالضطراب الذى وقع يف إسناده»وقال الشيخ شعيب األرنؤوط: 
، وهو حممول على من «من أتى أبواب السلطان افتنت» - عليه الصالة والسالم -قوله  »ابن مفلح: قال 

أاته لطلب الدنيا، ال سيما إن كان ظاملا جائرا، أو على من اعتاد ذلك ولزمه فإنه خياف عليه االفتتان 
 .3«ومن لزم السلطان افتنت»ظ اآلخر والعجب بدليل قوله يف اللف

؛ أي ة جمليئه، )افتنت( بصيغة اجملهول؛ أي اببه من غري ضرورة وحاج)ومن أتى السلطان(»: يوقال القارّي 
وقع يف الفتنة، فإنه إن وافقه فيما أيتيه ويذره فقد خاطر على دينه، وإن خالفه فقد خاطر على دنياه، هذا 

 خالصة كالم الطييب.
اجلمعة وال اجلماعة وال جمالس العلماء، فقد ظلم على وقال املظهر: يعين من التزم البادية، ومل حيضر صالة 

ي ، وأما نفسه، ومن اعتاد االصطياد للهو والطرب يكون غافال ؛ ألن اللهو والطرب حيدث من القلب امل
؛ ألن بعض الصحابة كانوا يصطادون، ومن دخل على السلطان وداهنه وقع من اصطاد للقوت فجاز له
 .4«؛ فكان دخوله عليه أفضل اجلهادعروف وهناه عن املنكرونصحه وأمره ابمل يف الفتنة، وأما من مل يداهن

 

                                    
 (. 421أحاديث معلة ظاهرها الصحة )ص:  1
  .(430/ 14أمحد )سند م 2
 (.3/476) رعية واملنح املرعيةاآلداب الش 3
 (.2411/ 6مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ) 4
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إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك اإلبل، »قال:  ، عن قتادة، أن ابن مسعود1بن راشد عمرويف جامع م
 .2«والذي نفسي بيده، ال تصيبون من دنياهم إال أصابوا من دينكم مثله

أبواب »، قيل: وما مواقف الفنت اي أاب عبد هللا؟ قال: «ومواقف الفنتإايكم »ذيفة، قال: عن ح هوفي
 .3«األمراء يدخل أحدكم على األمري، فيصدقه ابلكذب، ويقول له ما ليس فيه

 أقوال أهل العلم يف الدخول على السلطان أو العمل له: املطلب الثاين
اخللفاء وال الوالة واألمراء وميتنع من الكتابة إليهم، ال أييت  -رمحه هللا  -كان اإلمام أمحد » قال ابن مفلح:

وينهى أصحابه عن ذلك مطلقا نقله عنه مجاعة، وكالمه فيه مشهور وقال مهنا: سأل  أمحد عن إبراهيم 
بن اهلروي فقال: رجل وسخ، فقل  ما قولك إنه وسخ قال: من يتبع الوالة والقضاة فهو وسخ وكان هذا 

يف ذلك مشهور منهم سويد بن غفلة وطاوس والنخعي وأبو حازم األعرج  مكالمهرأي مجاعة من السلف، و 
يس وبشر بن احلارث احلايف والثوري والفضيل بن عياض وابن املبارك وداود الطائي وعبد هللا بن إدر 

 .4«وغريهم

َيّيل لإلنسان ذا ما خيشى من فتنة الدخول عليهموسبب ه»قال ابن رجب: و  إذا كان ، فإنَّ النفس قد خت 
ألنَّ حمبة الشرف  ، شاهدهم قريبًا مال ي النفس إليهم، فإذا أنه أيمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم بعيدًا عنهم

، وال سيما إْن الطفوه وأكرموه وقَبيَل يالطفهم، ورمبا مال إليهم وَأَحبَّهم، ولذلك يداهنهم و كامنة يف النفس
 .5«منهمذلك 

                                    
معمر بن راشد بن أىب عمرو األزدي احلداىن ابلوالء، أبو عروة: فقيه، حافظ للحديث، متقن، ثقة. من أهل البصرة ، ولد  1

صنعاء أن يفارقهم، فقال هلم رجل: قيدوه. فزوجوه، فأقام. وهو عند واشتهر فيها ، وسكن اليمن. وأراد العودة إىل بلده فكره أهل 
 (.272/ 7ه . انظر: األعالم للزركلي )153مؤرخي رجال احلديث: أول من صنف ابليمن. تويف سنة 

 (.317/ 11بن راشد، ابب أبواب السلطان، )جامع معمر  2
 (.316/ 11) ابب أبواب السلطان،املصدر نفسه،  3
 (.476/ 3رعية واملنح املرعية )اآلداب الش 4
 (.86/ 1جمموع رسائل ابن رجب ) 5
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صفات علماء اآلخرة أن يكونوا منقبضني عن السالطني، حمرتزين عن ومن »وقال أبو الفرج بن اجلوزي: 
إايكم ومواقف الفنت قيل: وما هي؟ قال: أبواب األمراء يدخل  -رضي هللا عنه  -خمالطتهم قال حذيفة: 

 .أحدكم على األمري فيصدقه ابلكذب ويقول: ما ليس فيه

حذروا منه فإنه لص وقال بعض السلف: إنك لن وقال سعيد بن املسيب: إذا رأيتم العامل يغشى األمراء فا
 .1«تصيب من دنياهم شيئا إال أصابوا من دينك أفضل منه

. وهذا على سبيل الورع وقد سبق عن بعضهم فعل ذلك: »معلقا على كالم ابن اجلوزي قال ابن مفلح
دة واقرتن  به والظاهر كراهته إن خيف منه الوقوع يف حمظور، وعدمها إن أمن ذلك فإن عري عن املفس

مصلحة من ختويفه هلم ووعظه إايهم وقضاء حاجته كان مستحبا وعلى هذه األحوال ينزل كالم السلف 
وهذا معىن كالم ابن البنا من أصحابنا ذكره ابن عبد القوي يف ابب صالة  -رضي هللا عنهم  -وأفعاهلم 

وساعد على منكر، فيجب محل  أقرلذم من خالطهم فسعى مبسلم أو التطوع فإنه قال: إمنا املذكور اب
 أحاديث التغليظ فيه على ما ذكران مجعا بني األدلة.

وأما السلطان العادل فالدخول عليه ومساعدته على عدله من أجل القرب فقد كان عروة بن الزبري وابن 
سن شهاب وطبقتهما من خيار العلماء يصحبون عمر بن عبد العزيز وكان الشعيب وقبيصة بن ذؤيب واحل

وأبو الزاند ومالك واألوزاعي والشافعي وغريهم يدخلون على السلطان وعلى كل حال فالسالمة االنقطاع 
  .2«ما اختاره أمحد وكثري من العلماءعنهم ك

ومن تلبيس إبليس َعَلى الفقهاء خمالطتهم األمراء والسالطني ومداهنتهم وترك اإلنكار »وقال ابن اجلوزي: 
َلى ذلك ورمبا رخصوا هلم فيما ال رخصة هلم فيه لينالوا من دنياهم عرضا فيقع بذلك عليهم َمَع القدرة عَ 

الفساد لثالثة أوجه اأَلوَّل األمري يَ ق ول لوال أين َعَلى صواب ألنكر َعَلى الفقيه وََكْيَف ال أكون مصيبا َوه َو 
وال أبفعاله فان فالان الفقيه ال يربح عنده  أيكل من ماِل والثاين العامي أنه يَ ق ول ال أبس هبذا األمري وال مباله

 .والثالث الفقيه فإنه يفسد دينه بذلك

                                    
 (.477/ 3اآلداب الشرعية واملنح املرعية ) 1
 (.477/ 3املصدر نفسه ) 2
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َوَقْد لبس إبليس عليهم يفي الدخول َعَلى السلطان فيقول إمنا ندخل لنشفع يفي مسلم وينكشف َهَذا التلبيس 
من تلبيس إبليس أبنه لو دخل غريه يشفع ملا أعجبه ذلك ورمبا قدح يفي ذلك الشخص لتفرده ابلسلطان و 

َعَلْيهي يفي أخذ أمواهلم فيقول لك فيها حق ومعلوم أهنا إن كان  من حرام مل حيل َله  منها شيء وان كان  
من شبهة فرتكها أوىل وان كان  من مباح جاز َله  األخد مبقدار مكانه من الدين ال َعَلى وجه اتفاقه يفي 

  .1«واستباحوا ماال يستباح ظاهر فعلهإقامة الرعونة ورمبا اقتدى العوام ب

ويف اجلملة فالدخول َعَلى السالطني خطر عظيم ألن النية قد حتسن يفي أول  : »-رمحه هللا–إىل أن قال 
الدخول مث تتغري إبكرامهم وإنعامهم أو ابلطمع فيهم وال يتماسك َعْن مداهنتهم وترك اإلنكار عليهم وقد  

َي اَّللَّ  عنه  يَ ق ول َما أخاف من إهانتهم ِل إمنا أخاف من إكرامهم فيميل قليب إليهم كان سفيان الثوري َرضي
َوَقْد كان علماء السلف يبعدون َعن األمراء ملا يظهر من جورهم فتطلبهم األمراء حلاجتهم اليهم يفي الفتاوي 

ليهم لينالوا من لألمراء ومحلوها إ والوالايت فنشأ أقوام قوي  رغبتهم يفي الدنيا فتعلموا العلوم اليت تصلح
 .2«دنياهم

جل ال أييت ابب ينبغي ملن خياف هللا عز و »ل: أنه قا 3عثمان سعيد بن إمساعيل أيب وروى البيهقي عن
، ويقول ف وينهاهم عن املنكر، فيأتيه وهو خائف من ربه عز وجل ، فيأمرهم ابملعرو السلطان حىت يدعى

، مث ينصرف عنهم وهو خائف من "عند سلطان جائرهاد كلمة حق أفضل اجل"احلق كما جاء يف اخلرب: 
 ،طالبا للرائسة يف الناس ،طالبا للعز يف الدنيا ،إمنا املفتنت أن أيتيهم راغبا طالبا للدنيا ،، فهذا غري مفتنتربه

فإذا أاتهم داهنهم ومال إليهم ورضي بسوء فعلهم وأعاهنم عليه  ،يتعزز بعز السلطان ويتكرب بسلطانه
، يؤذي هللا معتزا مبا انل من العز هبم ورجع عنهم مفتخرا هبم آمنا ملكر ،غري احلق من قوهلموصدقهم على 

                                    
(.109تلبيس إبليس )ص:   1  
.(110-109ص )املصدر نفسه،   2  
ومنزله وله ابلري ونشأ هبا، مث سكن سعيد بن إمساعيل بن سعيد منصور أبو عثمان الزاهد الواعظ احلريي، وهبا مسجده  3

العشر بنيسابور إىل أن توىف هبا، وكان جماب الدعوة وجممع الع بَّاد والزُّهاد وكرماته كثرية ال حتصى، وتويف رمحة هللا عليه ليلة الثالث 
 (.47)ص:   عبد هللا احلاكم  يبأل بقني من ربيع اآلخر سنه مثان وتسعني ومائتني. انظر: اتريخ نيسابور
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، فهذا الذي افتنت ونسي اآلخرة وعصى ربه يتقوى عليهم ابختالف إىل السلطانالناس ويطغى فيهم و 
 .1«وآذى املؤمنني ونقص من دينه ما ال جيربه الدنيا كلها لو كان  له

َي  ، وفيه )من نظر يف حديث كعب بن ع جرة السابق»: سالم الربجسعبد القال الشيخ  أبواهبم َفَمن َغشي
م َي و . ، و ال يَريد  َعَليَّ احلوضَ ؛ فليس ميينّي و َلْس   منه، وأعاهنم على ظلمهمَفَصدََّقهم يف َكذيهبي َمن َغشي

َعَليّي  ، و َسرَييد  ظ لمهم، فهو ميينّي وأان منه أبواهبم أو مل يَ ْغَش، فَلم ي َصدّيْقهم يف َكذيهبم، و مل ي عيْنهم على
َ( وأنَّ اإلفتتان حاصل ملومن أتى أبواب الساطان ) َعليَم علماً جازماً أنَّ هذا هو معىن قوله 2(احلوضَ  ن افْ ت نتي

َي أبواهبم فص يت هي عن املواطن ال دن مل يَ ْغَشهم َفَسليم وابتع، دون مَ دقهم يف كذهبم وأعاهنم على ظلمهمَغشي
َيهم فلم ي َصدّيقهم يف كذهبم، ومل ي عينهم على ظلمهم، فهو على خري، أو غَ مظنة الفتنة  ، ولذا قال يف َحقّيهشي

، كما بني األحاديث يف هذا الباب تعارضوهبذا اجَلْمع ال يكون (. ، و َسرَييد  َعَليّي احلوضَ فهو ميينّي وأان منه)
 .3«هو جليٌّ ليَمن َنَظرَ 

معىن هذا الباب كله يف السلطان اجلائر الفاسق فأما العدل منهم : »ابن عبد الرب أبو عمراحلافظ قال 
الفاضل فمداخلته ورؤيته وعونه على الصالح من أفضل أعمال الرب أال ترى أن عمر بن عبد العزيز إمنا كان 

ب يدخل إىل يصحبه جلة العلماء مثل عروة بن الزبري وطبقته وابن شهاب وطبقته وقد كان ابن شها
السلطان عبد امللك وبنيه بعده وكان ممن يدخل إىل السلطان الشعيب وقبيصة بن ذؤيب، واحلسن، وأبو 
الزاند، ومالك، واألوزاعي، والشافعي رضي هللا عنهم ومجاعة يطول ذكرهم وإذا حضر العامل عند السلطان 

يف ذلك رضوان هللا إىل يوم يلقاه ولكنها غبا فيما فيه احلاجة إليه وقال خريا ونطق بعلم كان حسنا وكان 
من : »ملسو هيلع هللا ىلصوحسبك ما تقدم يف هذا الباب من قوله « جمالس الفتنة فيها أغلب والسالمة منها ترك ما فيها

 . 4«أنكر فقد برئ ولكن من رضي واتبع فأبعده هللا عز وجل

                                    
 (.38/ 12شعب اإلميان ) 1
 (.753/ 1أخرجه الرتمذي يف اجلامع، أبواب الصالة، ابب يف فضل الصالة، ) 2
 (.39)ص: ملراء يف حكم الدخول على األمراءقطع ا 3
 (.644/ 1جامع بيان العلم وفضله ) 4
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قيل  :مالك قال اصحابحدثين عبد املتعال بن صاحل من   ذكر ابن أيب حامت الرازي، قال: حدثين أيبو 
لم فأين التك ،نك تدخل على السلطان وهم يظلمون وجيورون، قال: يرمحك هللاإ» :ملالك بن أنس

 .1«؟ابحلق

 

   تقييم اجلرح بسبب الدخول يف عمل السلطان.الثالث: املطلب 
البد  وبيان احلكم الشرعي فيه،الدخول على السلطان والعمل له، أقوال أهل العلم يف  بعد عرض  

دراسة تطبيقية تبني منهج األئمة يف التعامل مع الرواة الذين تلبَّسوا بشيء من خمالطة السالطني أو من 
 العمل هلم.

أسبابه وستكون هذه الدراسة جبمع ما أمكن من كالم األئمة عن هذا النوع من الرواة، والنظر يف 
  حلكم على الراوي.على حقيقة هذا اجلرح، ومدى اعتباره يف ا لنقفومالبساته، 

، وهي كما الراوي يف اليت من خالهلا يكون الطعن األسبابوبني يدي ذكر األمثلة من الضروري التطرق  إىل 
ألن أسباب اجلرح  ،فال يقبل الطعن يف أحد منهم إال بقادح واضح»ذكرها احلافظ ابن حجر يف قوله: 
البدعة أو املخالفة أو الغلط أو جهالة احلال أو دعوى االنقطاع يف  ؛خمتلفة ومدارها على مخسة أشياء

 .2«السند أبن يدعي يف الراوي أنه كان يدلس أو يرسل

ال يدخل  -دون أن يقرتَن به ما يوجب اجلرح من أسباب معروفة- مبفرده واجلرح بسبب العمل للسلطان
املعتربة يف الطعن يف الراوي. فمن الناحية النظرية وجود له بني األسباب  ؛ والحت  أي  من األسباب املذكورة

املؤثر يف ، فاجلرح اجلرح والتعديل يف من قواعد أهل الفنجند أن هذا النوع من اجلرح ال أساس له يستند إليه 

                                    
 (.29/ 1اجلرح والتعديل ) 1
 (.384/ 1فتح الباري ) 2
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ومسألتنا ال تعلُّق هلا جبانب الضبط، ، 1ىل الضبطها إىل العدالة أو إجي تَّ ون م  إما أن يكة حال الراوي العامَّ 
 فبقي النظر يف جانب العدالة.

أنه  مجاهري أئمة احلديث والفقه على أمجع: »معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد قال ابن الصالح يف
يشرتط فيمن حيتج بروايته أن يكون عدال، ضابطا ملا يرويه، وتفصيله أن يكون مسلما، ابلغا، عاقال، ساملا 

إن  غري مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابهمن أسباب الفسق وخوارم املروءة، متيقظا 
 .2«حدث من كتابه

. أسباب الفسق وخوارم املروءةفشروط العدالة مخسة هي: اإلسالم، والبلوغ، والعقل، والسالمة من 
 بقي احلديث حول الشرطني األخريَين.فالكالم عنها،  الشروط الثالثة األوىل حمسومٌ و 

سقطا للعدالة، إما إذا اعتربانه جرحا سائغا البد أن يكون العمل للسلطان م   اجلرح بسبب العمل للسلطانو 
فأما أن يكون من خوارم املروءة فليس كذلك، وال تعلق ابعتباره خارما من خوارم املروءة.  ابعتباره فسقا، أو

 .3ل احلديث ال من قريب وال من بعيدله ابملروءة اليت يقصدها أه

                                    
ما ال يتعلق »ذكر الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف يف وجوه الطعن يف الراوي بعد ذكر ما خيتص ابلعدالة، وما خيتص ابلضبط:  1

قال: وهو ثالثة أوجه هي: التدليس، وكثرة اإليرسال، وكثرة الرواية عن اجملهولني واملرتوكني. اه . وهذا « ابلعدالة وال ابلضبط غالباً 
يؤثر يف الراوي يف بعض رواايته دون بعض، وال ي ؤثر يف حاله العامة، وكالمي خاص مبا ي ؤثر يف حال الراوي الوجه من الطعن 

 (.163العامَّة. انظر: ضوابط اجلرح والتعديل مع دراسة حتليلية لرتمجة إسرائيل بن يونس )ص: 
 (.104مقدمة ابن الصالح، )ص:  2
منهاج ""املروءة التخلق أبخالق أمثاله يف زمانه ومكانه".  ة، وأمجعها قول النووي:تعددت تعريفات الفقهاء واللغوين للمروء 3

ويف املقصود ابشرتاطها يف عدالة الراوي كالم طويل ألهل العلم، خالصته أن  .(345)ص:  "الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه
سقط  عدالته ور دَّ أ    الواقع، ولو ذهب  تبحث عن راو  يفحديثه شرط نظري ال وجود له  حَ اشرتاط املروءة يف الراوي لكي ي صحَّ 

حديثه بسبب خمالفة املروءة مل جتد لذلك مثاال عمليا صحيحا. نعم يوجد القدح يف الراوي بسبب خمالفة املروءة من بعض األئمة 
 لتف  إليهحديث الراوي، وال ي  على يف احلكم  عتد بهم منه شيء كثري، ولكن ال ي  وخاصة املتشددين منهم، وذ كر يف كتب الرتاج

بيان تَ َعنُّةي اجلارح وتشدُّديه.  التمثيل للجرح املردود، أو بل ي ذكر غالبا يف سياقإذا استجمع الراوي سائر شروط العدالة مع الضبط. 
 وهللا أعلم.
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ديث املسوقة يف خمالطة السلطان وكالم أهل العلم حوهلا أن الدخول على وقد تقرر من خالل األحا 
السلطان أو العمل له األصل فيه اجلواز، وقد يكون مستحبا يف حق بعض الناس، فال وجه لكونه فسقا، 

 ر عنه الوقوع يف مفسق آخر فيخرج عن حمل حبثنا؛ إذي البحث عن جمرد الدخول يف العمل.إال أذا اجن

حبسب ما تقدم من  مقبوال م عتدا بهجرحا  ال يعدالدخول يف عمل السلطان جمرد اجلرح بسبب  فتبني أن
وعدالته الراوي حديث نظري، وأما من اجلانب العملي فلم يعتربه األئمة جرحا انفذا يسقط به  استدالل
 بدليلني:

 بسبب الدخول يف عمل السلطان.ع بني العدالة والضبط ور دَّ حديثه مل يوجد من الرواة من مجََ أنه  األول:

ومل  ان والعمل له من الثقات خمّرجة يف الصحيحايت من اشتهروا ابلدخول على السلطأن روا والثاين:
  .1يعرتض على ذلك أحد

من الفصل التاسع يف  وممن كان له املوقف الواضح جتاه هذه املسألة احلافظ ابن حجر رمحه هللا حيث قال
وأعلم أنه قد وقع من مجاعة الطعن » :صحيح البخاريعن فيه من رجال اء من ط  أمس ذكريف هدي الساري 

وكذا عاب مجاعة من  ،يف مجاعة بسبب اختالفهم يف العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم االعتداد به إال حبق
 .2«وال أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط ،الورعني مجاعة دخلوا يف أمر الدنيا فضعفوهم لذلك

إذا نظران إليها مفردة، ولكنها يف سياق كالمه ليس  كذلك؛  مدح   ، مجلة  «مجاعة من الورعني»فقوله: 
وهم، بدليل قوله فهم يف من ضعَّ حبيث ال ي قبل معه كالم   ،ني ورعا زائدا عن احلدّي فمراده مجاعة من الورع

 أبنه تضعيف مردود.يليه  ، ونص يف كالم  «وال أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط»بعده: 

عن فيهم بسبب الدخول على السلطان أو الدخول يف من الرواة ط   يف مجلة من ذكر مجاعةً بعدها وذكر 
  :عمل من أعماله، وهم

                                    
أن أاب الزاند قد ط عن فيه بسبب بل يف أصح الصحيح، فمثال إسناد: أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة من أصح األسانيد، مع  1

 كما سيأيت.دخوله يف عمل السلطان  
 (.385/ 1فتح الباري ) 2



 وأعمال السالطني وأثره يف اجلرح والتعديلاشتغال الراوي يف القضاء 
 

70 
 

فيمن ضعف أبمر مردود كالتحامل أو التعن  أو عدم االعتماد على  1القسم الثاين »: -رمحه هللا-قال 
املضعف لكونه من غري أهل النقد ولكونه قليل اخلربة حبديث من تكلم فيه أو حباله أو لتأخر عصره وحنو 

 : 2ذلك

 .تكلم فيه أمحد لدخوله يف عمل السلطان :أمحد بن واقد احلراين
 .اءتغري حفظه ملا وِل القض :حفص بن غياث
 .تركه زائدة لدخوله يف شيء من عمل السلطان :محيد الطويل

 .كان بن سريين ال يرضاه لدخوله يف العمل  :محيد بن هالل العدوي
 .خالد بن مهران احلذاء تكلم فيه شعبة لدخوله يف شيء من العمل

 .تكلم فيه وهيب ألجل واليته احلسبة :بن سليمان األحول عاصم
 .كرهه مالك لدخوله يف عمل السلطان  :الزاندعبد هللا بن ذكوان أبو 
 .تكلم فيه ألجل الوالية ،يقال له رؤية :مروان بن احلكم اخلليفة

ملا  3فجميع من ذكر يف هذين الفصلني ممن احتج به البخاري ال يلحقه يف ذلك عاب»وقال بعد ذلك: 
 .4«فسرانه

 ه عالقة بذلك:وهذه ترمجة لبعض من طعن فيه بسبب السلطان، أذكر فيها ما ل

مسع عبد هللا بن مغفل وأنس بن مالك وأاب بردة وأاب صاحل ذكوان : محيد بن هالل بن هبرية العدوي -1
روى عنه يونس بن عبيد وأيوب وجرير بن حازم وقرة بن خالد يف الصالة واجلهاد ومواضع قال ابن سعد  

 وروى له اجلماعة. .5كاتب الواقدي تويف يف خالفة خالد بن عبد هللا

 وقال: حدثنا قتادة قال: ما كانوا   ما كان ابلبصرة أحد أجل من محيد بن هالل.» قال أبو هالل الراسيب: 

                                    
 تقدم قبله القسم األول: يف من ضعفه بسبب االعتقاد. 1
 وما بعدها. .(460/ 1فتح الباري ) 2
 «.عيب»كذا يف املطبوع، ولعل الصواب:  3
 (.464/ 1فتح الباري ) 4
 (.178/ 1) ،كالابذي، للاهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسدادرجال صحيح البخاري =  5
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 .1«بصرة؛ يعين بعد احلسن وابن سريينيفضلون أحدا على محيد بن هالل يف العلم ابل

ابلبصرة أحد، أعلم من محيد بن مسع  أاب هالل، قال: مسع  قتادة؛ ما كان »وقال موسى بن إمساعيل: 
 .2«ينهالل، ما استثىن احلسن، وال ابن سري 

 .3«مسع  امحد يقول محيد بن هالل صحيح احلديث»وقال أبو داود: 

 .4وكذلك قال النسائي .منصور، عن حيىي بن معني: ثقةوقال إسحاق بن 

بن سريين ال يرضى ع  حيىي بن سعيد يقول: كان حممد مس» :قال بن املديين علي ذكر ابن أيب حامت، عنو 
 ،من عمل السلطان يءفذكرت ذلك أليب فقال: دخل يف ش عبد الرمحن بن أيب حامت:قال  محيد بن هالل.

 .5«وكان يف احلديث ثقة ،فلهذا كان ال يرضاه

ه مستقيمة والذي وحلميد بن هالل أحاديث كثرية وقد حدث عنه الناس واألئمة وأحاديث» :قال ابن عديو 
حكاه حيىي القطان أن حممد بن سريين ال يرضاه ال أدري ما وجهه فلعله كان ال يرضاه يف معىن آخر ليس 

  .6«احلديث وأما يف احلديث فإنه ال أبس به وبرواايته

 .7«قال احلاكم تكلم فيه مبا ال يؤثر فيه»قال الذهيب: 

ويكىن أاب املبارك، موىل لقريش آلل عبد هللا بن عامر بن  »قال ابن سعد:  :خالد بن مهران احلذاء -2
أحد، وكان خالد ثقة، رجال مهيبا، ال جيرتئ عليه » م. قال: يكن حبذاء، ولكن كان جيلس إليهكريز، ومل

                                    
 (.229/ 3اتريخ اإلسالم ) 1
 (.346/ 2التاريخ الكبري للبخاري ) 2
 (.332سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد )ص:  3
 (.405/ 7هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) 4
 (.230/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) 5
 (.81/ 3الكامل يف ضعفاء الرجال ) 6
 (.73)ص:  للذهيب، ،من تكلم فيه وهو موثق 7
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وكان قد استعمل « ما كتب  شيئا قط إال حديثا طويال، فإذا حفظته حموته»، وقال: « احلديث وكان كثري
 .1«على القتب ودار العشور ابلبصرة، وتويف خالد سنة إحدى وأربعني ومائة يف خالفة أيب جعفر املنصور

لرازي فيما نقله عنه ابنه ، إال أن أاب حامت ااملشهورينوخالد احلذاء روى له اجلماعة، وهو من الرواة الثقات 
 .2«د احلذاء يكتب حديثه وال حيتج بهخال»عبد الرمحن قال: 

وقال ابن معني  قال أمحد: ثب .»قال الذهيب يف ترمجته: وقد رد النقاد كالم أيب حامت فيه واستغربوه؛ فقد 
من طريق حيىي بن آدم: وأورده العقيلي يف كتابه، وروى  وأما أبو حامت فقال: ال حيتج به. والنسائي: ثقة.

قال ِل شعبة: عليك حبجاج بن أرطاة، وابن إسحاق، فإهنما حافظان، واكتم على عند  حدثنا أبو شهاب،
 البصريني يف هشام، وخالد.

 : ما التف  أحد إىل هذا القول أبدا.-والكالم للذهيب– قل 

اد بن زيد فقلنا له: مالك! وقال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يضع من خالد احلذاء فأتي  أان ومح
 .3«وهتددانه فأمسك !؟ نْ ني أج  

  .4«ثقة جبل والعجب من أيب حامت يقول ال احتج حبديثه»: موضع آخر من كالمهوقال يف 

حمدث البصرة، حدث عنه حممد بن سريين شيخه، وشعبة، وبشر بن ، هو احلافظ الثب : »كذلكوقال  
وثقه أمحد بن حنبل وابن   بن علية، وسفيان بن عيينة، وخلق.ومساعيل  املفضل، وأبو إسحاق الفزاري، 

  .5.« معني، واحتج به أصحاب الصحاح. وقال أبوحامت: ال حيتج به.

 

                                    
 (.192/ 7الطبقات الكربى ) 1
 (.353/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) 2
جة،  ورمز له ب  )صح(، إشارة إىل أنه ممن ت ك لم فيه بال ح "امليزان"(. ذكر الذهيب خالدا احلذاء يف 642/ 1ميزان االعتدال ) 3

 يف كتابه. هو اصطالح ه كما
 (.206/ 1) ، للذهيب،املغين يف الضعفاء 4
 (.112/ 1) ،للذهيب ،تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ 5
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على أيب حامت رمحهما هللا أيب حامت مورد اإلنكار والنقد واالستدراك  ورد الذهيب هنا كالمأف»قال املنذري: 
 .1«تعاىل

 ،من أجل ما أشار إليه محاد بن زيد من تغري حفظه آبخره 2كالم هؤالء فيهوالظاهر أن  »قال ابن حجر: 
 .3«دخوله يف عمل السلطان وهللا أعلمأو من أجل 

ويكىن أاب عبد الرمحن، وكان موىل لبين متيم، وكان قاضيا » : قال ابن سعد:عاصم بن سليمان األحول -3
احلسبة يف املكاييل واألوزان، وكان ثقة، كثري احلديث، ابملدائن يف خالفة أيب جعفر، وكان على الكوفة على 

 .4«ومات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ومائة

حدثنا ابن محاد، قال: حدثنا صاحل، قال: حدثنا علي، قال: مسع  حيىي وذكر عنده »قال ابن عدي: 
 عاصم األحول فقال حيىي مل يكن ابحلافظ.

حدثنا علي، قال: مسع  سفيان، قال: كان عاصم األحول قد حدثنا ابن محاد قال وحدثنا صاحل، قال: 
أجلس إىل جنبه وجييء عاصم فيلقي نفسه  وِل شيئا من أمر املكاييل فكن  آيت بن شربمة فأختطى حىت
 بعيدا عنه فكن  أقول شيخ مثل هذا انظر ما صنع بنفسه.

 .5«ن كان امسه عاصم كان يف حفظه شيءم قال: ابن عليةوعن 

أدرك  حفاظ الناس أربعة: إمساعيل » ابن املبارك، عن سفيان الثوري، قال:طيب البغدادي عن وأسند اخل
 بن أيب خالد، وعاصم األحول، وحيىي بن سعيد األنصاري، قال: وأرى هشام الدستوائي منهم.

 .6«مان، يعين: النهدي، ألنه أحفظهما: عاصم أحب إِل من قتادة يف أيب عثقال شعبةوعن 

                                    
 (.97جواب احلافظ املنذري عن أسئلة يف اجلرح والتعديل )ص:  1
 يقصد شعبة، وامساعيل بن علية، ومحاد بن زيد. 2
 (.122/ 3هتذيب التهذيب ) 3
 (.190/ 7الطبقات الكربى ) 4
 (.409/ 6الكامل يف ضعفاء الرجال ) 5
 (.165/ 14اتريخ بغداد ) 6
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قال أبو أمحد احلاكم: ليس ابحلافظ »ويف ترمجته:  تكلم فيه بال حجة.وأشار إليه الذهيب يف امليزان أبنه ممن 
 .1«أبسم، ومل حيمل عنه ابن إدريس لسوء حفظه وما يف سريته عنده

 يكىن أاب عبد الرمحن، وأبو الزاند لقب.: »2قال ابن عدي :عبد هللا بن ذكوان أبو الزاند -4

 سفيان بن عيينة، قال: قل  لسفيان الثوري جالس  أاب الزاند قال: ما رأي  ابملدينة أمريا غريه. عن

جلس  إىل إمساعيل بن حممد بن سعد فقل ، حدثنا أبو الزاند فأخذ   :مسع  سفيان يقول قال: عليوعن 
ق فأقول اي أاب قال ومسع  سفيان يقول كن  أسأل أاب الزاند وكان حسن اخلل كفا من حصا فحصبين به

عبد الرمحن ما مسع  يف كذا وكذا فيقول الشأن فيه كذا وكذا، وهو املوطوء عندان فأقول أي مشيختك 
 ذكره فيضحك ويقول انظروا ماذا يقول هذا الغالم.

قوم يعين بين حدثنا ابن أيب بكر، حدثنا عباس قال حيىي قال مالك بن أنس أبو الزاند كان كاتب هؤالء ال
 .3ن ال يرضاهأمية وكا

قال ابن عدي، وأبو الزاند من فقهاء أهل املدينة وحمدثيهم ورواة أخبارهم وحدث عنه األئمة مثل مالك 
والثوري وغريها ومل أذكر له من الرواية شيئا لكثرة ما يرويه ألن أحاديثه مستقيمة كلها، وهو كما قال ابن 

 .4«قة حجةمعني ث

التوثيق املؤكدة ما مل أيت يف غريه ممن كان جمانبا للسلطان، على ما   قل : جاء يف أيب الزاند من عبارات
 .«ما رأي  ابملدينة أمريا غريه» كان عليه أبو الزاند من طول مالزمته للعمل حىت قال الثوري:

                                    
 (.350/ 2ميزان االعتدال ) 1
 (.210/ 5الكامل يف ضعفاء الرجال ) 2
وى تبني لنا حقيقًة عدم اعتبار األئمة العمل للسلطان جرحا ابملعىن اإلصطالحي، فمالك قد ر  -إن صّح –مثل هذه النقول  3

إىل « وكان ال يرضاه »يف موطئه عن أيب الزاند أكثر من ستني حديثا وهي من أصح ما يف املوطأ، فلم يبق ب دٌّ من صرف قوله 
 معىن آخر غري الرواية.

 (.211/ 5الكامل يف ضعفاء الرجال ) 4
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وقال أبو  أاب الزاند أمري املؤمنني يف احلديث. يمحد بن حنبل، قال: كان سفيان يسمعن أ: »قال الذهيبو 
ريرة أبو الزاند، عن األعرج، وقال البخاري: أصح أحاديث أيب ه ثقة فقيه حجة صاحب سنة.حامت: 
 .1«عنه

 : علي بن سعيد بن بشري الرازي -5

يونس يف اترخيه تكلموا فيه وكان من احملدثني األجالد وكان يصحب السلطان  وقال ابن»قال ابن حجر: 
  ويلي بعض العماالت.

 .2«لعل كالمهم فيه من جهة دخوله يف أعمال السلطان :قل 

له ترمجة يف "اللسان" وفيها عن احلافظ الثقة محزة  .مع األسف: حافظ، لكنه فاجر»املعلمي:  العالمة قالو 
سأل  الدارقطين عنه فقال: ليس يف حديثه بذلك، ومسع  مبصر أنه كان واِل قرية  :بن يوسف السهمي
فما يعطونه فيجمع اخلنازير يف املسجد. فقل : كيف هو يف احلديث؟ قال: حدث  وكان يطالبهم ابخلراج

 أبحاديث مل يتابع عليها. مث قال: يف نفسي منه وقد تكلم فيه أصحابنا مبصر وأشار بيده وقال: هو كذا
 .3«يقول: ليس بثقة -ونفض يده-وكذا 

مع ما كان يف سريته من   ،تابع عليهاحدث أبحاديث مل يوالشاهد من ترمجته أن تضعيفه كان بسبب أنه 
يعطونه ومسع  مبصر أنه كان واِل قرية وكان يطالبهم ابخلراج فما »خمالفة وهو ما ذكره الدارقطين بقوله 

، ومل يف تضعيفه عليها مدتاعت    ر من ترجم له تفاصيل قصته، ولكن، ومل يذك«فيجمع اخلنازير يف املسجد
كما قال ابن حجر، ألنه مل يتعرض لذلك أحد ممن   يف أعمال السلطانكالمهم فيه من جهة دخوله يكن  
  ضعفه.

                                    
 (.418/ 2ميزان االعتدال ) 1
 (. 231/ 4) ، البن حجر،لسان امليزان 2
 (.484/ 1نتخبة من كالم شيخ النقاد )النك  اجلياد امل 3
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قيل له، يعين أاب مسهر: فما تقول يف سليمان »قال أبو زرعة الدمشقي: : سليمان بن عتبة السلمي -6
 بن عتبة؟ قال: ثقة. قل  أليب مسهر: إنه يسند أحاديث عن أيب الدرداء. قال: هي يسرية، وهو ثقة مل

 .1«له عيب إال لصوقه ابلسلطانيكن 

 بني أن يكون الراوي ثقة، وأن يكون جمانبا للسلطان. والشاهد أنه ال تالزم عند األئمة

قيل لعبد هللا بن املبارك: أنخذ عن شبيب بن »: شبيب بن شيبة بن عبد هللا بن عمرو بن االهتم -7
 أن يكذب.شرف من أفإنه  ،شيبة وهو يدخل على األمراء؟ فقال: خذوا عنه

قال ابن عدي: وشبيب بن شيبة إمنا قيل له: اخلطيب، لفصاحته، وكان ينادم خلفاء بين أمية. وله أحاديث 
 .2«غري ما ذكرت

بقطع النظر عن كونه يدخل على األمراء، فدل أن  ابن املبارك للصدق يف األخذ عن الراوي،الشاهد اعتبار 
 وهللا أعلم. يف احلكم على الرواة. الدخول على األمراء أو عدمه ليس هو املعتمد

 خالصة البحث يف اجلرح بسبب السلطان:
، أوردت طرفا ذكره كثري، وغريها مما مل أالنماذج املذكورة يف ابب اجلرح بسبب السلطان من خالل

أن اجلرح بسبب الدخول على األمراء والسالطني،  -إن شاء هللا تعاىل- نيَّ منها لي ستدل به على الباقي، تب َ 
ليس له اعتبار عند األئمة يف الطعن يف الراوي، إال ما  -على انفراده-أعماهلم  عمل من أو الدخول يف

 ب عليه من خمالفات على طريق التبع له.ترتَّ 

وصل إليه الدكتور موافقة ملا ت حول هذه اجلزئية ةدراسال نتائج هذا املبحث منحبمد هللا  كان وقد  
عبد القادر عزي يف دراسته املوسعة يف حتقيق القول يف املسألة. حيث تكلم فيها إبسهاب كبري، أمحد بن 

إال أين مل أطلع عليها إال بعد قطع  ،يف ابهبا وكافية قد كان  دراسته مغنية، و وحاول استقصاء كل األمثلة
 البحث يف املسألة:وهذه خالصة ما توصل إليه من البحث، شوط كبري 

                                    
 (.37/ 12هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) 1
 (.364/ 12) ،املصدر نفسه 2
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واخلالصة فقد أسفر النظر يف تلك الطعون املسوقة يف ابب »: عبد القادر عزيأمحد بن قال الدكتور 
 السلطان أهنا:

إّما طعن جممل غري مفسر ابلدخول عليه، أو العمل له، دون أن يصحب ذلك أي جرح، وهذا كثري. أو أن 
ا هجر للراوي على صنيعه ذلك، أو إعراض عنه، أو ظاهر تلك الطعون غري مراد، وهي حممولة على أهن

زجر له، أو خرج  خمرج املفاضلة املقيدة، أو املبالغة يف النكري عليه ابلدخول على السلطان، أو العمل له، 
وهذا هو الغالب. أو أهنا معدودة يف الثناء السيء على الراوي، ويقع هذا من العلماء الذين اتصفوا ابلزهد، 

الدنيا مثل أمحد، ووكيع. أو أهنا غري مؤثرة يف عدالة الراوي ال تضره، حيث مل يعملها أحد من  والعزوف عن
النقاد عند احلكم النهائي على الراوي، مع إيرادها يف كتب الرجال، والعناية بذكرها. أو أهنا مصروفة اىل 

له يف تلك األعمال، وليس  ، وهو إتيان أعمال قادحة ابلدخول يف عمل السلطان، ومشاركتهجرح غري انفذ
  .1« يصح، ألن القائل به جمروح أصالجمرد الدخول، أو العمل فحسب. أو أن ذلك اجلرح ال

 تتبع  هذا الطعن يف كتب الرجال فتجلى ِل اآليت: »وقال أيضا:  

دخوله ل راواي واحدا يف مرتبة الضعفاء، أو املرتوكني بسبب ععدم الوقوف على انقد واحد معترب ج -1
 على السلطان أو العمل له.

عن الرواة الداخلني على السلطان، املتقدمني يف عصر الرواية، وبعدها سكوات اتما  سكوت أكثر النقاد -2
 من ذلك، ومفاد ذلك هو إهاله وعدم اعتباره جرحا. يءوعدم الطعن فيهم بش 2أو العاملني له.

  .3«الطعن تأخرين على عدم اعتبار ذلكتنصيص النقاد امل -3

 

                                    
 (.267ص:حتقيق القول يف اجلرح بسبب الدخول على السلطان أو العمل له عند احملدثني ) 1
الطعون الواردة يف الباب كان  من النقاد  –إن مل نقل كل  –كالمه هذا ي نازع فيه، بل عكسه هو الصواب، فإن غالب   2

من أن عدد النقاد الذين صدر منهم هذا النوع من الطعن  (227)ص:  املتقدمني يف عصر الرواية. وقد خالف هنا ما قرَّره يف حبثه
ملا كان هلذا البحث وجود على  -كما وصف–أئمة النقد. ولو سك  هؤالء سكوات اتما  يربو على أربعني انقدا فيهم ج لُّ 

 اإلطالق.
 .268-267املصدر نفسه، ص 3
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 وزايدة على ما ذكر: 

 خمرَّجة ومبثوثة يف الصحيح من غري نكري وال تشنيع عن فيهم بسبب السلطانن ط  مم الثقات أن رواايت -
 على ذلك من أحد.

يعتربه النقاد سببا يقدح يف الراوي إذا كان السلطان عادال، بل جعلوه سببا من  لسلطان ملن العمل لأ -
  .-رمحه هللا–أسباب التوثيق يف زمن عمر بن عبد العزيز 

 ،-رمحه هللا-الشيخ عبد الرمحن املعلمي اليماين  ؛وأختم هذه الدراسة بنقل نفيس عن إمام النقد يف عصران
 ، وأنه مل خيرج خمرج احلكم عليهم. -توِل القضاءمبا يشمل -السلطان ة بسبب بنيَّ فيه حقيقة الطعن يف الروا

ومما خيرج خمرج الذم ال خمرج احلكم ما يقصد به املوعظة والنصحية، وذلك كأن يبلغ  : »-رمحه هللا-قال 
ورمبا أييت صاحبة ما يكرهه له فيذمه يف وجهه أو حبضرة من يبلغه، رجاء أن يكف عما كرهه له  العامل عن 

احلسن بن  بعبارة ليس  بكذب ولكنها خشنة موحشة يقصد اإلبالغ يف النصحية ككلمات الثوري يف  
خيشى أن جير إىل ما  صاحل بن حي، ورمبا يكون األمر الذي أنكره أمراً ال أبس به بل قد يكون خرياً ولكن 

من الفتوى، وقد يكون أمراً  واإلكثار يكره كالدخول على السلطان ووالية أموال اليتامى ووالية القضاء 
أو حيتال أو خيفي ذاك األمر، وقد  مذموما وصاحبه معذورا ولكن الناصح حيب لصاحبه أن يعاود النظر 

يكون ملن وقع منه أواًل عذر ولكن خيشى أن  يكون املقصود نصيحة الناس لئال يقعوا يف ذلك األمر إذ قد 
 .1«شارة إليها يف الفصل الثاينالتنفري اليت تقدم  اإل هذا كلمات يتبعه الناس فيه غري معذورين ومن 

 

 

 .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني نا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني،م على نبيّي وصلى هللا وسلَّ 

 

                                    
(. وكل ما ذكره من أمثلة جتد ما يوافقه من كالم النقاد يف من اشتغل  241/ 1مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل )  التنكيل  1

 السالطني.من الرواة يف القضاء وأعمال 



 

 ة  م  ـ  اتخ  
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 خامتة
 

هذا صفحات على ما يسَّر وأنعم عليَّ من إمتام  احلمد هلل أوًلا وآخراا، والشكر هلل ظاهراا وابطناا،       
 ،ابقة مباركة هذه خامتة تضمو  .علوم احلديث اليت أردت بتسطريها أن تكون لَِبنة يف صرحو  ،البحث

 أسوقها فيما يلي:، رحلة هذا البحثخالل نتائج  ظهر يل منملا خالصة معتصرة و 

اجلرح بسبب اشتغال الرواة ابلقضاء، أو العمل للسالطني جرح وارد بقوَّة يف كتب اجلرح أن  .1
 والتعديل، ومسألة تعارف أهل النقد من القرون األوىل على اعتبارها يف الكالم عن الرواة.

الكبري،  ر خبطرهيشعوالتحدير منه،  ،العمل للسلطان ذم ِ  يفاألئمة من أهل احلديث  ما جاء عن .2
من تصدى هلا. وهذا درس عملي  ،وأنه فتنة قلَّما يسلم من حر ِها وأثرها على دينه، وعلمه، وعرضه

 يستفيد منه أهل العلم يف كل زمان، فليست مفاسد القرب من السلطان خمتصَّةا بعصر الرواية.
عن هدي السنَّة يف من اشتغل بعمل السلطان هي ظلم السالطني، وبُعدهم  يف أن علَّة الطعن .3

، وهو ما فهم منه السلف أن يف لظاملاالعمل للسلطان وأن الذم الذي جاء مطلقا حممول على  احلكم،
 عليه. م، وإعانتهمعلى ظلمه مذلك نوع من تثبيته

، وبني اشتغال الراوي بعمل السلطان بني حال اإلكراه، أو الضرورة الـُمْلِجئةيف أن األئمة فرَّقوا  .4
 اإلختيار، ومل يكن الطعن منهم لكلِ  من دخل يف شيء منه.حال 

ن ًل يغري هذا اجلرح مِ ر يف حال الراوي بذاته، و ث ِ سلطان ًل يُعدُّ من اجلرح املؤَ اجلرح بسبب الأن  .5
  خذ به احملدثون يف احلكم على حديث الراوي.من عدالة وضبط، ومل أي من مجع شروط التوثيق حالِ 

، ابلعدالة، أو الضبط مباشر املعتمد يف احلكم على الرواة هو ما كان له اتصالاملرجع يف اجلرح أن  .6
 ُيحمل على اإلنكار على الراوي، والزجر عن فعله. ف ليس كذلك، واجلرح بسبب السلطان

أن الطعن املوجه للرواة بسبب السلطان من ابب اجلرح الـُمجمل الذي ًل يُؤخذ به إذا تعارض مع  .7
  حق من استفاضت عدالته واشتهر ضبطه.   التوثيق، أو جاء يف
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  :هذا ما تيسر إعداده وهتيأ إجنازه وهذه بعض التوصيات ملن هو سائر يف درب علوم احلديث

 
البحث ألن ابملوازاة مع كتب املتقدمني،  ،ابلدراسات املعاصرة يف شىت علوم احلديث عتناءابًل أوصي -

به  وقد يكون للمتأخِ ر من التحقيق يف بعض اجلوانب ما مل يعتِ ، يف علم احلديث متجدد ًل يعرف الركود
  من تقدَّم حق العناية.

، ألن علوم احلديثية الدراسات ججلَُ  يف اخلوض أراد ملن ،فيها والتضلع احلديث بعلوم ابإلملام أوصي -
 .احلديث خيدم بعضها بعضا

ما وصلت إليه من نتائج، خصوصا إذا واستفراغ الُوسع يف أي دراسة قبل البتِ  يف  ،ببذل اجلهد أوصي -
 مل تكن يف موضوعها دراسات سابقة.

آله وصحبه على وصلى هللا وسلم وابرك على خري خلق هللا، و ، احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلاتو 
 إىل يوم الدين. ومن اتبع هداه
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 قائمة املصادر واملراجع  

 القرآنالكرمي,روايةحفصعنعاصم. .1
الصحة .2 ظاهرها أحاديثمعلة عبد, الوادعيأيب هادي بن مقبل اآلاثر,الرمحن دار الطبعة:,

 .م2000-هـ1421الثانية,
,ترتيب:عالءالدينبنبلبانالفارسي,بنحبانالُبسيتااإلحسانيفتقريبصحيحابنحبان, .3

 .هـ1408األوىل,الطبعة:,مؤسسةالرسالة,بريوت:شعيباألرنؤوط,حتقيق
 .القاهرة–داراحلديث,أبواحلسنالبغداديالشهريابملاوردي,األحكامالسلطانية .4
 .عاملالكتب,حممدبنمفلحأبوعبدهللااملقدسياحلنبلي,املرعيةاآلدابالشرعيةواملنح .5
الشهري .6 بنحبيبالبصريالبغدادي, بنحممد بنحممد علي احلسن أبو السلطانية, األحكام
القاهرة.–ابملاوردي,داراحلديث

العلمللماليني,األعالم,خريالدينبنحممودبنحممدبنعليبنفارس,الزركليالدمشقي,دار .7
م.2002أاير/مايو-الطبعة:اخلامسةعشر

إبراهيمبنحممدبنخليلاإل .8 غتباطمبنرميمنالرواةابالختالط,برهانالديناحلليبأبوالوفا
الطرابلسيالشافعيسبطابنالعجمي,احملقق:عالءالدينعليرضا,ومسىحتقيقه)هنايةاالغتباطمبن
القاهرة,–لرواةابالختالط(وهودارسةوحتقيقوزايداتيفالرتاجمعلىالكتاب,داراحلديثرميمنا

م.1988الطبعة:األوىل,
املعارفالتاريخالكبري,حممدبنإمساعيلبنإبراهيمبناملغريةالبخاري,أبوعبدهللا,الطبعة:دائرة .9

ة:حممدعبداملعيدخان.الدكن,طبعحتتمراقب–العثمانية,حيدرآابد
هللا .10 عبد بن قليج بن مغلطاي ْغَلطَاي,

ُ
مل الَكَمال تـَْهِذيَب ِإْكَمال ِكَتاِب ِمْن السراِقطَُة اِجُم الرتر

العربيةالبكجرياملصرياحلكرياحلنفي,أبوعبدهللا,عالءالدين,داراحملدثللنشروالتوزيع,اململكة
هـ1426,السعودية,الطبعة:األوىل

التنكيلمبايفأتنيبالكوثريمناألابطيل,عبدالرمحنبنحيىيبنعليبنحممداملعلميالعتمي .11
املكتبعبدالرزاقمحزة,-زهريالشاويش-اليماين,معخترجياتوتعليقات:حممدانصرالديناأللباين

م.1986-هـ1406اإلسالمي,الطبعة:الثانية,
الُبسيت,طبعإبعانة:وزارةاملعارفللحكومةحممدبنحبانالتميمي,أبوحامت,الدارمي,الثقات, .12

.1973=ه1393اهلند,الطبعة:األوىل,العاليةاهلندية,دائرةاملعارفالعثمانيةحبيدرآابدالدكن
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وأايمه=صحيحاجلامعاملسندالصحيحاملختصرمنأموررسولهللاصلىهللاعليهوسلموسننه .13
هللاالبخارياجلعفي,احملقق:حممدزهريبنانصرالناصر,دارطوقالبخاري,حممدبنإمساعيلأبوعبد
هـ.1422النجاة)مصورةعنالسلطانيةإبضافةترقيمترقيمحممدفؤادعبدالباقي(,الطبعة:األوىل,

عثمانبنإبراهيمبنمصطفىاملارديين,أبواجلوهرالنقيعلىسننالبيهقي,عالءالدينعليبن .14
احلسن,الشهرياببنالرتكماين,دارالفكر.

ميكائيل .15 بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممود واألمراء, السالطنيوالقضاة يفنصيحة الغراء الدرة
الرايض.–اخَلرْيبـَْييت,مكتبةنزارمصطفىالباز

املعروفدبنسعدبنمنيعاهلامشيابلوالء,البصري,البغداديالطبقاتالكربى,أبوعبدهللاحمم .16
-هـ1410بريوت,الطبعة:األوىل,–اببنسعد,حتقيق:حممدعبدالقادرعطا,دارالكتبالعلمية

م1990
والثقافةالفروقاللغوية,أبوهاللاحلسنبنعبدهللاالعسكري,ت:حممدإبراهيمسليم,دارالعلم .17
لنشروالتوزيع,القاهرة.ل

املوجود .18 عبد أمحد عادل عدياجلرجاين, بن أمحد أبو الرجال, يفضعفاء عليحممد-الكامل
م.1997هـ1418بريوت,الطبعة:األوىل,-معوض,حتقيق:عبدالفتاحأبوسنة,الكتبالعلمية

مكتبةاحملقق:كماليوسفاحلوت,الكتاباملصنفيفاألحاديثواآلاثر,أبوبكربنأيبشيبة, .19
هـ.1409الرايض,الطبعة:األوىل,–الرشد
املختلطني,صالحالدينأبوسعيدخليلبنكيكلديبنعبدهللاالدمشقيالعالئي,احملقق:د. .20

-هـ1417القاهرة,الطبعة:األوىل,–رفعتفوزيعبداملطلب,عليعبدالباسطمزيد,مكتبةاخلاجني
م.1996

املسندالصحيحاملختصربنقلالعدلعنالعدلإىلرسولهللاصلىهللاعليهوسلم,مسلمبن .21
بريوت.–احلجاجأبواحلسنالقشرييالنيسابوري,احملقق:حممدفؤادعبدالباقي,دارإحياءالرتاثالعريب

الصنعاين,احملقق:حبيبالرمحناملصنف,أبوبكرعبدالرزاقبنمهامبنانفعاحلمريياليماين .22
هـ.1403بريوت,الطبعة:الثانية,–األعظمي,املكتباإلسالمي

األنصاريالتونسي .23 قاسم بن حممد الوافية, ابنعرفة اإلمام لبيانحقائق الشافية الكافية اهلداية
هـ.1350,1طاملعروفابلرصاع,املكتبةالعلمية,

اإلمامأمحدمبدحأوذم,يوسفبنحسنبنأمحدالصاحلي,ابنابنحبرالدمفيمنتكلمفيه .24
َرداحلنبلي,حتقيقوتعليق:الدكتورةروحيةعبدالرمحنالسويفي,دارالكتبالعلمية,بريوت لبنان,–املِبـْ

م1992-هـ1413الطبعة:األوىل,
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حممدبنعليبنحممداألصبحياألندلسي,أبوعبدهللا,مشس,بدائعالسلكيفطبائعامللك .25
 .الطبعة:األوىل,العراق–وزارةاإلعالم,احملقق:د.عليساميالنشار,الدينالغرانطيابناألزرق

 .دارالفكر,احملقق:د.سهيلزكار,كمالالدينابنالعدمي,بغيةالطلبيفاتريخحلب .26
ا .27 زكرايحيىيبنمعنيالبغدادي,لدوري(اتريخابنمعني)رواية أبو نور, أمحدحممد د. احملقق:
 .1979–1399الطبعة:األوىل,,مكة,اإلسالميمركزالبحثالعلميوإحياءالرتاث,سيف
ابنمعني, .28 بنحمرزاتريخ القاسم بن بنحممد أمحد معنيالبغدادي,رواية حيىيبن زكراي ,أبو

 األول: اجلزء القصاراحملقق: كامل حممد , العربية اللغة دمشق–جممع , األوىل, هـ,1405الطبعة:
 .م1985

دارالكتب,احملقق:سيدكسرويحسن,أبونعيماألصبهاين,اتريخأصبهان=أخبارأصبهان .29
 .م1990-هـ1410الطبعة:األوىل,,بريوت–العلمية
دينأبوعبدهللاحممدبنأمحدبنعثمانبناتريخاإلسالمَوَوفياتاملشاهريَواألعالم,مشسال .30

م.2003قَاْْيازالذهيب,حتقيق:الدكتوربشارعّوادمعروف,دارالغرباإلسالمي,الطبعة:األوىل,
 .31 بشار الدكتور احملقق: اثبتاخلطيبالبغدادي, بن علي بن أمحد بكر أبو بغداد, عواداتريخ

م.2002-هـ1422ت,الطبعة:األوىل,بريو–معروف,دارالغرباإلسالمي
بناتريخقضاةاألندلس)املرقبةالعليافيمنيستحقالقضاءوالفتيا(,أبواحلسنعليبنعبدهللا .32

بريوت,-حممداألندلسي,احملقق:جلنةإحياءالرتاثالعريبيفداراآلفاقاجلديدة,داراآلفاقاجلديدة
م.1983-هـ1403الطبعة:اخلامسة,

املالكي,تبصرةاحلكاميفأصولاألقضيةومناهجاألحكام,إبراهيمبنعليبنحممد,ابنفرحون .33
م.1986-هـ1406مكتبةالكلياتاألزهرية,الطبعة:األوىل,

عبدالقادرعزي,حتقيقالقوليفاجلرحبسببالدخولعلىالسلطانأوالعمللهعنداحملدثني, .34
 .هـ1428لةالشريعةوالقانون,العددالثالثون,ربيعالثاينجمحبثمنشوريف

الشرعية,ختريجالدالالتالسمعيةعلىماكانيفعهدرسولهللامناحلرفوالصنائعوالعماالت .35
د.إحسانعليبنحممدبنأمحدبنموسىابنمسعود,أبواحلسنابنذيالوزارتني,اخلزاعي,احملقق:

هـ.1419بريوت,الطبعة:الثانية,–الغرباإلسالميعباس,دار
احلفاظ .36 تذكرة الكتبالعلميةمشسالدينأبوعبدهللاالذهيب,, بريوت-دار األوىل,, الطبعة:

 .م1998-هـ1419
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بنتعريفاهلالتقديسمبراتباملوصوفنيابلتدليس,أبوالفضلأمحدبنعليبنحممدبنأمحد .37
–1403عمان,الطبعة:األوىل,–هللاالقريويت,مكتبةاملنار,احملقق:د.عاصمبنعبدحجرالعسقالين

.1983
 .الكتابمرقمآليا,موقعاإلسالم,تعريفابألماكنالواردةيفالبدايةوالنهايةالبنكثري .38
,بعة:األوىلطالبليس,أبوالفرجعبدالرمحنبنعليبنحممداجلوزي,دارالفكر,بريوت,إتلبيس .39

 هـ.1421
تلخيص:أمحد,تلخيصاتريخنيسابور,أبوعبدهللااحلاكمحممدبنعبدهللااملعروفاببنالبيع .40

 .طهران–كتاخبانةابنسينابنحممداملعروفابخلليفةالنيسابوري,
ت,بريو–هتذيبالتهذيب,أمحدبنعليبنحجرأبوالفضلالعسقالينالشافعي,دارالفكر .41

.1984–1404الطبعةاألوىل,
أبومنصور .42 داراحملقق:حممدعوضمرعب,,هتذيباللغة,حممدبنأمحدبناألزهرياهلروي,

 .م2001الطبعة:األوىل,,بريوت–إحياءالرتاثالعريب
معمربنأيبعمروراشداألزديموالهم,احملقق:,اجلامع)منشوركملحقمبصنفعبدالرزاق( .43

 .هـ1403اجمللسالعلميبباكستان,الطبعة:الثانية,,الرمحناألعظميحبيب
عبد .44 حتقيق: السعاداتابناألثرياجلزري, الدينأبو جمد جامعاألصوليفأحاديثالرسول,

الطبعة:مكتبةدارالبيان,-مطبعةاملالح-التتمةحتقيقبشريعيون,مكتبةاحللواين-القادراألرنؤوط
ألوىل.ا

وفضله .45 العلم بيان جامع القرطيب, النمري الرب عبد يوسفبن عمر أبو األشبال, أيب حتقيق:
 .م1994-هـ1414الطبعة:األوىل,,ارابناجلوزي,السعودية,دالزهريي
 .دارالفكر,اجلوهرالنقيعلىسننالبيهقي,عالءالدينعليبنعثمانالشهرياببنالرتكماين .46
السلوكاحلافظدولةامللوك,حممدبنحممدبنعبدالكرميابناملوصلي,احملقق:فؤادعبدحسن .47

الرايض.–املنعمأمحد,دارالوطن
ذكرأمساءمنتكلمفيهوهوموثق,مشسالدينأبوعبدهللاحممدبنأمحدبنعثمانبنقَاْْياز .48

أمري احلاجي بنحممود شكور حممد احملقق: الذهيب, املنار مكتبة املياديين, األوىل,–ر الطبعة: الزرقاء,
م.1986-هـ1406

,أبوعبدهللابنَمْنَدهالعبدي,رسالةيففضلاألخباروشرحمذاهبأهلاآلاثروحقيقةالسنن .49
 هـ.1414األوىل,الطبعة,الرايض–داراملسلم,احملقق:عبدالرمحنالفريوائي

 .بدونطبعةوبدوناتريخ,داراحلديثمساعيلالصنعاين,سبلالسالم,حممدبنإ .50
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ِجْستاين .51 احملقق:حممدحمييالدينعبداحلميد,,سننأيبداود,أبوداودسليمانبناألشعثالسِّ
 .بريوت–املكتبةالعصرية,صيدا

الرتمذي,,سننالرتمذي .52 بنموسىبنالضحاك, بشارعوادحممدبنعيسىبنَسْورة احملقق:
 .م1998,بريوت–دارالغرباإلسالمي,معروف
حتقيق:أبومتيمايسربن,شرحصحيحالبخارىالبنبطال,ابنبطالأبواحلسنبنعبدامللك .53

 .م2003-هـ1423الطبعة:الثانية,,الرايض–مكتبةالرشد,إبراهيم
البيهقيشعباإلْيان, .54 بكر احملققأبو , العليعبد عبد الدكتور الرشداحلميدحامد,: ,مكتبة

 .م2003-هـ1423الطبعة:األوىل,,الرايض
احملقق:حسنيبن,مشسالعلومودواءكالمالعربمنالكلوم,نشوانبنسعيداحلمريىاليمين .55

الطبعة:,بريوت,دارالفكراملعاصرديوسفحممدعبدهللا,-مطهربنعلياإلرايين-عبدهللاالعمري
 .م1999-هـ1420,األوىل
الكتبالعلمية,بريوت.,داراء,أمحدبنعليبنأمحدالفزاريصبحاألعشىيفصناعةاإلنش .56
حتقيق:أمحدعبد,أبونصرإمساعيلبنمحاداجلوهريالفارايب,الصحاحاتجاللغةوصحاحالعربية .57

 .م1987-هـ1407الطبعة:الرابعة,بريوت–دارالعلمللماليني,الغفورعطار
النيسابوري .58 خزْية بن إسحاق بن حممد بكر أبو خزْية, ابن صحيح مصطفىاحملقق:, حممد

 .بريوت–املكتباإلسالمياألعظمي,
يونس .59 بن إسرائيل لرتمجة حتليلية دراسة مع والتعديل العبد,ضوابطاجلرح حممد بن العزيز عبد

 م.2013-هـ1434الرابعة,,دارالعبيكان,الرايض,الطبعةاللطيف
الرجالال .60 عللومعرفة أبوعبدهللاأمحدبنحممدبنحنبل, ,احملقق:صبحيالبدريالسامرائي,

 هـ.1409الطبعة:األوىل,,الرايض–مكتبةاملعارف
احلسن,العلل .61 أبو البصري, املديين, السعديابلوالء عليبنعبدهللابنجعفر حممد, احملقق:

 .1980الطبعة:الثانية,,بريوت–املكتباإلسالمي,ميمصطفىاألعظ
السلفية,فتحالباريشرحصحيحالبخاري,أمحدبنعليبنحجرأبوالفضلالعسقالين,املكتبة .62

 حتقيق:حممدفؤادعبدالباقي,حمبالديناخلطيب.
عبدالرمحن,حممدبنعليبنحممدالشوكاين,الفوائداجملموعةيفاألحاديثاملوضوعة .63 حتقيق:

هـ.1407الطبعةالثالثة,,بريوت–املكتباإلسالمي,املعلمي
التجاريةالكربى,زينالديناملناويالقاهري,فيضالقديرشرحاجلامعالصغري .64 ,صرم–املكتبة

 هـ.1356الطبعة:األوىل,
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 .65 بنبرجسآلعبد السالم عبد الدخولعلىاألمراء, يفحكم املراء قطع علىالكرمي, نسخة
 الشبكةالعنكبوتيةاجتهدتيفترقيمصفحاهتاموافقاللمطبوعمنخاللفهرسالرسالة.

بريوت,الطبعةاألوىل.–لسانالعرب,حممدبنمكرمبنمنظوراألفريقياملصري,دارصادر .66
العسقالين,لسانامليزان .67 أبوالفضلأمحدبنعليبنحجر عبدالفتاح, أبوغدةاحملقق: دار,

 .م2002الطبعة:األوىل,,البشائراإلسالمية
داراحملقق:حممودإبراهيمزايد,,اجملروحنيمناحملدثنيوالضعفاءواملرتوكني,حممدبنحبانالُبسيت .68

 .هـ1396الطبعة:األوىل,,حلب–الوعي
حم .69 بن احلسني القاسم أبو والبلغاء, الشعراء وحماورات األدابء ابلراغبحماضرات املعروف مد

هـ.1420بريوت,الطبعة:األوىل,–األصفهاىن,شركةداراألرقمبنأيباألرقم
.5العصرية,بريوت,طخمتارالصحاح,أبوعبدهللاالرازي,ت:يوسفالشيخحممد,املكتبة .70
الديناملالاهلرويعليبن)سلطان(حممدأبواحلسننور,مرقاةاملفاتيحشرحمشكاةاملصابيح .71

 .م2002-هـ1422الطبعة:األوىل,,لبنان–دارالفكر,بريوتالقاري,
احملقق:د.عبدالغفوربنعبد,مسندإسحاقبنراهويه,أبويعقوبإسحاقبنإبراهيماحلنظلي .72

 م.1991–هـ1412الطبعة:األوىل,,املدينةاملنورة-مكتبةاإلْيان,احلقالبلوشي
اليحصيبالسبيت,مشار .73 عمرون عياضبن موسىبن عياضبن علىصحاحاآلاثر, قاألنوار

.املكتبةالعتيقةودارالرتاث
 .م1995الطبعة:الثانية,,دارصادر,بريوت,معجمالبلدان,ايقوتاحلموي .74
 .بريوت,بريوت,دارإحياءالرتاث,مكتبةاملثىن,عمربنرضاكحالة,معجماملؤلفني .75
أبوإبراهيمإسحاقبنإبراهيمبناحلسنيالفارايب,حتقيق:دكتورأمحدخمتار,ديواناألدبمعجم .76
 .م2003-هـ1424,مؤسسةدارالشعب,القاهرة,عمر
معرفةالثقاتمنرجالأهلالعلمواحلديثومنالضعفاءوذكرمذاهبهموأخبارهم,أبواحلسن .77

هـ.1405الطبعة:األوىل,,املدينة,البستوي,مكتبةالداربدالعليمأمحدبنعبدهللاالعجلى,احملقق:ع
خليل .78 بن علي الدين, عالء احلسن, أبو األحكام, بنياخلصمنيمن يرتدد فيما معنياحلكام

الطرابلسياحلنفي,دارالفكر,بدونطبعةوبدوناتريخ.
َطّرِزِىّيفترتيباملعرباملغرب .79

ُ
 .بدونطبعةوبدوناتريخ,دارالكتابالعريب,,برهانالدينامل

 .احملقق:الدكتورنورالدينعرت,املغينيفالضعفاء,مشسالدينأبوعبدهللاالذهيب .80
قدامة .81 املقدسي,املغينالبن قدامة اببن الشهري الدين موفق حممد أبو القاهرة, مكتبة الطبعة:,

 .م1968-هـ1388اتريخالنشر:,بدونطبعة
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ابنالصالح,عثمانبنعبدالرمحنمقدم .82 داراحملقق:نورالدينعرت,,املعروفاببنالصالحة
 .م1986-هـ1406سوراي,-الفكر
النعمانية,املعارفإحياءالذهيب,جلنةقَاْْيازبنالدينمشسوصاحبيه,حنيفةأيباإلماممناقب .83
 .هـ1408الثالثة,:الطبعةابهلند,الدكنآابدحيدر
أمحدقاسمعوض:النووي,احملققشرفبنحيىيزكرايالفقه,أبويفاملفتنيوعمدةالطالبنيمنهاج .84

 .م2005/هـ1425األوىل,:الطبعةالفكر,دارعوض,
 رالنشرواتريخالطبعغريمعروف.,دا:موقعوزارةاألوقافاملصريةموسوعةاألعالم,أتليف .85
مؤسسةاحملقق:حممدمصطفىاألعظمي,,عامراألصبحياملوطأ,مالكبنأنسبنمالكبن .86

 .م2004-هـ1425الطبعة:األوىل,,اإلمارات–زايدبنسلطانآلهنيان
دارحتقيق:عليحممدالبجاوي,,مشسالدينأبوعبدهللاالذهيب,ميزاناالعتداليفنقدالرجال .87

 .م1963-هـ1382وىل,الطبعة:األ,لبنان–املعرفةللطباعةوالنشر,بريوت
اإلسالمي .88 الفقه يف القضائي النظام رأفتعثمان, البيان,حممد دار , الثانية هـ1415الطبعة:

 .م1994
املعلمي .89 حيي بن الرمحن عبد العالمة العصر ذهيب النقاد شيخ كالم من املنتخبة النكتاجلياد

 .م2010-هـ1431ألوىل,الطبعة:ا,دارطيبة,الرايضاليماين,أبوأنسالصبيحي,
حتقيق:طاهرأمحدالنهايةيفغريباحلديثواألثر,جمدالدينأبوالسعاداتاملباركابناألثري, .90

.م1979-هـ1399بريوت,-املكتبةالعلمية,حممودحممدالطناحي-الزاوى
دارالدينالصبابطي,حتقيق:عصام,نيلاألوطار,حممدبنعليبنحممدبنعبدهللاالشوكاين .91

 .م1993-هـ1413الطبعة:األوىل,,احلديث,مصر
أبوالعباسمشسالدينأمحدبنحممدبنإبراهيمبنأيببكر,وفياتاألعيانوأنباءأبناءالزمان .92

 .بريوت–دارصادر,احملقق:إحسانعباس,ابنخلكانالربمكياإلربلي
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