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القضاة عند احلنابلة من عهد اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل حتى
منتصف القرن الرابع عشر اهلجري  1350ه.
"مجعاً ودراسة"
The Judiciary of the Hanbalis From the era of Imam
Ahmad bin Hanbal may Allah's mercy be upon him
until the middle of the fourteenth century 1350AH
""Collecting and studying

إعداد:
د .أمحد بن صاحل الصواب الرفاعي
األستاذ املشارك بقسم القضاء والسياسة الشرعية بكلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية

القضاء عند الحنابلة من عهد اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري" .جمعا ودراسة" ،د .أحمد بن صالح الصواب الرفاعي

املستخلص
احلمد هلل وكفى ،والصالة والسالم على املصطفى  ركز هذا البحث واملعنون بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ" القضاء
عند احلنابلة من عهد اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل حىت منتصف القرن الرابع عشر اهلجري
 1350ه" ،مجعاً ودراسة" على إبراز دور احلنابلة يف تويل القضاء؛ لعدم وجود دراسات تعاجل هذا
املوضوع من خالل بيان رأي اإلمام أمحد يف تويل منصب القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وموقفه من القضاة.
وزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ومكان تويل قضاة احلنابلة وسبب قلتهم .وألقاب احلنابلة وأولياهتم القضائية ،والعوائل
القضائية ،وخصائص قضاة احلنابل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وقضائهم ،وتعداد قضاة احلنابلة يف تلك الفرتة الزمنية من
خالل املنهج االستقرائي التحليلي.
والباحث يوصي يف حبثه بضرورة دراسة قضاة بقية املذاهب األخرى للوقوف على مسامهات
علماء األمة من كل مذهب يف خدمة السلطة القضائية.
الكلمات المفتاحية :قضاء ،قضاة ،احلنابلة.
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Abstract
Praise be to Allah and it's enough, may Allah's peace and blessings be upon
Mustapha this research entitled " The Judiciary of the Hanbalis from the era of
Imam Ahmad bin Hanbal may Allah's mercy be upon him until the middle of the
fourteenth century 1350AH. " focuses on highlighting the role of Hanbalis in the
administration of the judiciary; as there are no studies treating this issue through
the explanation of the opinion of Imam Ahmad in holding the position judiciary
and his position on the judges, the time and place of the Hanbali judges and the
causes of their murder, their titles and judging priorities, the judging problems, the
characteristics of the Hanbali and their judging and counting the number of the
Hanbali judges in that period through an inductive and analytical method.
The researcher recommends in his research the need to study the judges of
the rest of the other doctrines to find out the contributions of the scholars of the
Muslim nation from every doctrine in the serving of the judiciary.
Key words
Judges, Judgment, Hanbalis
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القضاء عند الحنابلة من عهد اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري" .جمعا ودراسة" ،د .أحمد بن صالح الصواب الرفاعي

املقدمة
احلمد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ يدعون من ضل إىل
اهلدى ،ويصربون منهم على األذى ،حييون بكتاب اهلل تعاىل املوتى ،ويبصرون بنور اهلل أهل العمى،
فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه ،وكم من ضال تائه قد هدوه ،فما أحسن أثرهم على الناس ،وما
أقبح أثر الناس عليهم ،ينفون عن كتاب اهلل تعاىل حتريفا الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل
اجلاهلني ،الذين عقدوا ألوية البدعة ،وأطلقوا عنان الفتن ـ ـة ،فهم خمتلفون يف الكتاب يقولون على اهلل
ويف اهلل ويف كتاب اهلل بغري علم ،ويتكلمون باملتشابه من الكالم ،وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون
عليهم ،فنعوذ باهلل من فتنة املضلني(.)1
ومن أولئك األئمة األعالم ،واجلهابذة الكرام ،إمام أهل السنة " اإلمام أمحد بن حنبل "
رمحه اهلل تعاىل ،وأتباعه من لدن عصر اإلمام أمحد إىل عصرنا احلاضر ،وقد كان ألولئك العلماء
عظيم األثر يف خدمة العلم الشرعي تأليفا وتدريسا وتطبيقا.
ومن تلك العلوم الشرعية اليت كان هلم فيه جهد كبري ،وعمل عظيم علم القضاء ،وسوف
أقوم يف هذا البحث بتسليط الضوء على شيئا من جهود احلنابلة يف خدمة هذا العلم اجلليل من
خالل توليهم والية القضاء والقيام مبهام هذا املنصب اجلليل .واهلل املستعان وعليه التكالن.
أسباب اختيار املوضوع:
إن مــن أبــرز األســباب الــيت دعتــه إىل خــوو امــار هــذا البحــث هــو الوقــوف علــى جهــود
احلنابلة يف تويل القضاء والقيام مبهامه ،و إبراز دورهم يف ذلك ،السيما وأن هذا الـدور يلـا العنايـة
الالزمة من الباحثني فالناظر يف مصنفات تاريخ الفقـه اإلسـالمي والكتـب املةلفـة يف مـداخل املـذاهب
جيــد أن مجلــة مــن البــاحثني يــذكرون أن مــن أســباب عــدم انتشــار مــذهب احلنابلــة قلــة تــويل احلنابلــة
) (1روى القاضــي ابــن أل يعلــى و ابــن مفلــح أن أبــا بكــر أمحــد بــن مــد الربدعــي التميمــي قــال ملــا أشــكل علــى
مسدد بن مسرهد أمـر الفتنـة يعـه يف القـول الـا القـران ،ومـا وقـع فيـه النـاس مـن االخـتالف يف القـدر والـرف
واالعتزال وخلا القران واإلرجـاء كتـب إىل أمحـد بـن حنبـل أن أكتـب إىل سـنة رسـول اهلل  فلمـا ورد الكتـاب
على أمحد بن حنبل بكى وقال إنا هلل وإنا إليه راجعون يزعم هذا البصري أنه قد أنفـا علـى العلـم مـاال عظيمـا
وهو ال يهتدي إىل سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكتب إليه ،وهذا جزء من اخلطبة اليت افتتح هبا كتابه
رمحــه اهلل .أبــو احلســني ابــن أل يعلــى مــد بــن مــد" ،طبقــات احلنابلــة " ،صــححه مــد حامــد الفقــي( ،دار
املعرفة – بريوت) 342 1؛ إبراهيم بن مد بن عبد اهلل بن مفلح " ،املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام
أمحد " ،حتقيا د .عبد الرمحن العثيمني( ،ط  ،1مكتبة الرشد الرياو 1410 ،ه) .25 3
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للقضاء( ،)1وقد الحظ هذا املعىن ابن عقيـل احلنبلـي( )2فقـال "هـذا املـذهب إ ـا ظلمـه أصـحابه ،ألن
أصحاب أل حنيفة والشافعي إذا برع أحد منهم يف العلـم تـوىل القضـاء واـريه مـن الواليـات ،فكانـ
الوالية سبباً لتدريسه واشتغاله بـالعلم ،فأمـا أصـحاب أمحـد فهنـه قـل مـنهم مـن تعلـا بطـرف مـن العلـم
إال خيرج ــه ذل ــك إىل التعب ــد والزه ــد ،لغلب ــة اخل ــري عل ــى الق ــوم ،فينقطع ــون ع ــن التش ــاال ب ــالعلم"(.)3
واســتنادا إىل املقدمــة الســابقة أعــه -أن قلــة مــن احلنابلــة تول ـوا القضــاء-جتــد أن البــاحثني ال يعرجــون
على تلك اجلهود من احلنابلة يف تـويل القضـاء والقيـام مبهامـه .فأحببـ يف هـذا البحـث الوقـوف علـى
تلك اجلهود من احلنابلة يف تويل القضاء وإبرازها.
الدراسات السابقة:
أجد – فيما وقف عليه -من خالل البحث والتنقيب يف املكتبات وفهارس الكتب
ومواقع اإلنرتن من أفرد هذا املوضوع ببحث مستقل .وإن ك ـ ـ ـ ــان هناك من تعرو هلذا املوضوع
إمج ـ ـ ـ ـ ــاال يف كتب الرتاجم وطبقات احلنابلة( ،)4والكتب املةلفة يف مداخل املذاهب( )5فقد تعرض
لذكر شيئا من أخبار القضاء عند احلنابلة يف مواضع متناثرة دون مجع لتلك األمور ودراسة هلا.
وبناء عليه فهنه أحسب أن هذا البحث سيسد هذه اخللة يف إبراز دور احلنابلة يف خدمة
هذا العلم أعه علم القضاء.

) (1انظــر عبــد القــادر بــن أمحــد بــن مصــطفى بــن عبــد الــرحيم بــن مــد بــدران " ،املــدخل إىل مــذهب اإلمــام أمحــد بــن
حنبــل" ،ا:قــا د .عبــد اهلل بــن عبــد ا:ســن الرتكــي( ،ط ،2بــريوت مةسســة الرســالة110 ،45 1 ،)1401 ،؛
بكــر بــن عبــد اهلل أبــو زيــد " ،املــدخل املفصــل إىل فقــه اإلمــام أمحــد"( ،ط ،1الريــاو دار العاصــمة1417 ،ه)1 ،
.499
) (2هو أبو الوفاء علي بن مد بن عقيل البغـدادي املتـو 513ه .انظـر ابـن أل يعلـى "طبقـات احلنابلـة " 259 2؛
عبـد الـرمحن بـن مــد العليمـي " ،املـنهج األمحـد يف تـراجم أصـحاب اإلمـام أمحـد " ،حتقيــا عبـد القـادر األرنــا وط
ومن معه( ،ط  ،1دار صادر بريوت1997 ،م ).78 3
) (3زيـن الــدين عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن رجــب البغــدادي " ،ذيــل طبقــات احلنابلــة" ،ا:قــا د عبــد الــرمحن بــن ســليمان
العثيمني( ،ط ،1الرياو مكتبة العبيكان1425 ،ه).348 1 ،
) (4ككتــاب طبقــات احلنابلــة البــن أل يعلــى ،وذيلــه البــن رجــب ،واملقصــد األرشــد البــن مفلــح ،والســحب الوابلــة
البن محيد.
) (5ككتــاب املــدخل إىل مــذهب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل البــن بــدران ،واملــدخل املفصـل إىل فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل
وخترجيات األصحاب لبكر بن عبد اهلل أبوزيد.
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خطة البحث:
طبيعة هذا البحث تقسيمه إىل مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،ومالحا،

اقتض
وفهارس.
املقدمة وفيها االفتتاحية ،وأسباب اختيار املوضوع ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث،
ومنهجي يف البحث.
التمهيد :وفيه التعريف بمفردات عنوان البحث .وفيه مطلبان.
 املطلب األول التعريف باحلنابلة. املطلب الثاين التعريف بالقضاء عند احلنابلة.المبحث األول :اإلمام أحمد والقضاء .وفيه مطلبان.
 املطلب األول امتناع اإلمام أمحد عن القضاء .وموقفه من القضاة. املطلب الثاين رأي اإلمام أمحد يف تويل منصب القضاء.المبحث الثاني :زمان ومكان تولي قضاة الحنابلة وسبب قلتهم .وفيه ثالثة مطالب.
 املطلب األول عرو تارخيي حول تويل احلنابلة القضاء على مر العصور. املطلب الثاين األماكن اليت توىل احلنابلة فيها القضاء. املطلب الثالث ذكر سبب قلة قضاة احلنابلة وأسباب امتناعهم.المبحث الثالث :ألقاب الحنابلة وأولياتهم القضائية ،والعوائل القضائية ،وخصائص قضاة
الحنابلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وقضائهم .وفيه ثالثة مطالب.
 املطلب األول ألقاب احلنابلة وأولياهتم يف القضاء. املطلب الثاين العوائل القضائية من احلنابلة. املطلب الثالث خصائص قضاة احلنابلة وقضائهم.الخاتمة وفيها:
 أهم نتائج البحث.المالحق وفيها:
 ملحا " 1ثب بأمساء قضاة وأعوان القضاة من احلنابلة ". ملحا  " 2قائمة بتوزيع قضاة احلنابلة على القرون "الفهارس وفيها:
 ثب املصادر واملراجع.- 438 -
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 -فهرس املوضوعات.

منهج البحث:
ميكن تلخيص املنهج الذي سرت عليه يف حبثي يف النقاط التالية
أوال :مجع مادة البحث عن طريا املنهج االستقرائي التحليلي من خالل البحث يف املصــادر
األصلية عن مباحث املوضوع ،واقتصرت يف اجلمع على املسائل املتعلقة باملوضوع.
ثانيا :عزو اآليات القرانية اىل سورها ،وكتابتها بالرسم العثماين.
ثالثا :ختريج األحاديث من مصادر السنة األصيلة ،بذكر اسم الكتاب ،والباب ،ورقم احلديث
– إن وجد  -واجلزء والصفحة ،وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها ،وإن كان احلديث
يف الصحيحني ،أو أحدمها أكتفي بذلك.
رابعا :ختريج اآلثار من مصادرها.
خامسا :التعريف-بهجياز -بالكلمات الغريبة واملصطلحات العلمية.
سادسا :االكتفاء يف ترمجة األعالم الواردة يف البحث – عدا اخللفاء الراشدين واألئمة األربعة –
عند أول وروده بذكر االسم وسنة الوفاة يف املنت وموضع الرتمجة يف كتب الرتاجم يف
اهلامش لكثرة ورود األعالم يف البحث(.)1
سابعا :اعتمدت يف منهج التوثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ط شيكااو.
ثامنا :قم يف هناية البحث بوضع ثب للمصادر واملراجع وفهرس للموضوعات.

) (1أرى ترمجــة األعــالم يف البحــث ألم ـرين األمــر األول أن مجيــع مــن ذكــر هــم مــن أعــالم احلنابلــة ومعرفــة ت ـرامجهم
متيسر بالرجوع إىل كتب طبقات احلنابلة اليت أشرت إليها .األمـر الثـاين لـو ذكـرت تـراجم األعـالم ألدى ذلـك إىل
توسيع البحث وتسويد الكثري من الصفحات على حساب الشـيء املقصـود مـن البحـث وهـو إبـراز دور احلنابلـة يف
خدمة القضاء.
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التمهيد :وفيه التعريف مبفردات عنوان البحث .وفيه مبحثان.
املطلب األول :التعريف باحلنابلة.
احلنابلة هم أتباع املذهب احلنبلي ،وهم من فقهاء األمة وعلمائها ،الذين هلم قدم صدق يف
دين اهلل ،مسوا بذلك نسبة إلمامهم وقدوهتم إمام أهل السنة اإلمام أمحد بن مد بن حنبل الشيباين
رمحه اهلل تعاىل صاحب املذهب .واملذهب احلنبلي هو مجلة األحكام اليت ذهب إليها اإلمام أمحد،
أو جمموع املسائل الفقهية اليت قال هبا اإلمام أمحد ،وم ـ ـ ـ ـ ــا أحلا بذلك مما خرجه أصحابه على
قواعده وأصوله ( .)1والقـ ـ ـ ـ ــدر األول من التعريف – أعه جمموع املسائل الفقهية اليت قال هبا اإلمام
أمحد -هو القدر املتفا عليه فيما تصح نسبته للمجتهد وهو املذهب حقيقة ،وأما اجلزء الثاين من
التعريف وهو ما أحلا بذلك مما خرجه أصحابه على قواعده وأصوله فهو املذهب اصطالحا (.)2
قال الطويف( " )3ال يصح لنا أن جنزم مبذهب إمام حىت نعلم أنه اخر ما دونه من تصانيفه
ومات عنه ،أو أنه نص عليه ساعة موته ،وال سبيل لنا إىل ذلك يف مذهب أمحد ،والتصحيح الذي
(.)4
فيه ،إ ا هو من اجتهاد أصحابه بعده"
ويقول ابن تيمية( " )5وقول القائل مذهب فالن كذا أو مذهب أهل السنة كذا قد يكون
نسبه إليه العتقاده أن هذا مقتضى أصوله ،وإن يكن فالن قال ذلك .ومثل هذا يدخله اخلطأ
كثريا .أال ترى أن كثريا من املصنفني يقولون مذهب الشافعي أو اريه كذا ويكون منصوصه

) (1بكــر أبــو زيــد " ،املــدخل املفصــل إىل فقــه اإلمــام أمحــد"( ،ط ،1الريــاو دار العاصــمة1417 ،ه)-31 1 ،
37؛ عبداهلل الرتكي و عبد الفتاح احللو " ،املذهب احلنبلي "( ،الرياو عا الكتب 1423 ،ه).14 1 ،
) (2أبو زيد " ،املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد".36 1 ،
) (3هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي الطويف الصرصري املتو 716ه .انظر إبراهيم بن مد بـن عبـد
اهلل بن مفلح " ،املقصد األرشد يف ذكـر أصـحاب اإلمـام أمحـد " ،حتقيـا د .عبـد الـرمحن العثيمـني( ،ط ،1
مكتبــة الرشــد الريــاو 1410 ،ه) 425 1؛ عبــد الــرمحن بــن مــد بــن عبــد الــرمحن العليمــي " ،املــنهج
األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد " .5 5
) (4سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطـويف" ،شـرح خمتصـر الروضـة" ،ا:قـا عبـد اهلل بـن عبـد ا:سـن الرتكـي،
(ط ،1بريوت مةسسة الرسالة 1407 ،هـ).627 3 ،
) (5هو أمحد بن عبد احلليم بن عبدالسالم بن تيمية احلراين الدمشقي املتو  728ه .انظر ابن مفلح" ،املقصد
األرشد" 132 1؛ العليمي " ،املنهج األمحد" .24 5

- 440 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

االفه؟ وعذرهم يف ذلك أهنم رأوا أن أصوله تقتضي ذلك القول فنسبوه إىل مذهبه من جهة
االستنباط ال من جهة النص"(.)1
واملراد باختيار أولئك العلماء من احلنابلة ملذهب اإلمام أمحد إ ا هو السلوك على طريقة
أصوله يف استنباط األحكام ،وإن شئ قل السلوك يف طريا االجتهاد مسلكه دون مسلك اريه،
وليس املراد أهنم اختاروا تقليده على تقليد اريه يف كل الفروع فهن مثل هةالء يأىب ذلك مسلكهم
يف كتبهم ومصنفاهتم (.)2
املطلب الثاني :التعريف بالقضاء عند احلنابلة.

القضاء في اللغة:
للقضاء يف اللغة عدة مع ـ ــان منها الفصل ،واحلكم ،واخللا ،والصنع ،والتقدير ،واألداء
والفراغ (.)3
القضاء اصطالحا عند الحنابلة:
عرفه يف اإلقناع بأنه اإللزام وفصل اخلصومات( ،)4وحنوه يف الكشاف(.)5
ويف الروو املربع عرف القضاء بأنه تبيني احلكم الشرعي واإللزام به وفصل احلكومات "(.)6
وعرفه يف املبدع بأنه " النظر بني املرتافعني له؛ لإللزام ،وفصل اخلصومات"(.)1
) (1تقـي الـدين أبـو العبـاس أمحـد بــن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلـراين " ،جممــوع الفتـاوى " ،ا:قـا عبـد الـرمحن بــن
مد بن قاسم( ،املدينة النبوية جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1416 ،ه).137 11 ،
) (2عبــد القــادر بــن أمحــد بــن مصــطفى بــن عبــد الــرحيم بــن مــد بــدران " ،املــدخل إىل مــذهب اإلمــام أمحــد بــن
حنبل" ،ا:قا د .عبد اهلل بن عبد ا:سن الرتكي( ،ط ،2بريوت مةسسة الرسالة.111 ،)1401 ،
) (3انظر مد بن مكرم بن علي ابن منظور "لسـان العـرب"( ،ط  ،threeدار صـادر بـريوت1414 ،ه)،
 188- 186 15؛ مادة "قضى" .مد بن مد بن عبد الرزاق املرتضى الزبيـدي "تـاا العـروس" ،حتقيـا
جمموع ــة م ــن ا:قق ــني( ،ط  ،1الكوي ـ 1422 ،ه) 317 – 310 39 ،فص ــل الق ــاف م ــن ب ــاب الـ ـواو
والياء.
) (4موسـى بـن أمحـد بـن موسـى بـن سـا بـن عيسـى بـن سـا احلجـاوي" ،اإلقنـاع يف فقـه اإلمـام أمحـد" ،ا:قــا
عبد اللطيف مد موسى السبكي( ،بريوت دار املعرفة).363 4 ،
) (5منصــور بــن يــونس ب ــن صــالح الــدين اب ــن حســن بــن إدري ــس البهــو"" ،كشــاف القن ــاع عــن مــنت اإلقن ــاع"،
(بريوت دار الكتب العلمية) .285 6
) (6منصور بن يونس البهو" " ،الروو املربع" ،ومعه حاشية الشيخ العثيمـني وتعليقـات الشـيخ السـعدي ،خـرا
أحاديثه عبد القدوس مد نذير( ،بريوت دار املةيد – مةسسة الرسالة).704 ،
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()2

ويف كشف املخدرات عرفه بأنه " تبيني احلكم الشرعي واإللزام به وفصل اخلصومات" .
وعند النظر إىل هذه التعريفات للقضاء جند أهنا تشتمل على مجلة من األمور
 -1نبه احلنابلة يف أكثر تعريفاهتم على أن القضاء مبني ومظهر للحكم الشرعي وليس مثبتا
للحكم الشرعي؛ ألن احلكم الشرعي ثاب يف الواقع.
 -2اشرتط احلنابلة يف القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اإللزام ،وهذا هو الفرق بني القاضي واملفيت ،ف ـ ـ ـ ـ ــاملفيت ال يلزم
بفتواه ،وإ ا خيرب هبا من استفتاه ،فهن شاء قبل قوله ،وإن شاء تركه؛ وأما القاضي فهنه يلزم
بقوله ،فيشرتك هو واملفيت يف اإلخبار عن احلكم ،ويتميز القاضي باإللزام (.)3
 -3راعى احلنابلة يف تعريفهم للقضاء اجلهة اليت يصدر منها القضاء وموضوع القضاء عموما،
فذكرهم لإللزام فيه مراعاة للجهة اليت يصدر منها القضاء ،وذكرهم فصل احلكومات أو
اخلصومات فيه نظر إىل موضوع القضاء ووظيفته.
 -4تعريفات احلنابلة للقضاء اري مانعة فريد عليها دخول بع وظائف الدولة اإلسالمية
كاخلالفة؛ فقد يتحقا فيها أي  -اخلالفة  -اإلخبار باحلكم الشرعي على وجه اإللزام أو
اإللزام باحلكم الشرعي ،واخلالفة ليس هي القضاء ،أضف إىل ذلك أن تعريفات احلنابلة
تُظهر االقتصار على القضاء العادي يف تعريفها للقضاء ،ومن مث ال تشمل قضاء املظا
ـاكم أحياناً للنظر فيه ،ولو من دون دعوى ،وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلك ال تشمل
الذي يبادر فيه احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
قضاء احلسبة الذي يهدف إىل حفظ احلقوق ،ومحاية األمن وإقامة العدالة ،وتطبيا أحكام
الشريعة واإللزام هبا ولو توجد خصومة أو اختالف ( ،)4كما أن اإللزام باحلكم الشرعي قد
يكون عن طريا التحكيم و فصل اخلصومات قد يكون بالصلح أيضا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1إبـراهيم بــن مــد ابــن مفلــح " ،املبــدع شــرح املقنــع "( ،ط ،1بــريوت  -دار الكتــب العلميــة1418 ،ه)8 ،
.139
) (2عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد البعلي اخللو" " ،كشف املخدرات والرياو املزهرات لشرح أخصـر املختصـرات"،
ا:قا مد بن ناصر العجمي( ،ط ،1بريوت دار البشائر اإلسالمية1423 ،ه).817 2 ،
) (3مد بن أل بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية " ،إعالم املوقعني عن رب العاملني" ،قدم له وعلا عليه
وخرا أحاديثه واثاره أبو عبيدة مشهور بن حسن ال سلمان و شارك يف التخريج أبـو عمـر أمحـد عبـد اهلل
أمحد( ،ط ،1اململكة العربية السعودية  -دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع1423 ،ه).67 2 ،
63؛ وينظــر أيضــا د .عبــد الكــرمي زيــدان ،نظــام القضــاء
) (4د .مــد الزحيلــي ،القضــاء يف اإلســالم
 13؛ ود .مـد نعـيم ياسـني ،نظريـة الـدعوى بـني الشـريعة اإلسـالمية وقـانون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة
.28
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والذي يظهر يل أن األقرب إىل بيان املقصود يف تعريف القضاء على ضوء ما ذكره احلنابلة
هو تعريف القضاء بأنه «والية تبيني احلكم الشرعي ،واإللزام به ،وفصل اخلصومات ،على وجه
خا  ،ومحاية احلقوق عام ًة».
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املبحث األول :اإلمام أمحد والقضاء .وفيه مطلبان.
املطلب األول :امتناع اإلمام أمحد عن القضاء .وموقفه من القضاة.
كان اإلمام أمحد معرضا عن تويل الواليات عموما -والقضاء منها-فلم يدخل يف شيء
منها ،خوفا على دينه وذمته ،فقد عرو القضاء على اإلمام أمحد فرف  .ذكر الشافعي أنه قال
ألل عبد اهلل إن أمري املةمنني سأله أن ألتمس له قاضيا لليمن ،وأن حتب اخلروا إىل عبد
الرزاق ،فقد نل حاجتك ،وتقضي باحلا .فقال للشافعي يا أبا عبد اهلل ،إن مسع هذا منك
ثانية ،ترن عندك(.)1
وقد كان االمام أمحد رمحه اهلل ال يأ" اخللفاء وال األمراء وال القض ـ ـ ـ ــاة ،وميتنع من الكتابة
إليهم ،وينهى أصحابه عن ذلك مطلقا ،وكالمه يف ذلك مشهور .قال مهنا( )2سأل أمحد بن
حنبل عن ابراهيم بن موسى اهلروي( )3فقال " رجل وسخ .فقل ما قولك إنه وسخ؟ قال من
يتبع الوالة والقضاة فهو وسخ"(.)4
فاإلمام أمحد يرى أن من يتبع الوالة والقضاة وسخ؛ ألنه يرى أن اجللوس مع األمراء والوالة
والقضاة والتقرب منهم والدخول عليهم فتنة .يقول اإلمام أمحد يف السالطني " الدنو منهم فتنة
واجللوس معهم فتنة حنن متباعدون منهم ما أرانا نسلم ،فكيف لو قربنا منهم"( .)5وقال اإلمام
أمحد " رأي الفتنة معلقة بالسلطان"(.)6
قل ولعل هذا املذكور عن اإلمام أمحد رمحه اهلل مول على ما إذا كان تلك املخ ــالطة
ستةدي إىل الوقوع يف احلرام ،أما إذا تةدي إىل ذلك فهو ال يرى بذلك بأسا يدل عليه أن من
) (1ذكر الذهيب أن هذه القصة حدث يف زمن مد ابن الرشيد وذكر أيضا حدو القصـة يف زمـن الرشـيد وأن الشـافعي قـال
ملا دخل عليه قال اليمن حيتاا إىل حـاكم ،فـانظر رجـال نوليـه ،فلمـا رجـع الشـافعي إىل جملسـه ،ورأى أمحـد مـن أمـثلهم،
كلمه يف ذلك ،وقال هتيأ حىت أدخلك على أمري املةمنني .فقال أمحد إ ا جئ ألقتـبس منـك العلـم ،وتـأمرين أن أدخـل
يف القضاء! وواه ،فاستحيا الشافعي ونبه إىل أن اسناد هذه الروايـة مظلـم .مـد بـن أمحـد الـذهيب " ،سـري أعـالم النـبالء".
حتقيا جمموعة من ا:ققني بهشراف شعيب األرنا وط( ،ط ،3بريوت مةسسة الرسالة.224-223 11 ،)1405 ،
) (2مهنا بن حيي الشامي السلمي ت  248ه .انظر ابـن أل يعلـى " ،الطبقـات "345 1 ،؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد"
.43 3
) (3أقف على ترمجته مع طول حبث ونظر.
) (4مد بن مفلح املقدسي" ،اآلداب الشرعية"( ،بريوت عا الكتب).476 3 ،
) (5كره اإلمام أمحد الدخول على السـالطني والقضـاة ألي سـبب قـال اخلـالل أنبأنـا أبـو نعـيم اهلمـداين مسعـ عبـد اهلل بـن امحـد
بن شبويه مسع أل قال قدم بغداد على أن أدخل على اخلليفة فآمره وأهناه ،فـدخل علـى امحـد بـن حنبـل فاستشـرته
يف ذلك قال أخاف عليك أن ال تقوم بذلك " .ابن مفلح املقدسي" ،اآلداب الشرعية".486- 476 3 ،
) (6أمحد بن مد اخلالل "السنة" ،حتقيا عطية الزهراين( ،ط ،1الرياو دار الراية.82 1 ،)1410 ،
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شيوخه كالشافعي رمحه اهلل ممن كان يدخل على الوالة والقضاة كما سبا(.)1
املطلب الثاني :رأي اإلمام أمحد يف تولي منصب القضاء.
()2
اختلف الروايات عن اإلمـام أمحـد يف تـويل منصـب القضـاء .فقـد روى عبـد اهلل عـن أبيـه –
اإلمام أمحد -أنه سئل يف الرجل يكون يف بلد ال يكون فيه أحد أوىل بالقضاء منه ،لعلمه ومعرفته؟
فقال ال يعجبه أن يدخل الرجل يف القضاء ،هو أسلم له (.)3
وروى عن اإلمام أمحد أنه سئل هل يأمث القاضي إذا يوجد اريه ممن يوثا به؟ قال ال يأمث(.)4
(.)5
وروى عن اإلمام أمحد أنه قال البد للمسلمني من حاكم ،أتذهب حقوق الناس؟
بناء على مـا سـبا اختلفـ الروايـات عـن اإلمـام أمحـد يف حكـم تـويل الشـخص للقضـاء إذا
يوجد يف البلد اريه ،فتدل الراوية األوىل والثانيـة علـى أن تـويل القضـاء لـيس بفـرو علـى الكفايـة ،وال
يتع ــني عل ــى أح ــد ال ــدخول في ــه ،وت ــدل الرواي ــة الثالث ــة عل ــى أن ت ــويل الش ــخص للقض ــاء ف ــرو عل ــى
(.)6
الكفاية ،ويتعني على الشخص الدخول يف القضاء إذا يوجد اريه ممن يصلح للقضاء
وهذه الرواية األخرية هي املذهب عند احلنابلة( ،)7وأما الروايتني األوليني فهما مولتان على من
ال يأمن على نفسه لضعف فيها ،أو على حال ما إذا ك ـ ـ ـ ـ ــان الزمان من األزمنة اليت حيمـ ـ ـ ـ ــل فيها
احلكام على ما ال حيل ،و ميكنهم احلكم باحلا(.)8
) (1انظــر أبــو حامــد مــد بــن مــد الغـزايل الطوســي " ،إحيــاء علــوم الــدين" دار املعرفــة – بــريوت " 150 – 142 2 ،ابــن
مفلح " ،اآلداب الشرعية" .487- 477 3
) (2عبــد اهلل بــن اإلمــام أمحــد بــن مــد بــن حنبــل الشــيباين املتــو 290ه .ابــن أل يعلــى " ،الطبقــات " 180 1؛ ابــن مفلــح "
املقصد األرشد " .5 2
) (3أبــو يعلــى ،مــد بــن احلســني بــن مــد بــن خلــف ابــن الفـراء " ،ألحكــام الســلطانية" صــححه وعلــا عليــه مــد حامــد الفقــي
(ط ،2بريوت دار الكتب العلمية  -بريوت 1421 ،هـ).70 ،
) (4شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ( ،)235/7مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية إمساعيل بن سعيد الشالنجي (.)200
) (5أبـو اخلطـاب فـون بـن أمحــد الكلـواذاين" ،اهلدايـة علـى مــذهب اإلمـام أل عبـداهلل أمحـد بـن مــد بـن حنبـل الشـيباين" ،حتقيــا
عبداللطيف مهيم – ماهر ياسني الفحل( ،ط ،1مةسسة اراس للنشر والتوزيع ،ط 1425 ،1هـ).563 ،
) (6مـد بـن مــد بـن احلسـني بــن مـد بـن الفـراء احلنبلـي ابـن أل يعلــى" ،التمـام ملـا صــح يف الـروايتني والـثال واألربــع عـن اإلمــام
واملختــار مــن الــوجهني عــن أصــحابه الع ـرانني الك ـرام" ،حققــه وعلــا عليــه وخــرا أحاديثــه ووضــع فهارســه الــدكتور عبــداهلل بــن
مد بن أمحد الطيار والدكتور عبدالعزيز بن مد بن عبداهلل املد اهلل( ،ط ،1الرياو دار العاصمة 1414هـ) .244 2
) (7علي بن سليمان بن أمحد املرداوي " ،اإلنصاف يف معرفـة الـراجح مـن اخلـالف" ،حتقيـا د عبـداهلل بـن عبدا:سـن الرتكـي – د
عبــدالفتاح مــد احللــو ( ،ط ،1القــاهرة دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع واالعــالن1415 ،ه ــ) 256 28؛ منصــور بــن
يونس البهو" " ،كشاف القناع عن منت اإلقناع" ( ،بريوت دار الكتب العلمية).287 6 ،
) (8موفــا الــدين عبــداهلل بــن أمحــد بــن مــد بــن قدامــة املقدســي " ،املغــه " ( ،نشــر مكتبــة القــاهرة1388 ،هـ ـ ) 376 11؛
مد بـن عبـد اهلل السـامري " ،املسـتوعب " ،حتقيـا عبـد امللـك بـن عبـد اهلل بـن دهـيش ( ،نشـر مكتبـة األسـدي1424 ،ه
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املبحث الثاني :زمان ومكان تولي قضاة احلنابلة وأسباب قلتهم .وفيه ثالثة مطالب.
املطلب األول :عرض تارخيي حول تولي احلنابلة القضاء على مر العصور.
جرى الكاتبون يف تاريخ فقه اإلمام أمحد على تقسيم مذهب احلنابلة إىل ثالثة أدوار هي
 -1دور النشأة والتأسيس ( 164ه – 300ه).
 -2دور النقل والنمو ( 300ه 403-ه).
 -3دور االنتشار واالزدهار واالستقرار (403ه – العصر احلاضر) (.)1
وق ــد أف ــاو الب ــاحثون يف ت ــاريخ الفق ــه يف ذك ــر مس ــات ك ــل دور م ــن ه ــذه األدوار إال أهن ــم
يتحدثوا فيما -وقف عليه-على مـا يتعلـا بتـويل احلنابلـة للقضـاء يف هـذه األدوار وميكـن تلخـيص مـا
وقف عليه يف هذا اجلانب( )2يف النقاط التالية
 -1بلغ عدد احلنابلة الذين تولوا القضاء أو كانوا من أعوان القضاة من خالل التتبع يف كتب
الرتاجم  574عاملا رمحهم اهلل مجيعا (.)3
 -2يتميز كل من الدور األول والثاني بقلة القضاة من املذهب احلنبلي بل إن عدد القضاة
وأعواهنم يف هذين الدورين ال يتجاوز مثانية خالل القرنني الثاين والثالث ،وأما القرن الرابع
فلم أقف على من توىل القضاء من احلنابلة يف ذلك القرن كله.
 -3ظهر يف الدور الثالث عدد من قضاة احلنابلة بل يكاد يكون الغالب األعم من قضاة احلنابلة
يف هذا الدور فعدد القضاة وأعواهنم يف هذا الدور  468قاضيا أوعونا من أعوان القضاة.
ويزداد عدد القضاة يف هذا الدور خصوصا يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني فنجد مثال عدد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).451 2 ،
) (1ممن ذهـب إىل هـذا د .عبـد اهلل الرتكـي و د .عبـد الفتـاح احللـو و حنـوه ذكـر الشـيخ بكـر أبـو زيـد إال أنـه قسـم
الدور الثالث إىل دورين مهـا دور التحريـر و دور االسـتقرار مث أضـاف بعـد ذلـك دورا خامسـا مسـاه دور إحيـاء
ال ـرتا  .انظــر بكــر أبوزيــد " ،املــدخل املفصــل "136-129 1 ،؛ عبــد اهلل الرتكــي وعبــد الفتــاح احللــو" ،
املذهب احلنبلي ".333 – 157 1 ،
) (2اعتمــدت يف إعــداد هــذه اإلحصــائية علــى كتــب طبقــات احلنابلــة وخصوصــا طبقــات احلنابلــة البــن أل يعلــى،
وكتاب الذيل البن رجب ،وكتاب السحب الوابلة البن محيد .وهذه الكتب كما ذكر بكر أبوزيد يف املـدخل
 491/1هي العمدة يف معرفة طبقات علماء احلنابلة من لدن اإلمام أمحد املتـو  241ه وحـىت قـرب هنايـة
القرن الثالث عشر.
) (3انظر ملحا رقم ( )1قائمة بأمساء قضاة احلنابلة ومن توىل أعوان القضاة .41
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القضاة وأعواهنم من احلنابلة يف القرن الث ــامن اهلجري س ومخسني ،ويف القرن التاسع اهلجري
جند أن عدد القضاة وأعواهنم من املذهب احلنبلي  ،117وهذا العدد يعترب أكرب عدد يصل
إليه احلنابلة املشتغلني بالقضاء أو من أعوان القضاة قبل توحيد هذه الدولة املباركة – حرسها
اهلل.)1( -
بينما جند أن عدد القضـاة وأعـواهنم يف القـرن اخلـامس ،10ويف القـرن السـادس  ،24ويف القـرن
الســابع  ،42ويف القــرن العاشــر  ،35ويف القــرن احلــادي عشــر  ،14ويف الق ــرن الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين عش ــر ،18
ويف القرن الثالث عشر  ،83ويف القرن الرابع عشر حىت منتصفه (1350ه) .)2( 99
املطلب الثاني :األماكن اليت تولي احلنابلة فيها القضاء.
إن الن ــاظر يف أم ــاكن انتش ــار امل ــذهب احلنبل ــي جي ــد أهن ــا من ــاطا ض ــيقة ج ــداً بالنس ــبة لبقي ــة
املذاهب؛ ألن املذهب احلنبلـي يتبنـاه أحـد مـن احلكـام ابتـداء ممـا أدى إىل احنسـاره كثـرياً ،فقـد بقـي
مقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوراً علــى أحيـاء يف بغــداد ،وعلــى بعـ منــاطا بـالد الشــام ومصــر إىل العصـر احلــديث عنــدما
(.)3
تبنته الدولة السعودية يف عهودها الثالثة فانتشر يف أرجاء العا اإلسالمي
يقــول ابــن خلــدون( )4عنــد كالمــه عــن انتشــار املــذاهب الســنية األربعــة يف األقطــار اإلســالمية،
ومدى متذهب الناس هبا "فأما أمحد بن حنبل فمقلده قليل ،لبعد مذهبه عـن االجتهـاد ،وأصـالته يف
مع ـ ـ ـاضدة الروايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة واألخبار بعضها ببع  ،وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها"(.)5
فقد ذكر ابن خلدون أن أكثر املناطا اليت يتواجد فيها املذهب احلنبلي هي الشام والعراق،
) (1هـذا البحـث يقتصـر علـى جهـود احلنابلـة يف خدمـة القضـاء حـىت منتصـف القـرن الرابـع عشـر اهلجـري أي قبــل
قيــام الدولــة الســعودية الثالثــة تقريبــا ،و يف النيــة ان شــاء اهلل إفـراد مرحلــة مــا بعــد قيــام الدولــة الســعودية الثالثــة
ببحث مستقل.
) (2انظر ملحا رقم ( )2توزيع قضاة احلنابلة على القرون .60
) (3إب ـراهيم بــن علــي بــن مــد ،ابــن فرحــون" ،الــديباا املــذهب" ،حتقيــا وتعليــا الــدكتور مــد األمحــدي أبــو النــور،
(القاهرة دار الرتا للطبع والنشر)62 1 ،؛ بكر أبو زيد " ،املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد ".498 1 ،
) (4هو عبد الرمحن بن مد ،ابن خلدون أبو زيد ،ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي املتو 808ه .انظر أمحد بن
مــد املقــري التلمســاين " نفــح الطيــب مــن اصــن األنــدلس الرطيــب" ،ا:قــا إحســان عبــاس (دار صــادر-
بريوت 1388 ،ه) 414 4؛ مد بن عبد الرمحن السخاوي " الضوء الالمع ألهل القرن التاسـع "( ،دار
مكتبة احلياة – بريوت) .145 4
) (5عبد الرمحن بن مد بن مـد ،ابـن خلـدون" ،تـاريخ ابـن خلـدون" ،ا:قـا خليـل شـحادة( ،ط ،2بـريوت
دار الفكر1408 ،ه) .566 1
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وهذا صحيح لكنه فات ابن خلدون – رمحه اهلل  -أن يذكر من مواطن انتشار املذهب احلنبلي
مصر ،فقد أصبح للحنابلة فيها وجود بارز ومةثر قبيـل سقوط الدولة الفاطمية(سنة 567ه) وبعدها
فقد توىل مجلة من احلنابلة القضاء كما سيأ"  -إن شاء اهلل  -حيث ازداد نفوذهم قوة واتساعا
خالل القرنني الس ـابع والثامن اهلجريني ،وباألخص زمن شيخ اإلسالم تقي الدين بن تيمية وتالميذه؛
فأصبح هلم مدارس وقضاء خا هبم منذ القرن السابع اهلجري (.)1
يقول السيوطي( " )2ذكر من كان مبصر من أئمة الفقهاء احلنابلة هم بالديار املصرية قليل
جدًّا ،و أمسع اربهم فيها إال يف القرن السابع وما بعده؛ وذلك أن اإلمام أمحد رضي اهلل عنه كان
يف القرن الثالث ،و يربز مذهبه خارا العراق إال يف القرن الرابع ،ويف هذا القرن ملك العبيديون
يدا ،وأقاموا مذهب الرف
مصر ،وأفنوا من كان هبا من أئمة املذاهب الثالثةً ،
قتال ونفيًا وتشر ً
والشيعة ،و يزالوا فيها إىل أواخر القرن السادس ،فرتاجع إليها األئمة من سائر املذاهب ،وأول
(.)4
إمام من احلنابلة علم حلوله مبصر ،احلافظ عبد الغه املقدسي( )3صاحب العمدة"
ويف اخلطط أنه يكن يف الدولة األيوبية مبصر كثري ذكر ملذهب أل حنيفة وأمحد بن حنبل،
(.)5
مث اشتهر مذهب أل حنيفة وأمحد بن حنبل يف اخرها
ثـم زاد انتشـاره هبـا بعـد ذلـك فـي زمـن القاضـي عبـد اهلل بـن مـد بـن عبـد امللـك
احلجـاوي( )6املتـويل قضـاء قضـاة احلنابلـة مبصـر سـنة ( 738ه) كمـا فـي السحب الوابلة(.)1
 .374وابن رجب الذيل على طبقات احلنابلة ،ا.295-294 2
) (1املقريزي اخلطط ا 2
) (2عبد الرمحن بن كمال الدين أل بكر بن مد سـابا الـدين خضـر اخلضـريي األسـيوطي املشـهور باسـم جـالل
الــدين الســيوطي املتــو  911ه .انظــر مــد بــن علــي بــن مــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين " ،البــدر الطــالع
مبحاســن مــن بعــد القــرن الســابع" " ،دار املعرفــة – بــريوت "325 1 ،؛ عبــد احل ـي بــن أمحــد بــن مــد ابــن
العماد العكرين احلنبلي ،أبو الفالح " شذرات الـذهب يف أخبـار مـن ذهـب " ا:قـا عبـد القـادر األرنـا وط
 مود األرنا وط( ،ط  ،1دار ابن كثري79-74 10 ،)1414 ،) (3عبد الغه بن عبد الواحد بن علي بن سرور اجلماعيلي املقدسي املتو  600ه .انظر ابن مفلح " ،املقصد
األرشد" 152 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد " .53 4
) (4عبد الرمحن بن أل بكر ،جالل الدين السيوطي" ،حسن ا:ـار والقـاهرة" ،ا:قـا مـد أبـو الفضـل إبـراهيم،
(ط ،1مصر دار إحياء الكتب العربية  -عيسى البال احلليب وشركاه 1387 ،هـ  1967 -م).480 1 ،
) (5أمحد بن علي بن عبد القادر العبيدي ،تقي الدين املقريزي " ،املواعظ واالعتبار بـذكر اخلطـط واآلثـار"( ،ط
 ،oneبريوت دار الكتب العلمية1418 ،ه).167 4 ،
) (6عبــد اهلل بــن مــد بــن عبــد امللــك بــن عبــد البــاقي احلجــاوي املقدســي .انظــر ابــن مفلــح " ،املقصــد األرشــد"
58 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد " .127 5
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كما فات ابن خلدون أن يذكر فلسطني فقد انتشر فيها املذهب احلنبلي (.)2
وقد ضعف انتشار املذهب احلنبلي يف الشام بل كاد ينقرو أتباعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يف القرن الرابـ ـ ـ ـ ـ ــع
عشر كما يقول ابن بدران(" )3وال أرى أح ــد يسأله عن مسألة يف مذهب اإلمام أمحد النقراو
أهله يف بالدنا وتقلص ظله فيها " (.)4
ومجلة القول إن مذهب احلنابلة انتشر أوال يف العراق بلد اإلمام ،مث انتشر بعد القرن الرابع يف
بالد الشام مث يف مصر .وقد كان لشيخ اإلسالم ابن تيمية وتالميذه جهد كبري يف إحياء املذهب
احلنبلي وانتشاره مع كوهنما متحرران يف االجتهاد والفتوى ،إىل أن جاء القرن الثاين عشر من اهلجرة
فكان دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب( )5وحركته اإلصالحية من أهم األسباب يف انتشار
املذهب احلنبلي ،ومازال املذهب إىل اليوم هو املذهب الرمسي للملكة العربية السعودية ،ومازال
املذهب له أتباع كذلك يف العراق ومصر وفلسطني مع تراجعه يف سوريا بشكل كبري.
وهنا البد من التنبيه على أمر مهم له عالقة مبوضوعنا – أعه احلنابلة والقضاء – وهو أن
من أسباب قلة انتشار املذهب احلنبلي أن اتباع اإلمام أمحد من بعده كانوا – االبا -ال يقربون
السلطان ،وال حيبون الوالية وال يسعون إليها وال يريدوهنا ،تقليداً إلمامهم واتباعاً ملسلكه ،فهذا كان
سلطان القضاة قد كان له أثر يف نشر املذهب احلنفي بني أهل العراق ،واملذهب املالكي باألندلس
واملغرب ،فهن عدم تويل احلنابلة القضاء قد كان سبباً يف قلة ذيوع املذهب احلنبلي بني العامة ،وإن
كان له علماء اجتهدوا فيه.
وقد الحظ هذا املعىن ابن عقيل احلنبلي فقال " هذا املذهب إ ا ظلمه أصحابه ،ألن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1مد بن عبد اهلل بن محيـد النجـدي " ،السـحب الوابلـة علـى ضـريح احلنابلـة " ،حتقيـا بكـر أبوزيـد ،د .عبـد
الرمحن العثيمني ( ،ط ،1بريوت مةسسة الرسالة1416 ،ه ).655 2 ،
) (2عمــر ســليمان األشــقر" ،املــدخل إىل دراســة املــدارس املــذاهب الفقهيــة"( ،ط  ،oneعمــان دار النفــائس،
1416ه).168 ،
) (3عبد القادر بن أمحد بـن مصـطفى بـن عبـد الـرحيم بـن مـد الـدومني الدمشـقي املتـو 1346ه .خـري الـدين
الزركلي الدمشقي " ،األعالم "( ،ط  ،15نشر دار العلم للماليني 2002 ،م).37 4 ،
) (4عبد القادر بن أمحد ابن بدران " ،املدخل إىل مذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل" ،ا:قـا د .عبـد اهلل بـن عبـد
ا:سن الرتكي ( ،ط ،2بريوت مةسسة الرسالة1401 ،ه).423 ،
) (5هو اإلمام مد بـن عبـد الوهـاب بـن سـليمان بـن علـي بـن مـد بـن أمحـد بـن راشـد بـن بريـد التميمـي املتـو
1206ه .خري الدين الزركلي " ،األعالم "257 6 ،؛ عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل ال الشـيخ
" مشاهري علماء جند واريهم"( ،دار اليمامة 1394-هـ) .6
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أصحاب أل حنيفة والشافعي إذا برع أحد منهم يف العلم توىل القضاء واريه من الواليات ،فكان
الوالية سبباً لتدريسه واشتغاله بالعلم ،فأما أصحاب أمحد فهنه قل منهم من تعلا بطرف من العلم
إال خيرجه ذلك إىل التعبد والزهد ،لغلبة اخلري على القوم ،فينقطعون عن التشاال بالعلم" (.)1
بناء على ما سبق يمكن حصر األماكن التي تولى فيها الحنابلة القضاء تبعا لألماكن اليت
انتشر فيها مذهب احلنابلة ،فقد توىل احلنابلة القضاء يف العراق أوال وبالد ما وراء النهر يف زمن
اإلمام أمحد ومن بعده حىت القرن الرابع اهلجري ،مث الشام وفلسطني بعد القرن الرابع اهلجري ،مث
توىل احلنابلة القضاء يف مصر يف القرن الثامن اهلجري وما بعده ،وأخريا بعد القرن الثاين عشر يف
اجلزيرة العربية.
ومن خالل التتبع جند أن أكثر املناطا اليت توىل فيها احلنابلة القضاء وخصوصا بعد القرن
الثاين عشر هي منطقة وسط اجلزيرة العربية ،و يكن املذهب احلنبلي منتشراً يف إقليمي احلجاز
(،)2
وهتامة وذلك ألن األماكن اإلسالمية املقدسة – أعه مكة واملدينة وما جاورمها -كان حقوالً
املرجح أن تكون جند هي املوطن األساسي
علميةً مناسب ًة اللتقاء مجيع املذاهب اإلسالمية ،ومن ّ
أيضا أن املذهب أخذ شهرته يف جند عن طريا
املرجح ً
للمذهب ،ومنها انتشر يف جزيرة العرب ،ومن ّ
الشام.
وقد كان أجزاء اململكة العربية السعودية يف مطلع القرن الرابع عشر اهلجري تنتشر فيها
تبعا النتشاره يف
املذاهب الفقهية األربعة ،حيث يتّبع أهل األحساء املذهب املالكي بشكل عامً ،
اخلليج العرل ،ويوجد املذهب الشافعي يف هتامة ،وجتتمع املذاهب األربعة يف احلجاز وهتامة حيث
احلرمان الشريفان يف املدينة ومكة ،أما املذهب احلنبلي فيكاد ينحصر يف جند.
كما أن للحنابلة وجوداً يف ُعمان ،حيث يرتكز وجودهم يف منطقة جعالن( ،)3وكذلك هلم
) (1عبد الرمحن بن علي بن مد اجلوزي " ،مناقب اإلمام أمحد " ،ا:قا د .عبد اهلل بن عبد ا:سن الرتكي( ،ط ،2دار
هجر1409 ،هـ)672 ،؛ زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي " ،ذيل طبقات احلنابلة " ،ا:قا د عبد
الرمحن بن سليمان العثيمني( ،ط ،1الرياو مكتبة العبيكان1425 ،ه)348 1 ،؛ ابن بدران " ،املدخل".110 ،
) (2هتامة أحد أقاليم شبه اجلزيرة العربية اجلغرافية ،وهي السهل الساحلي ا:اذي للبحر األمحر بني أقـاليم احلجـاز
واليمن ارب شبه اجلزيرة العربية .ياقوت احلموي "معجم البلدان "(بريوت دار صادر.63 2 ،)1397 ،
) (3جعالن تقع يف اجلانب الشرقي من عمان ،و هي واحة كبرية ومقاطعة واسعة متتد من الرويس حىت راس احلد
يف الســاحل الشــرقي اجلنــول ويف الــداخل إىل حــدود بديــة ووادي بــه خالــد وصــور .أمحــد ،شــريين إمساعيــل،
"املوجز يف تاريخ سلطنة عمان" (األردن دار اخلليج 2017 ،م) .23
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وجود يف بع قرى الربميي( .)1وقد دخل املذهب احلنبلي إىل الكوي عن طريا األسر النجدية اليت
نزح إىل الكوي  ،وكذلك بسبب الصالت العلمية والتجارية(.)2
املطلب الثالث :ذكر سبب قلة قضاة احلنابلة وأسباب امتناعهم.
إن الناظر يف تعداد قضاة احلنابلة جيد أن هذا العدد قليل بالنسبة لبقية املذاهب ،ولعلنا يف
هذا املطلب نقف على مجلة من أسباب تلك القلة ،وميكن إجيازها يف النقاط التالية
قل املعتنقون ملذهب اإلمام أمحد بن حنبل يف
 -1قلة انتشار املذهب احلنبلي عرب التاريخ فقد ّ
كل البالد اإلسالمية يف العصور السابقة .وبالرام من كثرة العلماء يف هذا املذهب وقوهتم
يف االستنباط واالستدالل ،كان أتباع املذهب من العامة قليالً ،حىت أهنم يكونوا أالبية
أي بلد من بلدان العا اإلسالمي يف وق من األوقات إال ما كان يف جند يف القرن الثاين
عشر اهلجري وما بعده مث يف بقية بلدان اململكة العربية السعودية بعد تأسيسها ،وقد نبه
على تلك القلة يف أتباع املذهب احلنبلي ابن خلدون والسيوطي وابن بدران واريهم كما
(.)3
سبا
 -2ما سبا ذكره من رأي اإلمام أمحد يف القضاء و الواليات ،فقد كان اإلمام أمحد وأتباعه من
بعده ال يقربون السلطان وال حيبون الوالية وال يسعون إليها وال يريدوهنا ،تقليداً إلمامهم
واتباعاً ملسلكه ،وقد الحظ هذا املعىن ابن عقيل احلنبلي فقال " هذا املذهب إ ا ظلمه
أصحابه ،ألن أصحاب أل حنيفة والشافعي إذا برع أحد منهم يف العلم توىل القضاء واريه
من الواليات ،فكان الوالية سبباً لتدريسه واشتغاله بالعلم ،فأما أصحاب أمحد فهنه قل
منهم من تعلا بطرف من العلم إال خيرجه ذلك إىل التعبد والزهد ،لغلبة اخلري على القوم،
(.)4
فينقطعون عن التشاال بالعلم"
) (1قرى الربميي تقع يف والية الربميي يف اجلزء الشمايل الغرل من ُعمـان و هـي إحـدى واليـات سـلطنة ُعمـان تقـع
علــى خــط احلــدود املباشــر بــني ســلطنة ُعمــان ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مبحــاذاة مدينــة العــني اإلماراتيــة
التابعــة إلمــارة أبــوظيب ،تعتــرب ســوق ُعمــاين كبــري وتضــم العديــد مــن املعــا التارخييــة اهلامــة املتمثلــة يف احلصــون
والبيوت األثرية .العنوان عن تاريخ عمان .أمحد ،شريين إمساعيل" ،املوجز يف تاريخ سلطنة عمان".21 ،
) (2بكر أبو زيد " ،املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد ".509- 508 1 ،
-13و ما بعـدها ،و للبـاحثني كـالم كثـري حـول سـبب قلـة أتبـاع هـذا املـذهب انظـر ابـن خلـدون،
) (3انظر
"ت ـاريخ ابــن خلــدون " ، .566 1 ،مــد أبــو زهــرة " ،ابــن حنبــل حياتــه وعصــره ارا ه الفقهيـ ـ ـ ــة "( ،طبــع
ونشر دار الفكر العرل)452 ،؛ الرتكي واحللو " املذهب احلنبلي ".231 ،
) (4عبد الرمحن بن علي بن مد اجلوزي " ،مناقب اإلمام أمحد "672 ،؛ زيـن الـدين عبـد الـرمحن بـن أمحـد بـن
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 -3شدة احلنابلة ،وكثرة ختالفهم مع اريهم ،ليس باحلجة والربهان فقط بل بالعمل أيضا ،فكانوا
كلما قوي شوكتهم ،اشتدوا على الناس باسم األمر باملعروف والنهي عن املنكر مما ن ّفر الناس
منهم ،فابتعدوا عنهم وعن مذهبهم .وقد كتب بعضهم إىل أل الوفاء بن عقيل يقول له
صف يل أصحاب اإلمام أمحد على ما عرف من اإلنصاف ،فكتب إليه يقول " هم قوم
ْ
خشن ،تقلص أخالقهم عن املخالطة ،والظ طباعهم عن املداخلة ،والب عليهم اجل ّد،
متسكوا
وقل عندهم اهلزل ،وارب نفوسهم عن ّ
ذل املراءة ،وفزعوا عن اآلراء إىل الروايات ،و ّ
ّ
حترجاً عن التأويل ،والب عليهم األعمال الصاحلة ،فلم يدققوا يف العلوم الغامضة،
بالظاهرّ ،
بل دققوا يف الورع ،وأخذوا ما ظهر من العلوم ،وما وراء ذلك قالوا اهلل أعلم مبا فيها() . . .
واهلل يعلم أنه ال أعتقد يف اإلسالم طائفة قة خالية من البدع ،سوى من سلك هذا
الطريا"(.)1
 -4امتناع احلنابلة عن تويل القضاء وعدم رابتهم فيه سواء كان هذا االمتناع عن القضاء هنائيا
أو كان االمتناع مةقتا ،وهذا األمر ظاهر عندهم .ويمكن تصنيف أسباب امتناعهم من
خالل الرجوع إلى كتب طبقات وتراجم الحنابلة إلى األسباب التالية:

السبب األول :اشرتاط بع احلنابلة شروطا لتوليه القضاء فهذا قبل اإلمام أو صاحب
التولية هذه الشروط قبل ذلك العا احلنبلي القضاء و إال فال ،و من أمثلة ذلك ما جاء يف ترمجة
()3
()2
ليلي القضاء بدار اخلالفة واحلرمي أمجع ،فامتنع
اهلل
بأمر
القائم
اإلمام
خاطبه
أنه
،
أل يعلى
َ
من ذلك ،فكرر عليه السةال ،فلما جيد بداً من ذلك اشرتط عليهم شرائط ،منها أنه ال حيضر
أيام املواكب الشريفة ،وال خيرا يف االستقباالت ،وال يقصد دار السلطان ،ويف كل شهر يقصد هنر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجب البغدادي " ،ذيل طبقات احلنابلة348 1 ،؛ ابن بدران " ،املدخل".110 ،
) (1زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي " ،ذيل طبقات احلنابلة ".338 1 ،
) (2هــو مــد بــن احلســني بــن مــد بــن خلــف بــن أمحــد الف ـراء املتــو 458ه .انظــر ابــن مفلــح " ،املقصــد
األرشد" 395 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد ".354 2
) (3أبــو جعفــر عبــد اهلل القــائم بــأمر اهلل بــن أمحــد القــادر بــاهلل .مــن خلفــاء الدولــة العباســية .ويل اخلالفــة بعــد أبيــه
وكان بيعته يف ذي احلجة سنة 422هـ .وبقي خليفة إىل  3شعبان سنة 467هـ .مد بن أمحد بن عثمان
ال ــذهيب " ،س ــري أع ــالم الن ــبالء " ،حتق ــا جمموع ــة م ــن ا:قق ــني بهش ـراف الش ــيخ ش ــعيب األرن ــا وط (ط ،3
مةسسة الرسالة بريوت1405 ،ه).138 15 ،
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املعلى يوما وباب األزا يوما ،ويستخلف من ينوب عنه يف احلرمي ،فأجيب إىل ذلك( .)1و كذا جاء
يف ترمجة نصر بن عبد الرزاق اجليلي ( )2عندما قُـلّد قضاء القضاة ،فلم يقبل إال بشرط أن يور
ذوي األرحام ،كان متحريا يف القضاء ،قوي النفس يف احلا ،عدمي ا:اباة والتكلف ،حىت إنه ميكن
الشهود من الكتابة من دواته ،وملا عُزل أنشد عن عزله
قضـ ـ ـ ـ ـ ــى يل بـ ـ ـ ـ ـ ــاخلال مـ ـ ـ ـ ـ ــن القضـ ـ ـ ـ ـ ــاء
مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت اهلل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـز وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ّ
()3
وأدع ـ ـ ـ ــو فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق معت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد ال ـ ـ ـ ــدعاء
وللمتنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر
السبب الثاني :اشتمال العمل القضائي على ما ال حيل فهذا أمحد بن صاحل اجليلي( ،)4كان
شاهدا مع ّدالُ ،دعي إىل الشهادة للخليفة مبا ال جيوز ،فامتنع من الشهادة(.)5
السبب الثالث :االمتناع لعارو صحي فهذا أمحد بن أل الوفاء( )6بن مفلح ،الشهري
بـ"الوفائي" ،الدمشقي ،عرو عليه قضاء احلنابلة مبحكمة الباب ،فامتنع واعتذر بثقل السمع ،وأنه ال
يسمع ما يقول اخلصمان بسهولة ،وذلك يقتضي صعوبة فصل األحكام ،و يزل بذلك حىت عفي
عنه(.)7
السبب الرابع :االمتناع عن القضاء مع عدم التصريح بسبب معني لالمتناع كما فعل تقي
الدين ابن تيمية ،شيخ اإلسالم ،عُرو عليه قضاء القضاة قبل التسعني ،ومشيخة الشيوخ ،فلم
) (1أل احلسـني مــد بــن أل يعلــى " ،طبقــات احلنابلــة" ،ا:قـا مــد حامــد الفقــي ( ،بــريوت  -دار املعرفــة )،
.200- 193 2
) (2نصر بن عبد الرزاق بن نصر بن أل صاحل بن حنكيدوس  ،اجليلي األصل ،البغدادي ،قاضي القضاة ،عماد
الدين ،أبو صاحل بن أل بكر بن أل مد .ابن رجب " ذيل طبقات احلنابلة " .189 2
) (3ابن رجب احلنبلي" ،الذيل على طبقات احلنابلة".)192-189/2( ،
) (4هــو أمحــد بــن صــاحل بــن شــافع بــن صــاحل بــن حــا ،بــن أل عبــد اهلل اجليلــي ،أبــو الفضــل بــن أل املعــايل بــن أل
مد .املتو 565ه .انظر ابن رجـب " ،الـذيل علـى طبقـات احلنابلـة " .313-311 1 ،ابـن مفلـح" ،
املقصد األرشد" 118 1؛ العليمي " ،املنهج األمحد " .254 3
) (5ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة".313-311 1 ،
) (6هو أمحد بن أل الوفاء علي بن إبراهيم بن مد بن عبداهلل بن مفلح ،الشهري بـ"الوفائي" ،الدمشقي املتو
 1035ه ،وقيــل  1038ه .مــد كمــال الــدين بــن مــد الغــزي العــامري " النع ـ األكمــل ألصــحاب
اإلمام أمحد بن حنبل " ،حتقيا مد مطيع احلـافظ ونـزار أباظـة( ،دار الفكـر املعاصـر ،بـريوت ،دار الفكـر،
دمشا 1402 ،هـ)198 ،؛ ابن محيد " ،السحب الوابلة " .117-116 1
) (7ابن محيد " ،السحب الوابلة ".117-116 1
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()3
()2
()1

يقبل شيئا من ذلك  ،وكما فعل عبدالقادر بن عبد القاهر احلراين طُلب للقضاء فأىب  ،وكما
()4
حتول والده إىل بع املناطا يف جنوب العراق فطلب
فعل عبد اللطيف بن مد النجدي عندما ّ
حكامها منه توىل القضاء فأمتنع ،مث طلبوا من والده أن يعينهم على ذلك فامتنعا؛ و يزالوا هبما
حىت حلف احلاكم إن يتول عبد اللطيف ألولني فالنا ،لرجل اري صاحل للقضاء ،فرأى أن األمر
متعني عليه ،لئال تضيع األحكام بتولية أهل اجلهل والظلم ،فرضي وباشره بعفة ،وديانة ،وصيانة،
وتثب  ،وتأن يف األحكام ،ومراجعة والده فيما أشكل عليه( .)5وكما فعل ابن اللحام( )6عندما
عُرو عليه قضاء دمشا استقالال فأىب( ،)7وكم ــا فعل ابن النجار( ،)8فقد امتنع من تويل قضاء
القضاة يف مصر ،و يل القضاء إال بعد إكراه له املرة بعد األخرى أن يتواله ،مث ترك القضاء يف
الدولة العثماني ـ ـة ،وأقبل على العب ـ ـادة والعلم يف اخر عمره ( ،)9وكما فعل إبراهيم بن مد
القصيمي( ،)10طُلب للقضاء فامتنع( ،)11وكما فعل محد بن فارس( )12فقد رشح للقضاء مرارا
) (1الذيل على طبقات احلنابلة ،ابن رجب احلنبلي.405 – 387 2 .
) (2عبدالقادر بن عبد القاهر بن عبد املنعم بن مد بن محد بن سـالمة بـن أل الفهـم احلـراين ،أبـو الفـرا ،شـيخ
حران ومفتيها ،ابن أل مد بن أل الفرا املتو 634ه .ابن رجب " ،الـذيل علـى طبقـات احلنابلـة "2 ،
202؛ ابن مفلح" املقصد األرشد" 159 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد " .219 4
) (3ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة ".202 2 ،
) (4عبد اللطيف بن مد بن علي بن سلّوم التميمـي النجـدي الـزبريي املتـو  1247ه .ابـن محيـد " ،السـحب
الوابلة ".600-599 1 ،
) (5ابن محيد " ،السحب الوابلة".600-599 1 ،
) (6علي بن مد بن علي بن عباس بن فتيان البعلي الدمشقي و املعروف بابن اللحام املتو 803ه.
) (7السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ،ابن محيد النجدي.765 2 .
) (8شهاب الدين أمحد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشيد الفتوحي احلنبلي املتو 949ه .مد كمال
الدين بن مد الغزي " ،النع األكمل ألصحاب اإلمام أمحد بن حنبل " .113 ،ابن محيد النجدي،
" السحب الوابلة ".156 1 ،
) (9الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة للغزي .113 2
) (10هو إبراهيم بن مد بن عجالن القصيمي النجدي املتو 1316ه انظر ترمجته يف عبداهلل بن عبد الرمحن
البسام " ،علماء جند خـالل مثانيـة قـرون "( ،ط ،2دار العاصـمة1419 ،ه) 400 1؛ عبـد اهلل بـن مـد
الطريقي" ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا".396- 395 9 .
) (11عبد اهلل بن مد الطريقي" احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا".396- 395 9 .،
) (12هـو محـد بــن فـارس بـن مــد بـن فــارس بـن عبـد العزيــز بـن مــد بـن إمساعيـل بــن رمـيح املتــو  1354ه.
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فامتنع( )1واريهم كثري(.)2
السبب الخامس :االمتناع من القضاء زهدا و تورعا سواء كان ذلك االمتناع بعد مباشرة
القضاء و الوقوف عليه أو االمتناع زهدا و تورعا قبل تويل القضاء و من ذلك ما فعله مد بن
نصر اجليلي ( )3ملا ويل أبوه قضاء القضاة واله القضاء واحلكم بدار اخلالفة ،فجلس يف جملس
احلكم جملسا واحدا وحكم ،مث عزل نفسه ،و يعد إىل ذلك تنزها عن القضاء وتورعا( ،)4و ممن تركه
()7
أيضا عمر بن إبراهيم ابن مفلح ( )5فقد ترك القضاء زهدا( ،)6و أمحد بن إبراهيم بن نصر اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر البسام " ،علماء جند ".97 2 ،
) (1البسام " ،علماء جند " .121 10
) (2وممن عرو عليه فأىب بدون التصـريح بالسـبب مـد بـن عمـر بـن عبـد العزيـز بـن عبـد اهلل بـن صـاحل بـن محـد بـن
مد بن سليمُ ،عرو عليه قضاء بريـدة فـأىب؛ ل ّكنـه أُكـره عليـه فباشـره مـدة مث تركـه ،و أيضـا عبـد اهلل بـن مـد
بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن مد بن إبراهيم بن عبد اهلل ابن مفدىُ ،ر ّشح للقضاء عدة مرات فأىب ،وإبـراهيم
بن ناصر بن جديد الزبريي طلب منه أهل بلدة الزبري أن يتـوىل القضـاء فـأىب ،فلـم يزالـوا بـه حـىت ويل بغـري معلـوم
وال خدم .وأمحد بن مـد بـن عبـادة بـن عبـد الغـه بـن منصـور ،الشـهاب أبـو العبـاس ابـن الشـمس أل عبـد اهلل
بن الشمس بن الفقيه الزين اجلمال ،احلراين األصل ،الدمشقي الصاحلي ،ناب يف القضاء عن أبيه ،مث استقل به
وصرف قبل استكمال سنتني ،وعرو عليه العود فـأىب ،وممـن امتنـع عـن القضـاء
بعد وفاته ،فباشره بعفة ونزاهةُ ،
أيضا بدون ذكر السبب عبد الكرمي بن معيقل النجـدي ،طُلـب منـه القضـاء فـأىب .وعبـد اهلل القضـييب النجـدي،
يراب يف تويل القضاء وأىب عنه .وصعب بن عبد اهلل بن صعب بن مد التـوجيري الربيـدي النجـدي ،وعلـي
بن مـد بـن إبـراهيم بـن مـد بـن إبـراهيم السـناين العنيـزي النجـديُ ،عـرو عليـه قضـاء عنيـزة مـرتني فلـم يقبـل.
وسليمان بن راشد الشقاوي الربيدي النجديُ ،عرو عليـه القضـاء أكثـر مـن مـرة فلـم يقبـل .انظـر ابـن رجـب،
"الذيل على الطبقات "16 1 ،؛ ابن محيـد " ،السـحب الوابلـة " 744 ،522 2 ،76-71 1؛ الطريقـي،
"احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا".140 ،90 ،86 ،71 ،34 10 ،380 ،340 9 ،
) (3مد بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القـادر بـن أل صـاحل ،اجليلـي البغـدادي ،يـي الـدين أبـو نصـر ،قاضـي
القضاة ،عماد الدين أبو صاحل املتو  656ه .انظر ابن رجب احلنبلي" ،الذيل على طبقات احلنابلة"2 ،
265؛ العليمي " ،املنهج األمحد" .281 4
) (4ابن رجب احلنبلي" ،الذيل على طبقات احلنابلة".266- 265 2 .
) (5عمر بن إبراهيم بن مد بن مفلح بن مـد بـن مفـرا أبـو حفـص الـراميه املقدسـي الصـاحلي املتـو 872ه
وهــو حفيــد صــاحب " الفــروع " .ابــن مفلــح " ،املقصــد األرشــد" 159 2؛ العليمــي " ،املــنهج األمحــد "
219 4؛ ابن محيد النجدي " ،السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة"؛ .780 2
) (6ابن محيد النجدي " ،السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة".778- 780 2 ،
) (7هو أمحد بن إبراهيم بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن أل الفتح بـن هاشـم القاضـي ،عـز الـدين أبـو الربكـات
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بن أمحد بن مد بن أل الفتح بن هاشم القاضي ،عز الدين أبو الربكات بن الربهان بن ناصر
الدين ،الكناين العسقالين األصل ،القاهري ،فقد ناب يف القضاء ،مث أعرو عن التصدي له
شهامة ،وصار يقضي فيما يُقصد به يف بيته جمانا ،مث تركه مجلة(.)1
و كــذا فعل علي بن مد بن عبد الوهاب التميمي( )2فقــد طُلب للقض ـاء ف ـ ـامتنع زهدا
وورعاً( ،)3وأيضا فعل عيسى بن مد الزبريي( )4عندما ألزموه بقضاء الزبري فباشره بدون رزق ،مث
راب عنه ،فأحلّوا عليه يف االستمرار بكل سبيل فأىب ،وقال إ ا يُطلب القضاء إلحدى ثال إما
للثواب أو للجاه أو للمال ،فأما الثواب فأبعد شيء ،وليتنا ننجو رأسا برأس ،وأما اجلاه فهن فالنا ملا
حكم عليه بغري مطلوبة ،قال قطع اهلل هذه الوجيه ،حىت يقل هذا الوجه ،وأما املال فهن عباء"
اليت صيّف ُ هبا شتّي ُ هبا بال زيادة ،و أحج حجة اإلسالم من قلة ذات اليد ،فأي داع إىل ارتكاب
اخلطر؟ فقالوا نعني لك كفاية السنة ،ونفعل ونفعل فأىب ،وعرف أهنم ال يرتكون مراجعته فتكلف
وحج(.)5
وقد ملس من خالل التتبع كثرة االمتناع عن القضاء تورعا وزهدا يف علماء احلنابلة يف القرن
الثالث عشر وما بعده(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن الربهان بن ناصر الدين ،الكناين العسقالين األصل ،القاهري املتو  876ه .انظـر ترمجتـه يف العليمـي،
" املنهج األمحد " 272 5؛ ابن محيد النجدي " ،السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة.90 – 85 1 ،
) (1ابن محيد النجدي " ،السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة.90 – 85 1 ،
) (2هــو علــي بــن مــد بــن عبــد الوهــاب التميمــي ،ابــن اإلمــام ،املتــو 1245ه .انظــر البســام" ،علمــاء جنــد"
284 5؛ العثيمني " ،حاشية السحب" .763 2
) (3عبد الرمحن بن سليمان العثيمني" ،املستدرك على السحب الوابلة".763 2 ،
) (4عيسى بن مد الزبريي املتو 1248ه انظـر ابـن محيـد النجـدي" ،السـحب الوابلـة علـى ضـرائح احلنابلـة"،
 .808 2؛ البسام " ،علماء جند " .345 5
) (5ابن محيد النجدي" ،السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة".808 2 ،
مرات فـامتنع تورعـا وطلبـا
) (6و من أولئك علي بن مد بن إبراهيم السناين السبيعيُ ،عرو عليه القضاء عدة ّ
للســالمة .و عبــد اهلل بــن مــد بــن عبــد اهلل بــن محــد اخلرجــي النجــديُ ،ر ّشــح للقضــاء فــامتنع تورعــا ،إىل أن
عمل قاضيا يف السلمية باخلرا يف كمة اخلرا ،و عبد اهلل بن مـد بـن راشـد بـن جعـود القصـيب النجـدي،
ُعرو عليه القضاء مرارا فامتنع عنه تورعا ،ورابة يف العافية ،و إبراهيم بن صاحل بن إبراهيم بن مد بن عبد
الــرمحن بــن محــد بــن عبــد اهلل بــن عيســى ،مــن قبيلــة بــه زيــد ،رشــح للقضــاء فــامتنع رابــة للســالمة ،و زيــد بــن
مد بن سليمان بن مهنا بن سليمان ال سليمان العائذي النجدي ،طُلـب للقضـاء فـرف  ،و يـل القضـاء
يف حيات ــه ورع ــا وحب ــا للس ــالمة ،و عب ــد ال ــرمحن ب ــن عب ــد اهلل ب ــن مطل ــا ب ــن س ــليمان ب ــن حس ــن أب ــا اخلي ــل
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أعوان القضاة عملهم تورعا

و يقتصر ذلك الرتك تورعا وزهدا على القضاة بل ترك بع
وزهدا(.)1
السبب السادس :االمتناع عن القضاء بسبب توليته القضاء يف بلد وهو ال يريده كما فعل
إبراهيم بن مد بن عبد اهلل بن مد بن مفلح املقدسي ،ويل قضاء دمشا اري مرة فحمدت
()2
ِ
يب(،)3
سريته ،وطُلب لقضاء مصر فتعلل  ،ومن ذلك أيضا ما ذكر عن يوسف بن مد ال َك ْف ْرسِ ي
باشر القضاء مبردا مدة طويلة ،وعُرو عليه قضاء حلب فامتنع واختار قضاء مردا(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القصيمي النجديُ ،عرو عليه القضـاء فلـم يقبـل لزهـده وورعـه .وإبـراهيم بـن عبـد اهلل بـن سـليمان بـن مـد
بن مسند بن سليمان بن مسـند ال أل مسـند الـوهييب التميمـي األُشـيقري النجـدي ،طُلـب منـه تـويل القضـاء
فلم يراب تورعا ،وسعود بن مفلح بن دخيل بن جذالن الكثريي النجـدي ،عـرو عليـه اإلمـام عبـد اهلل ابـن
فيصل القضاء فاعتذر تورعا .انظر الطريا " ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا "،28 ،26 10 ،373 9 ،
110 ،88 ،53 ،50؛ ابن عثيمني " ،املستدرك على السحب ".808 2 ،
وع ـ ّدل ،مث ت ــرك
) (1كمــا فعــل أمحــد ب ــن ســعيد ،أبــو العبــاس الش ــامي ،و يُعــرف بالشــيحني ،شــهد عن ــد القضــاة ُ
الشهادة تزهـدا ،و كمـا فعـل  -أبـو جعفـر ،عبـد اخلـالا بـن عيسـى بـن أمحـد بـن مـد بـن عيسـى ،كـان أحـد
الشهود املـذكورين ،شـهد عنـد قاضـي القضـاة أل عبـد اهلل الـدامعان ،و يـزل يشـهد سـنني كثـرية ،إىل أن تـرك
الشــهادة قبــل وفاتــه بســنني كثــرية تورعــا ،و كمــا فعــل أمحــد بــن علــي بــن عبــد احلميــد ،شــهاب الــدين ،ابــن
القاضي عالء الدين ابـن البهـاء البغـدادي مث الدمشـقي الصـاحلي ،تعـاطى الشـهادة علـى وجـه إتقـان يُسـبا
إلي ــه ،وف ــوو إلي ــه نياب ــة القض ــاء يف الدول ــة العثماني ــة زي ــن العاب ــدين الفن ــار ،مث ت ــرك ذل ــك وأقب ــل عل ــى العل ــم
والعبادة .انظر ابن أل يعلى " طبقات احلنابلة "237 ،179 2 ،؛ ابن محيد النجدي "السحب الوابلة "،
.1190 3 ،195-194 ،90-85 1
) (2إبـراهيم بـن مـد بـن عبـد اهلل بــن مـد بـن مفلـح بـن مفـرا بــن عبـد اهلل ،القاضـي برهـان الـدين ،ابـن العالمــة
صاحب الفروع ،املقدسي ،الراميه األصل املتو 884ه .العليمي " ،املنهج األمحد "287 5 ،؛ ابن محيد
النجدي " ،السحب الوابلة " .60 1
ِ
ـيب الصــاحلي املتــو 892ه .انظــر ترمجتــه يف العليمــي " ،املــنهج
) (3هــو مجــال الــدين يوســف بــن مــد ال َك ْف ْرسـ ِ ي
األمحد " 305 5؛ ابن محيد " ،السحب الوابلة".1190 3 ،
) (4ابن محيد " ،السحب الوابلة".1190 3 ،
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املبحث الثالث :ألقاب احلنابلة وأولياتهم القضائية ،والعوائل القضائية ،وخصائص قضاة
احلنابلة وقضائهم.
وفيه ثالثة مطالب.
املطلب األول :ألقاب احلنابلة وأولياتهم يف القضاء.
توىل احلنابلة رمحهم اهلل القضاء يف مجيع عصور األمة اإلسالمية ،وخالل ذلك كان لبع
من توىل القضاء منهم مزية ومنقبة عن اريه كأوليته أو تلقبه ببع األلقاب اليت يلقب هبا اريه
()1
من احلنابلة أو من اريهم وفيما يلي مجع لتلك اللطائف يف أوليات احلنابلة يف القضاء و ألقاهبم
 -1أول حنبلي ولي قضاء مكة والمدينة هو :عبد اللطيف بن مد بن أمحد بن مد بن
علي بن عبد الرمحن السراا ،أبو املكارم ،احلسه الفاسي األصل ،املكي ،توىل قضاء مكة
سنة تسع ومثا ائة فكان أول حنبلي ويل قضاء مكة ،واستمر فيه حىت مات ،اري أنه عُزل
يول فيها عوضه ،مث أعيد ،وأضيف إليه سنة سبع وأربعني قضاء املدينة النبوية،
سنة ،و ّ
()2
فصار قاضي الحرمين املتو سنة  853ه .
 -2أول حنبلي ولي قضاء حماه وأول حنبلي ولي قضاء بلده هو أمحد بن عبد الرمحن بن مد
املرداوي املتو سنة  787ه(.)3
 -3أول حنبلي ولي قضاء الرملة هو :مد بن عبد الرمحن بن مد العمري العليمي ،احلنبلي
املتو سنة ( 873هـ) ،ويل قضاء الرملة سنة ( 838هـ) مث ويل قضاء القدس ،وهو ثاني
حنبلي ولي قضاء القدس .وهو أول حنبلي ولي قضاء الخليل يف سنة ( 861هـ) (.)4
 -4أول حنبلي ولي قضاء القدس هو عبد العزيز بن علي بن أل العز بن عبد العزيز البكري
التيمي القرشي املقدسي البغدادي ،الدمشقي ويعرف بقاضي األقاليم تويف سنة ( 846هـ)
بالشام ،وكان واليته يف القدس سنة ( 804هـ) (،)5
) (1مجع العالمة بكر أبوزيد شيئا من ذلك يف املدخل املفصل  .600 1وقد ذكرت ما ذكره الشيخ بكر أبوزيـد
رمحه اهلل يف املدخل مث أضف إليه ما وقف عليه من تلك األوليات.
) (2العليمي " ،املنهج األمحد "236 5 ،؛ ابن محيد ،السحب الوابلة .598- 595 2
) (3ابن مفلح" ،املقصد األرشد" 129 1؛ ابن محيد النجدي" السحب الوابلة" .152 1
) (4العليمي " ،املنهج األمحد "262 5 ،؛ ابن محيد النجدي " ،السحب الوابلة" .936- 932 3
) (5اب ــن مفل ــح " ،املقص ــد األرش ــد" 173 2؛ العليم ــي " ،امل ــنهج األمح ــد "232 5 ،؛ اب ـن محي ــد النج ــدي،
"السحب الوابلة" .548- 545 2
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 -5أول حنبلي ولي قضاء غزة هو :عمر بن إبراهيم ابن الشمس مد بن مفلح املتو سنة
( 872هـ) (.)1
 -6أول من لقب بقاضي القضاة من الحنابلة هو نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر
اجليالين املتو سنة ( 633هـ) قال ابن رجب " وال أعلم أحدا من أصحابنا دعي بقاضي
القضاة قبله ،وال استقل منهم بوالية قضاء القضاء مبصر اريه "(.)2
 -7أول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق هو :الشيخ مشس الدين ابن أل عمر عبد الرمحن بن
مد بن أمحد بن قدامة ت سنة ( 682هـ) (.)3
 -8أول حنبلي تولى قضاء حمص هو :مد بن مد بن خالد احلمصي احلنبلي ،ت سنة
( 829هـ) (.)4
 -9أول حنبلي حكم في الديار المصرية في القضاء يف وقته هو مشس الدين أبو عبد اهلل
مد بن عبد الوهاب بن منصور احلراين ،املتو سنة ( 675هـ) بدمشا(.)5
 -10أول من ولي قضاء القضاة ممن درس بالمدرسة الصالحية للحنابلة بالديار المصرية
مد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور املقدسي ،نزيل مصر ،قاضي القضاة،
مشس الدين ،ويل قضاء القضاة بالديار املصرية ،مث عزل منه املتو (676ه)(.)6
 -11أول من ولي قضاء الحنابلة بحلب هو موسى ابن فياو بن موسى بن فياو الفندقي
الصاحلي احلنبلي املتو ( 778هـ)(.)7
) (1ابــن مفلــح" ،املقصــد األرشــد"  159 2؛ العليمــي " ،املــنهج األمحــد " 219 4؛ ابــن محيــد النجــدي" ،
السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة"؛ .780 2
) (2ابن رجب ،الذيل على طبقات احلنابلـة  189 2؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 56 3؛ العليمـي" ،
املنهج األمحد ".205 4 ،
) (3ابن رجب احلنبلي ،الذيل على طبقات احلنابلة 308 – 304 2 ،؛ ابن مفلح " ،املقصـد األرشـد" 2
 107؛ العليمي " ،املنهج األمحد ".317 4 ،
) (4العليمي " ،املنهج األمحد " 240 5 ،؛ ابن محيد النجدي " ،السحب الوابلة".1050 3 ،
) (5ابن رجب ،الذيل على طبقات احلنابلة  287 2؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 435 2؛ العليمي" ،
املنهج األمحد ".304 4 ،
) (6ابن رجب ،الذيل على طبقات احلنابلة  294 2؛ ابن مفلح " ،املقصـد األرشـد" 334 2؛ العليمـي،
" املنهج األمحد ".309 4 ،
) (7ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 8 3؛ العليمـي " ،املـنهج األمحـد " 148 5 ،؛ ابـن محيـد النجـدي" ،
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 -12أول حنبلي تولى القضاء في الكويت هو عبد ا:سن بن علي بن عبد اهلل بن نشوان بن
(.)1
شارخ األشيقري ،تويف سنة 1187ه
 -13الملقب بقاضي المارستان هو مد بن عبد الباقي بن مد األنصاري الكعيب
البغدادي البصري ،القاضي أبو بكر بن أل طاهر ،ويعرف بقاضي المارستان ،املتويف
461ه (.)2
 -14أقضى القضاة هو لقب ألل بكر بن مد بن مد العجلوين الصاحلي المشهور بابن
(.)3
فشكرت سريته ،مات سنة 899ه
البيدق ،ناب يف احلكم ُ
 -15قاضي األقاليم هو :لقب لعبد العزيز بن علي بن أل العز بن عبد العزيز بن عبد ا:مود
العز البكري ،التيمي ،القرشي ،البغدادي ،مث املقدسي ،القاضي ،ويل قضاء احلنابلة ببي
صرف
املقدس وطال مدته حنو عشرين سنة ،وويل قضاء بغداد ودام فيها ثال سنني ،مث ُ
وعاد إىل دمشا ،ومنها إىل القاهرة فاستقر يف قضائها وقيل له قاضي األقاليم؛ ألنه ويل
.
قضاء بغداد ،والشام ،والقدس ،ومصر
 -16أقدم من بقي من شهود الحكم هو علي بن أمحد بن مد بن عبد اهلل بن مد بن
خرياً،
مود ،علم الدين املرداوي ،مث الصاحلي ،كان قد شهد على املرداوي الكبري ،وكان ّ
تويف سنة 803ه(.)4
املطلب الثاني :العوائل القضائية من احلنابلة.

اشتهرت بع العوائل احلنبلية بالقضاء ،فتوىل فيها القضاء مجع من األجداد واآلباء
واألحفاد ويف هذا املطلب سأحاول جاهدا مجع ما متكن من الوقوف عليه من اذا من القضـ ـ ــاة
من عائلة واحدة أو بي واحد ،وذلك فضل اهلل يةتيه من يشاء ،فالعلم مواهب يةتيه اهلل من أحب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السحب الوابلة ".1141-1140 3 ،
) (1ابن محيد" ،السحب الوابلة " 668 2 ،؛ الغزي" ،النع األكمل".300 ،
) (2ابن رجـب احلنبلـي" ،الـذيل علـى طبقـات احلنابلـة" 192 1 .؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 443 2؛
العليمي " ،املنهج األمحد ".120 3 ،
) (3العليمي " ،املنهج األمحد " 311 5 ،؛ ابن محيد النجدي" ،السحب الوابلة ".322 1 ،
) (4ابن مفلح " ،املقصد األرشد"  214 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد "188 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب
الوابلة ".718 2 .
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من خلقه وليس يناله أحد باحلسب(.)1
وسأكتفي بذكر أبرز العوائل احلنبلية القضائية ،مع ذكر مجلة ممن توىل القضاء من تلك
العائلة(.)2
أوال :آل أبي يعلى( )3ومن قضاتهم:
 -1القاضي أبو يعلى مد بن احلسني بن مد بن خلف بن الفراء املتو 458ه.
 -2القاضي أبو احلسني مد بن مد صاحب الطبقات املتو 526ه(.)4
 -3القاضي أبو يعلى الصغري مد ابن أل خازم مد بن القاضي أل يعلى مد املتو
527ه(.)5
 -4القاضي أبو الفرا علي بن مد بن مد بن مد بن احلسني املتو 546ه(.)6
 -5القاضي أبو منصور املظفر بن مد بن مد بن مد بن احلسني املتو 575ه(.)7
ثانيا :بنو الجيلي ( )8اشتغل بعضهم بالتعديل ومن قضاتهم:
 -1صاحل بن شافع بن صاحل بن حا ،اجليلي املتو 543ه (.)9
) (1ابن أل يعلى ،طبقات احلنابلة. 75 1 ،
) (2اعتمدت يف توثيا نسب بع العوائل احلنبلية على ما ذكره العالمة بكر أبوزيد رمحـه اهلل يف املـدخل املفصـل
 . 566- 510 1أما يتعلا بتعداد قضاهتم فهو قائم على السرب واالستقراء يف كتب الرتاجم.
) (3جدهم األعلى مد بن احلسني بن مد ابن خلف بن الفراء احلنبلي الشهري بأل يعلـى ،و هـم مـن حنابلـة
بغداد .املدخل املفصل .513/1
) (4ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 176 1؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشـد" 499 2؛ العليمـي،
" املنهج األمحد ".106 3 ،
) (5ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة" 184 1؛ العليمي " ،املنهج األمحد ".112 3 ،
) (6ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 353 1؛ العليمي " ،املنهج األمحد ".289 3 ،
) (7ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 343 1؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 34 3؛ العليمي" ،
املنهج األمحد ".281 3 ،
) (8جــدهم األَعلــى شــيخ املــذهب يف زمانــه عبــد القــادر بــن أَل صــاحل بــن عبــد اهلل بــن جنكــي دوســة اجليلــي مث
البغــدادي ،ويُقــال اجلــيالين ،أو الكــيالينُ .ولـ َـد ســنة ( 490هــ) وتــويف ســنة ( 561ه ــ) .واجليلــي نســبة إىل
بــالد متفرقــة وراء طربســتان ،يُقــال هلــا كيــل وكــيالن ،فَـ ُعـإرب ،ونُســب إليهــا ،وقيــل جيلــي ،وجـيالين .املــدخل
املفصل .515-514 /1
) (9ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 213 1؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشـد" 449 1؛ العليمـي،
" املنهج األمحد ".373 1 ،
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()1

 -2ابنه أمحد بن صاحل بن شافع املتو 565ه .
ثالثا :آل قدامة ( )2ومن قضاتهم.
 -1عبد الرمحن بن مد بن أمحد بن قدامة املقدسي ،اجلماعيلي األصل ،العمادي ،قاضي
القضاة ،شيخ اإلسالم ،مشس الدين ،أبو مد ،وأبو الفرا ،املتو 682ه (.)3
 -2احلسن بن عبد اهلل بن مد بن أمحد بن مد بن قدامة املقدسي الصاحلي ،قاضي القضاة،
شرف الدين ،قاضي اجلبل ،املتو 695ه(.)4
 -3سليمان بن محزة بن أمحد بن عمر بن مد بن أمحد بن مد بن قدامة املقدسي ،مث
الصاحلي ،قاضي القضاة ،تقي الدين أبو الفضل ،املتو 715ه (.)5
 -4أمحد بن احلسن بن عبد اهلل بن أل عمر املقدسي ،ابن قاضي اجلبل ،املتو 771ه (.)6
المنجى ( )7ومن قضاتهم.
رابعا :بنو َّ
 -1القاضي وجيه الدين أسعد بن املنجى بن بركات بن املةمل التنوخي املصري ،مث البغدادي ،مث
احلراين ،مث الدمشقي املتو 606ه ( .)8ولد له ابنان مها
 -2القاضي مشس الدين عمر بن أسعد املتو  641ه (.)1

) (1ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 311 1؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشـد" 118 1؛ العليمـي،
" املنهج األمحد ".254 3 ،
) (2احلنابلة القرشيون نسبا ومنهم بنو قاضي اجلبل و بنو زريا .وبنو قدامة عدويون من ساللة عمر بن اخلطاب
 انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل ".524 1 ،
) (3ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 304 2؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشـد" 107 2؛ العليمـي،
"املنهج األمحد ".324 4 ،
) (4ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 334 2؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشـد" 323 1؛ العليمـي،
"املنهج األمحد ".349 4 ،
) (5ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 364 2؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشـد" 412 1؛ العليمـي،
"املنهج األمحد ".386 4 ،
) (6ابـن رجـب " ،الـذيل علـى طبقـات احلنابلــة " 435 2؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 92 1؛ العليمــي،
"املنهج األمحد ".135 5 ،
) (7بنــو املنَجــا حنابلــة ،تنوخيــون نســبا ،حرانيــون وطنــا ،مث الدماشــقة ،بيـ عــرل مــن تنــوخ ،نزحـوا مــن حـران إىل
ُ
دمشا .انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل ".530 1 ،
) (8ابـن رجـب " ،الـذيل علـى طبقـات احلنابلــة " 49 2؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 279 1؛ العليمــي،
"املنهج األمحد ".81 4 ،
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 -3القاضي عز الدين عثمان بن أسعد املتو 641ه (.)2
 -4القاضي صدر الدين أسعد بن عثمان بن أسعد بن املنجى املتو 657ه (.)3
 -5القاضي زين الدين املنجى بن عثمان بن أسعد بن املنجى بن بركات املتو 695هـ (.)4
 -6القاضي وجيه الدين مد بن عثمان بن أسعد بن املنجى املتو 701ه (.)5
 -7القاضي عالء الدين علي بن املنجى بن عثمان بن أسعد ،املتو 750ه (.)6
سادسا :آل مفلح ( )7ومن قضاتهم.
 -1مد بن مفلح بن مد بن مفرا ،املقدسي الراميه ،الصاحلي املتويف  762ه (.)8
 -2علي بن أل بكر بن إبراهيم بن مد بن مفلح بن مد بن مفرا املتويف 822ه (.)9
 -3أبو بكر بن إبراهيم بن مد بن مفلح ،صدر الدين ،املقدسي األصل ،مث الدمشقي
الصاحلي ،املتو 825ه(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 225 2؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 296 2؛ العليمي،
"املنهج األمحد ".241 4 ،
) (2ابــن رجــب" ،الــذيل علــى طبقــات احلنابلــة" 226 2؛ ابــن مفلــح" ،املقصــد األرشــد" 197 2؛ العليمــي،
"املنهج األمحد".245 4 ،
) (3ابن رجب " ،الذيل على طبقـات احلنابلـة " 268 2؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 280 1؛ العليمـي،
"املنهج األمحد".285 4 ،
) (4ابــن رجـب " ،الــذيل علــى طبقــات احلنابلــة " 332 2؛ ابــن مفلــح " ،املقصــد األرشــد" 41 3؛ العليمــي،
"املنهج األمحد".347 4 ،
) (5ابن رجب " ،الذيل على طبقـات احلنابلـة " 347 2؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 464 2؛ العليمـي،
"املنهج األمحد".364 4 ،
) (6ابن رجب " ،الذيل على طبقـات احلنابلـة " 447 2؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 271 2؛ العليمـي،
"املنهج األمحد".91 5 ،
) (7جـدهم األعلـى إمـام احلنابلـة يف زمانـه مشــس الـدين أبـو عبـد اهلل مـد بــن مفلـح بـن مفـرا الـراميه -نســبة إىل
رامني ،من وادي الشعري من عمل نابلس -مث الصـاحلي احلنبلـي ،وقـد اشـتهر بعـ نسـلهم باسـم "الوفـائي"
وانظــر ترمجــة أمحــد بــن أل الوفــاء علــي بــن إب ـراهيم بــن مفلــح الشــهري بالوفــائي مــن "الســحب الوابلــة 1
 "116كما يقال يف نسب بعضهم "املفلحي" .انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل ".538 1 ،
) (8ابــن مفلــح " ،املقصــد األرشــد" 517 2؛ العليمــي " ،املــنهج األمحــد "118 5 ،؛ ابــن محيــد" ،الســحب
الوابلة".1089 3 ،
) (9العليمي " ،املنهج األمحد"278 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".726 2 .
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 -4عبد اهلل بن مد بن مفلح بن مد بن مفرا بن عبد اهلل ،الشرف أبو مد املقدسي مث
الصاحلي مات سنة 834ه (.)2
 -5عمر بن إبراهيم بن مد بن مفلح بن مد بن مفرا بن عبد اهلل النظّام ،أبو حفص،
الراميه ،املقدسي ،الصاحلي املتويف 872ه (.)3
 -6إبراهيم بن مد بن عبد اهلل بن مد بن مفلح بن عبد اهلل ،املتو 884ه.
()4
 -7عبد الغه بن مد بن عمر بن مفلح الصاحلي ،القاضي زين الدين ،املتويف 914ه .
 -8إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن مد بن مفلح الراميه القاضي ،برهان الدين ،املتو
917ه(.)5
 -9عمر بن إبراهيم بن مد بن عبد اهلل بن مد بن مفلح الراميه األصل ،الدمشقي
الصاحلي ،املتو  919ه (.)6
 -10عبد اهلل بن عمر بن إبراهيم بن مد األكمل بن مفلح ،شرف الدين املتو 955ه (.)7
 -11عبد القادر بن عمر بن إبراهيم بن مفلح املقدسي ،القاضي يي الدين املتو 957ه
(.)8
 -12عبد اللطيف بن أمحد بن أل الوفاء املفلحي ،األنصاري ،الدمشقي ،املتو 1036ه (.)9
سابعا :بنو نعمة ( ،)10ومن قضاتهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1ابن مفلح" ،املقصد األرشد" 154 3؛ العليمي " ،املنهج األمحد ".204 5 ،
) (2اب ــن مفل ــح " ،املقص ــد األرش ــد" 6 2؛ العليم ــي " ،امل ــنهج األمح ــد "213 5 ،؛ اب ــن محي ــد" ،الس ــحب
الوابلة".658 2 .
) (3ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 292 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد "257 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".778 2 .
) (4ابن محيد" ،السحب الوابلة".551 2 .
) (5ابن محيد" ،السحب الوابلة".46 1 .
) (6ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 292 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد "257 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".778 2 .
) (7ابن محيد" ،السحب الوابلة".639 2 .
) (8الغزي" ،النع األكمل " 121؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".563 2 .
) (9ابن محيد" ،السحب الوابلة".592 2 .
) (10بنــو نعمــة هــامشيون جعفريــون نســبا ،مقادســة وطنــا ،و هــم بيـ كبــري مــن بيــوت احلنابلــة يف القــدس ،عرفـوا
بذلك مث بلقب بي ابن عبد القادر مث بلقب دار هاشم ،وكان نقابة األشراف فيهم ،و جـدهم هاشـم
النابلسي املعمر له نسل ،وأحفاد .أبو زيد " ،املدخل املفصل ".540 1 ،
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 -1إبراهيم بن مد بن عبد القادر بن مد بن عبد القادر ،الربهان النابلسي(.)1
 -2عبد القادر بن مد بن عبد القادر اجلعفري النابلسي ،شرف الدين أبو حا ،املتويف 793ه(.)2
 -3عبد الوهاب بن أمحد بن مد بن عبد القادر اجلعفري النابلسي ،تاا الدين ،املتويف 842ه(.)3
 -4مد بن عبد القادر بن مد بن عبد القادر بن عثمان اجلعفري ،بدر الدين املتو 886ه(.)4
 -5مد بن مد بن عبد القادر ،كمال الدين ،أبو الفضل ،قاضي القضاة ،املعروف بابن قاضي
()5
نابلس ،املتويف 989ه
ثامنا :بنو عبادة الحرانيون ،ثم الدماشقة ،الصالحيون .ومن قضاتهم:
 -1مد بن مد بن عبادة بن عبد الغه بن منصور ،الشمس ،احلراين األصل ،الدمشقي
الصاحلي ،وهو جدهم املتو 820ه(.)6
 -2أمحد بن مد بن عبادة بن عبد الغه بن منصور ،الشهاب أبو العباس احلراين األصل،
الدمشقي الصاحلي ،املتويف  864ه(.)7
 -3أمحد بن عبد الكرمي بن مد بن مد بن عبادة بن عبد الغه ،الشهاب الدمشقي
الصاحلي ،املتو 891ه(.)8
تاسعا :بنو زهرة الحنابلة ،الحمصيون ( )9ومن قضاتهم:
 -1مد بن خالد بن موسى احلمصي ،مشس الدين ،احلليب املعروف بابن زهرة ،املتويف
829ه(.)10
 -2مد بن مد بن خالد بن موسى احلمصي ،املتو 855ه (.)1
) (1ابن محيد" ،السحب الوابلة".60 1 ،
) (2العليمي " ،املنهج األمحـد "166 5 ،؛ ابـن محيـد" ،السـحب الوابلـة " .574 2 ،وهنـاك مثلـه يف االسـم
متو 884ه انظر العليمي " ،املنهج األمحد "289 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".576 2 ،
) (3العليمي " ،املنهج األمحد"220 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".673 2 ،
) (4العليمي " ،املنهج األمحد"277 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".947 3 ،
) (5العليمي " ،املنهج األمحد"303 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".1057 3 ،
) (6ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 491 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد "202 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".1054 3 ،
) (7ابن مفلح" ،املقصد األرشد" 492 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد"203 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".243 1 ،
) (8العليمي " ،املنهج األمحد "304 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".163 1 ،
) (9بنـو زهـرة بفـتح الـزاي كـانوا شـافعية فتحـول جـدهم مـد بـن خالـد بـن موسـى احلمصـي حنبليـا .ابـن محيـد،
"السحب الوابلة "913 2 ،؛ أبو زيد " ،املدخل املفصل ".542 1 ،
) (10العليمي " ،املنهج األمحد"208 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".913 2 ،

- 465 -

القضاء عند الحنابلة من عهد اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري" .جمعا ودراسة" ،د .أحمد بن صالح الصواب الرفاعي
()2

 -3أمحد بن مد بن مد بن خالد بن موسى احلمصي ،املتو 901ه .
عاشرا :آل الشطي :الحنابلة البغاددة ثم الدماشقة ( ،)3ومن قضاتهم:
 -1مد بن حسن بن عمر بن معروف الشطي ،املتو سنة 1307ه (.)4
 -2مود بن عبد القادر بن مد صاحل بن مد أمني بن خضر بن معروف الشطي البغدادي
الدمشقي املتو 1317ه (.)5
 -3حسني بن مد بن حسن بن عمر بن معروف بن عبد اهلل الشطي املتو  1377ه(.)6
الحادي عشر :آل نصر اهلل :بيتان حنبليان ،مصريان ،اشتهرا في العلم ووالية القضاء،
والتدريس في الديار المصرية ،متعاصران في القرن الثامن الهجري ،متفقان باسم الجد:
نصر اهلل بن أحمد بن محمد .مفترقان أصال وفرعا على ما يلي:
أوال :بنو نصر اهلل :الحنابلة ،الكنانيون نسبا ،الحجاويون ،النابلسيون ثم العسقالنيون،
ثم المصريون المشهورون بالقضاء الحنبلي في مصر .جدهم :نصر اهلل بن أحمد بن محمد
بن أبي الفتح بن هاشم ابن البرهان إبراهيم بن ناصر الدين الكناني العسقالني ،الحجاوي
األصل ،ثم القاهري ،الحنبلي ،المتوفى  795هـ ( .)7ومن قضاتهم:
 -1نصر اهلل بن أمحد بن مد بن أل الفتح بن هاشم بن إمساعيل بن إبراهيم الكناين،
العسقالين ،احلجاوي األصل ،ناصر الدين ،املتويف 795ه(.)8
 -2إبراهيم بن نصر اهلل بن أمحد بن مد الكناين ،برهان الدين ،املتو سنة  802هـ(.)9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1العليمي " ،املنهج األمحد"240 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".1050 3 ،
) (2ابن محيد" ،السحب الوابلة".241 3 ،
) (3ينتهي نسبهم إىل معـروف الكرخـي وهـم ثالثـة إخـوة عمـر و مـود ،وخضـر ،أبنـاء معـروف ابـن عبـد اهلل بـن
مصطفى بن الشطي البغدادي ،قدم الثالثة جتارا إىل دمشا الشام حوايل عام  1180هـ .وعن هةالء الثالثة
الفتيا وإمامة اجلامع األموي ،وهلم مقربة يف سفح
تفرع ثال أسر حنبلية يف دمشا واشتهروا هبا وكان
قاسيون اشتهرت باسم " مقربة ال الشطي " ،دفن فيها أكثرهم .أبو زيد " ،املدخل املفصل ".542 1 ،
) (4أعيان دمشا 36؛ الزركلي" ،األعالم".93 6 ،
) (5خمتصر الشطي .180
) (6أبو زيد" ،املدخل املفصل".543 1 ،
) (7انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل".544 1 ،
) (8ابن مفلح" ،املقصد األرشد" 60 3؛ العليمي " ،املنهج األمحد"168 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".1153 3 ،
) (9ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 239 1؛ العليمي" ،املنهج األمحد "183 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".77 1 ،
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 -3أمحد بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن أل الفتح الكناين العسقالين مث القاهري ،موفا الدين،
املتو  803هـ ( ،)1وقد توافا أمحد هذا يف االسم ،واسم األب ،واسم اجلد ،واملنصب ،والسكىن،
وافرتق يف اللقب ،وأصل البلد ،كما يف " السحب الوابلة " مع أمحد بن نصر اهلل بن أمحد بن
مد بن عمر بن أمحد ا:ب التسرتي ،البغدادي ،القاهري ،ب الدين املتو  846أو
844ه(.)2
 -4مد بن أمحد بن علي بن عبد اهلل بن أل الفتح بن هاشم بن إمساعيل بن إبراهيم ابن نصر
اهلل بن أمحد ،أبو عبد اهلل ،الكناين الرملي العسقالين القاهري ،املتويف 831ه(.)3
 -5أبو الفتح بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن أل الفتح بن هاشم ،البهاء ابن القاضي ناصر
الدين ،الكناين العسقالين مث املصري ،املتو 850ه (.)4
 -6مد بن حيىي بن مد بن علي بن عبد اهلل بن أل الفتح بن هاشم ،بن إمساعيل ،ابن
إبراهيم بن نصر اهلل بن أمحد ا:ب بن األمني ،الكناين العسقالين القاهري املتويف 850ه
(.)5
 -7أمحد بن إبراهيم بن نصر اهلل ،عز الدين أبو الربكات ،املتو سنة  876هـ.
ثانيا :بنو المحب :ابن نصر اهلل ،ويقال بنو نصر اهلل المحب :الحنابلة ،التستريون ،ثم
البغاددة ،ثم المصريون .جدهم :جالل الدين أبو الفتح :نصر اهلل بن أحمد بن محمد ابن
عمر الكناني ،التستري ،البغدادي ،نزيل القاهرة .المتوفى ( 812هـ) اشتهر بمصر وولي فيها
التدريس ( ،)6و من قضاتهم:
 -1عبد الرمحن بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن عمر ،نور الدين ،ابن اجلالل التسرتي األصل،
البغدادي مث القاهري املتو 840ه (.)7
) (1ابن مفلح" ،املقصد األرشد" 201 1؛ العليمي " ،املنهج األمحد"189 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".272 1 ،
) (2اب ــن مفل ــح" ،املقص ــد األرش ــد" 202 1؛ العليم ــي " ،امل ــنهج األمح ــد"222 5 ،؛ اب ــن محي ــد" ،الس ــحب
الوابلة".260 1 ،
) (3ابن محيد" ،السحب الوابلة".865 2 ،
) (4ابن محيد" ،السحب الوابلة "330 1 ،
) (5ابن محيد" ،السحب الوابلة".1101 3 ،
) (6انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل".546 1 ،
) (7العليمي " ،املنهج األمحد"228 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".523 2 ،
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 -2أمحد بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن عمر بن أمحد التسرتي ،ب الدين أبو الفضل،
املتو  846أو  844هـ.
 -3يوسف بن أمحد بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن عمر ،مجال الدين ،أبو ا:اسن ابن
ا:ب البغدادي األصل ،القاهري ،املتويف 889ه(.)1
الثاني عشر :آل ظهيرة ( ،)2ومن قضاتهم.
 -1عبد القادر بن مد بن مد بن مد بن أل السعود ،يي الدين ابن النجم بن ظهرية،
الشافعي مث احلنبلي ،املتويف 930ه (.)3
 -2أمحد بن عطية بن عبد احلي القيوم بن أل بكر بن ظهرية املكي ،املتو بعد 942ه (.)4
 -3عبد الكرمي بن عبد الرمحن بن أل بكر بن عبد اهلل بن ظهرية ،كرمي الدين ،املتويف
899ه(.)5
 -4أبو حامد بن عطية بن ظهرية ،املتو بعد 900ه (.)6
الثالث عشر :آل ذهالن( ،)7ومن قضاتهم:
 -1عبد اهلل بن مد بن ذهالن ،املتويف 1099ه (.)8
 -2عبد العزيز بن أمحد بن ذهالن بن عبد اهلل بن مد بن ذهالن املتو  1169ه (.)9
الرابع عشر :بنو تميم ()10ومنهم آل الشيخ (،)1ومن قضاتهم:

) (1العليمي " ،املنهج األمحد"301 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".1163 3 ،
) (2ال ظهــرية حنابلــة ،مينيــون ،زبيــديون ،مث مكيــون ،و هــم قريشــيون نســبا .كــانوا شــافعية فتحــول بعضــهم حنابلــة
انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل ".550 1 ،
) (3ابن محيد " ،السحب الوابلة ".582 2
) (4ابن محيد " ،السحب الوابلة ".186 1
) (5ابن محيد " ،السحب الوابلة ".588 2
) (6ابن محيد " ،السحب الوابلة ".1194 3
) (7اخلالــدون احلنابلــة ،وقيــل احلنفيــون ،مــن بلــدة "مقــرن " ،مشــال اــرب الريــاو ،ويف وســطها اآلن انظــر بكــر
أبوزيد " ،املدخل املفصل".551 1 ،
) (8ابن محيد " ،السحب الوابلة "649 2؛ البسام " ،علماء جند ".411 3 ،
) (9البسام" ،علماء جند".305 3 ،
) (10يقول بكر أبو زيد " ال أعرف قبيلة حاضرة من قبائل العرب يف قلـب جنـد ،كثـر منهـا العلمـاء ،مثـل "قبيلـة
به متيم" وال أعرف بلدا خرا منها العلماء يف قلب جند ،مثل "أشيقر" من عمل "الوشم " .وذلك خالل
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 -1إبراهيم بن سليمان بن علي بن مد بن أمحد بن راشد التميمي املتو  1141ه(.)2
 -2عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مد بن أمحد بن راشد التميمي املتويف 1153ه
(.)3
 -3سليمان بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مد بن مشرف التميمي املتو
1208ه(.)4
 -4حسني بن مد بن عبد الوهاب ،املتويف سنة 1224ه (.)5
 -5سليمان بن عبد اهلل بن مد بن عبد الوهاب املتويف 1233ه (.)6
 -6علي بن عبد اهلل بن مد بن عبد الوهاب النجدي التميمي ،املتو 1234ه (.)7
 -7عبد اهلل بن مد بن عبد الوهاب ،املتويف 1242ه (.)8
 -8علي بن حسني بن مد بن عبد الوهاب النجدي التميمي ،املتو 1257ه (.)9
املطلب الثالث :خصائص قضاة احلنابلة وقضائهم.
من خالل تتبع سري قضاة احلنابلة وأعواهنم نستطيع استنباط مجلة من اخلصائص والصفات
اليت اتصف هبا هةالء القضاة وأعواهنم واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القــرون بعــد القــرن العاشــر اهلجــري ،وجلهــم مــن " الوهبــة " وهــم فخــذان ال مــد ،وال زاخــر" انظــر بكــر
أبوزيد " ،املدخل املفصل ".552 1 ،
) (1ال الشــيخ حنابلــة مــن املشـرفيون ،الوهيبيــون ،التميميــون ،النجــديون ،يف بلــدة أشــيقر مــن عمــل الوشــم ،مث العينــة مــن
قــرى العــارو ،مث حـرميالء ،مث الدرعيــة ،مث الريــاو .جــدهم ســليمان بــن علــي املشــريف ،الــوهييب التميمــي ،األشــيقري،
أول من نزح منها من أسرته إىل العينة ت سنة (1079هـ) انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل ".553 1 ،
) (2ابن محيد " ،السحب الوابلة "31 1؛ البسام" ،علماء جند".303 1 ،
) (3ابن محيد " ،السحب الوابلة "675 2؛ البسام" ،علماء جند".40 5 ،
) (4ابن عثيمني " ،حاشية السحب الوابلة" 413 2؛ البسام" ،علماء جند".350 2 ،
) (5ابن عثيمني " ،حاشية السحب الوابلة" 371 1؛ البسام" ،علماء جند".63 2 ،
) (6ابن عثيمني " ،حاشية السحب الوابلة" 412 2؛ البسام" ،علماء جند"341 2 ،
) (7ابن عثيمني " ،حاشية السحب الوابلة" 745 2؛ البسام" ،علماء جند".240 5 ،
) (8ابن عثيمني " ،حاشية السحب الوابلة" 656 2؛ البسام" ،علماء جند".169 1 ،
) (9ابن عثيمني " ،حاشية السحب الوابلة" 736 2؛ البسام" ،علماء جند". . .174 5 ،
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أوال :مما يلحظ على علماء احلنابلة عزوفهم عن تويل القضاء وعدم رابتهم فيه ،ومن توىل
القضاء منهم جند عزوف بعضهم عن االستمرار يف القضاء وقد سبا بيان ذلك يف املطلب الثالث
يف ذكر سبب قلة قضاة احلنابلة وأسباب امتناعهم ( .)1ومع ذلك جند من علماء احلنابلة من خيالف
هذه األمر فنجده حير على تويل القضاء(.)2
ثانيا :من السمات البارزة يف قضاة احلنابلة اإلحاطة بأحكام القضاء ،واملعرفة الثاقبة له وأهلية
من يتوىل القضاء من احلنابلة ،وهذه السمة مسة ظاهرة يف قضاة احلنابلة نالحظها يف ترمجة جل
قضاة احلنابلة كما يف ترمجة القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن سطور الربزيه( ،)3إال أن ذلك
ال يعه أن تلك الصفة قد تتخلف يف بع من توىل القضاء من احلنابلة (.)4
ثالثا :مما نالحظه يف سرية قضاة احلنابلة الديانة ،والسرية احلسن ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف القضاء ،ومن األمثلـ ـ ـ ــة
على ذلك ما ورد يف سرية مد بن مد بن أل بكر بن يزيد بن خالد البدر ،البدرشي األصل
القاهري ،فقد ويل قضاء احلنابلة بالديار املصرية ،وسار فيه أحسن سرية ،ومدة واليته القضاء
مستقال  26سنة ،و 35يوما ،فباشر القضاء نيابة واستقالال أكثر من أربعني سنة ،وكان سريته
فيها مودة ،تويف 902ه ( .)5وكما يف ترمجة سليمان بن علي بن مقبل النجدي القاضي ،ويل
قضاء بريدة سنة 1256ه ،فباشره بديانة وصيانة وكفاية ومقدرة ،وبقي فيه أكثر من أربعني سنة
( ،)6وكما يف ترمجة عبد اهلل بن خلف بن دحيان احلرل القاضي ال متو 1349ه ،توىل القضاء
بالكوي بعد إحلاح ،حيث تعني عليه القيام به؛ لعدم وجود من هو مثله يف وقته ،وكان مثاال للعفة

) (1انظر املطلب الثالث من املبحث الثاين من هذا البحث.
) (2ذكر ابن مفلح والعليمي وابن محيد يف تراجم بع احلنابلة حرصهم على تويل القضاء .ابن مفلح " ،املقصد
األرش ــد" 292 2؛ العليم ــي " ،امل ــنهج األمح ــد "257 5 ،؛ اب ــن محي ــد" ،الس ــحب الوابل ــة " .281 1
778 ،758 ،582 2؛ الزركلي" ،األعالم ".93 6 ،
) (3ابن أل يعلي" ،طبقات احلنابلة ".245 2 ،
) (4ذكــر ابــن مفلــح والعليمــي وابــن محيــد يف تـراجم بعـ احلنابلــة عــدم أهليــتهم يف القضــاء .ابــن مفلــح " ،املقصــد األرشــد"
491 ،292 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد "257 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".1054 3 ،778 2 .
) (5العليمي " ،املنهج األمحد"315 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".1041 3 .
) (6الطريقي" ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا" .370 9
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والنزاهة والعدل ( .)1إال أن هذا األمر ليس على إطالقه فهناك قلة من قضاة احلنابلة من توىل
القضاء وكان متالعبا باألحكام الشرعية وكان سريته اري حسنة يف القضاء (.)2
رابعا :من األمور والسمات اليت وجدت عند بع قضاة احلنابلة عدم أخذ األجرة على
القضاء .ففي ترمجة عبد الرمحن بن مد بن أمحد بن قدامة املقدسي ،اجلماعيلي األصل ،العمادي،
قاضي القضاة ،شيخ اإلسالم ،مشس الدين ،أبو مد ،وأبو الفرا ،الذي ويل القضاء مدة تزيد على
اثه عشرة سنة على كره منه ،أنه يتناول معلوما ،مث عزل نفسه يف اخر عمره ( .)3وكذا يف ترمجة
أمحد بن إبراهيم بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن أل الفتح بن هاشم القاضي ،عز الدين أبو
الربكات بن الربهان ناصر الدين ،الكناين العسقالين األصل ،القاهري ،أنه ناب يف القضاء عن ابن
املغلى ،مث أعرو عن التصدي له شهامة ،وصار يقضي فيما يُقصد به يف بيته جمانا ،مث تركه
مجلة( .)4ويف ترمجة عيسى بن عبد اهلل بن عيسى بن حسن بن عثمان بن عكاس السبيعي العنيزي
النجدي األحسائي الذي عينه امللك عبد العزيز قاضيا على األحساء أنه كان يأىب أن يأخذ على
القضاء أجرا ( .)5بل إن بع احلنابلة ترك القضاء ألجل املال املأخوذ عليه ففي ترمجة عيسى بن
مد الزبريي املتو 1248ه أهنم ألزموه بقضاء الزبري فباشره بدون رزق ،مث راب عنه ،فأحلّوا
عليه يف االستمرار بكل سبيل فأىب ،وقال إ ا يُطلب القضاء إلحدى ثال إما للثواب أو للجاه
أو للمال ،فأما الثواب فأبعد شيء ،وليتنا ننجو رأسا برأس ،وأما اجلاه فهن فالنا ملا حكم عليه
بغري مطلوبه ،قال قطع اهلل هذه الوجيه ،حىت يقل هذا الوجه ،وأما املال فهن عباء" اليت صيّف ُ
هبا شتّي ُ هبا بال زيادة ،و أحج حجة اإلسالم من قلة ذات اليد ،فأي داع إىل ارتكاب اخلطر؟
فقالوا نعني لك كفاية السنة ،ونفعل ونفعل فأىب ،وعرف أهنم ال يرتكون مراجعته فتكلف وحج (.)6
خامسا :القوة يف احلا ،وحرصهم على استقاللية القضاء واشرتاطهم عدم اخلوو يف
املنكرات ففي ترمجة نصر بن عبد الرزاق بن نصر بن أل صاحل بن حنكيدوس  ،اجليلي األصل،
البغدادي ،قاضي القضاة ،عماد الدين ،أنه قـُلّد قضاء القضاة ،و يقبل إال بشرط أن يور ذوي
) (1الطريقي" ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا".160 10 ،
) (2ابن محيد النجدي" ،السحب الوابلة ". . .1071 3 ،738 ،584 2 ،
) (3الذيل على طبقات احلنابلة ،ابن رجب احلنبلي.308 – 304 2 .
) (4العليمي " ،املنهج األمحد"272 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".85 1 ،
) (5الطريقي" ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا".83 10 ،
) (6ابن محيد النجدي" ،السحب الوابلة")808/2( .808 2 ،؛ البسام " ،علماء جند " .345 5
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()1

األرحام ،وكان متحريا يف القضاء ،قوي النفس يف احلا ،عدمي ا:اباة والتكلف  .وكذا يف ترمجة
مد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الزيه الصاحلي ،قاضي القضاة ،مشس الدين أبو عبد
اهلل ،أنه ورد تقليده للقضاء فتوقف يف القبول ،مث استخار اهلل وقبل ،بعد أن شرط أال يلبس خلعة
حرير ،وال يركب يف املواكب ،وال يقته مركوبا ،فأجيب إىل ذلك ( .)2ويف ترمجة أمحد بن علي بن
عبد اهلل بن علي بن حا ،بن مد بن عمر بن يوسف ،الشهاب بن العالء البعلي الطرابلسي،
ويعرف بابن احلبال ،الذي ناب يف قضاء طرابلس ،مث استقر يف قضاء الشام أنه شرط أال يلزم
صرف ( ،)3و كما يف ترمجة صاحل بن سا بن
بالركوب مع القضاة لدار السعادة ،فاستمر إىل أن ُ
سن ال بنيان احلائلي النجدي فقد ويل القضاء حبائل واشرتط القيام باألمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وأال جيعل لر ساء القبائل حكما على متبوعهم بل مرد اجلميع للشرع(.)4
سادسا :متسك بع قضاة احلنابلة مبذهب اإلمام أمحد ورأيه يف بع املسائل اخلالفية.
فهذا عبد القادر بن مد بن أمحد بن مد بن مد بن عبد الرمحن ،يي الدين ،احلسه،
الفاسي ،املكي ،ناب عن أخيه عبد اللطيف يف احلكم دهرا ،ورمبا صرفه لكونه يثب احلكم
بالشهادة على خط الشاهد املي والغائب ،متمسكا يف ذلك مبا وقع لإلمام أمحد من نفوذ وصية
املي إذا وجدت عند رأسه اطه ،متوسعا يف ذلك إىل اري الوصية من األحكام( ،)5وكما يف ترمجة
نصر بن عبد الرزاق بن نصر بن أل صاحل بن حنكيدوس  ،اجليلي األصل ،البغدادي ،قاضي
القضاة ،عماد الدين ،أبو صاحل بن أل بكر بن أل مد ،فقد قُـلّد قضاء القضاة ،و يقبل إال
بشرط أن يور ذوي األرحام كما هو مذهب أمحد(.)6

) (1ابن رجب "ذيل طبقات احلنابلة" .189 2
) (2ابن رجب احلنبلي" ،الذيل على طبقات احلنابلة" .380 2
) (3ابن رجب احلنبلي" ،الذيل على طبقات احلنابلة" .442 2
) (4الطريقي" ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا" .36 10
) (5ابن محيد " ،السحب الوابلة ".568 2 ،
) (6ابن رجب "ذيل طبقات احلنابلة" .189 2
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على اله وصحبه أويل الفضائل
ومجيل الصفات ،وعلى من سار على هنجهم واقتفى أثرهم إىل يوم اجلمع يف العرصات .فبعد رحلة
مع هذا البحث " قضاة احلنابلة من عهد اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل حىت منتصف القرن
الرابع عشر اهلجري 1350ه" .مجعا ودراسة" " ها أنا أختم حبثي بذكر أه ــم نتائجه ،معتذرا عن
سهوي وخطـأي ،ومعرتفا بتقصريي وجهلي ،واهلل أسأل العفو والغفران لـذنيب والسرت والصفح عن
تقصريي وزللي.
أهم نتائج البحث:
أوال :احلنابلة هم أتباع املذهب احلنبلي ،وهم من فقهاء األمة وعلمائها ،الذين هلم قدم
صدق يف دين اهلل ،مسوا بذلك نسبة إلمامهم وقدوهتم إمام أهل السنة اإلمام أمحد بن مد بن
حنبل الشيباين رمحه اهلل تعاىل صاحب املذهب .واملذهب احلنبلي هو مجلة األحكام اليت ذهب إليها
اإلمام أمحد ،أو جمموع املسائل الفقهية اليت قال هبا اإلمام أمحد ،وم ـ ـ ـ ـ ــا أحلا بذلك مما خرجه
أصحابه على قواعده وأصوله.
ثانيا :األقرب إىل بيان املقصود يف تعريف القضاء على ضوء ما ذكره احلنابلة هو تعريف
القضاء بأنه «والية تبيني احلكم الشرعي ،واإللزام به ،وفصل اخلصومات ،على وجه خا  ،ومحاية
احلقوق عام ًة».
ثالثا :كان اإلمام أمحد معرضا عن تويل القضاء ،وعن الدخول على أصحاب الواليات،
ولعل هذا املذكور عن اإلمام أمحد رمحه اهلل مول على ما إذا كان تلك املخ ــالطة ستةدي إىل
الوقوع يف احلرام ،أما إذا تةدي إىل ذلك فهو ال يرى بذلك بأسا.
رابعا :اختلف الروايات عن اإلمام أمحد يف تويل منصب القضاء واملذهب أنه فرو على
الكفاية.
خامسا :بلغ عدد احلنابلة الذين تولوا القضاء أو كانوا من أعوان القضاة من خالل التتبع يف
كتب الرتاجم  574عاملا رمحهم اهلل مجيعا ،وأكثرهم -حسب نطاق الدراسة – كان يف القرن
التاسع اهلجري فقد بلغ عددهم .117
سادسا :ميكن حصر األ ماكن اليت توىل فيها احلنابلة القضاء تبعا لألماكن اليت انتشر فيها
مذهب احلنابلة ،فقد توىل احلنابلة القضاء يف العراق أوال وبالد ما وراء النهر يف زمن اإلمام أمحد
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ومن بعده حىت القرن الرابع اهلجري ،مث الشام وفلسطني بعد القرن الرابع اهلجري ،مث توىل احلنابلة
القضاء يف مصر يف القرن الثامن اهلجري وما بعده ،وأخريا بعد القرن الثاين عشر يف اجلزيرة العربية.
سابعا :هناك مجلة من األسباب أدت إىل قلة قضاة احلنابلة كقلة انتشار املذهب ،ورأي
اإلمام أمحد يف تويل القضاء ،وشدة احلنابلة ،وامتناعهم عن تويل القضاء ألسباب أخرى.
ثامنا ، :حصر األوليات واأللقاب القضائية عند احلنابلة وقد بلغ  17لقبا وأولية.
تاسعا :هناك مجلة من العوائل احلنبلية اليت اشتهرت بتويل لقضاء أو بع الوظائف القضائية
األخرى وقد  ،حصر  14عائلة من تلك العوائل كـ ــعائلة ال أل يعلى ،وال قدامة ،ال مفلح ،وال
الشطي ،وال نصر اهلل ،وبنو متيم مع ذكر مجلة من قضاهتم.
عاشرا :مما اتصف به احلنابلة عزوفهم عن القضاء وسريهتم احلسنة فيه ،والقوة يف احلا،
واحلر على استقالل القضاء ،واملعرفة الدقيقة ألحكامه ،وعند بعضهم التمسك مبذهب احلنابلة،
وعدم أخذ الرزق على القضاء.
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املالحق
ملحا رقم  1قائمة بأمساء قضاة احلنابلة ومن توىل أعوان القضاة.
ملحا رقم  2ملحا إحصائية بتوزيع احلنابلة الذين تولوا القضاء وكذا من توىل وظيفة من
وظائف أعوان القضاة أو أحد الواليات على القرون.
ملحق رقم ()1
()1
"قائمة بأمساء قضاة احلنابلة ومن توىل أعوان القضاة
ذكر العلماء أن العمدة يف معرفة طبقات علماء احلنابلة من لدن اإلمام أمحد املتو 241ه
وحىت قرب هناية القرن الثالث عشر هي الطبقات البن أل يعلى ،و ذيل الطبقات البن رجب ،و
السحب الوابلة البن محيد وما سواها إما اختصار له أو مع إضافات يف معلومات عن املرتجم له أو
إضافة تراجم قليلة و دودة ( ،)2وسأكتفي يف هذه القائمة بسرد أمساء من توىل القضاء و كذا من
وظيفة من وظائف أعوان القضاة أو أحد الواليات مع اإلشارة إىل تلك الوالية من علماء احلنابلة من
خالل هذه الكتب مكتفيا بامسه فقط ( ،)3وقد بلغ عددهم يف الفرتة ا:دد من زمن اإلمام أمحد رمحه
اهلل تعاىل حىت وفيات عام 1350ه  574عاملا ،توىل القضاء منهم 447عاملا وتوىل منهم مهمات
أخرى من مهمات أعوان القضاة ووالية املظا ( النيابة يف القضاء – الشهادة – كتابة العقود –
) (1األصل يف القائمة هو ذكر من توىل القضاء من احلنابلة سواء كان ذلـك التـويل مفـردا أم سـبقه أو حلقـه بعـ
الواليــات ،أمــا مــن يتــول القضــاء مــن أع ـوان القضــاة كالشــهود املعــدلني و األمنــاء و الن ـواب يف احلكــم و
اريهم فقد ذكرهتم  -من باب الفائدة  -مع بيان عملهم اإلشارة إليها.
) (2وممن ذكر ذلك العالمة بكر أبوزيد يف املدخل .491 1
) (3أود التنبيــه يف هــذا املقــام علــى نقطتــني .األوىل أنــه كن ـ قــد قم ـ مــع أمســاء أعــالم احلنابلــة الــذين تول ـوا القضــاء
والواليــات األخــرى مــع ترمجــة مــوجزة لكــل علــم توضــح مكــان توليــه القضــاء أو الواليــة األخــرى ،وطريقــة توليــه للقضــاء
ومدته يف القضاء ،وشيئا من أخباره –حسب ما وقف عليه -وقد بلغ ذلك ما يزيـد علـى مائـة صـفحة والنيـة معقـودة
إن شاء اهلل يف إخراجـه يف حبـث مسـتقل .الثانيـة سـتلحظ يف هـذه القائمـة أن أمسـاء بعـ العلمـاء اـري مكتملـة أو ال
يوجـد سـوى اســم العلـم ولقبــه أو كنيتـه فقـط و هــذا األمـر كثــري يف علمـاء جنـد خصوصــا الـذين تولـوا القضـاء و السـبب
يف ذلــك كمــا يقــول ابــن عثيمــني يف حتقيقــه للســحب عنــد ترمجــة عبــدالوهاب والــد مــد يف أخبــاره  " 675 /2و
أالب أخبـاره مفقـودة شـأن كثـري مـن العلمـاء يف هـذه الفـرتة لعـدم وجـود مـن يهـتم هبـذا الشـأن يف هـذه الـبالد يف هـذه
الـبالد خـالل القــرون الـثال املاضـية و ال قــوة إال بـاهلل لـذا جيــد الباحـث ا:قـا صــعوبة بالغـة يف توثيـا النصــو و ال
يستطيع احلكم على صحة أخبارها إال حدسا و ظنا" .وق ـ ـ ــد أشرت يف تلك احلالة إىل موضـع الرتمجـة لـذلك العلـم يف
كتب الرتاجم لبيان أن هذا ما وقف عليه من التعريف بالعلم ،واهلل املستعان.
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التعديل -الكتابة –والية احلسبة – النظر يف الوقوف 94 ) . . . . .عاملا وهم على النحو التايل
 إبراهيم بن أل بكر بن عبد اهلل الشنويهي القـاهري ،برهـان الـدين ،احـرتف الشـهادة أكثـر مـنستني سنة.
 إبراهيم بن أمحد بن هالل الزرعي ،مث الدمشقي ،القاضي برهان الدين أبو إسحاق. إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم ،البدر املقدسي النابلسي. إبراهيم بن حجي الثرمدي القاضي النجدي. إبراهيم بن محد بن عبد اهلل بن جاسر. إبراهيم بن محد بن عيسى. إبراهيم بن سيف (.)2 إب ـراهيم بــن صــدقة بــن إب ـراهيم بــن إمساعيــل ،برهــان الــدين بــن فــتح الــدين ،املقدســي األصــل،تكسب بالشهادة ومهر فيها.
القاهري املولد واملنشأّ ،
 إبراهيم بـن عبـد الـرمحن بـن محـدان بـن محيـد ،برهـان الـدين بـن زيـن الـدين العنبتـاوي ،املقدسـيالصاحلي ،باشر الشهادة.
 إبراهيم بن عبد العزيز الشثري النجدي. إبراهيم بن عبد اللطيـف بـن راشـد بـن امـالس بـن حجـي بـن عقبـة بـن راجـح بـن عسـاكر بـن بسـام،الزبريي النجدي.
 إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن مد بن عبد الوهاب. إبراهيم بن عبد اهلل بن سليمان بن مد بن مسند بن سليمان بن مسند. إبراهيم بن عبد اهلل بن قريش السبيعي النجدي ،توىل الكتابة عند القضاة يف حوطة به متيم. إبراهيم بن عبد امللك بن حسني بن مد بن عبد الوهاب. إبراهيم بن عبيد النجدي. إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن مفلح الراميه القاضي ،برهان الدين. إبراهيم بن عمر ،برهان الدين القاهري ،ويعرف بـ "الصواف" ،ناب يف احلكم. إبراهيم بن امالس الزبريي ،النجدي األصل التميمي.) ، (1ترتيب العلماء على حـروف املعجـم ووضـع العلمـاء الـذين تولـوا اـري القضـاء مـن الوظـائف بـاللون األمحـر
متييزا هلم مع ذكر وظائفهم.
) (2هكذا يف املستدرك .41/1
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 إبراهيم بن مد العتيقي النجدي. إبراهيم بن مد بن عبد القادر بن مد بن عبد القادر ،الربهان بن البدر النابلسي. إبراهيم بن مد بن عبد اهلل بن إمساعيل السبيعي النجدي األشيقري. إب ـراهيم بــن مــد بــن عبــد اهلل بــن مــد بــن مفلــح بــن عبــد اهلل ،القاضــي برهــان الــدين ،ابــنالعالمة صاحب الفروع ،املقدسي ،الراميه األصل.
 إبراهيم بن مد علي بن مد بن املبارك بن أمحد بن مد البغدادي ،أبو إسحاق ،املعدل. إبراهيم بن مود بن سلمان بن فهد احلليب ،مجال الدين ،توىل كتابة السر ،وديوان اإلنشاء. إبراهيم بن ناصر بن جديد الزبريي. إبراهيم بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن أل الفتح الكناين العسقالين القاهري. أبو الفتح أسعد بن عثمان بن أسعد بن املنجا ،التنوخي الدمشقي ،كان أحد املعدلني. أبـو الفــتح الفاسـي مــد بـن عبــد القـادر بــن أل الفـتح بــن أمحـد بــن أل عبـد اهلل بــن مـد بــنمد بن عبد الرمحن ،القاضي شرف الدين ا:يوي احلسه الفاسي.
 أبو الفتح بن نصـر اهلل بـن أمحـد بـن مـد بـن أل الفـتح بـن هاشـم ،البهـاء ابـن القاضـي ناصـرالدين ،الكناين العسقالين مث املصري.
 أبو الوفاء علي بن مد بن عقيل الفقيه البغدادي. أبو بكر بن إبراهيم بن العز بن مد بـن مفلـح ،الصـدر بـن التقـي الدمشـقي األصـل ،مث الدمشـقيالصاحلي.
 أبو بكر بن خليل بـن عمـر بـن السـلم ،النابلسـي األصـل ،مث الصـفدي ،املشـهور بـابن احلـوائجكاش.
 أبو بكر بن زيد بن أل بكر بن زيد بن عمر احلسه اجلراعي الصاحلي. أبو بكر بن عبد الـرمحن بـن مـد بـن أمحـد بـن التقـي سـليمان بـن محـزة بـن أمحـد بـن عمـر بـنالشيخ أل عمر ،القرشي ،العُمري ،املقدسي ،مث الصاحلي.
 أبو بكر بن اايل البعلي (.)1 أبو بكر بن قاسم الشيشيه(.)2) (1هكذا يف املستدرك على السحب الوابلة ،عبد الرمحن بن سليمان العثيمني .)315-316/1( .قـال أخبـاره
يف الكواكب السائرة .)99/2( .والنع األكمل.)158( .
) (2هكذا يف السحب (.)1193/3
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 أبو بكر بن مد بن مد العجلوين الصاحلي . أبــو بكــر بــن مــد بــن مــد بــن أيــوب بــن ســعيد ،التقــي البعلــي مث الطرابلســي ،ويعــرف بــابنالصدر.
 أبو جعفر ،عبد اخلالا بن عيسى بن أمحد بن مد بن عيسى ،أحد الشهود. أبو حامد بن عطية بن ظهرية. أبو سعد املبارك بن علي املخرمي. أبــو مــد رزق اهلل بــن عبــد الوهــاب بــن عبــد العزيــز بــن احلــر بــن أســد التميمــي ،شــهد عنــدقاضي القضاة أبو عبد اهلل ابن ماكوال ،وابن الدامغاين ،فقبال شهادته.
 أمحد الدومي(.)2 أمحد الشهاب احلليب ،ويعرف بـ"خازوق".يتكسب بالشهادة.
 أمحد الشهاب املارديه الدمشقي ،كان ّ أمحد بن إبراهيم بن محد بن مد بن محد بن عبد اهلل بن عيسى ،من قبيلة به زيد. أمحد بن إبراهيم بـن نصـر اهلل بـن أمحـد بـن مـد بـن أل الفـتح بـن هاشـم القاضـي ،عـز الـدينأبو الربكات بن الربهان ناصر الدين ،الكناين العسقالين األصل ،القاهري.
 أمحــد بــن أل بكــر بــن أمحـد بــن علــي بــن إمساعيــل ،الشــهاب ،أبــو العبــاس ،ابــن ســيف الــدين،احلموي األصل ،احلليب القادري.
تكسب بالشهادة.
 أمحد بن أل بكر بن مد بن العماد ،الشهاب احلمويّ ، أمحــد بــن أل بكــر بــن مــد بــن مــود احللــيب األصــل ،شــهاب الــدين بــن شــرف الــدين ،ابــنالشهاب.
 أمحد بن أل االب بن أمحد بن االب بن عبد اهلل احلرل ،أبو بكر. أمحد بن أمحد بن أمحد بن كرم بن االب األزجي ،املعدل. أمحد بن أمحد بن موسى بن إبراهيم بن طرخان ،الشهاب ،أبو العباس. أمحــد بــن احلســن بــن عبــد اهلل بــن الشــيخ أل عمــر املقدســي ،شــرف الــدين ابــن شــرف الــدينقاضي اجلبل.
 -أمحد بن الفرا بن راشد بن مد املدين الوراق ،البغدادي ،القاضي أبو العباس.

) (1هكذا يف السحب (.)322/1
) (2هكذا السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ،ابن محيد النجدي 280 1 .ويف سلك الدرر .219 1
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 أمحد بن حامد املعروف بابن عصية ،البغدادي ،القاضي مجال الدين. أمحد بن حسن بن داوود بن سا بن معايل ،الشهاب العباسي احلموي. أمحد بن حسن بن عبد اهلل بن عبد الغه بن عبد الواحد املقدسي الصاحلي. أمحد بن محد بن أمحد الرجباين. أمحد بن محدان بن شبيب بن ايا بن سابا بـن وثـاب النمـري احلـراين ،جنـم الـدين ،أبـو عبـد اهللبن أل الثناء.
 أمحد بن سعيد ،أبو العباس الشامي ،يُعرف بالشيحي ،شهد عند القضاة وعُ ّدل. أمحــد بــن صــاحل بــن شــافع بــن صــاحل اجليلــي ،أبــو الفضــل بــن أل املعــايل بــن أل مــد ،كــانشاهدا مع ّدال.
 أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل بن أمحد بن مـد ،الشـهاب ،أبـو العبـاس بـن الـزينأل الفرا بن املوفا ،الدمشقي ،الصاحلي ،كان أحد الشهود مبجلس احلكم احلنبلي بدمشا.
 أمح ــد ب ــن عب ــد ال ــرمحن ب ــن مح ــدان ب ــن محي ــد ،العنبت ــاوي ،ك ــان يتكس ــب بالش ــهادة بص ــاحليةدمشا.
 أمحد بن عبد الرمحن بن عبد املنعم بن نعمه ،املقدسي النابلسي ،شهاب الدين أبو العباس. أمحد بن عبد الرمحن بن مد بن عبد اهلل بن مد املرداوي ،أبو العباس. أمحد بن عبد الرمحن بن مد بن جنا األزجي ،القاضي أبو علي ابن شاتيل. أمحـد بــن عبــد العزيــز بــن علـي بــن إبـراهيم بــن رشــيد الفتـوحي احلنبلــي ،شــهاب الــدين املعــروفبابن النجار.
 أمحـد بـن عبـد الكـرمي بـن مــد بـن مـد بـن عبـادة بـن عبــد الغـه ،الشـهاب ابـن الـنجم ابـن الشــمسالدمشقي الصاحلي.
 أمحد بن عبد اهلل بن عبد الوهاب بن عبد اهلل بن مشرف. أمحــد بــن عبــد اهلل بــن علــي بــن مــد بــن علــي بــن عبــد اهلل بــن أل الفــتح بــن هاشــم بــن إمساعيــل بــننصــر اهلل بــن أمحــد ،الشــهاب بــن اجلمــال بــن العــالء ،الكنــاين العســقالين ،القــاهري ،ويعــرف بــابن
اجلندي ،تكسب بالشهادة.
 أمحــد بــن عبــد اهلل بــن مالــك ،القاضــي ،شــهاب الــدين أبــو العبــاس ،ابــن الشــيخ الصــاحل بــدرالدين أل مد.
 أمحد بن عبد اهلل بن مد بن مود املرداوي.- 479 -
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 أمحــد بــن عبــد الواحــد بــن أمحــد بــن عبــد الــرمحن ،املقدســي مث الدمشــقي ،املعــروف بالبخــاري،مشس الدين ،أبو العباس.
 أمحد بن عثمان بن جامع. أمحد بن عثمان بن يوسف اخلربتاوي البعلي. أمحد بن عطية بن عبد احلي القيوم بن أل بكر بن ظهرية املكي. أمحــد بــن علــي بــن أمحــد بــن مــد بــن وجيــه ،الشــهاب ،أبــو حامــد بــن النــور أل احلســن بــنالشهاب بن القطب أل الربكات الشيشيه األصل القاهري ،امليداين.
 أمحد بن علي بن الزير بن سليمان ،مشس الدين ،أبو العباس احلنبلي. أمحد بن علي بن عبـد احلميـد ،شـهاب الـدين ،ابـن القاضـي عـالء الـدين ابـن البهـاء البغـداديمث الدمشقي الصاحلي.
 أمحــد بــن علــي بــن عبــد اهلل بــن علــي بــن حــا ،بــن مــد بــن عمــر بــن يوســف ،الشــهاب بــنالعالء البعلي الطرابلسي ،ويعرف بابن احلبال.
 أمحد بن مد الربنقي. أمحــد بــن مــد ب ـن أمحــد بــن أمحــد بــن عمــر بــن أمحــد بــن أل بكــر بــن أمحــد ،أبــو العبــاس،شهاب الدين ،املعروف بالشويكي ،الصاحلي.
 أمحد بن مد بن أمحد بن مد بن أمحـد بـن سـليمان بـن محـزة بـن أمحـد بـن عمـر بـن الشـيخأل عمر ،الشهاب ،أبو العباس بن الناصر أل عبد اهلل املقدسي.
 أمحد بن مد بن أمحد ،الشهاب املشهدي القاهري الزركشي ،تكسب بالشهادة. أمحد بن مد بن خالد بن شري زاد ،أبو بكر املعروف بالنوراين. أمحــد بــن مــد بــن طلحــة بــن احلســن البصــري األصــل ،البغــدادي ،املعـ ّدل ،أبــو بكــر ،ويلقــبأمني الدين ،شهد عند ابن اللمعاين.
 أمحد بن مد بن عبادة بن عبد الغه بن منصور ،الشهاب أبو العباس ابـن الشـمس أل عبـداهلل بن الشمس بن الفقيه الزين اجلمال ،احلراين ،الدمشقي الصاحلي.
 أمحد بن مد بن عبد القادر ،عز الدين ،املعروف بابن قاضي نابلس ،أتقن صنعة الشهادة. أمحد بن مد بن عيسى بن األزهر ،أبو العباس الربئي. أمح ــد ب ــن م ــد ب ــن عيس ــى ب ــن يوس ــف ،الش ــهاب ،اب ــن الش ــمس ،اب ــن الش ــرف الس ــنباطياألصل ،القاهري.
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 أمحد بن مد بن مـد بـن احلسـني الفـراء البغـدادي ،القاضـي مجـال الـدين ،أبـو العبـاس ،ابـنالقاضي أل يعلى ابن القاضي أل حازم ،ابن القاضي أل يعلي الكبري.
 أمحد بن مد بن مد بن املنجى بن عثمان بـن أسـعد بـن املنجـى ،التقـي ابـن الصـالح ،التنـوخيالدمشقي.
 أمحد بن مد بن مد بن خالد بن موسى احلمصي. أمحد بن مد ،الشهاب البهنسي األصل ،القاهري. أمحد بن موسى بن إبراهيم بن طرخان ،الشهاب بن الضياء القاهري ،البحري. أمحد بن موسى بن فياو بن عبد العزيز بن فياو املقدسي ،شهاب الدين أبو العباس. أمحــد بــن نصــر اهلل بــن أمحــد بــن مــد بــن أل الفــتح ،املوفــا بــن ناصــر الــدين الكنــاين ،العســقاليناألصل ،القاهري.
 أمحد بن حيىي بن فايد األواين احلنبلي. أمحد بن يوسف املرداوي الدمشقي. إسحاق بن إبراهيم بن حيىي الشفراوي ،القاضي ،صفي الدين ،أبو مد. أسعد بن عبد احلافظ بن إبراهيم الوفائي الدمشقي. أســعد بــن علــي بــن مــد بــن مــد بــن املنجــى بــن مــد بــن عثمــان بــن املنجــى ،الوجيــه أبــو املعــايل،ويعرف بابن املنجى.
 أسعد ،ويسمى مد بن املنجا بن بركات بن املةمل التنوخي ،وجيه الدين أبو املعايل. إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر األسدي موالهم ،ويعرف بابن علية. أيوب بن أمحد بن تيموه الباجرائي. برهــان الــدين أبــو إســحاق إب ـراهيم ابــن الشــيخ عمــاد الــدين عبــد احلــافظ بــن أل مــد عبــداحلميد بن مد بن أل بكر.
 بالل بن عبد الرمحن احلبشي العمادي احلليب. تقــي الــدين أبــو بكــر مــد بــن شــهاب الــدين أمحــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي ال ُفتُـ ِـوحي ،الشــهري بــابن
النجار الفتوحي.
 توفيا بن سعيد بن مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباين. جرب بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن عبد العزيز ال إبراهيم الفضلي النجدي املكي. مجال الدين عبد الصمد بن خليل اخلضري.- 481 -
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 مجعان بن ناصر النجدي. حسن بن إبـراهيم بـن أمحـد بـن خليـل بـن أمحـد بـن عيسـى العجمـي املقدسـي ،الصـاحلي ،بـدرالدين ،تسبب بالشهادة يف مركز العشر.
تكســب بالشــهادة يف حــانوت ببــاب
 حســن بــن إب ـراهيم بــن عمــر ،بــدر الــدين بــن الربهــانّ ،الفتوح.
 حســن بــن أمحــد بــن حســن بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي بــن عبــد احلميــد بــن عبــد اهلــادي ،أبــويوسف بن الشهاب ،الصاحلي ،ويعرف بابن عبد اهلادي وبابن املربد.
 حسن بن حسني بن علي بن حسني بن مد بن عبد الوهاب. احلسن بـن عبـد اهلل بـن مـد بـن أمحـد بـن مـد بـن قدامـة املقدسـي الصـاحلي ،شـرف الـدين،أبو الفضل بن اخلطيب شرف الدين بن أل بكر.
 حسن بن مد بن أمحد املقدسي ،شرف الدين بن صدر الدين ،قاضي القضاة تقي الدين. احلسن بن مد بن سليمان بن محزة أمحد بـن أل عمـر ،املقدسـي األصـل ،مث الدمشـقي ،بـدر الـدينقاضي القضاة.
 احلسن بن موسى األشيب. حسني بن محد بن حسني بن مد بن عبد الوهاب. حسني بن علي بن حسني بن علي الوزان الوهييب التميمي. حسني بن فرا النجدي. حسني بن مد بن عبد الوهاب. محد الوهييب (.)1 محد بن إبراهيم بن محد بن عبد الوهاب. محد بن حسني بن مد بن عبد الوهاب. محد بن راشد العُريه. محد بن عبد اجلبار بن محد بن شبانة بن مد بن شبانة بن مد الوهييب التميمي. محد بن عبد العزيز بن مد بن عبد العزيز بن مد بن سالمة العوسجي البدراين الدوسري. محد بن عبد العزيز بن مد بن عبد العزيز بن مد بن سالمة بن مد. -محــد بــن عبــد اهلل بــن علــي بــن ســليمان امليممــان ،كــان العمــدة يف كتابــة العقــود والتوثيقــات،

) (1هكذا يف عنوان اجملد.)167/1( ،
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وعقد األنكحة.
 محد بن عبد الوهاب بن عبد اهلل. محد بن قاسم (.)1 محد بن مد أبو عرف ،بلقب باخلطيب احلائلي النجدي. محد بن ناصر بن عثمان بن معمر التميمي. محزة بن موسى بن أمحد بن احلسني ،عز الدين أبو يعلى بن قطب الدين أل الربكات. محود بن سليمان العوهلي ،كان يقوم بعقد األنكحة ،وتوثيا املبايعات واألوقاف والوصايا. خزام احلائلي النجدي القاضي. خليل بن أل بكر بن صديا املرااي ،القاضي ،صفي الدين أبو الصفاء. خليل بن مد بن أل بكر بن خلفان ،الدمشقي املعروف بالسروجي ،القاضي ارس الدين. خليــل ب ــن يعقــوب ب ــن خليــل الفراديس ــي الص ــاحلي ،اــرس ال ــدين أبــو القاس ــم ،أقبــل عل ــى الش ــهادةواملباشرة لألوقاف
 مخيس بن سليمان الوهييب ،التميمي األشيقري النجدي. داوود بــن أمحــد بــن إب ـراهيم بــن شــداد بــن مبــارك النجــدي األصــل ،الربيعــي النســب ،احلمــوي املولــد،املعروف بالبالعي.
 داوود بــن مــد بــن عبــد اهلل بــن مــد بــن مــود املــرداوي ،شــرف الــدين ،كــان أحــد الشــهودباجلبل.
الربقــاوي احلنبلــي الدمشــقي ،صــار كاتبــا بعــدد مــن ا:ــاكم ،مث
 راا ـب بــن مــد بــن مصــطفى ُصار رئيس كتّاب بالعونية مث مبحكمة امليدان ،مث ويل نيابة القضاء.
 رشيد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن رشيد بن سلمان بن عوين ،النجدي. زامل بن سلطان ،من ال يزيد من به حنيفة اليمامي املقرين النجدي. سا بن سا بن أمحد بن سا بن عبد امللك بن عبد الباقي بـن عبـد املـةمن بـن عبـد امللـك،جمد الدين ،أبو الربكات بن أل النجا املقدسي ،مث القاهري.
 سا بن سالمة بن سليمان بن مود ،جمد الدين احلموي. السراا أل حفص عمر بن علي بن موسى بن خليل البغدادي البزاز. سعد بن محد بن علي بن مد بن عتيا بن راشد بن محيضة القاضي.) (1هكذا يف املستدرك على السحب ( ،)375/1و عنوان اجملد.)167/1( ،
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 سعود بن مد بن عبد اهلل بن سليمان بن عثمان بن بليهد اخلالدي ،النجدي. ســعيد بــن احلســني بــن شــنيف بــن مــد الــديلمي الــدارقزي ،األمــني أبــو عبــد اهلل ،كــان أمينــا للقاضــيبدار القز مبحلته.
 سعيد بن عيد بن محد بن عيد بن يسن ال سبي . ســعيد بــن مــد بــن مصــطفى بــن ســليمان بــن ســلمان بــن مــد بــن مزهــر النابلســي ،الربقــاويالدمشــقي احلنبلــي ،صــار كاتبــا يف ا:ــاكم ،مث رئــيس الكتّــاب ،مث دخــل ســلك النيابــات فــويل
نيابة املعرة ،مث نيابة البقاع.
 سلمان بن علي بن محد بن راشد بن صاحل بن راشد بن سعود بن جلهم ،ال راشد. سليمان احلامد (.)1 سليمان بن أمحد بن إبـراهيم البـدر الزلفـوي النجـدي ،تـوىل كتابـة العقـود والوصـايا ،واملبايعـات ،وعقـوداألنكحة.
 سليمان بن أمحد بن سليمان بن عبد الرمحن العسقالين ،علم الدين. ســليمان بــن محــزة بــن أمحــد بــن عمــر بــن مــد بــن أمحــد بــن مــد بــن قدامــة املقدس ــي ،مثالصاحلي تقي الدين أبو الفضل.
 ســليمان بــن صــدقة بــن عبــد اهلل املــرداوي الصــاحلي ،تســبب بالشــهادة ،ويف اخــر عمــره صــاريكثر من الشهادة على اخلطوط.
 سليمان بن عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن بن حيىي الشيباين ،البغدادي. سليمان بن عبد اهلل بن زامل السبيعي العنيزي. سليمان بن عبد اهلل بن مد بن عبد الوهاب التميمي. سليمان بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي. سليمان بن علي بن مقبل النجدي القاضي. سليمان بن فرا بن سليمان ،علم الدين ،أبو الربيع ،ابن جنم الدين أل النجا احلجيه. سيف بن مد بن عزاز النجدي. شادي اهلندي ،عتيا السراا عبد اللطيف الفاسي. شــرف الــدين عبــد الغــه بــن حيــىي بــن مــد بــن قاضــي ح ـران عبــد اهلل بــن نصــر بــن أل بكــراحلراين.

) (1هكذا يف احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا ،عبد اهلل بن مد الطريقي.)49/10( .
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 شعبان الصورتاين ،زين الدين (.)1 مشس الدين أبو عبد اهلل مد بـن عـون الـدين حيـىي بـن مشـس الـدين علـي بـن عـز الـدين مـدبن الوزير عون الدين حيىي بن هبرية ،نزيل بلبيس هبا ،وكان ناظرا على ديواهنا.
 صاحل بن أمحد بن مد بن حنبل. صاحل بن محد ال مبي النجدي الزبريي. صــاحل بــن محــد بــن نصــر اهلل بــن فــوزان بــن نصــر اهلل ،مــن ال مشــاعيب مث مــن ال جـراح ،مــنسبيع.
 صاحل بن سا بن سن ال بنيان احلائلي النجدي. صاحل بن شافع بن صاحل بن حا ،بن أل عبد اهلل اجليلي ،املعدل ،أبو املعايل. صاحل بن عبد اهلل بن علي الغماس النجدي. صاحل بن قرنـاس بـن عبـد الـرمحن بـن قرنـاس بـن محـد بـن علـي بـن مـد بـن علـي ابـن حـدجانمن ال حصنان العجمي النجدي.
 صاحل بن مد بن عبد اهلل الصائغ النجدي. طلحة بن أمحد بن طلحة بن أمحد بن احلسني الكندي ،القاضي أبو الربكات. عبــد األحــد بــن مــد بــن عبــد األحــد بــن عبــد األحــد بــن عبــد الــرمحن ال ـزين أبــو ا:اســن ،احل ـرايناألصل ،احلليب.
 عبد اخلالا بن عيسى بن أمحد بن مد بن عيسى بن أمحد بن موسـى بـن مـد بـن إبـراهيم،الشريف أبو جعفر بن أل موسى اهلامشي العباسي ،شهد عند أل عبد اهلل الدامغاين.
 عبد الرمحن بن إبراهيم ،أبو سعيد الدمشقي. عبد الرمحن بن أمحد اهلامشي احلموي الدمشقي ،السيد موفا الدين ،توىل كتابة السر. عب ــد ال ــرمحن ب ــن أمح ــد ب ــن حس ــن ب ــن داوود ب ــن س ــا ب ــن مع ــايل ،موف ــا ال ــدين الش ــهاب العباس ــياحلموي مث الدمشقي.
 عبد الرمحن بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميـد بـن عبـد اهلـادي بـن يوسـف بـن مـد بـنقدامة ،النابلسي األصل ،الصاحلي ،زين الدين ابن عماد الدين.
 عبد الرمحن بن الكازروين(.)2) (1هكذا يف شذرات الذهب  ،22 8الكواكب السائرة 214 1؛ السحب .423 2
) (2هكذا يف شذرات الذهب 537 9؛ السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ،البن محيد النجدي.)511/2( .
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 عبد الرمحن بن متيم بن فهيد ال فهيد النجدي. عبد الرمحن بن سعود بن مد بن سعود بن محد بن مد بن سليمان بن عطية النجدي. عبــد الــرمحن بــن عبــد العزيــز بــن صــعب بــن عبــد اهلل بــن صــعب بــن مــد التــوجيري الربيــديالنجدي.
 عبــد الــرمحن بــن عبــد اللطيــف بــن عبــد ا:ســن بــن محــد بــن موســى مــن ال مغــرية األشــيقريالنجدي.
 عبد الرمحن بن عبد اهلل بن إبراهيم بن سا النجدي. عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد بن مد بن محد بن عبد اهلل املشريف الوهييب األحسائي. عبد الرمحن بن عبد اهلل بن فارس النجدي. عبد الرمحن بن عبد ا:سن أبا حسني النجدي. عبد الرمحن بن علي بن أمحد بن علي بن مد التانرايا ،البغدادي ،املعدل. عبــد الــرمحن بــن مــد بــن أمحــد بــن قدامــة املقدســي ،اجلمــاعيلي األصــل ،العمــادي ،قاضــيالقضاة ،شيخ اإلسالم ،مشس الدين ،أبو مد ،وأبو الفرا.
 عبد الرمحن بن مد بن مخيس النجدي. عبد الرمحن بن مد بن عبد الرمحن ،الزين بن الشمس العليمي. عبد الرمحن بن مد بن عبد اهلل بن مانع النجدي التميمي األشيقري مث العنيزي. عبد الرمحن بن مد بن عبد اهلل بن مد الزين أبو ذر ،ابن الشمس ابن اجلمال املصري. عبد الرمحن بن مسعود بن أمحد بن مسعود احلارثي املصري ،مشس الدين أبو الفرا. عبد الرمحن بن مصبح الباهلي النجدي ،القاضي. عبد الرمحن بن ناصر بن حسني بن فرا النجدي. عبد الرمحن بن نامي(.)1 عبــد الــرمحن بــن نصــر اهلل بــن أمحــد بــن مــد بــن عمــر ،نــور الــدين ،ابــن اجلــالل التســرتي األصــل،البغدادي مث القاهري.
 عبد الرحيم بن عبد اهلل بن مد بن أل بكر الزريرا" شرف الدين أبو مد. عبد الرحيم بن علي بن أمحد ،املعروف بالربادعي ،البعلي األصل ،الدمشقي ،الصاحلي. -عب ــد ال ــرزاق ب ــن عب ــد اهلل ب ــن ص ــاحل ب ــن عب ــد اهلل ب ــن س ــليمان ب ــن قاس ــم النج ــدي الودع ــاين

) (1هكذا يف املستدرك على السحب الوابلة ،عبد الرمحن بن سليمان العثيمني.)519/2( .
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الدوسري.
 عبد الرزاق بن مد بن علي بن سلّوم التميمي. عبد الصادق بن مد الدمشقي. عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل اخلضري ،أبو أمحد. عبد العزيز بن أمحد بن عمر بن سا  ،أبو بكر البغدادي ،املعدل ،ويلقب صفي الدين. عبد العزيز بن حسن بن عبد اهلل بن مد بن حيىي ،من ال حسن ،فخذ من قبيلة الفضول. عبد العزيز بن محد ،سبط الشيخ مد بن عبد الوهاب. عبــد العزيــز بــن دلــف بــن أل طالــب بــن دلــف بــن أل القاســم البغــدادي ،أبــو مــد ،ويلقــبيل النظر يف ديوان الرتكات.
عفيف الدين ،شهد عند الزجناينُ ،
وو ّ
 عبد العزيز بن رشيد ال حصنان العجمي. عبد العزيز بن شهوان النجدي الزبريي. عبد العزيز بن صاحل بن مد الصريامي النجدي. عبد العزيز بن صاحل بن موسى بن صاحل بن مرشد املرشدي العنزي النجدي. عبد العزيز بن عبد اهلل احلصني النجدي ،احلنبلي ،الشقراوي ،القرائه األصل ،التميمي. عبد العزيز بن عبد اهلل بن سويلم. عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الوهاب النمر. عبد العزيز بن عبد اهلل بن مد بن عتيا. عبد العزيز بن عثمان بن عبد اجلبار بن شبانة. عبــد العزي ــز ب ــن عل ــي ب ــن أل الع ــز بــن عب ــد العزي ــز البك ــري ،التيم ــي ،القرش ــي ،البغ ــدادي ،مثاملقدسي.
 عبد العزيز بن علي بن موسى ال عليان النجدي. عبد العزيز بن عمر بن مد بن عبد العزيز بن سويلم السبيعي النجدي. عبد العزيز بن مد بن عبد اهلل بن مد بن إبراهيم بن مانع ،الوهيب التميمي. عبد العزيز بن مد بن علي بن مد بن عبد الوهاب التميمي النجدي. عبد الغه بن مد بن عمر بن مفلح الصاحلي ،القاضي زين الدين. عبد القادر النرباوي القاضي ،يي الدين. عبد القادر بن الشهاب أمحد بن أل بكر بن أمحد احلموي احلليب ،ويل كتابة السر حبلب.- 487 -
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 عبد القادر بن راشد بن مشرف النجدي احلنبلي التميمي. عبد القادر بن عبد اللطيف بن أل الفتح مد بن أمحد بن أل عبد اهلل مد بن مد. عبد القادر بن عمر بن إبراهيم بن مفلح الراميه ،املقدسي ،القاضي يي الدين. عبــد القــادر بــن مــد بــن أمحــد بــن مــد بــن مــد بــن عبــد الــرمحن ،يــي الــدين ،احلســه،الفاسي ،املكي.
 عبد القادر بن مد بن عبد القادر اجلعفري النابلسي ،شرف الدين. عبد القادر بن مد بن مد بن مـد بـن أل السـعود ،يـي الـدين ابـن الـنجم بـن ظهـرية ،الشـافعيمث احلنبلي.
 عبد القادر بن مد بن مد بن مد بن عبد القادر ،الصدر بـن الشـرف بـن املعـني اليـونيهالبعلي.
 عبد الكرمي بن إبراهيم بن أمح ـ ـ ـ ـ ــد بن كرمي ال ـ ـ ـ ـ ــدين ،املصري الكتيب. عبـد الكــرمي بـن عبــد الـرمحن بــن أل بكـر بــن ظهـرية بــن أمحـد بــن عطيـة بــن ظهـرية ،كــرمي الــدينبن الوجيه أل الفرا ،القرشي ،املكي.
 عبد الكرمي بن علي كرمي الدين أبـو املكـارم ،احـرتف بالشـهادة ،وتـوىل العقـود والفسـوخ ،وكـانجيلس لتحمل الشهادة بباب املدرسة الصاحلية يف حانوت احلكم املنسوب للحنابلة.
 عبد اللطيف بن أمحد بن أل الوفاء املفلحي ،األنصاري ،الدمشقي. عبد اللطيف بن محد بن علي بن مد بن عتيا بن راشد بن محيضة النجدي. عبد اللطيف بن علي بن النفيس بن نوراندان بن احلسام البغدادي ،املعدل ،أبـو مـد بـن ألاحلسن بن أل املفاخر بن أل منصور ،ويلقب نور الدين ،وتوىل ديوان الوكالة.
 عبــد اللطيــف بــن مــد بــن أمحــد بــن مــد بــن علــي بــن عبــد الــرمحن الس ـراا ،أبــو املكــارم،احلسه الفاسي األصل ،املكي.
 عبد اللطيف بن مد بن علي بن سلّوم التميمي النجدي. عبد اهلل بن إبراهيم بن أمحد ،اجلمال احلراين األصل احلليب. عبد اهلل بن أل بكر املكي (.)1 عبد اهلل بن أل بكر بن عبد الرمحن بن مد بن أمحـد بـن القاضـي التقـي أل الفضـل سـليمانبن محزة ،اجلمال بن العماد املقدسي ،الصاحلي ،يعرف بابن ُزريا.

) (1هكذا يف السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ،ابن محيد النجدي.)1197/3( .
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 عبد اهلل بن أمحد بن عبد الرمحن بن رشيد بن زيد بن مقرن بن خزام ال درهم. عبد اهلل بن أمحد بن مد بن حنبل. عبد اهلل بن احلسني بن أمحد احلرميي ،أبو القاسم ابن أل علي ،املع ّدل. عبد اهلل بن جرب النجدي. عبــد اهلل بــن حســن بــن عبــد اهلل بــن عبــد الغــه بــن عبــد الواحــد املقدســي الصــاحلي ،قاضــيالقضاة ،شرف الدين أبو مد.
 عبد اهلل بن حسني بن أمحد املخضوب ،اهلاجري القحطاين. عبد اهلل بن محد بن عبد اهلل السبيعي النجدي املشهور باحلجازي. عبد اهلل بن خلف بن دحيان احلرل القاضي. عبد اهلل بن خلف بن راشد ال خلف احلائلي النجدي. عبــد اهلل بــن زيــد بــن أل بكــر بــن عمــر بــن مــود احلســه اجلراعــي ،تســبب بالشــهادة ومهــرفيها.
الجلِي.
 عبد اهلل بن سليمان بن مد بن عبيد اجلُ ُ عبد اهلل بن سليمان بن نفيسة النجدي ،الزبريي. عبد اهلل بن سويلم (.)1 عبد اهلل بن سيف(.)2 عبد اهلل بن صقية التميمي الربيدي. عبد اهلل بن عائ العويضي العنيزي النجدي. عبد اهلل بن عبد الرمحن أبا بطني. عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي اخلليفي. عبد اهلل بن علي بن سليم النجدي. عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل بن جريس النجدي. عبـد اهلل بــن علـي بــن مــد بـن مــد بــن احلسـني بــن مـد بــن خلـف بـن الفـراء ،القاضــي ألالقاسم ابن القاضي أل الفرا ابن القاضي أل خازم ،ابن القاضي أل يعلى.
 عبد اهلل بن علي بن مد بن مرخان ،القاضي النجدي.) (1هكذا يف املستدرك على السحب الوابلة ،عبد الرمحن بن سليمان العثيمني.)624/2( .
) (2هكذا يف املستدرك على السحب الوابلة ،عبد الرمحن بن سليمان العثيمني.)622/2( .
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 عبد اهلل بن عمر بن إبراهيم بن مد األكمل بن مفلح. عبد اهلل بن اامن النجدي. عبــد اهلل ب ــن فيص ــل بــن س ــلطان ب ــن س ــند بــن عل ــي ب ــن مح ــد بــن فط ــاي الودع ــاين الدوس ــريالنجدي.
 عبــد اهلل بــن مــد بــن أل بكــر بــن إمساعيــل بــن أل الربكــات بــن مكــي بــن أمحــد الزري ـرا" ،مثالبغدادي ،تقي الدين أبو بكر.
 عبد اهلل بن مد بن التقي ،تقي الدين ابن قاضي الشام العز الدمشقي. عبد اهلل بن مد بن ذهالن. عب ــد اهلل ب ــن م ــد ب ــن عب ــد الك ــرمي ب ــن م ــد ب ــن إب ـراهيم ب ــن عب ــد ال ــرمحن القاض ــي العني ــزيالنجدي.
 عبد اهلل بن مد بن عبد اهلل بن محد اخلرجي النجدي. عبد اهلل بن مد بن عبد اهلل بن مد بن عبد اهلل املرداوي الشهري بابن التقي ،مجال الدين. عبد اهلل بن مد بن عبد اهلل بن مرعي احلائلي النجدي القاضي. عبــد اهلل بــن مــد بــن عبــد اهلل بــن يوســف بــن عبــد اهلل بــن أمحــد ب ــن عبــد اهلل ،ابــن هشــاماجلمال أبو مد بن ا:ب بن اجلمال أل مد القاهري ،يعرف بابن هشام.
 عبد اهلل بن مد بن عبد امللك بن عبد الباقي احلجاوي املقدسي ،أبو مد ،موفا الدين. عبد اهلل بن مد بن عبد الوهاب التميمي. عبد اهلل بن مد بن عثمان بن عبد اهلل بن ناصر بن ُد َخيّل الناصري التميمي النجدي. عبد اهلل بن مد بن معيذر النجدي ،القاضي. عبــد اهلل بــن مــد بــن مفلــح بــن مــد بــن مفــرا بــن عبــد اهلل ،الشــرف أبــو مــد بــن شــيخاملذهب ،أل عبد اهلل املقدسي مث الصاحلي ،ويعرف كأبيه بابن مفلح.
 عبد اهلل بن مسلم بن عبد اهلل التميمي النجدي القاضي. عبد اهلل بن معايل بن أمحد الرياين ،أبو بكر. عبد اهلل بن نصر بن مد بن أل بكر احلراين ،أبو بكر. عبد اهلل بن نصري املطريف النجدي.ويل أم ــر املخ ــزن
 عبــد اهلل ب ــن ي ــونس ب ــن أمح ــد ب ــن عبيــد اهلل ب ــن هب ــة اهلل البغ ــدادي األزج ــيّ ،والديوان.
- 490 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

 عبد ا:سن بن أمحد بن عبد اهلل بن مرشد بن باز. عبـد ا:سـن بــن سـلمان بـن علــي بـن محـد بــن راشـد بـن صــاحل بـن راشـد بــن سـعود ابـن جلهــمال راشد.
 عبد ا:سن بن علي بن شارخ األشيقري. عبد امللك بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن مد علـي األنصـاري الشـريازي ،مث الدمشـقي،القاضي هباء الدين بن شرف اإلسالم بن الشيخ أل الفرا.
 عبد املنعم بن داوود بن سليمان ،الشرف ،أبو املكارم البغدادي القاهري. عبــد املــنعم بــن مــد بــن احلســني بــن ســليمان الباجس ـرائي ،مث البغــدادي ،أبــو مــد بــن ألنصر ،شهد عند قاضي القضاة أل الفضائل بن الشهرزوري ،وتوىل اخلزن بالديوان.
 عبد املنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور ،أبو عبد اهلل ابن الشرف ،املقدسي النابلسي. عبــد الواحــد بــن شــنيف بــن مــد بــن عبــد الواحــد الــديلمي ،البغــدادي ،أبــو الفــرا ،كــان أمينــامن قبل القضاة ،وباشر بع الواليات.
 عبد الوهاب بن أمحد بن عبد الوهاب بن جلبة ،البغدادي مث احلراين اجلزار. عبد الوهاب بن أمحد بن مد بن عبد القادر اجلعفري النابلسي ،تاا الدين. عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف ،القاضي. عبد الوهاب بن صاحل النجدي القاضي. عبد الوهاب بن عبد القادر بن أل صاحل اجليلي سيف الدين أبو عبد اهلل ،توىل املظا . عبد الوهاب بن عبد اهلل بن عبد الوهاب بن مشرف التميمي. عبد الوهاب بن عبد اهلل بن عيسى بن عبد الرمحن النجدي. عبد الوهاب بن مد الدمشقي ،القاضي ،تاا الدين ،أبو مد. عثمان بن أمحد بن القاضي تقي الدين مد بن أمحد ابن النجار ،الفتوحي ،القاهري. عثمان بن أمحد بـن عثمـان ،القاضـي ،فخـر الـدين أبـو عمـر ،ابـن الشـيخ اإلمـام العـا شـهابالدين أل العباس ،ابن الشيخ فخر الدين أل عمر عثمان.
 عثمان بن جامع النجدي مث الزبريي. عثمان بن عبد اجلبار بن شبانة الوهييب التميمي اجملمعي. عثمان بن عبد الكرمي العبيداء احلائلي النجدي القاضي. عثمان بن عبد اهلل بن شبانة النجدي اجملمعي التميمي.- 491 -
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 عثمان بن مد بن وجيه الشيشيه ،كان يباشر الشهادات ،وينوب يف احلكم. عثمان بن نصر بن منصور بن هالل البغدادي ،املسعودي ،أبو الفتوح ،ويلقـب ضـياء الـدين،املعروف بابن الوتار ،توىل الشهادة عند قاضي القضاة أل صاحل نصر بن عبد الرزاق.
 عز الدين أبو حفص عمر بن عبد اهلل بن عمر بن عوو املقدسي. عقيل بن ربيعة القصيمي ،النجدي. عالء الدين أبو احلسن علي ابن الشيخ زين الدين املنجا عثمان بن أسعد بن املنجا التنوخي. علي العلي املقبل ال مقبل. علي املنصور الكرمي. علي بن أل بكر بن إبراهيم بن مد بن مفلح بـن مـد بـن مفـرا ،حفيـد التقـي أل عبـد اهللابن الشمس صاحب الفروع ،املقدسي الدمشقي ،مث الصاحلي.
 علي بن أل االب بن علي بن كيالن ،البغدادي ،األزجي القطيعي ،املعدل ،موفـا الـدين أبـواحلسن.
 علي بن أمحد بن مد بـن عبـد اهلل بـن مـد ،العـالء املـرداوي ،مث الصـاحلي ،كـان أقـدم مـن بقـي مـنشهود احلكم.
 علي بن أمحد بن مـد بـن عمـر بـن مـد بـن وجيـه بـن خملـوف ،نـور الـدين ،ابـن القطـب ألالربكــات الشيشــيه ،ا:لــي األصــل ،القــاهري ،الشــافعي مث احلنبلــي ،نــاب يف العقــود والفســوخ
عــن العــز املقدســي ،مث نــاب يف األحكــام عــن البغــدادي ،وجلــس يف بع ـ احلواني ـ منتــدبا
لألحكام.
 علي بن حسني بن مد بن عبد الوهاب النجدي التميمي. علي بن محد بن راشد بن ناصر بن علي العريه. علي بن خليل بن أمحد بن عبد اهلل بن مد ،نور الدين ،أبو احلسن القاهري احلُكري. علي بن رشيد بن أمحد بن مد بن حسيتا احلربوي ،شهد عند احلكام. علي بن سليمان السعوي القصيمي النجدي ،توىل كتابة العقود والوصايا. عل ــي ب ــن س ــليمان ب ــن أمح ــد ب ــن م ــد ،الع ــالء امل ــرداوي ،مث الدمش ــقي الص ــاحلي ،ويع ــرفباملرداوي شيخ املذهب ،ناب عن ابن مفلح ،وأذن له العز الكناين بالقاهرة يف مساع الدعوى.
 علي بن عبد الكرمي بن إبراهيم بن أمحـد ،نـور الـدين بـن كـرمي الـدين ال ُكتـيب ،املصـري ،نـاب يف احلكـممدة مث ترك.
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 علي بن عبد اهلل بن مد بن عبد الوهاب النجدي التميمي. علي بن عمر بن مغامس النجدي األشيقري. علي بن فراا بن منصور ال سلمان ،النجدي القاضي. علي بن مد بن إبراهيم ،العالء أبو احلسن اجلعفري ،النابلسي. علي بن مد بن حامد البغوي ،أبو احلسن بن النجار. علــي بــن مــد بــن عبــد احلميــد بــن مــد بــن إبـراهيم بــن عبــد الصــمد بــن علــي اهليــيت ،البغــدادي ،مثالدمشقي الصاحلي ،ناب يف احلكم للقاضي شهاب الدين بـن عبـادة ،وبعـده للقاضـي جنـم الـدين بـن
مفلح ،ونفسه حتب احلكم.
الغزي القاضي ،عالء الدين.
 علي بن مد بن عبد اهلل بن الّزكيّ ، علي بن مد بن عبد اهلل ،نور الدين ،املناوي القاهري ،باشر عقود األنكحة. علي بن مد بن علي أبو منصور بن األنباري ،كان أحد الشهود العدول ،وويل القضاء. علي بن مد بن علي بن أمحد بن إمساعيل األنباري ،القاضي أبو منصور. علي بن مد بن علي بن محد الراشد. علي بن مد بن علي بن عبد اهلل بن أل الفتح بن هاشم الكناين ،العسقالين ،عالء الدين. علي بن مد بن علي بن مد ،القاضي األشيقري. علي بن مد بن مد بن املنجى بن مد بن عثمان التنوخي ،عالء الدين. علي بن مد بـن مـد بـن عيسـى ،نـور الـدين ،أبـو احلسـن بـن الشـمس بـن الشـرف املتبـويل،مث القاهري ،ويعرف بابن الـرزاز ،نـاب يف القضـاء عـن اجملـد سـا فمـن بعـده ،ولكنـه تقلـل منـه
أجل النواب.
بعد موت والده ،وصار بأخرة ّ
 علي بن مد علي بن محد بن راشد ال راشد الزلفوي العنيزي النجدي. علــي بــن مــود بــن أل بكــر ،العــالء ،أبــو احلســن بــن النــور بــن النــور أل الثنــاء ،ابــن التقــي أوالبدر أل الثناء ،السلماين ،مث احلموي ،ويعرف بابن املغلّي.
ُ
 علي بن حيىي بن ساعد النجدي. عم ــر ب ــن إبـ ـراهيم ب ــن م ــد ب ــن عب ــد اهلل ب ــن م ــد ب ــن مفل ــح الـ ـراميه األص ــل ،الدمش ــقيالصاحلي.
 عمـر بـن إبـراهيم بـن مــد بـن مفلــح بـن مــد بـن مفــرا بـن عبــد اهلل النظّـام ،أبــو حفـص ،بــنالتقي أل إمساعيل ،ابن شيخ املذهب الشمس أل عبد اهلل الراميه ،املقدسي ،الصاحلي.
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 عمر بن إبراهيم بن مد. عمر بن أمحد بن زيد بن أل بكر بن زيد اجلراعي مولدا ،النويري قبيلة ،الصاحلي. عمر بن أسعد بن بركان بن املةمل ،التنوخي احلراين الدمشقي ،مشس الدين أبو الفتوح. عمــر بــن خليــل بــن أمحــد بــن إبـراهيم بــن أل بكــر بــن مــد بــن عبــد اهلل بــن مــد الدمشــقي،الصاحلي ،تسبب يف بع األوقات بالشهادة.
 عمــر بــن ســعد اهلل بــن عبــد األحــد احل ـراين ،مث الدمشــقي القاضــي ،زيــن الــدين أبــو حفــص بــن ســعدالدين بن جنيح.
 عمر بن عبد الرمحن املطوع النجدي. عمر بن عبد ا:سن بن إدريس مجال الدين األنباري ،مث البغدادي. عمــر بــن مــد بــن حســن بــن عمــر بــن معــروف بــن عبــد اهلل بــن مصــطفى الشــطي الدمشــقي،تنقل يف الكتابة يف ا:اكم ،حىت ويل رئاسة الكتاب.
 عمر بن مد بن عمر بن مود ،القاضي املعروف بابن ُزباطر. عيسى بن عبد اهلل بن عيسى بن حسن بن عثمان السبيعي العنيزي النجدي اإلحسائي. عيسى بن مد ال عيسى الثادقي النجدي. عيسى بن مد الزبريي. انيم بن سيف (.)1 ايالن بن عبد اهلل بن عضيب النجدي. القاسم بن سالم ،أبو عبيد. قاسم بن مد بن ثاين بن مد بن ثامر بن علي من املعاضيد من به حنظلة التميمي. القاضي أبو الفتح عبد الوهاب بن أمحد بن عبد الوهاب. القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن سطور الربزيه. القاضي املوقر احلنبلي (.)2 قرناس بن عبد الرمحن بن قرناس الرسي النجدي. املبارك بن أل شتيكني بن عبد اهلل النجمي السيدي البغدادي ،أبو القاسم ،املعدل. -املبارك بن علي بن احلسني بن بندار البغدادي املخرمي ،القاضي ،أبو سعد.

) (1هكذا يف املستدرك على السحب الوابلة ،عبد الرمحن بن سليمان العثيمني.)811/2( .
) (2هكذا يف طبقات احلنابلة 189 2؛ املنهج األمحد 344 2؛ الدر املنضد .193 1

- 494 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

 جمد الدين أبو العباس أمحد بن علي بن أل االب األربلي احلنبلي ،املعدل. فــون بــن أمحــد بــن احلســن بــن أمحــد الكلــوذاين ،أبــو اخلطــاب البغــدادي ،شــهد عنــد قاضــيالقضاة أل عبد اهلل بن الدامغاين.
الربقطي(.)1
 مد ُتكسب بالشهادة.
 مد ا:ب ،أبو عبد اهلل ،ابن هشام األنصاريّ ، مد الوهييب النجدي. مد بن إبراهيم أبا اخليل العنيزي. مد بن إبراهيم بن سيف الثادقي ا:ملي. مد بن إبـراهيم بـن عبـد الواحـد بـن علـي بـن سـرور املقدسـي ،مشـس الـدين ،أبـو بكـر وأبـو عبـد اهلل،ابن العماد.
 مد بن إبراهيم بن عجالن املطريف العنيزي ،النجدي.تكســب
 مــد بــن إبـراهيم بــن علــي ،الشــمس بــن الربهــان ،القــاهري ،ويعــرف بــابن الصـوافّ ،بالشهادة حبانوت باب الفتوح ،وويل العقود.
 مــد بــن إب ـراهيم بــن عمــر بــن إب ـراهيم بــن مــد األكمــل بــن عبــد اهلل بــن مــد بــن مفلــحالقاضي ،أكمل الدين ،ابن برهان الدين ،ابن قاضي القضاة جنم الدين بن مفلح الراميه.
 مد بن إبراهيم بن مد السناين السبيعي العنيزي. مد بن إبراهيم بن مد بن إبراهيم بن مود. مد بـن أل بكـر بـن عبـد الـرمحن بـن مـد بـن أمحـد بـن التقـي أل الفضـل سـليمان ابـن محـزةبــن أمحــد ،ناصــر الــدين ابــن زريــا ،نــاب يف القضــاء عــن النظّــام ابــن مفلــح فمــن بعــده ،وراــب
عنه أيام الربهان بن مفلح.
 مد بن أمحد الكوكاجي ،عز الدين بن شهاب الدين احلموي الدمشقي. مد بن أمحد بن أل موسى ،أبو علي اهلامشي. مد بن أمحد بن سعيد ،العز املقدسي األصل ،النابلسي مث الدمشقي ،احلنبلي ،املكي. مد بن أمحد بن شبانة بن مد بن شبانة بن مد الوهييب النجدي. مد بن أمحد بن عبد العزيز املرداوي ،مشس الدين ،ابن شهاب الدين. مد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشيد الفتوحي ،تقي الدين ،أبو بكر بـن) (1هكذا يف السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ،ابن محيد النجدي.)1105/3( .
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شهاب الدين الشهري بابن النجار ،قاضي القضاة.
 مــد بــن أمحــد بــن عبــد العزيــز بــن مــد بــن عبــد الــرمحن بــن أل بكــر ،العــز ،ابــن الشــهاب اجلــوجرياألص ــل ،الق ــاهري ،س ــبط الع ــز احلنبل ــي ،جل ــس م ــع الش ــهود عن ــد الص ــاحلية ،ف ـ ّـوو إلي ــه الش ــهاب
الشيشيه نيابة احلكم صورة.
 مد بن أمحد بن عبد القادر بن حسن بن مـد ،ا:ـب ،أبـو الفضـل املوصـلي ،مث الدمشـقياألصل ،القاهري ،ويعرف بابن جناق ،نـاب يف القضـاء عـن شـيخه العـز ،وامتنـع عـن التعـاطي
على األحكام.
 مد بن أمحد بن عبد اهلل بن أل الفرا بن أل احلسـن احلـراين ،القاضـي ،بـدر الـدين أبـو عبـداهلل ،ويعرف بابن احلبال.
 مد بن أمحد بن علي بن احلسني الربمكي العباسي ،املع ّدل. مد بن أمحد بن علي بن عبد اهلل بن أل الفتح بـن هاشـم بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم ابـن نصـراهلل بــن أمحــد ،أبــو عبــد اهلل ،الكنــاين الرملــي العســقالين القــاهري ،نــاب يف القضــاء مـ ّدة وصــار
عني النواب وأكربهم.
 مد بن أمحد بن علي بن مد بن التقي أل الفضل سليمان بن محزة بن أمحد ابـن عمـر بـنالشيخ اإلمام أل عمر ،نزيل القاهرة ،ويعرف باخلطيب بن أل عمر.
 مد بن أمحد بن علي بن مود بن ظاعن بـن داـري ،اهلـاليل الشـيخي ،ويعـرف بـابن اجلـذر،ناب يف القضاء عن الربهان ابن مفلح.
 مد بن أمحد بن مد أبو احلسن الربداين ،أمني القاضي أبو احلسني بن املهتدي. مد بن أمحد بن مد بن حسن القصري. مد بن أمحد بن مود النابلسي ،مث الصاحلي. مد بن أمحد بن معايل ،الشمس احلَبَ إيت ،ناب يف احلكم يف القاهرة. مد بن أمحد بن منيف القاضي األشيقري النجدي. مد بن إمساعيل بن أل سعد بـن علـي بـن املنصـور الشـيباين ،اآلمـدي ،مشـس الـدين أبـو عبـديل نيابة دار العدل.
اهللُ ،و ّ
 مد بن احلسني بن مد بن خلف بن أمحد الفراء ،أبو يعلى. مـد بــن املبـارك بــن احلسـني بــن إمساعيــل البغـدادي ،أبــو بكـر بــن أل الربكـات ،املعــروف بــابناحلضري.
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 مد بن حسن بن عمر بن معروف الشطي ،ويل نيابة القضاء راشيا. مد بن حسني بن عبد الرمحن اجلريبة النجدي. مد بن خالد بن موسى احلمصي ،القاضي ،مشس الدين ،احلليب املعروف بابن زهرة. مد بن خلف بن راجح بن بالل املقدسي ،مث الدمشقي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل. مد بن ربيعة العوسجي ،النجدي. مد بن رمضان بن عبد اهلل الدمشقي ،مشس الدين ،كان يشهد باحلويرة. م ــد ب ــن س ــا ب ــن س ــا ب ــن أمح ــد ب ــن س ــا  ،الش ــمس الدمش ــقي األص ــل ،الق ــاهري ،الص ــاحلي،القاضي جمد الدين.
 مد بن سا بن كريديس النجدي. مد بن سعود بن مد بن سعود بن محد بن مد بن سليمان بن عطية النجدي. مد بن سلطان العوسجي. مــد بــن س ــليمان ب ــن محــزة بــن أمح ــد بــن عمــر بــن أل عم ــر املقدس ــي مث الصــاحلي ،قاض ـيالقضاة ،عز الدين أبو عبد اهلل.
 مد بن سويلم العريه. مد بن سيف بن مخيس الثرمدي. مد بن عبّاد الدوسري العوسجي. مـد بــن عبــد األحــد بــن مــد بـن عبــد الواحــد بــن عبــد الــرمحن بـن عبــد اخلــالا بــن مكــي بــنيوسف بن مد ،الشمس أبو الفضائل ابن القاضي الزين أل ا:اسن ،املخزومي احلراين.
 مد بن عبد الباقي بن مد األنصاري الكعيب القاضي أبو بكر بن أل طاهر. مد بن عبد اجلبار بن علي بن عبد اهلل بن حيىي بن حنيحن البدراين الدوسري. مــد بــن عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن حســن بــن داوود بــن ســا بــن معــايل ،يــي الــدين ،أبــوالفضل ،ابن موفا الدين أل ذر العباسي ،احلموي.
 مــد بــن عبــد الــرمحن بــن مــد ،قاضــي القضــاة ،مشــس الــدين ،أبــو عبــد اهلل ،ابــن الشــيخ زيــنالدين أبو هريرة ،ابن الشيخ مشس الدين أل عبد اهلل العمري العليمي.
 مد بن عبد الرزاق بن رزق اهلل الرسعه ،املع ّدل. مد بن عبد العزيز بن سلطان البدراين الدوسري. مد بن عبد القادر بن مد بن عبد القادر بن عثمان بن عبد الرمحن ابن- 497 -
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 مد بـن عبـد اهلل بـن أل السـعادات الـدباس ،أبـو عبـد اهلل بـن أل بكـر البغـدادي ،شـهد عنـدقاضي القضاة أل صاحل.
تكســب
 مــد بــن عبــد اهلل بــن أل بكــر بــن مــود ،الشــمس بــن اجلمــال اإلمثيــدي ،القــاهريّ ،بالشهادة ،ناب يف الفسوخ والعقود عن ا:ب بن نصر اهلل فمن بعده.
 مد بن عبد اهلل بن إمساعيل النجدي. مد بن عبد اهلل بن احلسني السامري ،أبو عبد اهلل. مد بن عبد اهلل بن العباس بن عبد احلميد بن احلراين األزجي ،املع ّدل ،أبو عبد اهلل. مد بن عبد اهلل بن حسن بن منصور بن بُريد بن مشرف التميمي األشيقري. مد بن عبد اهلل بن محد بن مد بن صاحل بن محد بن مد بن سليم النجدي. مــد بــن عبــد اهلل بــن داوود بــن ســليمان ،البــدر ،أبــو عبــد اهلل ،ابــن الشــرف أل املكــارم ،البغــدادياألصل ،القاهري.
 مد بن عبد اهلل بن سلطان الدوسري النجدي. مد بن عبد اهلل بن سويلم. مد بن عبد اهلل بن شبانة النجدي. مد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن سويلم النجدي العريه. مد بن عبد اهلل بن عمر بن يوسف ،الشمس ،املقدسي ،الصاحلي ،الصـاحلي ،ويعـرف بـابناملكي ،تعاين الشهادة ،والزم جملس القاضي الشمس بن التقي.
 مد بن عبد اهلل بن مد احلصني العمروي التميمي القرائه النجدي.احلصني الناصري التميمي القرائه النجدي.
 مد بن عبد اهلل بن مد بن أمحد بن مدّ
الغزي ،مشس الدين ،أبو عبد اهلل.
 مد بن عبد اهلل بن مد بن الزكي ّ مــد بــن عبــد اهلل بــن مــد بــن عبــد اهلل بــن يوســف ،فــتح الــدين بــن ا:ــب ابــن اجلمــال ،ابــنتكسب بالشهادة.
هشام األنصاري ،القاهريّ ،
 مــد بــن عبــد اهلل بــن مــد بــن مــد بــن عيســى ،الشــمس ابــن اجلمــال الكنــاين ،املتب ــويل،تكسب بالشهادة.
القاهريّ ،
 مد بن عبد اهلل بن مد بن مود بـن أمحـد بـن ع ّفـان املـرداوي القاضـي ،مشـس الـدين ،أبـوعبد اهلل ،ابن تقي الدين.
 مد بن عبد الوهاب بن صاحل القاضي النجدي.- 498 -
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 مد بن عبد الوهاب بن منصور احلراين ،القاضي مشس الدين ،أبو عبد اهلل. مد بن عثمان بن أمحد بن مد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي ،ابن النجار. مد بن عثمان بن مد بن أمحد بن عثمان بن عبد اهلل بن مجعة بن جامع الزبريي. مد بن عثمان بن يوسف بن مد بن احلداد اآلمدي ،مث املصري. مد بن علي بن أمحد بن مد بن مد اليونيه البعلي ،مشس الدين. مد بن علي بن صدقة بن جلب الصائغ ،أبو الربكات ،أمني احلكم. مـد بـن علـي بـن عبـد الـرمحن بـن مـد بـن سـليمان بـن محـزة بـن أمحـد بـن عمـر ،ابـن الشــيخأل عمر ،العالء ابن البهاء ابن العز ،ابن التقي العمري املقدسي ،مث الدمشقي ،الصاحلي.
 مد بـن علـي بـن مـد بـن أمحـد بـن موسـى بـن إبـراهيم بـن طرخـان الكمـال ،ابـن النـور ،ابـنالشــمس ،ف ـ ّوو إليــه عــز الــدين الكنــاين عق ــود األنكحــة وفس ــخها ،بــل ك ــان عزمــه اس ــتنابته
مطلقا ،فما اتفا ،فواله بعده البدر.
 مد بن علي بن مد بن كرم السالمي ،املعدل ،أبو العشائر ،ابن التلويل. مد بن علي بن مكي بن علي بن ورخز البغدادي ،املع ّدل ،أبو عبد اهلل. مد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن صاحل بن محد بن مد بن سليم. مد بن عمر بن مبارك بن عبد اهلل العمري النجدي القاضي. مد بن عمر بن مد بن ثاب الدروسي الصاحلي ،ويل نقابة احلكـم احلنبلـي ،مث ف ّـوو إليـهيف اخر عمره النجم بن مفلح.
 مد بن عيسى بن املهاجر. مد بن مد املنجى بن مد بن عثمان بن أسـعد بـن املنجـى التنـوخي ،صـالح الـدين ،أبـوالربكات ،ناب يف احلكم.
 مد بن مد النابلسي. مد بن مد بن إبراهيم الكوجكي احلموي احلنفي مث احلنبلي. مد بن مد بن أل بكر بن يزيد بن خالد البدر ،البدرشي األصل القاهري. مد بن مد بن احلسني بن مد بن الفراء ،القاضي ،أبو احلسني. مد بن مد بن حسني بن سليمان امللقـب ناصـر الـدين األسـطواين ،كـان يكتـب بـني يـديقاضي القضاة ،أحسن الشهود كتابة وأدينهم.
 مد بن مد بن خالد بن موسى الشمس ،ابن الشمس ،ابن الشرف احلمصي.- 499 -
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الع ْونِيــة ،تــوىل نيابــة القضــاء مبحكمــة قنــاة العــوين
 مــد بــن مــد بــن طريــف الصــاحلي ،قاضــي َمدة تزيد عن أربعني سنة.
 مد بن مد بن عبادة بن عبد الغه بن منصور ،الشمس ،احلراين الدمشقي الصاحلي. مد بن مد بن عبد الغه بن عبد اهلل بن أل نصر ،بدر الدين ،أبو عبـد اهلل املعـروف بـابنالبطائه.
 مد بن مد بن عبد القادر ،كمال الدين ،أبو الفضل ،املعروف بابن قاضي نابلس. مد بن مد بن عبد اهلل بن عبد احلليم بن عبد السالم ،ناصر الدين ابن الشمس. مــد بــن مــد بــن عبــد املــنعم بــن داوود بــن ســليمان ،البــدر أبــو ا:اســن ،ابــن البــدر أل عبــداهلل ،ابن الشرف أل املكارم ،البغدادي األصل ،القاهري.
 مد بن مد بن قدامة املقدسي ،الصاحلي ،املصري ،هباء الدين. مــد بــن مــد بــن مــد بــن أل طالــب ،أبــو احلــرم بــن أل الفــتح القالنســي ،كــان يلــي عقــوداألنكح ـة إىل أن مات ،وواله تقي الدين احلنبلي مساع الدعوى بني الزوجني.
 مد بن مد بن مد بن احلسني الفراء ،القاضي أل يعلى الصغري. مــد بــن مــد بــن مــد بــن عبــد القــادر بــن احلــافظ الشــرف أل احلســني علــي ابــن التقــي ألعبد اهلل مد بن أل اخلري أمحد بن عبد اهلل ،اهلامشي اليونيه البعلي.
 مد بن مد بن مد بن عبد املنعم ،الشرف ،ابن البدر ،البغدادي األصل ،القاهري. مد بن مد بن مد بن علي بن أمني الدين املنصوري ،ويعرف بأمني الدين ابـن احل ّكـاك،تكسب بالشهادة ومتيز فيها.
استنابه العز الكناين بعد أن ّ
 مد بن مد بن يي الدين الرجيحي ،الدمشقي ،القاضي مشس الدين. مد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الزيه الصاحلي ،مشس الدين أبو عبد اهلل. مد بن مصطفى بن سليمان البُـ ْرقاوي ،الدمشقي. مــد بــن مفلــح بــن مــد بــن مفــرا ،املقدســي ال ـراميه ،الصــاحلي ،اإلمــام العالمــة صــاحبالفروع ،ناب يف احلكم عن قاضي القضاة مجال الدين املرداوي.
 مد بن مقبل بن فتيان بن مطر بن امله النهرواين ،البغـدادي ،املعـدل ،أبـو املظفـر ،وأبـو عبـداهلل ،ويلقب بسيف الدين.
 مد بن مقرن العوسجي. مد بن مقرن بن سند الودعاين ا:ملي النجدي.- 500 -
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 مد بن موسى بن فياو بن عبد العزيز بن فياو ،مشس الدين ،ابن شرف الدين املقدسـي،ناب يف القضاء عن أبيه.
 مــد بــن موســى بــن مــد بــن مــود ،بــدر الــدين ،ابــن شــرف الــدين ،ابــن مشــس الــدين ،ابــنالشهاب ،احلليب األصل ،الدمشقي ،ويل كتابة السر بدمشا يسريا.
 مد بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن أل صاحل ،اجليلي البغدادي ،يـي الـدين أبـونصر ،عماد الدين أبو صاحل.
 مد بن هرمز ،أبو احلسني القاضي العكربي. مــد بــن حيــىي بــن مــد بــن علــي بــن عبــد اهلل بــن أل الفــتح بــن هاشــم ،بــن إمساعيــل ،ابــنيتكســب
إبـراهيم بــن نصــر اهلل بــن أمحــد ا:ــب بــن األمــني ،الكنــاين العســقالين القــاهري ،كــان ّ
بالشــهادة وعقــود األنكحــة مرضــيا فيهمــا ،بــل نــاب يف القضــاء عــن العـ ّـز البغــدادي ،مث أعــرو
عنه واقتصر على العقود.
 مد بن يوسف بن مد النابلسي ،الصاحلي الصفدي املصري. مود بن عبد احلميد املنعوت بنور الدين ،احلُميدي الصاحلي. مــود بــن عبــد القــادر بــن مــد صــاحل بــن مــد أمــني بــن خضــر بــن معــروف بــن عبــد اهلل بــنمصطفى الشطي البغدادي الدمشقي ،كان نائب الرتكية مبحكمة الباب.
 مود بن عبد القادر بن مد صاحل بن مد أمني بن خضر بن معروف. مسعود بن أمحد بن مسعود بن زيد بن عيـاش احلـارثي البغـدادي ،مث املصـري ،سـعد الـدين أبـو مـد،وأبو عبد الرمحن.
 مضر بن مد بن خالد بن الوليد بن مضر ،أبو مد األسدي. منصور بن مد الوائلي. منصور بن مد بن إبراهيم بن عبد اهلل أبا اخليل العنيزي النجدي احلنبلي. موسى بن فياو بن موسى بن فياو ،أبو الربكات ،شرف الدين ،املقدسي ،الصاحلي. موسى بن مد بن مد احلسه الفاسي ،نائب عمه السراا عبد اللطيف يف قضاء مكة. موفا الدين أبو احلسن علي بن احلسني بن يوسف بن الصياد احلنبلي ،املعدل ناصر ال مسعد النجدي. ناصر بن حسني بن فرا النجدي. ناصر بن سليمان بن مد بن سيف الربيدي النجدي ،خيلف أحيانا على القضاء.- 501 -
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 ناصر بن عبد العزيز بن حسن بن عبد اهلل بن مد بن حيىي ال حسن الفضلي النجدي. ناصر بن علي العريه. ناصر بن عيد بن مد بن عيد بن بنيان النجدي التميمي العنقري. نص ــر اهلل ب ــن أمح ــد ب ــن م ــد ب ــن أل الف ــتح ب ــن هاش ــم ب ــن إمساعي ــل ب ــن إبـ ـراهيم الكن ــاين،العسقالين ،احلجاوي األصل ،ناصر الدين.
 نصر بن احلسني بن حامد احلراين ،أبو القاسم. نصــر بــن عبــد الــرزاق بــن نصــر بــن أل صــاحل بــن حنكيدوس ـ  ،اجليلــي األصــل ،البغــدادي،قاضي القضاة ،عماد الدين ،أبو صاحل بن أل بكر بن أل مد.
 نعمان بن أمحد الدمشقي القاضي احلنبلي. ويل الــدين ،ابــن مةلــف املنتهــى تقــي الــدين أبــو بكــر مــد بــن شــهاب الــدين أمحــد بــن عبــد العزيــز بــنعلي ال ُفتُ ِ
وحي.
 حيىي بن أكثم بن مد بن قطن بن مسعان. حيىي بن املظفر بن نعيم بن علي البغدادي البحري الزاهد ،أبو زكريا املعروف بابن احلبري. حيىي بن سعيد بن علي بن يعقوب البغدادي ،املعدل ،أبو مد ،املعروف بابن االية. حيىي بن يوسف بن عبد الرمحن احلليب القادري ،قاضي القضاة نظام الدين ،أبو املكارم. يعقوب بن مد بن سعد احلائلي ،النجدي ،كان يستناب يف القضاء. يوســف بــن أمحــد بــن نصــر اهلل بــن أمحــد بــن مــد بــن عمــر ،اجلمــال ،أبــو ا:اســن ،ابــن ا:ــبالبغدادي األصل ،القاهري ،استنابه قاضي مذهبه مبكة.
 يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن بن عبد اهلادي الدمشقي الصاحلي ،ويعـرف بـابن املـربد،ناب يف القضاء بدمشا.
 يوسف بن عبد الرمحن بن احلسن ،اجلمال ،التاذيف مث احلنبلي. يوسـف بـن عبــد الـرمحن بــن علـي بــن مـد القرشــي التيمـي ،البكــري ،يـي الــدين ،أبـو مــد،ش ــهد عن ــد اب ــن ال ــدامغاين مث ويل احلس ــبة ــانيب بغ ــداد ،والنظ ــر يف الوق ــوف العام ــة ،ووق ــوف
جامع السلطان.
ِ
يب ،مجال الدين الصاحلي.
 يوسف بن مد ال َك ْف ْرسِ ي يوسف بن مد بن عبد اهلل بن مد بن مود املرداوي ،مجال الدين القاضي. يوسف بن مد بن عمـر ،اجلمـال ،أبـو ا:اسـن املـرداوي ،الدمشـقي الصـاحلي ،نـاب يف القضـاء عـن- 502 -
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(ملحق )2
ملحق إحصائية بتوزيع احلنابلة الذين تولوا القضاء وكذا من توىل وظيفة من وظائف أعوان
القضاة أو أحد الواليات على القرون(.)1
القرن

العدد

3

8

4

-

5

10

6

24

7

42

8

56

9

117

10

35

11

14

12

18

13

83

 14حىت منتصفه.

98

اإلجمالي

505

) (1هذه اإلحصائية مبنية علـى مـأ ،مجعـه يف اإلحصـائية السـابقة ممـن اشـتغل بالقضـاء أو كـان مـن أعـوان القضـاة
من احلنابلة مع األخذ بعني االعتبار أن هناك ما يقرب من  69عاملـا مـن علمـاء احلنابلـة الـذين تولـوا القضـاء
أو كانوا من أعوان القضاة و ال نعلم سنة وفاهتم.
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املصادر واملراجع.
ابن أل يعلى ،أبو احلسني مد بن مد "طبقات احلنابلة " ،صححه مد حامد الفقي،
(بريوت دار املعرفة).
ابن أل يعلي ،مد بن مد بن احلسني بن مد بن الفراء احلنبلي ابن أل يعلى" ،التمام ملا صح
يف الروايتني والثال واألربع عن اإلمام واملختار من الوجهني عن أصحابه العرانني الكرام"،
حققه وعلا عليه وخرا أحاديثه ووضع فهارسه الدكتور عبد اهلل بن مد بن أمحد الطيار
والدكتور عبد العزيز بن مد بن عبد اهلل املد اهلل( ،ط ،1الرياو دار العاصمة1414 ،هـ).
ابن اجلوزي ،أبو الفرا عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي احلنبلي "مناقب اإلمام أمحد " .ا:قا د.
عبد اهلل بن عبد ا:سن الرتكي (ط ،2دار هجر 1409 ،هـ).
ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي بن مد اجلوزي " ،مناقب اإلمام أمحد " ،ا:قا د .عبد اهلل بن
عبد ا:سن الرتكي( ،ط ،2دار هجر 1409 ،هـ).
ابن بدران ،عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن مد بدران " ،املدخل إىل مذهب
اإلمام أمحد بن حنبل" ،ا:قا د .عبد اهلل بن عبد ا:سن الرتكي( ،ط ،2بريوت مةسسة
الرسالة1401 ،ه).
ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين " ،جمموع الفتاوى " ،ا:قا
عبد الرمحن بن مد بن قاسم( ،املدينة النبوية جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
1416ه).
ابن محيد ،مد بن عبد اهلل بن محيد النجدي" ،السحب الوابلة على ضريح احلنابلة " ،حتقيا بكر
أبوزيد ،د .عبد الرمحن العثيمني( ،ط ،1بريوت مةسسة الرسالة1416 ،ه).
ابن خلدون ،عبد الرمحن بن مد بن مد ،ابن خلدون " ،تاريخ ابن خلدون " ،ا:قا خليل
شحادة( ،ط ،2بريوت دار الفكر1408 ،ه).
ابن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي " ،ذيل طبقات احلنابلة " ،ا:قا د
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني( ،ط ،1الرياو مكتبة العبيكان1425 ،ه).
ابن فرحون ،إبراهيم بن علي بن مد " ،الديباا املذهب " ،حتقيا وتعليا الدكتور مد األمحدي
أبو النور( ،القاهرة دار الرتا للطبع والنشر).
ابن قدامة ،موفا الدين عبد اهلل بن أمحد بن مد بن قدامة املقدسي "املغه "( ،نشر مكتبة
القاهرة1388 ،هـ).
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ابن قيم اجلوزية ،مد بن أل بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية " ،إعالم املوقعني عن رب
العاملني" ،قدم له وعلا عليه وخرا أحاديثه واثاره أبو عبيدة مشهور بن حسن ال سلمان
وشارك يف التخريج أبو عمر أمحد عبد اهلل أمحد( ،ط ،1اململكة العربية السعودية -دار ابن
اجلوزي للنشر والتوزيع1423 ،ه).
ابن مفلح ،إبراهيم بن مد ابن مفلح " ،املبدع شرح املقنع "( ،ط ،1بريوت دار الكتب العلمية،
1418ه).
ابن مفلح ،مد بن مفلح املقدسي" ،اآلداب الشرعية"( ،بريوت عا الكتب).
ابن مفلح ،إبراهيم بن مد بن عبد اهلل بن مفلح " ،املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد
" ،حتقيا د .عبد الرمحن العثيمني( ،ط  ،1الرياو مكتبة الرشد 1410 ،ه).
ابن منظور ،مد بن مكرم بن علي ابن منظور "لسان العرب"( ،ط  ،3بريوت دار صادر،
1414ه).
أبو اخلطاب ،فون بن أمحد الكلواذاين" ،اهلداية على مذهب اإلمام أل عبد اهلل أمحد بن مد
بن حنبل الشيباين" ،حتقيا عبد اللطيف مهيم – ماهر ياسني الفحل( ،ط ،1مةسسة اراس
للنشر والتوزيع 1425 ،هـ).
أبو يعلى ،مد بن احلسني بن مد بن خلف ابن الفراء " ،ألحكام السلطانية" صححه وعلا
عليه مد حامد الفقي (ط ،2بريوت دار الكتب العلمية 1421 ،هـ).
أبوزيد ،بكر بن عبد اهلل أبو زيد " ،املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد"( ،ط ،1الرياو دار
العاصمة1417 ،ه).
األشقر ،عمر سليمان "املدخل إىل دراسة املدارس املذاهب الفقهية "( ،ط  ،1عمان دار
النفائس1416 ،ه).
ال الشيخ ،عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل ال الشيخ " مشاهري علماء جند واريهم"،
(الرياو دار اليمامة 1394 ،هـ).
البسام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام " ،علماء جند خالل مثانية قرون "( ،ط ،2الرياو دار
العاصمة1419 ،ه).
البعلي ،عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد البعلي اخللو" " ،كشف املخدرات والرياو املزهرات لشرح
أخصر املختصرات" ،ا:قا مد بن ناصر العجمي( ،ط ،1بريوت دار البشائر اإلسالمية،
1423ه).
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البهو" ،منصور بن يونس البهو" " ،كشاف اقناع عن منت اإلقناع "( ،بريوت دار الكتب
العلمية).
البهو" ،منصور بن يونس البهو" " ،الروو املربع " ،ومعه حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات
الشيخ السعدي ،خرا أحاديثه عبد القدوس مد نذير( ،بريوت دار املةيد –مةسسة
الرسالة).
الرتكي واحللو ،عبد اهلل بن عبد ا:سن الرتكي وعبد الفتاح احللو " ،املذهب احلنبلي "( ،الرياو
عا الكتب 1423 ،ه).
احلجاوي ،موسى بن أمحد بن موسى بن سا بن عيسى بن سا احلجاوي" ،اإلقناع يف فقه اإلمام
أمحد" ،ا:قا عبد اللطيف مد موسى السبكي( ،بريوت دار املعرفة).
اخلالل ،أمحد بن مد اخلالل "السنة" ،حتقيا عطية الزهراين( ،ط ،1الرياو دار الراية،
.)1410
الذهيب ،مد بن أمحد بن عثمان الذهيب " ،سري أعالم النبالء " ،حتقا جمموعة من ا:ققني
بهشراف الشيخ شعيب األرنا وط (ط  ،3بريوت مةسسة الرسالة1405 ،ه).
الزبيدي ،مد بن مد بن عبد الرزاق املرتضى الزبيدي "تاا العروس" ،حتقيا جمموعة من
ا:ققني( ،ط  ،1الكوي 1422 ،ه).
الزحيلي ،مد الزحيلي "تاريخ القضاء يف اإلسالم"( .ط ،1سورية دار الفكر1415 ،ه).
الزركشي ،مشس الدين مد بن عبد اهلل الزركشي املصري احلنبلي " ،شرح الزركشي على خمتصر
اخلرقي دار العبيكان الطبعة األوىل 1413 ،هـ  1993-م.
الزركلي ،خري الدين الزركلي الدمشقي " ،األعالم "( ،ط  ،15بريوت دار العلم للماليني،
 2002م).
زيدان ،عبد الكرمي زيدان" ،نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية"( .ط 2مةسسة الرسالة -مكتبة
البشائر1409 ،ه).
السامري ،مد بن عبد اهلل " ،املستوعب" ،حتقيا عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش( ،نشر
مكتبة األسدي1424 ،ه).
السخاوي ،مد بن عبد الرمحن السخاوي " الضوء الالمع ألهل القرن التاسع "( ،بريوت دار
مكتبة احلياة).
سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف "شرح خمتصر الروضة" ،ا:قا عبد اهلل بن عبد ا:سن
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الرتكي( ،ط ،1بريوت مةسسة الرسالة 1407 ،هـ).
السيوطي ،عبد الرمحن بن أل بكر ،جالل الدين السيوطي" ،حسن ا:ار والقاهرة" ،ا:قا مد
أبو الفضل إبراهيم( ،ط ،1مصر دار إحياء الكتب العربية -عيسى البال احلليب وشركاه،
 1387هـ  1967-م).
الشالنجي ،إمساعيل بن سعيد الشالنجي " ،مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية إمساعيل بن سعيد
الشالنجي " ،استخراا وتوثيا عبد الرمحن بن أمحد اجلميزين( ،ط  1دار العاصمة،
1436ه)
الشوكاين ،مد بن علي بن مد بن عبد اهلل الشوكاين " ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن
السابع" " ،بريوت دار املعرفة ".
الطريقي ،عبد اهلل بن مد الطريقي" ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا " (ط1433 ،1هـ 2012م)
عبد احلي بن أمحد بن مد ابن العماد العكرين احلنبلي ،أبو الفالح " شذرات الذهب يف أخبار
من ذهب " ا:قا عبد القادر األرنا وط  -مود األرنا وط( ،ط  ،1دار ابن كثري،
1414ه).
العليمي ،عبد الرمحن بن مد العليمي " ،املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد " ،حتقيا
عبد القادر األرنا وط واخرون( ،ط  ،1بريوت دار صادر1997 ،م).
الغزايل ،أبو حامد مد بن مد الغزايل " ،إحياء علوم الدين" بريوت دار املعرفة ".
الغزي ،جنم الدين مد بن مد الغزي " الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة " ،حتقيا خليل
املنصور( ،ط ،1بريوت دار الكتب العلمية 1418 ،هـ).
الغزي ،مد كمال الدين بن مد الغزي العامري " النع األكمل ألصحاب اإلمام أمحد بن
حنبل " ،حتقيا مد مطيع احلافظ ونزار أباظة( ،بريوت دار الفكر املعاصر ،دمشا دار
الفكر 1402 ،هـ
مد أبو زهرة " ،ابن حنبل حياته وعصره ارا ه الفقهيـ ـ ــة "( ،طبع ونشر دار الفكر العرل).
املرداوي ،علي بن سليمان بن أمحد املرداوي " ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف" ،حتقيا د
عبد اهلل بن عبد ا:سن الرتكي – د عبد الفتاح مد احللو( ،ط ،1القاهرة دار هجر للطباعة
والنشر والتوزيع واالعالن1415 ،هـ).
املقري ،أمحد بن مد املقري التلمساين " نفح الطيب من اصن األندلس الرطيب" ،ا:قا
إحسان عباس (بريوت دار صادر 1388 ،ه).
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املقريزي ،أمحد بن علي بن عبد القادر العبيدي ،تقي الدين املقريزي " ،املواعظ واالعتبار بذكر
اخلطط واآلثار"( ،ط  ،1بريوت دار الكتب العلمية1418 ،ه).
منصور بن يونس البهو" " ،كشاف القناع عن منت اإلقناع"( ،بريوت دار الكتب العلمية).
ياسني ،مد نعيم ياسني " ،نظرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية
والتجارية"( .الرياو ،دار عا الكتب 1423 ،هـ).
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