
 - ٥١٩ -

                                                     
  

                   )٠٢٣(  

  كلیة األنظمة والدراسات القضائیة  

  

  الديوان وأحكامه القضائية

The Court and its judicial rulings 
  

  :إعداد

Preparation: 

  فھد بن مھنا األحمدي/ الدكتور

Dr: Fahd bin Muhanna Al-Ahmadi 

  :العام الجامعي

Academic year:  

  ھـ١٤٤١ - ١٤٤٠

١٤٤١-١٤٤٠ A.H. 



 - ٥٢٠ -



 - ٥٢١ -

  الدیوان وأحكامھ القضائیة

  .فھد بن مھنا األحمدي

، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة  ، المملكة  كلیة األنظمة والدراسات القضائیة
  .العربیة السعودیة 

 iu.edu.sa @٩٠٠٢٦٠ :البرید اإللكتروني 

  : ملخص

وذكر أھم ، ھذا البحث ببیان الدیوان وتعریفھ ونشأتھ وتاریخھیعنى 
ویعنى ، مع اإلشارة إلى بعض الدواوین المعاصرة، الدواوین في العصور السابقة

التعریف بالدیوان القضائي وما یحویھ دیوان ، كذلك بأحكام الدیوان القضائي
وحكم ، في دیوانھونسیان القاضي ما ، وتسجیل األحكام في دیوان القاضي، القاضي

  .وما یجده القاضي في دیوان القاضي قبلھ، شھادة كاتب القاضي

  . الدیوان ، أحكامھ، القضائیة ، القاضي :الكلمات المفتاحیة 
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ABSTRACT:  

This research is concerned with the statement of the Bureau, 

its definition, its origin and history, and mentioned the most 

important bureaus in the previous eras, with reference to 

some contemporary bureaus, and also concerned with the 

rulings of the Judicial Court, the definition of the Judicial 

Court, and what the Judge’s office contains, the registration of 

rulings in the Judge’s office, the forgetting of the Judge in His 

Bureau, and the ruling the testimony of the Judge’s Clerk, and 

what the Judge finds in the Judge’s office before Him 
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  المقدمة

الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ  باهللا من شرور أنفسنا وسیئات 
ھادي لھ، وأشھد أال إلھ إال اهللا وحده أعمالنا،  من یھده اهللا فال مضل لھ ومن یضلل فال 

ال شریك لھ وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ، صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم 
 .                     تسلیمًا كثیرا

  :أما بعد

سبحانھ  فمن نعمة اهللا على عباده أن أكمل لھم دین اإلسالم وأتم علیھم النعمة، كما قال

 فما من أمر  )١( MK L M N O P Q R S UTL: وتعالى

فھو دین الشمولیة الصالح لكل زمان ، كبیر إال وفي اإلسالم بیانھ من أمور الدین صغیر وال
  .  ومكان

وكافة ،  والتاریخ اإلسالمي زاخر بالتغیرات والمستجدات في جمیع الشؤون
  .وسائر التخصصات، األصعدة في نظم الدولة اإلسالمیة

ملة والمنظمة لجمیع أعمال الدولة والمؤسسات على مختلف  وإن من النظم الشا
والتي ظھر أثرھا على المسلمین وأسھمت في إرساء دعائم الدولة بما جعلھم ، الجھات

وبما یعكس مدى ما بلغھ المسلمون من التقدم والرقي في سالف ، أسوة وحذوة لغیرھم
، شمولھ كافة جوانب الحیاة؛ وألھمیة ھذا النظام واتساعھ و)الدیوان(نظام ، األزمان

أحببت أن أساھم في إبراز جانب من ، جمیع النواحي وكونھ لم یلق الدراسة الشاملة من
وخصوًصا الدیوان القضائي الذي لم یسبق ، الدولة اإلسالمیةجوانبھ المشرقة في تاریخ 

ا باهللا  وبعد االستخارة والمشورة عزمت على الكتابة فیھ مستعیًن-حسب علمي- الكتابة فیھ
  ، "الدیوان وأحكامھ القضائیة: "تعالى في ھذا البحث ووسمتھ ب

وأحسب أنني قد ، وقد عانیت فیھ كثیًرا؛ نظرًا لشح المصادر والمراجع المتعلقة بھ
  .واستخراج أحكامھ ، بذلت جھدي واستفرغت وسعي في تقریب وتوضیح أسراره

أ فمن نفسي المقصرة وما كان فیھ من خط، فما كان فیھ من صواب فمن اهللا
كما أسألھ أن یجعلھ عمًلا خالصًا لوجھھ الكریم، ، وأسأل اهللا العفو والغفران، والشیطان

  .وأن ینفعني بھ والمسلمین، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

  األھمیة العلمیة للموضوع

  :تظھر أھمیة ھذا الموضوع العلمیة من خالل النقاط اآلتیة

یوان من المسائل المھمة؛ لكونھ أحد مؤسسات الدولة تعد المسائل المتعلقة بالد -١
 .التي تنظم وتدیر شئون البالد والعباد ، اإلسالمیة

                                                           

  ).٣(سورة المائدة آیة رقم ) ١(
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إنَّ  جمع شتات ھذا الموضوع ودراسة أحكامھ في مؤلف واحد، یسھم في  -٢

 .خدمة الباحثین، وطالب العلم، والطبقة المثقفة في المجتمع
 .میة السابقةمعرفة أنواع الدواوین  في العصور اإلسال -٣
محاولة اإلسھام في خدمة المكتبة اإلسالمیة، من خالل طرق مواضیع تتمیز  -٤

 .بالجدِّة والوضوح والسھولة
والتراث الفقھي ، إبراز الجوانب المشرقة من تاریخ الحضارة اإلسالمیة -٥

  .الزاخر باإلبداع في كافة المجاالت 

  أسباب اختیار الموضوع

  : تتمثل في عدة أمور

یوان أحد المظاھر التي تدل على عنایة المسلمین بتنظیم وترتیب كون الد  - ١
 . شئونھم
 . وبحثھ من جھة أخرى، حاجة ھذا الموضوع إلى جمع أحكامھ -٢
الرغبة في جمع ما یتعلق بھذا الموضوع في مكان واحد لكي یسھل االستفادة  -٣

 . منھ
في ، نبھولم یستوعب من جمیع جوا، أن ھذا الموضوع لم یلق العنایة الكافیة -٤

وقد أفرد العلماء في كتابة الخراج، وفي كتابة : (قال المقریزي رحمھ اهللا، القدیم والحدیث
 .)١()اإلنشاءات عّدة مصنفات، ولم أر أحدا جمع شیئا في كتابة الجیوش، والعساكر

ما أجده في نفسي من تطلع الستقراء تراث األمة اإلسالمیة المجیدة  -٥
 .متعلقة بالدیوان وأنواعھالستخراج ما فیھا من أحكام 

 .ربط الحاضر بالماضي واالستفادة منھ -٦
كون الموضوع یالمس كافة أنواع المتطلبات الحیاتیة والمعیشیة لألفراد  -٧
 .في القدیم والحدیث، والدول

أن ھذا الموضوع تتوافق أحكامھ مع التخصص المتمثل في القضاء والسیاسة  -٨
  .الشرعیة 

  الدراسات السابقة

وبعد االستقراء والتتبع لم أجد سوى ، ستفسار والبحث في الشبكة العنكبوتیةمن خالل اال
  . وبیانھا  على النحو التالي، ثالثة أبحاث تتعلق بالموضوع

دیوان الجند نشأتھ وتطوره في الدولة اإلسالمیة حتى عصر : بحث بعنوان -١
، وتطوره، الجندوھو بحث  یتعلق بدیوان ، تألیف عبدالعزیز عبداهللا السلومي، المأمون

وقد أشار إلى بعض المقدمات في ، وما یتعلق بذلك من التنظیمات، والمراحل التي مربھا
 . تعریف الدیوان

                                                           

  ).١٢(دیوان الجند : وینظر، )١/١٧٣( المواعظ واالعتبار )١(
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 محمد للدكتور عبداهللا بن، الدیوان النبوي الشریف أحكامھ ونظامھ: بحث بعنوان -٢
وتطرق ، والكتاب ودورھم، وبیان حقیقتھ، وھو یتعلق بالدیوان في عھد النبوة، الحجیلي

 .وتعریبھ، وأسباب وضعھ، فیھ إلى بعض المقدمات كتعریف الدیوان
لنیل شھادة ، نظام الدواوین في العصر العباسي األول: بحث بعنوان -٣

، من جامعة محمد بوضیاف: إعداد مجموعة من الباحثات، الماجستیر
تناول البحث مجموعة من الدواوین في العصر العباسي وبیان ، الجزائر

 مع التعریج على ذكر أحكام الدیوان القضائي، وبعض المقدمات ،خصائصھا
 .المتعلقة بالدیوان

ویتضح مما سبق تمیز ھذا البحث بمحاولة سرد مختصر لتاریخ الدواوین وبیان 
ولم أر من تعرض لھذا ، مع اإلشارة إلى الدیوان القضائي وبیان أھم أحكامھ، أشھرھا

  .    الدیوان بشيء

  :خطة البحث

 عقد ھذا البحث في مقدمة، وتمھید، وفصلین، وخاتمة، وفھارس علمیة، انتظم
  .وفیما یلي بیان ذلك

  :فتحتوي على ما یلي: أما المقدمة

 ).االفتتاحیة(مقدمة البحث  -
 .أھمیة الموضوع -
 .أسباب اختیاره -
 .الدراسات السابقة -
 . خطة البحث -
 . منھج البحث -

وفیھ ثالثة ، ع الدواوینوسبب وض، ونشأتھ، في تعریف الدیوان: التمھید
  :مباحث

  .تعریف الدیوان لغة واصطالًحا: المبحث األول
  .تاریخ نشأة الدواوین في الدولة اإلسالمیة : المبحث الثاني
 .سبب وضع الدواوین: المبحث الثالث
 :وأصنافھا وما یتعلق بذلك، وفیھ ثالثة مباحث، في أنواع الدواوین: الفصل األول

  .ع الدواوین في اإلسالمأنوا: المبحث األول
  .تعریب الدواوین: المبحث الثاني
  .الدواوین في العصر الحدیث: المبحث الثالث
  :في الدیوان القضائي، وفیھ ستة مباحث: الفصل الثاني

  .والفرق بینھ وبین الدیوان العام، التعریف بدیوان القاضي: المبحث األول
 .ما یحویھ دیوان القاضي: المبحث الثاني

 .تسجیل األحكام في دیوان القاضي: حث الثالثالمب
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 .نسیان القاضي ما في دیوانھ: المبحث الرابع
  .ما یجده القاضي في دیوان القاضي قبلھ : المبحث الخامس
  .حكم شھادة كاتب القاضي : المبحث السادس

  .وتشتمل على أھم النتائج التي استخلصتھا من البحث: الخاتمة

  : على اآلتيالفھارس العلمیة، وتشتمل

 ثبت المصادر والمراجع. 

 فھرس الموضوعات.  

 :منھج البحث

حیث قمت بتتبع ، اتبعت في ھذا البحث المنھج التحلیلي الوصفي االستقرائي )١(
وكتب القضاء ، واألدب، المسائل  المتعلقة بالدیوان من مظانھا من كتب السیرة والتاریخ

 .وصنفتھا إلى مباحث ومطالب، والفقھ عموًما

 .  ت المادة العلمیة من مصادرھا األصلیةوثق )٢(

مع اإلشارة ، درست المسائل الفقھیة دراسة مقارنة  بذكر أقوال العلماء فیھا )٣(
 .وبیان الراجح في نظري ، أو التعلیالت الواردة فیھا، إلى األدلة

 . كتابة اآلیات القرآنیة بالرسم العثماني وعزوھا بذكر اسم السورة ورقم اآلیة )٤(

ادیث الواردة في البحث فإن كانت في الصحیحین أو في أحدھما تخریج األح )٥(
وإال خرجتھا من مظانھا من كتب السنة مع ، فإني اكتفي بالعزو إلیھما، أو إلى أحدھما

 .  بیان درجتھا من كالم أھل الشأن

عزوت اآلثار إلى مظانھا من كتب السنة واآلثار، فإن لم أجدھا فیھا فإني  )٦(
  .أعزوھا إلى من ذكرھا

 . عرفت بالمصطلحات العلمیة التي تحتاج إلى بیان )٧(

 . التزمت بعالمات الترقیم وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط )٨(

 . ذكرت خاتمة تشتمل على خالصة البحث وأھم نتائجھ )٩(

 .وضعت فھارس علمیة للرسالة على النحو الذي  تقدم ذكره في الخطة )١٠(
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 التمھید

  بب وضع الدواوین وس، ونشأتھ، في تعریف الدیوان 

  :وفیھ ثالثة مباحث

  .تعریف الدیوان لغة واصطالًحا: المبحث األول
  .تاریخ نشأة الدواوین في الدولة اإلسالمیة: المبحث الثاني
  .سبب وضع الدواوین: المبحث الثالث



 - ٥٢٨ -

  املبحث األول

ا
ً
  تعريف الديوان لغة واصطالح

، )١(فتحھا وأنكره طائفةوحكى ،  بكسر الدال على المشھور:الدیوان في اللغة
  .)٣(ودیاوین، )٢(وأصلھ دوان، فعوض من إحدى الواوین، ألنھ یجمع على دواوین

  : قال الشاعر

  ع�������داني أن أزورك أم بك�������ر  (
  

  .)٤()دی�������اوین ت�������شقق بالم�������داد    
  

  .)٥(والدیوان مجمع الصحف

  :اسم كلب؛ ومنھ قول الراجز: ودیوان قیل

  أع����ددت دیوان����ا ل����درباس الحم����ت  (
  

  .)٦()این شخ���صھ ال ینفل���ت مت���ى یع���   
  

ثم أطلق ، ثم أطلق على الحساب، الدیوان جریدة الحساب: (وفي المصباح المنیر
  .)٧()على موضع الحساب

  .)٨( السجل الصحیفة التي فیھا الكتاب:ویطلق الدیوان على

فدیوان ال یغفر اهللا منھ شیئا ودیوان ال یعبأ اهللا بھ : الدواوین ثالثة" :ومنھ حدیث 
  .)٩(..." ودیوان ال یترك اهللا منھ شیئا شیئا

  .)١٠( المراد بالدواوین صحائف األعمال: قال المناوي

                                                           

  ) . ١٨٠(والمطلع ، )١/١٢٠(تحریر ألفاظ التنبیھ : انظر) ١(
 ) .٥/٢١١٥(الصحاح : انظر) ٢(
 ) .٨/١٢٥(وعون المعبود ، )١٣/١٦٦(لسان العرب : انظر) ٣(
 ) .١/٢٦٤(وجمھرة اللغة ، )١/١١٢(المزھر: انظر) ٤(
 ) .٤/٨(المخصص : انظر) ٥(
  .)١٣/١٦٦( لسان العرب :انظر) ٦(
 ) .١/٢٠٤(المصباح المنیر ) ٧(
بأنھ الدفتر الذي یكتب  :سجلوعرف ال، )٢٦٧(والمصباح المنیر ، )١٠/٣١١(تھذیب اللغة : انظر) ٨(

معجم اللغة ، )١/٣٣٢(تحریر ألفاظ التنبیھ : ینظر، فیھ المحضر ویكتب معھ تنفیذ الحكم وإمضاؤه
 ).٢/١٠٣٦(العربیة 

وضعفھ ، یخرجاه وقال صحیح اإلسناد ولم، )٨٧١٧: (برقم) ٤/٦١٩(أخرجھ الحاكم في المستدرك ) ٩(
 ) .١/٤٤٣(األلباني في الجامع الصغیر 

  .)٣/٥٥٢( فیض القدیر )١٠(
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  .)٢(والصك، )١(یطلق على المحضر: قیلو

ویطلق ، "دیوان الموّظفین" مكان الكتبة وموّظفي الدولة :ویطلق الدیوان على
اب ُتجمع فیھ كت: أو قبیلة أو عدد من الشعراء، أي، مجموع شعر شاعر: كذلك على

   .)٣(قصائُد الشِّعر

أنھ یراد بھ الداللة على مكان الكاتب الذي یقوم بتدوین : ومن إطالقات الدیوان
أنھ كان : وفي كتاب الدیوان النبوي، )٤(أي المكان الذي یجلس فیھ الكتاب، االلتزامات

  .)٥(ا المفھوم في العھد النبويبھذ

ومجموع ، وكل كتاب، والدفتر، حلھموم، الكتبة:  معانیھ خمسة:قال الزبیدي
  .)٦(الشعر

، أو أعجمیة استعملھا العرب، ھل ھي عربیة) الدیوان(اختلف العلماء في كلمة 
  : على قولین

 أن الدیوان لفظة أعجمیة مأخوذة من اللغة الفارسیة، استعملتھا :القول األول
تاب، وكل مجموع الك: والدیواُن": العرب، وھو قول األكثر، قال ابن ھشام اللخمي

  .)٧ ("فھو دیوان وھو اسم أعجمي: محصل عند العرب من كالم أو شعر أو غیره

دیوان : یقولوا دیوان ولم: ھو اسم فارسي تكلمت بھ العرب فقالوا" :وقال الصولي
  .)٨(" دیباج ولم یقولوا دیباج: بفتح الدال، كما قالوا

عض علماء اللغة قدیًما وحدیثًا، وھو رأي ب،  أنھا لفظة عربیة فصیحة:القول الثاني
والدیوان أصلھ َدوَّاٌن، فعّوض من إحدى الواوین، ألنَّھ یجمع على : ((جاء في الصحاح

  .)٩())وقد دونت الدواوین. َدواوین، ولو كانت الیاء أصلیة لقالوا دیاوین

                                                           

الذي  یكتب فیھ ما : وعرف المحضر بأنھ، )١/٨٧٤(والكلیات ، )١/٧٥(مختار الصحاح : انظر) ١(
: ینظر، أو نكل على وجھ یرفع االشتباه، والحكم ببینة، جرى بین  الخصمین من إقرار أو إنكار

  ).٣٠٨/ ٤(حاشیة ابن عابدین 
وفي المصباح المنیر ، الصحیفة التي فیھا أسماء الناس: یھ الصكوف، )٢/٧٧٨(جمھرة اللغة : انظر) ٢(

 .الكتاب الذي یكتب في المعامالت واألقاریر): ١/٣٤٥(
 ) .١/٧٩٢(معجم اللغة العربیة :  انظر)٣(
 ) .١/١٢٣(صبح األعشى : انظر) ٤(
 ) .٣٧(الدیوان النبوي ) ٥(
 ) .٣٥/٣٦(تاج العروس ) ٦(

  ).١٣٤: ص(للخمي شرح الفصیح البن ھشام ا(٧) 
  ).٣٥/٣٥(تاج العروس : وینظر، )١٨٧(أدب الكتاب، للصولي (٨) 
، وھو اختیار طائفة من العلماء منھم سیبویھ، )٥/٢١١٥(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (٩) 

، )١٣١(جعفر النحاس  عمدة الكتاب ألبي: ینظر، وابن منظور، وأبي جعفر النحاس، والكسائي
  ).٣٥/٣٥(وتاج العروس ، )١٣/١٦٦(ولسان العرب ، )٤/٨ (لمخصص البن سیده
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 ،)١(وھو األصل الذي یرجع إلیھ، دونتھ أي أثبتھ: واألقرب أنھا لفظة عربیة، یقال
إذا سألتموني عن شيء «: ویقوي ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي اهللا عنھما أنھ قال

وھو اختیار العالمة أحمد ، )٢(»فالتمسوه في الّشعر فإن الّشعر دیوان العربمن غریب القرآن 
   .- واهللا أعلم-)٣(شاكر

  : الدیوان في االصطالح

  :ى واحد وتدل على معن، عرف الدیوان بعدة تعریفات كلھا متقاربة

على : وزاد بعضھم، )٤( ھو الدفتر الذي یكتب فیھ أسماء الجیش وأھل العطاء:قیل
   .)٥(القبائل والبطون

 دفتر كان ُیسجَّل فیھ أسماء الجیش وأھل العطاء كدیوان العطاء، :وعرف بأنھ
  . وھذان التعریفان یتعلقان بدیوان الجیش خصوًصا . )٦(ودیوان المحاسبة

بأنھ موضع لحفظ ما یتعلق بحقوق السلطنة من : الدیوانوعرفھ الماوردي 
  . )٧(األعمال، واألموال ومن یقوم بھا من الجیوش والعمال

وھذا التعریف ھو األقرب في نظري؛ ألنھ شامل لكل المجاالت التي تتعلق 
  .  بالدیوان بمفھومھ العام

 التي تتولى الوحدات اإلداریة المستقلة: وفي المصطلح الحدیث یقصد بالدواوین
فكل وحدة منھا تقوم بخدمة ھدف أو أكثر وتعرف ، تنفیذ األھداف العامة للسلطة التنفیذیة
  .)٨(حالیا بالوزارات أو المصالح المستقلة

وكذلك على ،  على أماكن إدارات شئون الدولة على اختالف أنواعھا:وقیل یطلق
  . )٩()بط أعمالھاوعلى السجالت والقوانین التي تض، القائمین بالعمل فیھا

وعلى ھذا فإن مصطلح الدیوان یطلق في النظام المعاصر على جمیع مرافق 
  .   ومرافق عامة وخاصة، وإدارات، من وزارات، الدولة الحدیثة

                                                           

 ) .١/١٢٣(صبح األعشى ) ١(
 ) .١/٢٤(والقرطبي في تفسیره ، )١/٣٧(أورده الماوردي في النكت والعیون ) ٢(

الدیوان النبوي أحكامھ : وینظر، )٢٠٢:ص(أحمد شاكر : كتاب المعرب، للجوالیقي، تحقیق: انظر(٣) 
  ).٣٣: ص(حجیلي ونظامھ، عبد اهللا ال

  .)١/١١٩٧(القاموس المحیط:  انظر)٤(
 ) .١/٢٠٠(التراتیب اإلداریة : انظر) ٥(
 ) .١/٧٩٢(معجم اللغة العربیة :  انظر)٦(
 ) .٢٩٧(األحكام السلطانیة ) ٧(
 ) .١٧٧(أصول علم اإلدارة العامة لبسیوني ) ٨(
 ) .٢٢٨(قاموس المصطلحات االقتصادیة في الحضارة اإلسالمیة ) ٩(
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  املبحث الثاني

  تاريخ نشأة الدواوين يف اإلسالم

المشھور عند أھل األخبار وأصحاب السیر أن عمر رضي اهللا تعالى عنھ أول من 
والمشھور أن ذاك كان . )١(ونقل االتفاق على ذلك، وضع الدواوین وفرض األعطیات

، )٤(سنة عشرین من الھجرة النبویة: وقیل، )٣(سنة تسع عشرة: وقیل، )٢(سنة خمس عشرة
بن المسیب أنَّھ كان ذلك من المحرَّم سنة  وقد روي عن سعید، وھو األوجھ في نظري

ه السنة وما بعدھا توسعت الفتوحات وكثرت الغنائم ، ویقوي ذلك أنھ في ھذ)٥(عشرین
  .-واهللا أعلم -  . )٦(واألموال في الدولة اإلسالمیة 

حیث  وقد ثبت في بعض النصوص أن النبّي صّلى اهللا علیھ وسلم أمر بكتابة الناس
اكتبوا لي «: قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: ورد في حدیث حذیفة رضي اهللا عنھ أنھ قال

باب كتابة : (وترجم لھ البخاري في صحیحھ بقولھ، )٧(»لفظ باإلسالم من الناسمن ت
ویؤكد ، )٨()وفي الحدیث مشروعیة كتابة دواوین الجیوش: (قال ابن حجر، )اإلمام الناس

جاء رجل إلى النبّي : ذلك ما جاء في حدیث عبد اهللا ابن عباس رضي اهللا عنھما قال
ول اهللا إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجة؟ یا رس: صلى اهللا علیھ وسلم فقال

  .)٩(»ارجع فاحجج مع امرأتك«: قال

                                                           

  ). ٤/٣١٢(ومجاني األدب في حدائق العرب ، )٣/٦١٣(تاریخ الطبري : انظر) ١(
وتاریخ الخلفاء للسیوطي ، )٢/٥٤٤(وتاریخ ابن خلدون ، )٢/٢٣١(الكامل في التاریخ : انظر) ٢(

)١٠٦. ( 
 ).٣/٣٣٥(ومآثر اإلنافة ، )١/٣٢١(محض الصواب : انظر) ٣(
 ).٢/٤٥٠(ومحض الصواب ، )٤/١٩٤(األمم المنتظم في تاریخ الملوك و: انظر) ٤(
 ).٢٩٩(األحكام السلطانیة للماوردي ) ٥(
 ).١٠٤(دیوان الجند : انظر)  ٦(
 ).٣٠٦٠(كتابة اإلمام الناس برقم : باب) ٤/٧٢(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٧(
 ).٦/١٧٩(فتح الباري ) ٨(
 فخرجت امرأتھ حاجة، أو كان باب من اكتتب في جیش: باب) ٤/٥٩(أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٩(

سفر المرأة مع محرم : باب، )٢/٩٧٨(ومسلم في صحیحھ، )٣٠٠٦(برقم، لھ عذر، ھل یؤذن لھ
 ) .١٣٤١(برقم، إلى حج وغیره
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ویدل لذلك أیضا أن الصحابة رضوان اهللا علیھم كتبوا في عصره صّلى اهللا علیھ 
 وأنھ كان علیھ الصالة والسالم یقسم الفيء بین أصحابھ كما في حدیث عوف بن )١(وسلم

 كان إذا أتاه الفيء – صلى اهللا علیھ وسلم -أن رسول اهللا «ھ مالك رضي اهللا تعالى عن
  .)٢(»قسمھ في یومھ

وأما والیة الدیوان فھي الكتابة، وقد كان للّنبّي صّلى اللَّھ علیھ  (:قال ابن العربّي
وسّلم كتاب، وللخلفاء بعده، وھي ضبط الجیوش لمعرفة أرزاقھم، واألموال، لتحصیل 

  . )٣()فوائدھا لمن یستحقھا

فصل في ذكر أمر رسول اللَّھ صّلى اللَّھ :( وبّوب لذلك بعض األئمة قال المقریزي
  .)٤()علیھ وسّلم بكتابة الجیش وقسمھ العطاء فیھم وعرضھم وعرفائھم

ومن ذلك ما . )٥(وورد كذلك أن أبا بكر رضي اهللا عنھ كان یعطي الناس األعطیات
ھل عندك من مال : طیاتھم سأل الرجلورد عنھ أن أبا بكر كان إذا أعطى الناس أع

ال، : نعم، أخذ من عطائھ زكاة ذلك المال، وإن قال: وجبت علیك فیھ الزكاة؟ فإن قال
  . )٦(أسلم إلیھ عطاءه ولم یأخذ منھ شیئا

وما نقل أن عمر رضي اهللا عنھ أول من دون الدواوین ال یخالف ما سبق؛ فقد 
ر النبي صّلى اهللا علیھ وسلم إنما كانت في جمع بعض العلماء بأن كتابة الناس في عص

أوقات نحو كتبھم حین أمر حذیفة رضي اهللا تعالى عنھ بإحصاء الناس، ونحو كتب من 
وكذلك ، تعّین منھم في بعث من البعوث كما في خبر ابن عباس رضي اهللا تعالى عنھما

فلما ، را معیًنا لم یكن في وقت معّین وال مقدا- صلى اهللا علیھ وسلم-العطاء في عصره
كانت خالفة عمر رضي اهللا تعالى عنھ وكثر الناس، وجبیت األموال، دّون الدواوین 

ورّتب الناس فیھا وقّدر األعطیات، وتأكدت الحاجة إلى ضبطھم، وضع الدیوان ، للعطاء
  .)٧(بعد مشاورتھ للصحابة رضي اهللا تعالى عنھم

                                                           

 ) .١/١٧٣(المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار : انظر) ١(
صححھ األلباني ، )٢٩٥٣(برقم ) في قسم الفيء:(كتاب باب) ٣/١٣٦(أخرجھ أبو داود في السنن ) ٢(

 ).٢/٨٥٠(في صحیح الجامع الصغیر 
 )٤/٦٣(أحكام القرآن ) ٣(
 ).٩/٣٣٩(إمتاع األسماع ) ٤(
 ).١/١٣٣(سراج الملوك : انظر) ٥(
 ).٨٣٧(برقم ) ٢/٣٤٤(أخرجھ مالك في الموطأ ) ٦(
 ).١/٢٠٠(داریة والتراتیب اإل، )١/٢٤٦(وتخریج الدالت السمعیة ، )٩/٣٣٩(إمتاع األسماع : انظر) ٧(
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ما ورد عن أبي ھریرة ، ینومما یدل على تدوین عمر رضي اهللا عنھ للدواو
فقدمت علیھ فصلیت معھ العشاء، : ، قال)١(رضي اهللا عنھ  أنھ قدم على عمر من البحرین

أتدري ما «: قدمت بخمسمائة ألف، قال: قلت» ما قدمت بھ؟«: فلما رآني سلمت علیھ فقال
ة ألف مائة ألف مائ: قلت: قال» ماذا تقول؟«: قدمت بخمسمائة ألف قال: قال قلت» تقول؟

إنك ناعس، ارجع إلى بیتك فنم ثم «: مائة ألف مائة ألف مائة ألف حتى عددت خمسا، قال
  » ما جئت بھ؟«: فغدوت علیھ فقال: قال» اغد علي

: فقال للناس: طیب، ال أعلم إال ذاك، قال: ، قلت»طیب«: بخمسمائة ألف، قال: قلت
: ، فقال رجل» شئتم أن نكیلھ لكم كیًالإنھ قدم علي مال كثیر فإن شئتم أن نعده لكم عدا، وإن«

فدون «: یا أمیر المؤمنین إني رأیت ھؤالء األعاجم یدونون دیوانا ویعطون الناس علیھ، قال
الدواوین وفرض للمھاجرین في خمسة آالف خمسة آالف ولألنصار في أربعة آالف أربعة 

  .)٢(»ا اثني عشر ألفاآالف، وفرض ألزواج النبي صلى اهللا علیھ وسلم، في اثني عشر ألف

آخر مال أتي بھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم ثمانمائة ألف درھم : " عن قتادة قال
من البحرین، فما قام من مجلسھ حتى أمضاه، ولم یكن للنبي صلى اهللا علیھ وسلم بیت 
مال، وال أبي بكر، وأول من اتخذ بیت مال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ، فقال 

  .)٣(ر رضي اهللا عنھ أول من دون الدواوینعم: ابن شھاب

أول من دون : " وورد أن صعصعة بن صوحان ذكر عمر فأثنى علیھ فقال
  .)٤("الدواوین، وفرض الفرائض، ومصر األمصار

                                                           

البحرین من نجد، ومدینتھا ھجر، ولھا قرى كثیرة، وتعد ھجر ھي قاعدة البحرین، وكانت اسما  ) ١(
ثم » الحسا«وقد تسمى ، الیوم) الھفوف(لسواحل نجد بین قطر والكویت، وھجر قصبتھ، وھي 

بحرین إلى جزیرة أطلق على ھذا اإلقلیم اسم األحساء حتى نھایة العھد العثماني، وانتقل اسم ال
، والمسالك )٢٣(المسالك والممالك لإلصطرخي : كبیرة تواجھ ھذا الساحل من الشرق، انظر

، ومعجم المعالم الجغرافیة في السیرة النبویة، لعاتق بن غیث )١/٣٧٠(والممالك للبكري 
  ).٤١( الحربي

  ).٦/٤٥٢(ن أبي شیبة مصنف اب: وینظر، )٨٠٢(برقم ) ٢/٥٠٤(أخرجھ ابن زنجویھ في األموال (٢) 
 .)٣/٨٥٧( تاریخ المدینة البن شبة )٣(
والشافعي ، واللیث بن سعد، ُروي ھذا عن الزھري، )١/١٣١( األوائل ألبي عروبة الحراني )٤(

ومختصر خالفیات البیھقي ، )٥/٢٦(والعقد الفرید ، )١/١٧٣(المواعظ واالعتبار  :ینظر، وغیرھم
)٤/٣٩٢(. 
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  املبحث الثالث

  سبب وضع الدواوين يف اإلسالم

ذكر العلماء عدة أسباب وآراء في وضع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ 
  .للدواوین

 أنَّ أبا ھریرة رضي اهللا عنھ قِدَم علیھ بمال من البحرین، فقال لھ :الرأي األول
أتدري ما تقول؟ : خمسمائة ألف درھم، فاستكثره عمر فقال لھ: ماذا جئت بھ؟ فقال: عمر
ال أدري، فصعد عمر : أطیب ھو؟ فقال: نعم، مائة ألٍف خمس مرات، فقال عمر: قال

أیھا الناس، قد جاءنا مال كثیر، فإن شئتم كلنا : ثني علیھ، ثم قالالمنبر، فحمد اهللا تعالى وأ
یا أمیر المؤمنین، قد رأیت : لكم كیًلا، وإن شئتم عددنا لكم عدا، فقام إلیھ رجل فقال

  .)١(األعاجم یدونون دیواًنا لھم، فدّون أنت لنا دیواًنا

ھذا بعث قد : عمرأن عمر بعث بعًثا، وكان عنده الھرمز، فقال ل: الرأي الثاني
أعطیت أھلھ األموال، فإن تخلَّف منھم رجل وآجل بمكانیھ، فمن أین یعلم صاحبك بھ، 

  .)٢(فأثبت لھم دیواًنا، فسألھ عن الدیوان حتى فّسره لھم

 استشار المسلمین في تدوین الدیوان، فقال -رضي اهللا عنھ- أن عمر :الرأي الثالث
 تقسم كل سنة ما اجتمع إلیك من المال، وال :رضي اهللا عنھ-  أبي طالب لھ علّي بن

أرى ماًلا كثیًرا یتبع الناس، : رضي اهللا عنھ- وقال عثمان بن عفان ، تمسك منھ شیًئا
فإن لم یحصوا حتى یعرف من أخذ ممن لم یأخذ خشیت أن ینتشر األمر، فقال خالد 

وا جنوًدا، فدوَّن دیواًنا قد كنت بالشام فرأیت ملوكھا قد دوَّنوا دیواًنا، وجنَّد: بن الولید
  .)٣(وجنِّد جنوًدا، فأخذ بقولھ

  .وكثرت أعداد المسلمین، وبھذا یعرف أن سبب وضع الدواوین تزاید األموال

                                                           

 .سبق تخریجھ) ١(
 ).١/٢٤٤(وتخریج الدالالت السمعیة ، )٢٩٧(األحكام السلطانیة للماوردي : نظرا) ٢(
 ).١/١٧٣(والمواعظ واالعتبار ، )٣/٣٣٦(مآثر اإلنافة : انظر) ٣(
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وجاء أن عمر  رضي اهللا عنھ لما وضع الدیوان قام إلیھ أبو سفیان بن حرب، 
إنك إن فعلت ! صفریا أمیر المؤمنین، أدیوان كدیوان بني األ: "وحكیم بن حزام، فقاال

قد كثر الفيء : ذلك اتكل الناس على الدیوان، وتركوا التجارات، والمعاش، فقال عمر
  .)١("والمسلمون

وجاء في األثر أن عمر رضي اهللا عنھ لما وضع الدواوین دعا عقیل بن أبي 
اكتبوا : بن نوفل، وجبیر بن مطعم، وكانوا من شباب قریش وقال  ومحرمةطالب، 

منازلھم، فبدؤوا ببني ھاشم فكتبوھم، ثم أتبعوھم أبا بكر وقومھ، ثم عمر الناس على 
وقومھ، وكتبوا القبائل ووضعوھا على الخالفة، ثم رفعوه إلى عمر، فلمَّا نظر فیھ 

صلى اهللا علیھ - ال، ما وددت أنَّھ كان ھكذا، ولكن ابدءوا بقرابة رسول اهللا : قال
رضوان -  حیث وضعھ اهللا فشكره العبَّاس وسلم، األقرب فاألقرب، حتى تضعوا عمر

  .)٢(وصلتك رحم:  على ذلك، وقال- اهللا علیھ

إنَّ عمر بَن الخطاب رضي اهللا عنھ َلمَّا :  (قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا
دیوان الَعطاِء كتب الناَس على َقْدِر أنساِبھم، فبدأ بأقرِبھم فأقربھم نسبًا إلى رسول اهللا وضع 
 ، فلمَّا انقضت العرب ذكر العجم، ھكذا كان الدیوان على عھد الخلفاء علیھ وسلماهللاصلى 

  .)٣()الراشدین، وسائر الخلفاء من َبِني ُأمیَّة وولد العباس إلى أن تغیَّر األمُر بعد ذلك

                                                           

 ) .١/٣٣٨(تاریخ الخلفاء : انظر) ١(
 األحكام السلطانیة ألبي یعلى: وینظر، )١١٦٥٧(برقم ) ٤/٥٦٥(أخرجھ تقي الدین في كنز العمال ) ٢(

)٣٣٧.( 
األحكام السلطانیة للماوردي : وینظر، )١/٤٥٣(اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم ) ٣(

)٢٩٨.( 
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  وأصنافھا وما یتعلق بذلك، في أنواع الدواوین : الفصل األول

 :وفیھ ثالثة مباحث

  .أنواع الدواوین في العصور اإلسالمیة: ولالمبحث األ
  .تعریب الدواوین : المبحث الثاني
  .الدواوین في العصر الحدیث: المبحث الثالث
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  املبحث األول

  أنواع الدواوين يف اخلالفة االسالمية

بدأ استعمال الدیوان وظھوره في الدولة اإلس�المیة م�ن خ�الل الحقب�ة األول�ى خ�الل العھ�د           

ریف والعھ�د الراش�دي، وكان�ت الن�واة األول�ى ب�دأت ب�دیوان بی�ت الم�ال، وقی�ل                     النبوي الش 

وحمل عھد الخلفاء الراشدین بذور إنشاء ع�دد م�ن ال�دواوین،    ، )١(دیوان اإلنشاء والرسائل 

بدای��ة عھ��د االزدھ��ار    ) ھ��ـ ١٣٢ – ٤١(ویعتب��ر العھ��د األم��وي    ، ك��دیوان العط��اء والجن��د  

الجوان�ب وم�ن  ذل�ك إن�شاء ال�دواوین، ولھ�ذا ظھ�ر ع�دد م�ن          والتطور للدولة اإلسالمیة ف�ي كاف�ة    

وظلَّ��ت تتط��وَّر بع��د ذل��ك إل��ى أن   ، )٢(والط��راز، وال��صدقات، والبری��د، ال��دواوین ك��دیوان الخ��اتم 

وفیھ تح�دَّدت التخص�صاُت لك�ل دی�وان،      األول والثاني، أینعت إلى حدٍّ كبیر خالل العھد العباسي

، ورعایة كافة جوان�ب الحی�اة  ، ر كبیر في تنظیم شئون الدولة   وأصبح للدواوین أث  ، والقائمین علیھ 

وكثرت وتوسعت مع اتساع رقعة الخالف�ة اإلس�المیة حت�ى أص�بح  ل�بعض ال�دواوین ف�روع ف�ي              

  .األقالیم

وبلغ عدد الدواوین في الدولة اإلسالمیة كما أشار إلیھ بعض الباحثین دیوانین 
وتعدد اختصاصاتھا حتى ، واتساع نطاقھاوھذا یؤكد تنوع الدواوین ، )٣ ()١٠٢(ومائة 

ویدل على استحداث الدولة اإلسالمیة  ،یضمھا) دیوان كبیر(صار لكل عدد من الدواوین 
  .دواوین كثیرة

وفیما یلي بیان لبعض الدواوین المتنوعة التي أنشئت في عصور الدولة 
افة الجوانب التي والتي تدل على رعایة واھتمام النظم اإلسالمیة بك، اإلسالمیة األولى

 :تخدم الدولة والمجتمع

وھو أصل الدواوین؛ إذ یدون فیھ جمیع ما َیِرُد إلى بیت : دیوان بیت المال -١
 .)٤(وغیر ذلك من موارد الدولة، وأعشار، المال من عین وغنائم

وھو یتولَّى أمور الجبایة، والحفاظ على حقوق بیت المال : دیوان الَخراج -٢
وجمیع ، یقوم بتقدیم حسابات الضرائب في مختلف الوالیاتفي ضریبة الخراج، كما 

                                                           

والتربیة اإلسالمیة أصولھا وتطورھا في ، )٩١(تحفة الترك فیما یجب أن یعمل في الملك : انظر) ١(
 ) .٢٦٤(البالد العربیة 

 ) .١٢٢(یة تاریخ النظم والحضارة اإلسالم: انظر) ٢(
قاموس المصطلحات : وینظر، )٥٧(دراسات في الحضارة اإلسالمیة لحسین الباشا : انظر(٣) 

  ).٢٢٨(االقتصادیة في الحضارة اإلسالمیة 
  ).١٣٠(الحضارة اإلسالمیة في القرن الرابع الھجري : انظر) ٤(
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القضایا المالیة للدولة، وكان یتولى تسجیل ما یرد وما ینفق من األموال في الوجوه 
 . )١(المختلفة
 وفیھ ُتحَفظ سجلَّات بأسماء الجند وأنسابھم ومراتبھم :والجند دیوان الجیش -٣

  .)٣(د األیوبیین دیوان اإلقطاعویطلق علیھ في العھ، )٢(وأرزاقھم وأعطیاتھم
 ویتولَّى نقل الرسائل واألوامر واألخبار بین حاضرة :دیوان البرید - ٤

، ثم یتلقى )٤(الخالفة والوالیات، ویقوم صاحُبھ بعرض األخبار التي َتِرُد على الخلیفة
  .)٥(أوامَره للردِّ علیھا

فة في داره،  أي حوائج الناس التي تقدم إلى الخلی:دیوان التوقیع والدار -٥
ومھمة ھذا الدیوان جمع القصص والرقاع التي ُترَفع إلى الخلیفة، وشرح ما فیھا، ورفعھا 

 (٦).إلیھ؛ لیقول فیھا رأیھ
ویتولى صاحبھ إدارة ممتلكات الدولة من العقارات : دیوان المستغلَّات -٦

 .)٧(واألراضي الزراعیة
ذا الدیوان ومھمة ھ): البر والصدقات(دیوان الصدقات ویطلق علیھ  - ٧

جبایة موارد الزكاة وغیرھا من الصدقات وتوزیعھا على مستحقیھا وفق األحكام 
 (٨).الشرعیة
كان الخلیفة أبو جعفر المنصور قد أحدث ھذا الدیوان : دیوان المصادرة -٨

لیتولَّى تسجیل األموال المصادرة بأنواعھا المختلفة، وأسماء َمن ُصودرت منھم، وإدارة 
 .)٩(ألموالما یتعلق بتلك ا

ھذا الدیوان یقوم بفتح الرسائل فیفضھا ویلخص محتواھا   :دیوان الفض -٩
 (١٠).لیطلع علیھا الخلیفة ویوقع ما یراه بشأنھا

،  ومھمتھ اإلشراف على أموال من یموت ولیس لھ وارث:دیوان المواریث  -١٠
وي وفي خالفة المعتضد أمر بوقف العمل على دیوان المواریث ورد المال إلى ذ، (١١)

 .)١٢(األرحام

                                                           

   ) .١٢١( النفقات وإدارتھا في الدولة العباسیة : انظر) ١(
والمواعظ ، )١/١٤٠(تحریر األحكام في تدبیر أھل اإلسالم ، )٢١(خراج وصناعة الكتاب ال: انظر) ٢(

  ) .٢/٢٧٧(واالعتبار 
 ) .٥٥(الرسائل الحربیة في عصر الدولة األیوبیة : انظر) ٣(

  ).١٩-١٤:ص(معالم الحضارة العربیة في القرن الثالث، أحمد عبد الباقي (٤) 
الوھاب  ین والبیزنطیین في الشام ومصر في العصر األموي، عبدالعالقات الحضاریة بین المسلم(٥) 

  ).٧١-٦٨:ص(القرش 
  ).٢٤٥(تاریخ التمدن اإلسالمي لجرجي زیدان، )٥٣(الخراج وصناعة الكتابة :  انظر) ٦(

الوھاب  العالقات الحضاریة بین المسلمین والبیزنطیین في الشام ومصر في العصر األموي، عبد(٧) 
  ).٧١:ص(القرش 

 ).١٥٥(والحضارة اإلسالمیة في القرن الرابع الھجري ، )١١/٣١٧(المنتظم : انظر) ٨(
والحضارة اإلسالمیة في القرن الرابع ، )٥/٢٢١(تجارب األمم وتعاقب الھمم : انظر) ٩(

 ).١٥٥(الھجري 
 ).١٥٤(والنفقات وإدارتھا في الدولة العباسیة ، )٥٨(الخراج وصناعة الكتابة : انظر) ١٠(
  ). ٢٧٦(ونظام الحكم واإلدارة في عصر األیوبیین ، )٤/٣٣(صبح األعشى : انظر) ١١(
 ).٢٤١(تاریخ الطبري : انظر) ١٢(
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 وھو یتولى اإلشراف على الدواوین األخرى ومرافقھا وتدقیق :دیوان الزمام  -١١
ولم یكن ، واستحدث في خالفة المھدي، أعمالھا، وبخاصة ما یتعلق بالنواحي المالیة منھا

  .)١(في عھد بني أمیة
ن عمر رضي اهللا  كان في زمن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كما حدیث اب:قیل، دیوان الجند  -١٢
،  )٢("فلم یجزني ولم یرني بلغت، عرضت علیھ وأنا ابن خمس عشرة سنة: " قالعنھ

، )٣()ولم یقدر لي رزًقا مثل أرزاق األجناد، أي في دیوان المقاتلین: (وفي عمدة القاري
أي یقدروا لھم رزقا في دیوان الجند وكانوا یفرقون بین المقاتلة وغیرھم : (قال الحافظ

وھذا الدیوان ، )٤()عطاء وھو الرزق الذي یجمع في بیت المال ویفرق على مستحقیھفي ال
 . خصص كسجل لحفظ أسماء الجند وأوصافھم وأنسابھم وُأعطیاتھم

وقد اختلف في أّول من اّتخذ دیوان الخاتم؛ روي عن ): دیوان الختم(دیوان الخالفة   -١٣
 عمر یلبسون خواتم وال یطبعون لم یكن أبو بكر وال: ابن عمر رضي اهللا عنھ أنھ قال

إنك تكتب : كتابا، حّتى كتب زیاد بن أبي سفیان إلى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ
إلینا بأشیاء لیست لھا طوابع؛ فاتخذ عند ذلك عمر طابعا یطبع بھ، وخزم الكتاب ولم 

  . )٥ (یكن قبل یخزم
قال الزبیر كما ،  اهللا عنھ أول من اتخذ دیوان الختم معاویة ابن أبي سفیان رضي:وقیل

  .)٦(ھو أول من اتخذ دیوان الخاتم:  بكار معاویة ابن أبي سفیانبن
ویتولَّى تحریر كتب الخلیفة وأوامره إلى الوالة والقوَّاد وكبار : دیوان اإلنشاء -١٤

ویعبر عنھ بدیوان الرسائل تسمیة لھ (٧). الموظَّفین، وكتب التقلید والرسائل السیاسیة
واع التي تصدر عنھ؛ ألن الرسائل أكثر أنواع كتابة اإلنشاء وأعّمھا، وربما بأشھر األن

ھو أّول دیوان وضع في اإلسالم؛ وذلك أن النبّي  صّلى : وقیل. )٨(دیوان المكاتبات: قیل
اهللا علیھ وسّلم كان یكاتب أمراءه، وأصحاب سرایاه من الصحابة، رضوان اهللا علیھم 

  .)٩(ذا الدیوان في عصر بني أمیةویكاتبونھ، واشتھر العمل بھ
أول من وضع البرید في االسالم معاویة بن أبى :  قال العسكري:دیوان البرید  -١٥

ونقل الحاجات والموارد بین ، ومھمتھ نقل األخبار والرسائل، )١٠(سفیان وأحكم أمره عبد الملك
  . )١١(دار الخالفة والوالیات التابعة للدولة
                                                           

- ٥٥:ص(دراسات في الحضارة اإلسالمیة، حسن الباشا ، )٨/١٦٧(تاریخ الطبري : انظر(١) 
٥٩.(  

داتھم رقم بلوغ الصبیان وشھا: باب، كتاب الشھادات) ٣/١٧٧(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٢(
)٢٦٦٤.(  

 .)١٣/٢٤١( عمدة القاري )٣(
   ).٥/٢٧٨( فتح الباري ) ٤(

  ).٣٤٦-٦/٣٤٢(صبح األعشى في صناعة اإلنشاء : انظر(٥) 
 .)١/١١٥(وطرح التثریب ، )١/٣٢٨(تاریخ ابن خلدون : انظر) ٦(
  ).٢٤٥(وتاریخ التمدن اإلسالمي ، )١/٣٠٦(تاریخ ابن خلدون : انظر) ٧(
 ).٧/٣٣٦(جوم الزاھرة الن: انظر) ٨(

  ).١٢٧-١٢٤/ ١(األعشى في صناعة اإلنشاء  صبح: انظر(٩) 
 ).٢٣٧(األوائل للعسكري ) ١٠(
 .)١/١٨٤(المسالك والممالك البن خردزابھ :  انظر)١١(
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 ویقصد بھ كل ما یختص بأمور اإلنفاق المتعلقة ):بیت المال(دیوان النفقات  -١٦
النظر في كل ما : بشؤون ومؤسسات الدولة، وتوفیر األموال الالزمة لذلك الغرض، بمعنى

ینفق ویخرج في أمور واحتیاجات الدولة، واستحداث ھذا الدیوان ألول مرة على ما یبدو في 
ب في أمور النفقات وبیوت األموال عھد الخلیفة األموي سلیمان بن عبد الملك، حیث كان یكت

  .)١(والخزائن
 ومھمتھ إدارة أموال الدولة، وخاصة ما یخّص األموال :دیوان المستغالت -١٧

  .)٢(غیر المنقولة من البنایات والحوانیت ومؤسسات الدولة
وقد اختّص باإلشراف على المصانع التي كانت تنسج أنواع : دیوان الطراز -١٨

الخاصة وأعالم الدولة، واستحدث في عھد الخلیفة ھشام بن المالبس الرسمیة والشارات 
 . )٣(الملك، وكانت النواة األولى لھ تعود إلى عھد الخلیفة عبد الملك بن مروان عبد

 .)٤(ویتعلق بالخراج،  ویھتم بأموال الكسور والوقایة والكفایةدیوان الحھبذة -١٩
 على خراج سواد دیوان السواد ویھتم بأمور العراق وإدارتھا وھو اإلشراف -٢٠

 . )٥(العراق
 ومھمتھ جمع العرائض من المتظلمین وتنسیقھا وتقدیمھا إلى :دیوان المظالم -٢١

قود : ووالیة المظالم المراد بھا، )٦(ومن ینوب عنھ لینظر فیھا وینصف المشتكین، الخلیفة
 .)٧(المتظلمین إلى التناصف بالرھبة، وزجر المتنازعین عن التجاحد بالھیبة

ع��صر العباس��ي وبع��د زوال الدول��ة األموی��ة ورث العباس��یون الت��راث اإلداري        وف��ي ال=

حیث مال العباسیون إل�ى     ، ومع اتساع الدولة شھدت النظم اإلداریة تطورا كبیًرا       ، األموي

وتط�ویر القدیم�ة   ، المركزیة في اإلدارة وتقنین النظم مما اقتضى استحداث دواوین جدی�دة      

 .نوفق متطلبات واختصاصات كل دیوا

ومن ذلك استحداث دواوین تشرف على أعمال دواوین اخرى وتخضع سجالتھا 
نتیجة اإلصالحات والتغیرات ، وبلغوا في ذلك من الدقة واإلتقان الشيء الكثیر، للتفتیش

ومن ، )٦٥٦-١٣٢(والتنظیمات التي شھدھا العصر العباسي خالل الحقبة من عام 
نتیجة مصادرة ممتلكات ، )یوان المصادراتد(الدواوین التي أنشئت في العھد العباسي

  .)٨(بعض األمویین

                                                           

 .)١٥(ومعالم الحضارة العربیة في القرن الثالث الھجري ، )٣٣(الخراج وصناعة الكتابة : انظر) ١(
 ).٢٠(ومعالم الحضارة العربیة في القرن الثالث الھجري ، )٦٠( والكتاب الوزراء: انظر) ٢(
 .)٢٢(ومعالم الحضارة العربیة في القرن الثالث الھجري ، )١٤٦(العرب في صقلیة : انظر) ٣(
 ).١٥٤(الحضارة اإلسالمیة في القرن الرابع الھجري : انظر) ٤(
 ).١٢٨(النفقات وإدارتھا في الدولة العباسیة : انظر) ٥(
 ).٥٢(والدواوین في العصر العباسي األول ، )٦٣(الخراج وصناعة الكتابة : انظر) ٦(
 ).٧٣(األحكام السلطانیة ألبي یعلى : انظر) ٧(
ومعالم الحضارة العربیة في القرن الثالث ، )٥٥(دراسات في الحضارة اإلسالمیة للباشا: انظر) ٨(

 ).٢٢(الھجري 
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دیوان : وعند ما بنى الخلیفة المنصور مدینة بغداد نقل إلیھا بعض الدواوین وھي
ودیوان ، ودیوان الخاتم، ودیوان الخراج، ودیوان الرسائل، وخزانة السالح، بیت المال

ودیوان ، ن الذي یقوم بخدمة حاجیات البالطوھو الدیوا: دیوان االحشام، ودیوان النفقات، الجند
  . )١(ودیوان الصدقات، الحوائج 

وقویت مراقبة الدولة ، وازداد تنظیم شأن الدواوین في فترة حكم الخلیفة المھدي
ومھمتھ ، والغرض منھ التفتیش، )٢()دواوین األزمة(لنظمھا اإلداریة ففي عھده انشئ 

ومراقبة الناحیة المالیة منھا بصورة ، المركزیةاإلشراف اإلداري على أعمال الدواوین 
ولم یقف األمر ، خاصة ولعل ھذا التنظیم الجدید یشیر الى توسع أعمال الدواوین وتعقدھا

عند ھذا الحد بل سار خطوة أخرى في االتجاه المركزي حیث أصدر المھدي أمرا بإنشاء 
الھا وسمي ھذا الدیوان الذي دیوان جدید مھمتھ االشراف على دواوین االزمة وتنظیم أعم

  .)٣()زمام االزمة(ھـ، بدیوان ١٦٨أنشأ سنة 

ومھمتھ النظر في شكوى الرعیة ) النظر في المظالم(وفي عھده كذلك ظھر دیوان
  .)٤(من الوالة

ومھمتھ النظر ، )الضیاع( وفي عھد الخلیفة الرشید ظھر دیوان جدید سمي بدیوان
   .)٥(لحاكمة العباسیةفي إدارة الضیاع الخاصة باألسرة ا

  .)٦()الدار(وفي عھد الدولة العباسیة ضمت دواوین الدولة في دیوان سمي 

ویتعلق بصورة خاصة بتنظیم شؤون الموالي ، )الموالي والغلمان(وظھر دیوان 
الدیوان في زمن  والخدم الترك الذین جلبھم المعتصم من آسیا الوسطى وقد تبلور ھذا

دیوان الجند (عھد المتوكل باسم  وسمي دیوان الجند في، )٧(تھالمتوكل وتشعبت اختصاصا
  .)٨(إشارة إلى كثرة المرتزقة من األتباع وغیرھم) والشاكریة

واستحداثھا أو تطویرھا حسب الحاجة ، وھكذا توالى عمل المسلمین بالدواوین
 بما یضمن، والمصلحة حیث تعد اللبنة والركیزة األساسیة في تنظیم شئون األعمال

  .واستمر على ھذا النھج الدول المتعاقبة،  ومصالح المجتمع، حقوق الدولة

                                                           

  ).٢٧(تاریخ البلدان للیعقوبي ) ١(
  ).٢٣٠(ومعجم المصطلحات، )٥٥(دراسات في الحضارة اإلسالمیة للباشا : انظر) ٢(
 ).٨/٢٩٣(والمنتظم ، )٨/١٦٧(تاریخ الطبري : انظر) ٣(
  ).٥٥(دراسات في الحضارة اإلسالمیة للباشا: انظر) ٤(

 .المصدر السابق: انظر) ٥(

 .المصدر السابق : انظر) ٦(
 ).٢٢(معالم الحضارة العربیة في القرن الثالث الھجري و، )٦٨(تاریخ الیعقوبي ) ٧(

  .وما بعدھا) ٢٩٧: ص(قوانین الدواوین (٨) 
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الدواوین  وبقي العمل بعدد من،  وممن سار على ھذا المبدأ والتنظیم الفاطمیون
ودیوان ، ومھمتھ المقابلة على الدواوین، ودیوان التحقیق، ویتعلق باألموال، كدیوان النظر

  .)١(وغیرھا، نشاء والمكاتباتواإل، واإلقطاع، الجیوش والرواتب

وبلغ مكانة ، واھتم األندلسیون بدیوان اإلنشاء والرسائل والمكاتبات أكثر من غیره
وكانت مھمتھ إعداد وصیاغة المكاتبات الرسمیة التي تصدر عن األمیر أو ، كبیرة

  .)٢(ومن اھتماھم بھ ال یكادون یغفلون عن عثرات كاتب الرسائل لحظة،  الخلیفة

من عدة دواوین ) والشام(، )مصر(عھد الممالیك تكون الجھاز اإلداري في وفي 
حكومیة، یشرف كل منھا على ناحیة معینة من نواحي اإلدارة العامة، ومن أھم ھذه 

، ودیوان النظر، ودیوان الخاص، ودیوان اإلنشاء، دیوان األحباس: الدواوین ما یلى
 الخاص إلدارة الشؤون المالیة التي تتعلق وظھر كذلك في ھذا العھد االھتمام بالدیوان

وكانت ھناك دواوین أخرى  أقل شأًنا من تلك الدواوین ، )٣(بالسلطان، ودیوان األمراء
    (٤).ودیوان الطواحین،، دیوان األھراء: السابق ذكرھا، مثل

دیوان اإلصطبالت، ودیوان المواریث، :  وأشار القلقشندي إلى وجود دواوین مثل
وھكذا كان تنظیم الدواوین في عھد الدولة المملوكیة غایة ، )٥(وغیرھا، لخزانةودیوان ا

في الدقة، ومظھًرا من مظاھر الرقى الحضاري الذي وصلت إلیھ ھذه الدولة بما صنعتھ 
وحققتھ، ومثال من أمثلة المتابعة الدقیقة التي قرر سالطین ھذه الدولة على أنفسھم أن 

بطبیعة -دولة؛ لتحقیق االستقرار الداخلي، الذى ینعكس یتخذوھا في مراقبة شؤون ال
  . على كل مناحي الحیاة في الدولة -الحال

بمثابة مجلس  وفي عھد الخالفة العثمانیة  صار للدیوان شأن ومكانة حیث أصبح
ویختص باإلشراف على السكرتاریة الخاصة ، یضم كبار موظفي الدولة، وزراء موسع

وظھرت دواوین متعددة ، )٦(ولھ عدة تقسیمات، ضایا المھمةوبحث كافة الق، بالسلطان
، ودیوان ھمایون، ودیوان مجلس حرب، دیوان المفرد :ومتنوعة في ھذا العھد مثل

  . )٧(وغیرھا، دیوانكان، ودیوان رزنامھ

                                                           

  ).٧٨- ٧٤(نزھة المقلتین في أخبار الدولتین : انظر) ١(
  ).١/٣٣٧(نظم حكم األمویین ورسومھم في األندلس (٢) 

 ) ٢٢٩(معجم المصطلحات األیوبیة والمملوكیة والعثمانیة : انظر) ٣(
 )١/٢٧٥(نظم الحكم واإلدارة في عصر اإلیوبیین والممالیك : انظر) ٤(
 ).٩/٢٦١- ٤/٣٣(صبح األعشى : انظر) ٥(
  ).٨١(الدولة العثمانیة في التاریخ اإلسالمي الحدیث : انظر) ٦(
  ).٩٨(المعجم الجامع للمصطلحات األیوبیة والمملوكیة : انظر) ٧(
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  املبحث الثاني

  عملية تعريب الدواوين
  

 مما لزم منھ تطویر ،اعتمد المسلمون على الدواوین كما سبق في تنظیم شئون الدولة
وقد كانت الدواوین ، ھذه الدواوین حسب مستوى التطور والتقدم الذي كانت تسیر علیھ الدولة

في بدایة أمرھا بغیر العربیة؛ ألن نشأتھا كان بسبب تأثر أنظمة الدولة  بالروم والفرس في 
الدولة اإلسالمیة ولتعزیز سیادة الدولة وتمكینھا وسوء العالقة بین ، بعض النظم والقوانین

  .  وغیرھا من األمم بسبب الفتوحات ظھرت فكرة تعریب الدواوین
وأما دیوان االستیفاء وجبایة األموال فجرى ھذا األمر فیھ بعد (: قال الماوردي 

دیوان الشام بالرومیة؛  ظھور اإلسالم بالشام والعراق على ما كان علیھ من قبل، فكان
كان دیوان العراق بالفارسیة؛ ألنھ كان من ممالیك الفرس، ألنھ كان من ممالیك الروم، و

زمن عبد الملك بن مروان، فنقل دیوان الشام إلى  فلم یزل أمرھما جارًیا على ذلك إلى
  .)١()وثمانین العربیة سنة إحدى

 أنَّ بعض ُكتَّاب الروم في دیوانھ أراد ماء لدواتھ فبال فیھا :وكان سبب نقلھ إلیھ 
ء فأدَّبھ، وأمر سلیمان بن سعد أن ینقل الدیوان إلى العربیة، فسألھ أن یعینھ بدًلا من الما

بخراج األردن سنة، ففعل وولَّاه األردن، وكان خراجھ مائة وثمانین ألف دینار، فلم 
تنقض السنة حتى فرغ من الدیوان فنقلھ، وأتى بھ إلى عبد الملك بن مروان، فدعا 

: خرج كئیًبا؛ فلقیھ قوم من كتاب الروم فقال لھمسرجون كاتبھ فعرضھ علیھ، فغمھ و
  .)٢(اطلبوا المعیشة من غیر ھذه الصناعة، وقد قطعھا اهللا عنكم

وأما دیوان الفارسیة بالعراق فكان سبب نقلھ إلى العربیة أنَّ كاتب الحجَّاِج كان 
ارسیة، یسمَّى زاذان فروخ، كان معھ صالح بن عبد الرحمن یكتب بین یدیھ بالعربیة والف

إن الحجاج قد : فوصلھ زاذان فروخ بالحجاج فخفَّ على قلبھ، فقال صالح لزاذان فروخ
ال تظن ذلك فھو إليَّ أحوج مني إلیھ؛ ألنھ : قرَّبني وال آمن علیك أن یقدمني علیك، فقال
واهللا لو شئت أن أحّول الحساب إلى العربیة : ال یجد من یكفیھ حسابھ غیرى، فقال صالح

زاذان فروخ في أیام عبد  قتل فحّول منھ ورقة أو سطًرا حتى أرى ففعل، ثم: اللفعلت، ق
الرحمن بن األشعث، فاستخلف الحجَّاج صالًحا مكانھ، فذكر لھ ما جرى بینھ وبین زاذان 
فروخ، فأمره أن ینقلھ، فأجابھ إلى ذلك وأجلھ فیھ أجًلا حتى نقلھ إلى العربیة، فلمَّا عرف 

 فروخ ذلك بذل لھ مائة ألف درھم؛ لیظھر للحجاج العجز عنھ فلم مردان شاه بن زاذان
قطع اهللا أوصالك من الدنیا كما قطعت أصل الفارسیة، فكان عبد الحمید : یفعل، فقال لھ

  .)٣())هللا در صالح ما أعظم منَّتھ على الكتاب: بن یحیى كاتب مروان یقول

                                                           

قاموس المصطلحات االقتصادیة في الحضارة : وینظر، )٣٠٢(األحكام السلطانیة للماوردي ) ١(
 ).٢٢٨(اإلسالمیة 

 ).٨/١٩٩(ونھایة األرب في فنون األدب ، )١/٣٠٣(تاریخ ابن خلدون : انظر) ٢(
  ).١/٣٠٠(والفھرست ، )١/٢٩٤(وفتوح البلدان ، )٤٠(الوزراء والكتاب : انظر(٣) 
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  املبحث الثالث

  الدواوين يف العصر احلديث

غة التركیة ھي لغة الكتابة في مصر في العصر العثماني وصدر ھذا العصر، كانت الل
وكانت العربیة ھي اللغة الرسمیة لدواوین الحكومة، ولكنھا كانت عربیة ركیكة ضعیفة غیر 

وظلت الكتابة ، مھتمة، بل إنھا كانت عامیة غریبة عن العربیة في لفظھا، وأسلوبھا وتركیبھا
وكان بعد ذلك لألزھر دور بارز وكبیر في التقدم ، ل ردًحا من الزمانالدیوانیة على ھذه الحا
  .)١(وتطویر لغة الدواوین 

المعاصرة حیث كان یسمى مجلس الوزراء في الكویت وغیرھا بالدیوان األمیري وھو 
  .)٢(جھاز حكومي ورمز من رموز السیادة في الكویت

یة تأسیس الدولة األردنیة عام بدا، وفي دولة األردن أنشئ الدیوان الملكي الھاشمي
وھو حلقة ، والدولة األردنیة، ویقوم بعدة أعمال سیاسیة وإداریة تتعلق بالملك، م١٩٢١

   .)٣(الوصل بین الملك وأجھزة الدولة
م  قرار إنشاء دیوان الخدمة المدنیة ویھتم ١٩٥٥وصدر في األردن عام 

  .)٤(بشئون الموظفین
  .)٥(اة السوداني ویھتم بأموال الزكاة ودعم المحتاجینوفي السودان أنشيء دیوان الزك 

وھو ، ویتولى أعمال الدولة، وفي المملكة العربیة السعودیة أنشيء الدیوان الملكي
ورئیسھ ملك المملكة العربیة ، وھو مصدر السلطة، المرجع المباشر لجمیع الشؤون

  .)٦(ویتألف من عدة إدارات وأقسام، السعودیة
/ ١٣/م: بالمرسوم الملكي رقم، ه١٣٧٤ان المظالم بالمرسوم الملكي عام وأنشئ كذلك دیو

أو الجھات الحكومیة ، أو الملك، ویختص بالنظر في التظلمات التي تقدم إلیھ من األفراد ، ٨٧٥٩
  . )٧(متعلقة بقرارات إداریة صادرة عن السلطة الحكومیة في الدولة 

دیوان المأمورین (ه ١٣٥٨عام وأنشئ كذلك في المملكة العربیة السعودیة  
ومھمتھ ، )ه١٣٦٧(عام) دیوان الموظفین(وأطلق علیھ بعد ذلك ، )والعوائد المقررة

 وأصبح، مراقبة تطبیق األنظمة والتعلیمات المتعلقة بشئون الموظفین بصفة جھة مختصة
ة بعد ذلك یتولى اإلشراف على شئون العاملین بالخدمة المدنیة بجمیع األجھزة الحكومی

  .)٨(وصار یطلق علیھ الدیوان العام للخدمة المدنیة
  

                                                           

  .)٩٩/ ٢(األزھر وأثره في النھضة األدبیة الحدیثة (١) 
 .موقع ویكبیدیا على الشبكة : انظر) ٢(
 .موقع التراث الملكي األردني على الشبكة : انظر) ٣(
 .في الشبكة العنكبوتیة، نشأة الدیوان وتطور التشریعات المنظمة ألعمالھ: مقال بعنوان: انظر) ٤(
 موقع دیوان الزكاة السوداني : انظر) ٥(
 .نكبوتیةموقع ویكبیدیا على الشبكة الع: انظر) ٦(
 ) .١١٢-١١١(القضاء اإلداري وتطبیقاتھ في المملكة العربیة السعودیة : انظر) ٧(
 .موقع ویكبیدیا على الشبكة العنكبوتیة: انظر) ٨(
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  في الدیوان القضائي: الفصل الثاني 

  :وفیھ ستة مباحث

والفرق بینھ وبین ، التعریف بدیوان القاضي: المبحث األول
  .الدیوان العام

 ما یحویھ دیوان القاضي: المبحث الثاني
 .تسجیل األحكام في دیوان القاضي: المبحث الثالث

 نسیان القاضي ما في دیوانھ: المبحث الرابع
  .ما یجده القاضي في دیوان القاضي: المبحث الخامس

  .حكم شھادة كاتب القاضي: المبحث السادس
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  املبحث األول

  والفرق بينه وبني الديوان العام، التعريف بديوان القاضي

 الدیوان العام وأن، سبقت اإلشارة إلى معنى الدیوان العام في اللغة واالصطالح
عن موضٌع لحفظ ما یتعلق بحقوق السلطنة من األعمال، واألموال، ومن یقوم بھا : عبارة

  . من الجیوش، والعمال وما یتبع ذلك
،  ھو الخرائط التي فیھا السجالت وغیرھا من المحاضر:وأما دیوان القضاء فقیل

وقوام األوقاف، : ھموزاد بعض. )١(وتقدیر النفقات، وكتاب نصب األوصیاء، والصكوك
  .وھذا التعریف فیھ تحدید لبعض ما یحتاج إلى إلیھ ولیس شامًلا . )٢(والودائع، ونحو ذلك

وھو الدفتر المعد لكتب الوثائق (، )٣(ویطلق علیھ بعض الفقھاء دیوان الحكم
  . )٤()والسجالت والودائع

جج ھو ما فیھ محاضر وسجالت وح (:وفي اإلنصاف للمرداوي دیوان الحكم
   .)٥()وكتب وقف، ونحو ذلك مما یتعلق بالحكم

. )٦(ض�بطھ   الدفتر الذي یكتب فیھ القاضي ما یحتاج إل�ى    :وعرف دیوان الحكم بأنھ   
  .وھذا التعریف أقرب في نظري؛ نظًرا الختصاره وشمولھ  
حیث إن الدیوان العام شامل ، وبھذا یظھر الفرق بین الدیوان العام ودیوان القضاء

وأما دیوان القاضي فھو خاص بالقضاء وما ، وأمور الدولة، لق بالسلطنةلكل ما یتع
وعلیھ فإن الفائدة من دیوان القاضي تقیید جمیع ما . یحتاجھ القاضي من ضبط ونحوه 

  .یتعلق بالقضاء والحكم
أعلم أن دیوان الحكم بھ قوام المعامالت وبھ تحفظ  (:قال ابن السمناني رحمھ اهللا

والمداینات وبھ یتذكر الحاكم ما حكم بھ من العقود وشھادة من شھد ، الشھادات والوقوف
عنده من الشھود، وأوقات القضایا وتواریخ أزمان السجالت والمحاضر، وفیھ تعدیل 
الشھود ومن عدلھم، وفیھ ذكر الجرح لمن شھد وبیان ما ردت بھ شھادة المجروح فھو 

ین فال ینبغي لھ أن یتوانى في حفظھ، وال أمین القاضي الذي ال یخون وخلیفتھ الذي ال یش
  . )٧()یقصر عن مراعاتھ وضبطھ

                                                           

 .)٧/٢٦٤(العنایة شرح الھدایة و، )٧/٢٦٤(فتح القدیر : انظر) ١(
الموسوعة الفقھیة و، )٨/٦٣(والمحیط البرھاني ، )١/٣٣٨(األشباه والنظائر البن نجیم : انظر(٢) 

)٢٤/١٩٢.(  
والشرح الكبیر على ، )١٦/٣٥(الحاوي: ینظر، وھو مصطلح فقھاء الشافعیة والحنابلة) ٣(

 ) .١١/٣٩٦(المقنع
 ).٣/٤٩٧(شرح منتھى اإلرادات ) ٤(
 .)١٦/٣٥(الحاوي للماوردي : وینظر، )١١/٢٠٣(اإلنصاف ) ٥(
 ).١/٢١٢(معجم لغة الفقھاء :  انظر)٦(
 ) .٣/١٠٢(الھدایة شرح البدایة: وینظر، )١١٢(روضة القضاة وطریق النجاة) ٧(
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  املبحث الثاني

  ما حيويه ديوان القاضي

ومن ، اتضح من خالل تعریف دیوان القاضي بعض المالمح التي تتعلق بھ
وقد بین ، والصكوك واإلثباتات، ذلك اشتمال دیوان القضاء على الحجج والسجالت

المشتمل على الحجج والّسجّلات، :  وصف دیوان القاضي بأنھالقلقشندي ذلك حیث
  . )١(والوثائق والكفاالت، والمحاضر والوكاالت

وھذا ما یدل على أن دیوان القاضي یجب أن یكون مشتمًال على جمیع الوثائق 
  . وكل ما یتعلق بالقضایا والدعاوى من تحریر وأحكام، واإلثباتات

نصیحة السالطین والقضاة بیان بعض ما یكتب في جاء في كتاب الدرة الغراء في 
ویكتب .. أنھ یكتب خصومة كل خصمین وشھودھما في صحیفة بیضاء: ( مجلس الحكم

اسم المدعي، واسم أبیھ، وجده، وكنیتھ، وصناعتھ، وقبیلتھ، وما یعرف بھ، وكذلك 
ھا في المدعي علیھ؟ ویكتب للشھود مواضع منازلھم ومحالھم ومصالھم في رقعة، ویشد

  . )٢()رأس المحضر، للمسألة عنھم إن كان القاضي ال یعرفھم

 

                                                           

  ).١٠/٢٨٤(صبح األعشى (١) 
 ). ٢٥٣(الدرة الغراء ) ٢(
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  املبحث الثالث

  تسجيل األحكام يف ديوان القضاء

من بین األعوان الذین یستعین بھم القاضي في مجلسھ ویعتمد علیھم الكاتب 
الذي یكتب ما یقع في مجلس القاضي بین : والمراد بالكاتب أو كاتب الجلسة،

  .)١(الخصوم

وأقوال الخصوم ، وكتابة الدعاوى، وظیفتھ تتمثل في حضور جلسات القاضيو
  .)٢(وجمیع ما یتعلق بجلسة القضاء، واألحكام، ونسخ المحاضر، والبیانات، والشھود

  . ونص الفقھاء على مشروعیة اتخاذ القاضي للكاتب واستحباب ذلك

على األعمال عن ال یستغني قضاة األمصار والوالة  (:قال الماوردي رحمھ اهللا
كاتب ینوب عنھم في ضبط األمور لیتشاغل الوالة بالنظر، ویتشاغل الكاتب باإلثبات، 

  .)٣()وإنشاء الكتب

  .٤()ویستحب لھ اتخاذ كاتب (:وقال البھوتي

وحفظ العھود والمواثیق قولھ ، ویدل على أصل مشروعیة الكتابة لتثبیت الحقوق

  .)M* ) ( ' & % $ # " !L )٥ :تعالى

وروى ، )٦( مجموعة من الكتاب - صلى اهللا علیھ وسلم  - وقد اتخذ رسول اهللا  
  .)٧(" صلى اهللا علیھ وسلم  -السجل كاتب، كان للنبي : "أنھ قال: ابن عباس

 -وعلى ھذا جرى عمل الصحابة حیث ورد أن أبا موسى األشعري قدم على عمر 
 -ن أھل الذمة فغضب عمر ھو رجل م: ( فسألھ عن كاتبھ؟ فقال-رضي اهللا عنھما 

                                                           

 ).٢٨٧(معین الحكام للطرابلسي : انظر) ١(
سعود  /د، والتنظیم القضائي في المملكة العربیة السعودیة، )٣/٧٠(أدب القاضي للماوردي : انظر) ٢(

 .ویعبر عنھ في محاكم المملكة العربیة السعودیة بكاتب الضبط، )٤٢٨(الدریب 
  ).١٦/١٩٨(الحاوي ) ٣(
 ). ٦/٣١٩(كشاف القناع ) ٤(
 ).٢٨٢(سورة البقرة آیة رقم ) ٥(
  ) .١/٥٤٠(والمواھب اللدنیة ، )٦/١٧٩(تاریخ الطبري : انظر) ٦(
برقم ) في اتخاذ الكاتب: (باب، الفيءكتاب الخراج واإلمارة و) ٣/١٣٠(أخرجھ أبوداود في السنن) ٧(

قال األلباني في سلسلة ، )١١٢٧٢(برقم) ١٠/١٨٧(والنسائي في السنن الكبرى ، )٢٩٣٥(
 .منكر): ١٢/٣٩٩(األحادیث الضعیفة 
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 من ذلك وقال ال تستعینوا بھم في شيء وأبعدوھم وأذلوھم فاتخذ أبو -رضي اهللا عنھ 
  . )١()موسى كاتبا غیره

وحینئذ ، ویدل لذلك أن الحاكم تكثر أشغالھ فال یتمكن من الجمع بینھا وبین الكتابة
  .)٢(یستحب لھ اتخاذ من یعنیھ من الكتاب ونحوھم

 المھنة ومكانتھا ذكر العلماء أن الكاتب ال بد أن تتوفر فیھ بعض وألھمیة ھذه
وحفًظا ، صیانة لھذا المقام المنیف، الشروط واآلداب؛ لیكون أھًال لتولي ھذه المھمة

  .لحقوق الناس

وال ینبغي أن یتخذ كاتًبا حتى یجمع أن یكون عدًال عاقًال  (:قال الشافعي رحمھ اهللا
  .)٣() یؤتى من جھالة نزًھا بعیدًا من الطمعویحرص أن یكون فقیًھا ال

وإذا افتتح القاضي عملھ واحتاج الى أعوان یعملون : (وجاء في كتاب نھایة األرب
لھ من كاتب وأصحاب مسائل وقاسم، فال یّتخذّن إال كاتًبا مسلًما عدًال أمیًنا فطًنا متیقًظا؛ 

إلیھ شيء، وأمینھ وأمین وأمر المترافعین ، وال یغیب عنھ من أمره، ألنھ بطانتھ
  . )٤()المتخاصمین على ما یثبتھ ویخّطھ

أما . العدالة، والكفایة: فالمعتبر في صحة والیتھ شرطان (:قال أبو یعلى رحمھ اهللا
وأما الكفایة؛ فألنھ مباشر لعمل ...العدالة؛ فألنھ مؤتمن على حق بیت المال والرعیة، 

: فالذي ندب لھ ستة أشیاء...، كفایة المباشرینیقتضي أن یكون في القیام بھ، مستقًال ب
حفظ القوانین، واستیفاء الحقوق، وإثبات الرقوع، ومحاسبات العمال، وإخراج األموال، 

  .)٥(...)،وتصفح الظالمات

ینبغي أن یكون الكاتب عاقًال فطًنا مقبول الشھادة، وھذا قول كافة  (:قال ابن بطال
  . )٦()الفقھاء

العمل الذي یؤدیھ كاتب القاضي، فالبد أن یكون على درایة ونظرًا إلى أھمیة 
واسعة بمدلوالت األلفاظ العرفیة واللغویة، فھو بالفقھ یتمكن من الحذف واالختصار من 
الكالم الزائد الذي یدلي بھ الخصمان، وھذا أمر ال یتقنھ إال من كان لدیھ إلمام واسع 

  .بالفقھ

                                                           

  ).١٦/٩٤(أورده السخاوي في المبسوط ) ١(
  ).٨/١٧٢(المبدع ) ٢(
 ).٦/٢٢٧(األم ) ٣(
  .)٦/٢٦٠( نھایة األرب )٤(
  ).٢٥٣(م السلطانیة ألبي یعلىاألحكا) ٥(
 .)٨/٢٦٤( شرح البخاري البن بطال )٦(
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وینبغي لكاتب القاضي أن یتولى عقد المقاالت : (وفي ھذا یقول أبو الولید الباجي
المتصرفة بین یدي القاضي، ویترك التطویل واإلكثار ویقصد اإلیجاز واالختصار في تقیید 

، كما أن العدالة تجعلھ من أھل المروءة واألمانة فال یعبث بنصوص األحكام، "المقاالت
ذا احتاج إلیھا، والیقظة تجعل فضًال عن أن عدالتھ تمكن القاضي من االستعانة بشھادتھ إ

  .)١()التغریر بھ أمرًا عسیرًا

، یشترط في كاتب الحكم أن یكون حًرا بالًغا عاقًلا غیر أصم (:وفي جواھر العقود
  . )٢()وال بھ آفة من اآلفات عدًال عفیًفا وال أعمى

ا وال یجعل كاتب الحكم صبًیا وال عبًدا وال مدبًرا وال مكاتًب: (وفي معین الحكام
أن یكون كاتبھ عدًال فقیًھا یكتب بین یدیھ ثم : وقال...،وال محدوًدا في قذف وال ذمًیا

ویقعد حیث یرى ما یكتب؛ ألنھ أنفى للتھمة والتخلیط؛ ألنھ ربما یخدع ...ینظر ھو فیھ 
ویكتب ما جرى في ، بالرشوة فیزید أو ینقص فیما یكتب فیؤدي إلى إبطال حقوق الناس

 واإلنكار وقیام البینة الحتمال أن یقع االختالف فیما جرى قبل مجلسھ من الدعوى
القضاء فتمس الحاجة إلى المراجعة إلیھ، فیكتب بحضرة الخصمین لكي ال یتھم 
بتغریر، ویقرأ ما كتب على الشاھدین، فإن كان فیھ خالف أخبراه بھ، ثم ینظر فیھ 

  .)٣()دي بذلكالقاضي فإن كان كما جرى وقع بخطھ أسفل الكتاب شھدا عن

مع م�ا فی�ھ م�ن إعان�ة     ، وبھذا یتضح أھمیة ھذا المنصب وتأثیره في سیر العملیة القضائیة       

 .   للقاضي

                                                           

  ).١٩٥( فصول األحكام ) ١(
 .)٣/٥٠١(وشرح منتھى اإلرادات ، )٧/٢٦٩(شرح الزركشي : وینظر، )٢/٣٥٨ ()٢(
   .)١/١٦(معین الحكام:  انظر)٣(
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  املبحث الرابع

  نسيان القاضي ما يف ديوانه

من المسائل المھمة التي تتعلق بدیوان القاضي وتطرأ علیھ أن ینسى القاضي ما 
 في السجل وینسى الحادثة فھل لھ أن أو یكتب شیئا، في دیوانھ من شھادة الشھود

  :یقضي بما یجده أم ال؟ اختلف العلماء في ھذه المسألة على قولین

، )٢(والمالكیة، )١(قول الجمھور من الحنفیة،  أنھ ال یقضي بھ:القول األول
  .)٤(والحنابلة ، )٣(والشافعیة

، )٦(كیة وقول عند المال، )٥(وھو قول الصاحبان،  أنھ یقضي بھ:القول الثاني
  .)٧(والحنابلة 

  :أدلة القول األول

  : استدل أصحاب ھذا القول بأدلة منھا

    M Ç Æ Å Ä Ã Â ÁL  :قولھ تعالى
)٨( .    

  .  أن ما ال یذكره  وال ُشھد عنده بھ لیس لھ بھ علم:وجھ الداللة

 . )٩(وألنھ ال یؤمن أن یكون قد زور على ختمھ وخطھ

                                                           

  ).٧/٣٨٧(وفتح القدیر البن الھمام ، )٣/٥١(كشف األسرار : انظر) ١(
 ).١/١٦٥(والبھجة شرح التحفة ، )٤٣(تبصرة الحكام : نظرا) ٢(
  ).٦/٢٩٧(ومغني المحتاج ، )١٣/١٢٣(والبیان ، )٦/٢٣٢(األم : انظر) ٣(
  ).٣/٥٣٤(وشرح منتھى اإلرادات ، )٦/٣٥٦(وكشاف القناع ، )٢/٢١١(المحرر : انظر) ٤(
 ).٥/٤٧٠(والدر المختار ، )١٦/٩٢(المبسوط : انظر) ٥(
وشرح میارة على تحفة الحكام ، )٨/٤٦٨(ومنح الجلیل ، )١٠/١٥٨(لذخیرة ا:  انظر) ٦(

)١/٦٣.(  
  ).١٧٣( والطرق الحكمیة ، )١٠/٦٧(المغني : انظر) ٧(
 ).٣٦(سورة اإلسراء آیة) ٨(
 .)١٣/١٢٣(البیان و، )٢/٨٧(أدب القاضي للماوردي ) ٩(
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  : ومن النظر

شھادة، وتنفیذ القضاء، ال یكون إال بعلم، والخط یشبھ الخط أن الروایة، وال  - أ
شبًھا ال یمكن التمییز بینھما، فبصورة الخط ال یستفید علًما من غیر تذكر؛ بل یقع بالبناء 
علیھ ضرب شبھة یمكن االحتراز عنھا بالجد في الحفظ فال ُیلغو اعتبار تلك الشبھة 

 دین من األدیان إال بالبناء على الصور دون بنسیان یكون بالتقصیر في الحفظ، وما فسد
  .)١(المعاني

أنھ حكم حاكم لم یعلمھ فلم یجز إنفاذه إال ببینة كحكم غیره؛ وألنھ یجوز أن   - ب
 .)٢(یزور علیھ وعلى خطھ وختمھ والخط یشبھ الخط

  :أدلة القول الثاني

  :  استدل أصحاب ھذا القول بأدلة منھا

ن یحفظ كل حادثة ولھذا یكتب، وإنما یحصل أن القاضي لكثرة اشتغالھ یعجز أ  - أ
المقصود بالكتاب إذا جاز لھ أن یعتمد على الكتاب عند النسیان فإن اآلدمي لیس في وسعھ 

أال ترى إلى ما ذكر اهللا تعالى في حق من ھو معصوم فقال اهللا ، التحرز عند النسیان
اإلنسان إنسانا؛ ألنھ  وفي تخصیصھ بذلك بیان أن غیره ینسى وسمي ،)٣(ڭۇچ چڭ :تعالى

 فلو لم یجز لھ االعتماد على كتابھ )٤(چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ: ینسى قال اهللا تعالى
عند نسیانھ أدى إلى الحرج والحرج مدفوع ثم ما كان في قمطرة تحت في قمطرة تحت 

  . )٥(خاتمھ فالظاھر أنھ حق، وإن لم یصل إلیھ ید معتبرة وال زائدة فیھ
ن االحتیاط بالخط والختم والحفظ غایة ما في وسعھ، فلو لم  أنھ قد فعل م  - ب

، یعمل علیھ لتاھت بھ الحقوق، و لبطلت بھ األحكام، ولما احتاج إلى ما فعلھ من االحتیاط
 . )٦(أن العمل بھ مستفیض واإلنكار فیھ مرتفع: ومنھا

                                                           

 ).٣/٥٢(كشف األسرار : انظر) ١(
 .)١١/٤٦٢(الشرح الكبیر البن أبي عمر و، )١٠/٦٧( المغني :انظر) ٢(
 ).٦(سورة األعلى آیة رقم ) ٣(
 ).١١٥(سورة طھ آیة رقم ) ٤(
 ).٤/٢١٤(تبیین الحقائق : انظر) ٥(
 ).١٦/٢٠٦(الحاوي الكبیر ) ٦(
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،  الشریعةوالقول الثاني ھو الراجح في نظري؛ لما فیھ من التیسیر  الموافق لسماحة
وینبغي : (وقال الخرشي، )١()وعلیھ العمل: (قال المرداوي،  وھو اختیار جمع من المحققین

العمل بھ خصوًصا في تلك األزمنة التي كثر فیھا شغل البال، وكثرة النسیان من كثرة الھموم، 
  .)٢()وإال ضاعت الحقوق

الحدیث قاطبة على وید لذلك إجماع أھل : (قال ابن القیم مبیًنا حجة ھذا القول
ولو لم یعتمد على ذلك لضاع اإلسالم ... اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده،

 إال - بعد كتاب اهللا -  فلیس بأیدي الناس -  صلى اهللا علیھ وسلم - الیوم، وسنة رسول اهللا 
االعتماد فیھا على النسخ، وقد كان : ھذه النسخ الموجودة من السنن، وكذلك كتب الفقھ

وتقوم بھا حجتھ،  یبعث كتبھ إلى الملوك وغیرھم، - صلى اهللا علیھ وسلم - ول اهللا رس
 صلى اهللا - ولم یكن یشافھ رسوًال بكتابھ بمضمونھ قط، وال جرى ھذا في مدة حیاتھ 

 بل یدفع الكتاب مختوما، ویأمره بدفعھ إلى المكتوب إلیھ، وھذا معلوم - علیھ وسلم 
  .)٣()بالضرورة ألھل العلم بسیرتھ وأیامھ

                                                           

 .)١١/٣٠٧( اإلنصاف )١(
 .)٧/٢٠٧( شرح الخرشي على مختصر خلیل )٢(
 ) .١٧٤(الطرق الحكمیة ) ٣(
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  املبحث اخلامس

  لهما جيده القاضي يف ديوان القاضي قب

  .  )١(قبلھ عندما یسند للقاضي تولي القضاء فإنھ یستحب أن ُیسلم لھ دیوان القاضي
أو نحو ذلك فإنھ ، وعلیھ فإن ما یجده في دیوان غیره ممن تقدمھ من إقرار أو بینة

: قال ابن السمناني، وحكي اإلجماع على ذلك، ال یعمل بھ، ویلزمھ أن یستأنف الحكم
  .)٢()غیر مشھود بھ عندهوھذا ال خالف فیھ؛ ألنھ (

إذا عزل القاضي أو مات وقد شھد الشھود عند المعزول أو المیت  (:وفي المدونة
وأثبت ذلك في دیوانھ ثم ولي غیره فھل ینظر ھذا الذي ولي القضاء في شيء من ذلك 

ال یجیز شیئا من ذلك إال أن تقوم علیھ بینة، فإن لم تقم علیھ بینة لم یجز : ویجیزه، قال
  .)٣()ئا من ذلك وأمرھم القاضي المستجد أن یعیدوا شھادتھمشی

وما وجد في دیوان القاضي بعد عزلھ من شھادة أو قضاء غیر  (:قال الشافعي
  .)٤()مشھود علیھ لم یقبل

  : واستدل الجمھور على ذلك بعدة أدلة منھا
ما ال أنھ إذا كان ال یجوز للمرء أن یشھد بما ال یعلم فلئال یجوز لھ أن یقضي ب -١

 . )٥( M» ¼  À ¿ ¾½L :واألصل فیھ قولھ تعالى، یعلمھ أولى

نعم  : قولھ صلى اهللا علیھ وسلم للشاھد في الحدیث ھل ترى الشمس؟ قال -٢
 . )٦(»على مثلھا فاشھد أودع«

أن القاضي الثاني ال یعلم حقیقة شيء من ذلك، فال بد من طریق یقع العلم لھ  -٣
دوا أنھ قضى بھ، وھو یومئذ قاض لجواز أنھ قضى بھ بحقیقة تلك البینة، ویشرط أن یشھ

 .)٧(بعد العزل، وقضاؤه بعد العزل باطل
أن ما یوجد في الدیوان ال داللة فیھ على أنھ قد ُقضى بھ إذ ال یمتنع أن  -٤

  .)٨(وأن یزور علیھ، یوضع في دیوانھ مالم یقض بھ

                                                           

  ).٧/٢٦٤(قدیر البن الھمام فتح ال: انظر) ١(
ونقل اإلجماع في الموسوعة الفقھیة ، )٣١٨- ١/٣١٧(روضة القضاة وطریق النجاة : انظر(٢) 

واألم ، )٦/١٠٦(ومواھب الجلیل ، )١٠/١٣١(والذخیرة ، )١٦/٩٣(المبسوط : وینظر) ٢٤/١٩٨(
)٦/٢٣٢.(  

 ).٤/١٤(المدونة ) ٣(
 ).٦/٢٣٣(األم ) ٤(
 ).٨٦(قم سورة الزخرف آیة ر) ٥(
قال ابن حجر في التلخیص ، )١٠٤٦٩(برقم) ١٣/٣٤٩(أخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان) ٦(

  .في إسناده ضعیف ): ٤/٤٧٩(
   .)٨/٧٠( المحیط البرھاني )٧(
 ).٥/٤٠(شرح مختصر الطحاوي ) ٨(
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  املبحث السادس

  حكم شهادة كاتب القاضي

  . كاتب القاضي واعتبارھا)٣( على قبول شھادة)٢( والمالكیة،)١(نص علماء الحنفیة

عزل عن الكتابة ، تجوز شھادة كاتب القاضي في قضاء كتبھ بیده: ( قال سحنون
  .)٤()أو لم یعزل

ینبغي أن یكون الكاتب عاقًلا فطًنا مقبول الشھادة، ھذا قول كافة : ( قال ابن الملقن
  . )٥()الفقھاء

عتبار قبول شھادة الكاتب واعتبارھا إذا توفرت فیھ والشك أن األصل یقوي ا

M [ Z Y :قال تعالى، شروط الشھادة وانتفت عنھ الموانع المعتبرة

\] g f e d c b a  ̀ _  ̂L 
: وقولھ تعالى، )٦(

M ̂ ] \ [ Z Y XL 
فعموم ھذه اآلیات یقتضي قبول من ، )٧(

  .-واهللا أعلم–تتوفر فیھ شروط الشھادة 

                                                           

  ).١٦/٩٤(المبسوط : انظر) ١(
لم أقف بعد البحث على قول ، )٣٤٩(وتبصرة الحكام ، )٢/٨٩٩(الكافي البن عبد البر : انظر) ٢(

  .الشافعیة والحنابلة في المسألة
: انظر، واإلدراك، والعلم، المعاینة والحضور: الشھادة في اللغة تطلق على معاني متعددة منھا) ٣(

  ).٣٢٤(المصباح المنیر 
الروض : انظر. أو شھدت، اإلخبار بما علمھ بلفظ أشھد: وفي االصطالح لھا عدة تعریفات منھا

 ).  ٧١٩(المربع 
 ).٨/٧٠(النوادر والزیادات : انظر) ٤(
 ).٣٢/٥٦١( التوضیح لشرح الجامع الصحیح )٥(
 ).٢٨٢(سورة البقرة آیة رقم ) ٦(
 ) .٢(سورة الطالق آیة رقم ) ٧(
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  اخلامتة

  في البدء والختام، والصالة والسالم على خیر الخلف نبینا محمد صلى اهللالحمد هللا
  :علیھ وعلى آلھ وصحبھ الكرام وبعد

ففي خاتمة ھذا البحث یمكن إجمال النتائج التي یمكن رصدھا من خالل ما سبق 
  :في النقاط اآلتیة

ح أن والصحی، ولھ عدة إطالقات، الدیوان في اللغة بكسر الدال على المشھور -١
 .لفظة الدیوان عربیة

على اختالف ، الدیوان في االصطالح عبارة عن أماكن إدارة شئون الدولة -٢
فھو ، وعلى السجالت والقوانین التي تضبط أعمالھا، وكذلك القائمین بالعمل فیھا، أنواعھا

 .بھذا المفھوم یشمل جمیع مرافق الدولة
 . ذكر العلماء عدة أسباب في تسمیة الدیوان -٣
والصحیح أنھ ، ھور أن الدواوین نشأت في عھد عمر رضي اهللا عنھ المش -٤

وإنما توسعت واشتھرت وتم ، وأبي بكر، وجدت قبلھ في عھد النبي صلى اهللا علیھ وسلم
 .العمل بھا بشكل دائم ومنظم في عھد عمر رضي اهللا عنھ

، السبب في اتخاذ عمر رضي اهللا عنھ للدواوین توسع الفتوحات اإلسالمیة -٥
 .ت إیرادات الدولة وتعدد مصادرھا وكثر

،  ظھرت نواة الدواوین بمفھومھا الشامل في عھد الخلفاء الراشدین -٦
وكثر استعمالھا ونضجت بشكل ، واستحدثت بعض الدواوین في عھد الدولة األمویة

وحاجة ، وتطور النظم، موسع في الدولة العباسیة نظرا التساع رقعة الدولة اإلسالمیة
 وترتیب شئون المجتمع والدولة اإلسالمیة بما یكفل االستقرار واالزدھار الدولة لتقنین
 .في الجوانب

استمر عمل المسلمون بالدواوین في العصور المتعاقبة والدول المتتالیة حتى  -٧
 . عصرنا الحاضر

ومع تطور الدولة اإلسالمیة ، كانت الدواوین في بدایة أمرھا بغیر العربیة -٨
 .وثبین مكانتھا، لضمان سیادة الدولة،  الدواوینوتقدمھا النظم تم تعریب

عبارة عن الدفتر الذي یكتب فیھ القاضي جمیع ما یتعلق : الدیوان القضائي -٩
 .بالقضاء وجلسات الحكم

، واإلثباتات، والصكوك، یحتوي الدیوان القضائي على الحجج والسجالت -١٠
 .طھونحو ذلك مما یحتاج إلى ضب، والوكاالت، والمحاضر، والكفاالت

ألھمیة ھذا المنصب استحب العلماء أن یكون ، من أھم أعوان القاضي كاتبھ -١١
 .الكاتب متصفا بعدة آداب وشروط 

أو ، من المسائل التي تتعلق بدیوان القضاء أن ینسى القاضي ما في دیوانھ -١٢
ینسى الحادثة التي تتعلق بالحكم فھل لھ أن یحكم بما یجده في دیوانھ أم ال؟ الصحیح جواز 
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واألصل أن القاضي ال یثبت في الدیوان إال ما یتحقق ، ك؛ ألن ھذه الكتابة تقوم بھا الحجةذل
 .فیھ من جمیع الجوانب

 ألنھ من ،ما یجده القاضي في دیوان من سبقھ من إقرار أو بینات ال یحكم بھ -١٣
 .شھادة المرء بما ال یعلم

 .تجوز شھادة كاتب القاضي عند الحاجة إلى ذلك -١٤

  : التوصیات

 .صي باالھتمام بمثل ھذه المواضیع التاریخیةأو -١
وأثرھا في ، وتاریخھا، دراسة بعض الدواوین على وجھ الخصوص نشأتھا -٢

 . بناء الدولة اإلسالمیة 
 .االھتمام بالدراسات القضائیة التي لھا جوانب تاریخیة -٣

وص�لى اهللا وس�لم عل�ى       ، وآخر دعوانا أن الحم�د هللا رب الع�المین        
.كثی����������������������������رًا س����������������������������یدنا وس����������������������������لم ت����������������������������سلیما   
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  ثبت المصادر والمراجع

، أبو عبد اهللا، اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح میارة .١
: الناشر، )ھـ١٠٧٢: المتوفى(محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، میارة 

 .المعرفة دار
القاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن ، األحكام السلطانیة للفراء .٢

محمد : صححھ وعلق علیھ، )ھـ٤٥٨: المتوفى(راء بن خلف ابن الف محمد
 . بیروت، لبنان-دار الكتب العلمیة : الناشر، حامد الفقي

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري ، األحكام السلطانیة .٣
 –دار الحدیث : الناشر، )ھـ٤٥٠: المتوفى(البغدادي، الشھیر بالماوردي 

 .القاھرة
 محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري القاضي، أحكام القرآن .٤

راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق ، )ھـ٥٤٣: المتوفى(االشبیلي المالكي 
 .القادر عطا محمد عبد: علیھ

/ ت) ه٤٥٠(أدب القاضي ألبي الحسن علي بن حبیب الماوردي المتوفى  .٥
ولى الطبعة األ، الناشر العاتك لصناعة الكتاب، محیي ھالل السرحان

 .ھـ١٤٣٥
نسخھ ، )ھـ٣٣٥: المتوفى(أبو بكر محمد بن یحي الصولي ، أدب الكتاب .٦

ونظر فیھ عالمة ، محمد بھحة األثري: وعنى بتصحیحھ وتعلیق حواشیھ
 .السید محمود شكري اآللوسي: العراق

مجمع البحوث ، األزھر وأثرة في النھضة األدبیة للدكتور محمد كامل الفقي .٧
 .ھـ١٤٠٣، اإلسالمیة

زین الدین بن إبراھیم بن ، اَألشباه والّنظائر على مذھب َأبي حنیفة النعمان .٨
وضع حواشیھ ، )ھـ٩٧٠: المتوفى(محمد، المعروف بابن نجیم المصري 

دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر، الشیخ زكریا عمیرات: وخرج أحادیثھ
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩األولى، : الطبعة،  لبنان–

 .الدار المصریة الحدیثة ، ة عبد الغني بسیونيأصول علم اإلدار .٩
 أحمد تقي الدین أبو العباس، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم .١٠

بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة 
ناصر عبد الكریم : المحقق، )ھـ٧٢٨: المتوفى(، الحراني الحنبلي الدمشقي

ھـ ١٤١٩السابعة، : الطبعة، دار عالم الكتب، بیروت، لبنان: الناشر، عقلال
 .م١٩٩٩ -

الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس ، االقتضاب شرح أدب الكتاب األم .١١
بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي 

 یروت ب–دار المعرفة : الناشر، )ھـ٢٠٤: المتوفى(القرشي المكي 
أحمد بن ، إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتاع .١٢

بن عبد القادر، أبو العباس الحسیني العبیدي، تقي الدین المقریزي  علي
دار الكتب : الناشر، محمد عبد الحمید النمیسي: المحقق، )ھـ٨٤٥: المتوفى(
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 .م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة،  بیروت–العلمیة 
أبو أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد اهللا ، األموال البن زنجویھ .١٣

: تحقیق الدكتور، )ھـ٢٥١: المتوفى(الخرساني المعروف بابن زنجویھ 
مركز : الناشر،  بجامعة الملك سعود-شاكر ذیب فیاض األستاذ المساعد 

 .الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، السعودیة 
بن  رفة الراجح من الخالف لعالء الدین أبي الحسن علياإلنصاف في مع .١٤

دار الكتب ) ھـ٨٨٥/ ت(سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
 .ھـ١٤١٨، ١/ط، العلمیة

أبو عروبة الحسین بن محمد بن أبي معشر مودود السَُّلمي ، األوائل .١٥
برین مشعل بن باني الج: المحقق، )ھـ٣١٨: المتوفى(الَجَزري الحرَّاني 

األولى، : الطبعة، بیروت/  لبنان -حزم  دار ابن: الناشر، المطیري
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤

، بھجة المحافل وبغیة األماثل في تلخیص المعجزات والسیر والشمائل .١٦
: المتوفى(یحیى بن أبى بكر بن محمد بن یحیى العامري الحرضي 

 . بیروت–دار صادر : الناشر، )ھـ٨٩٣
 علي، علي بن عبد السالم بن، ))شرح تحفة الحكام ((البھجة في شرح التحفة .١٧

محمد : ضبطھ وصححھ: المحقق، )ھـ١٢٥٨: المتوفى(الحسن التُُّسولي  أبو
: الطبعة، بیروت/  لبنان -دار الكتب العلمیة : الناشر، عبد القادر شاھین

 .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨األولى، 
 سالم حیى بن أبي الخیر بنالبیان في مذھب اإلمام الشافعي لإلمام أبي الحسین ی .١٨

دار ، تحقیق قاسم محمد النوري، )ھـ٥٥٨/ ت(العمراني الیمني الشافعي 
 . ھـ١٤٢١، ١/المنھاج ط

 محّمد بن محّمد بن عبد الرزّاق: تاج العروس من جواھر القاموس المؤلف .١٩
) ھـ١٢٠٥: المتوفى(الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي  الحسیني، أبو

 .دار الھدایة : من المحققین الناشرمجموعة : المحقق
تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن  .٢٠

تحقیق عمر ) ھـ٧٤٨/ ت(شمس الدین الذھبي ، أحمد بن عثمان بن َقاْیماز
 .ھـ١٤١٣، ٢/ ط، دار  العربي، بیروت، عبد السالم التدمري

 .دار مكتبة الحیاة، انتألیف جرجي زی، تاریخ التمدن اإلسالمي .٢١
المتوفى ، عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي، تاریخ الخلفاء السیوطي .٢٢

الطبعة ، نشر مكتبة مصطفى الباز، حمدي الدمرداش/ ت، )ھـ٩١١(
 .ھـ١٤٢٥األولى 

محمد بن ، تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري= تاریخ الطبري  .٢٣
: المتوفى(بو جعفر الطبري جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أ

 . بیروت–دار التراث : الناشر، )ھـ٣١٠
بن عبیدة بن ریطة ) واسمھ زید(عمر بن شبة ، تاریخ المدینة البن شبة .٢٤

، فھیم محمد شلتوت: حققھ، )ھـ٢٦٢: المتوفى(النمیري البصري، أبو زید 
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 .ھـ١٣٩٩: عام النشر،  جدة–السید حبیب محمود أحمد : طبع على نفقة
دار ، خ النظم والحضارة اإلسالمیة تألیف الدكتورة فتحیة عبدالفتاحتاری .٢٥

 .ھـ ١٤٣٣الطبعة األولى، المسیرة للنشر والتوزیع
بن محمد،  إبراھیم بن علي، تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام .٢٦

مكتبة الكلیات : الناشر، )ھـ٧٩٩: المتوفى(ابن فرحون، برھان الدین الیعمري 
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦األولى، : الطبعة، ةاألزھری

بن  مع حاشیة الشلبي لعثمان بن علي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق .٢٧
والحاشیة لشھاب الدین ، ) ھـ٧٤٣/ ت(محجن فخر الدین الزیلعي الحنفي 

أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشلبي 
، ١/ط،  بوالق، القاھرة-المطبعة الكبرى األمیریة ، ) ھـ١٠٢١/ت(

 .ھـ١٣١٣
أبو علي أحمد بن محمد بن یعقوب مسكویھ ، تجارب األمم وتعاقب الھمم .٢٨

، سروش، طھران: الناشر، أبو القاسم إمامي: المحقق، )ھـ٤٢١: المتوفى(
 .م٢٠٠٠الثانیة، : الطبعة

أبو عبد اهللا، محمد بن إبراھیم بن ، تحریر األحكام في تدبیر أھل اإلسالم .٢٩
: المتوفى(هللا بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدین ا سعد

الشیخ عبد اهللا بن زید آل محمود، تحقیق : قدم لھ: المحقق، )ھـ٧٣٣
دار الثقافة بتفویض من : الناشر، المنعم أحمد فؤاد عبد .د: ودراسة وتعلیق

-ھـ ١٤٠٨الثالثة، : الطبعة، الدوحة/  قطر-رئاسة المحاكم الشرعیة بقطر 
 .م١٩٨٨

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ، تحریر ألفاظ التنبیھ .٣٠
الطبعة األولى ، دار القلم دمشق، عبد الغني الدقر/ ت، )ھـ٦٧٦: المتوفى(

 .ھـ١٤٠٨
إبراھیم بن علي بن أحمد بن ، تحفة الترك فیما یجب أن یعمل في الملك .٣١

، )ھـ٧٥٨: المتوفى(حنفي الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي، نجم الدین ال عبد
مكتب تحقیق : الثانیة تحقیق: الطبعة، عبد الكریم محمد مطیع الحمداوي: المحقق

 .محمد نعیم العرقُسوسي: بإشراف، التراث في مؤسسة الرسالة
تخریج الدالالت السمعیة على ما كان في عھد رسول اهللا من الحرف  .٣٢

د بن موسى والصنائع والعماالت الشرعیة علي بن محمد بن أحم
، )ھـ٧٨٩: المتوفى(مسعود، أبو الحسن ابن ذي الوزارتین، الخزاعي  ابن

،  بیروت–دار الغرب اإلسالمي : الناشر، إحسان عباس. د: المحقق
 .ھـ١٤١٩الثانیة، : الطبعة

التراتیب اإلداریة والعماالت والصناعات والمتاجر والحالة العلمیة التي  .٣٣
، سالمیة في المدینة المنورة العلمیةعلى عھد تأسیس المدنیة اإل كانت

الَحّي بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني اإلدریسي، المعروف  محمد َعْبد
، عبد اهللا الخالدي: المحقق، )ھـ١٣٨٢: المتوفى(بعبد الحي الكتاني 

 .الثانیة: الطبعة،  بیروت–دار األرقم : الناشر
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 .م٢٠١١،  السیدعاطف، التربیة اإلسالمیة أصولھا ومنھجھا ومعلمھا .٣٤
ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد = الجامع ألحكام القرآن=تفسیر القرطبي  .٣٥

تحقیق ، )ھـ٦٧١/ت(األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 
 .ھـ١٤٢١، ٣/ ط، دار  العربي، عبدالرزاق المھدي

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب ، النكت والعیون= تفسیر الماوردي  .٣٦
السید ابن عبد : المحقق، )ھـ٤٥٠: المتوفى(غدادي، الشھیر بالماوردي البصري الب

 .لبنان/  بیروت -دار الكتب العلمیة : الناشر،  بن عبد الرحیمالمقصود
التنظیم القضائي في المملكة العربیة السعودیة في ضوء الشریعة  .٣٧

 .  جامعة اإلمام، للدكتور سعود بن سعد آل دریب، اإلسالمیة
محمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور :  المؤلفتھذیب اللغة .٣٨

دار إحیاء : محمد عوض مرعب الناشر: المحقق) ھـ٣٧٠: المتوفى(
 .م٢٠٠١األولى، :  بیروت الطبعة–التراث العربي 

ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر ، التوضیح لشرح الجامع الصحیح  .٣٩
 .ه١٤٢٩عة األولى الطب، دار النوادر، )ه٨٠٤(بن علي المتوفى 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  .٤٠
: بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي، المحقق محمد: وسننھ وأیامھ، تألیف

األولى، : دار طوق النجاة، الطبعة: محمد زھیر بن ناصر الناصر، الناشر
  ھـ١٤٢٢

البن عابدین، محمد = ار على الدر المختاررد المحت=حاشیة ابن عابدین  .٤١
، )ھـ١٢٥٢/ت(أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

دار عالم الكتب ، وعلي محمد معوض، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود
 .ھـ١٤٢٣

الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي شرح مختصر المزني ألبي  .٤٢
بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر الحسن علي بن محمد بن محمد 

وعادل أحمد عبد ، تحقیق علي محمد معوض، )ھـ٤٥٠/ ت(بالماوردي 
 . ھـ١٤١٩، ١/دار الكتب العلمیة، ط، الموجود

،  تألیف األستاذ آدم متز، الحضارة اإلسالمیة في القرن الرابع الھجري .٤٣
 .ھـ١٣٨٧الطبعة الرابعة ،  ودار الكتاب العربي، مكتبة الخانجي

قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد البغدادي، ، الخراج وصناعة الكتابة .٤٤
: الطبعة، دار الرشید للنشر، بغداد: الناشر، )ھـ٣٣٧: المتوفى(الفرج  أبو

 .م١٩٨١األولى، 
دار النھضة ، دراسات في الحضارة اإلسالمیة تألیف الدكتور حسین الباشا .٤٥

 .العربیة
محمود بن إسماعیل ، القضاة واألمراءالدرة الغراء في نصیحة السالطین و .٤٦

مكتبة نزار : الناشر، )ھـ٨٤٣: المتوفى(بن إبراھیم بن میكائیل الَخْیرَبْیتي 
 . الریاض–مصطفى الباز 

الدولة العثمانیة في التاریخ اإلسالمي الحدیث تألیف الدكتور إسماعیا أحمد  .٤٧
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 .ھـ١٤٣٤الطبعة الثانیة ، دار العبیكان، یاغي
 والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي دیوان المبتدأ .٤٨

عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زید، ولي ، الشأن األكبر
، خلیل شحادة: المحقق، )ھـ٨٠٨: المتوفى(الدین الحضرمي اإلشبیلي 

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الثانیة، : الطبعة، دار الفكر، بیروت: الناشر
طبعة ، أحكامھ ونظامھ للدكتور عبداهللا محمد الحجیليالدیوان النبوي الشریف  .٤٩

 .ھـ١٤٣٠الطبعة األولى ، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة
الذخیرة ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي  .٥٠

تحقیق محمد حجي سعید أعراب محمد بو ، )ھـ٦٨٤/ت(الشھیر بالقرافي 
 .م١٩٩٤، ١/ط،  بیروت-غرب اإلسالميدار ال،  خبزة

مجلة : الناشر، محمد نغش، الرسائل الحربیة في عصر الدولة األیوبیة .٥١
 .الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة 

صالح / ت، )ه٤٩٩(على بن محمد أبو القاسم الرحبي المتوفى، روضة القضاة .٥٢
  .ھـ١٤٠٤الطبعة الثانیة ، مؤسسة الرسالة بیروت، الدین الناھي

أبو بكر محمد بن محمد ابن الولید الفھري الطرطوشي ، سراج الملوك .٥٣
 –من أوائل المطبوعات العربیة : الناشر، )ھـ٥٢٠: المتوفى(المالكي 

 .م١٨٧٢ھـ، ١٢٨٩: تاریخ النشر، مصر
ألبي عبد ، سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في األمة .٥٤

 نوح بن نجاتي بن آدم، األلباني الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج
م سنة ١٩٩٢/ ھـ ١٤١٢، ١/ ط–دار المعارف، الریاض ) ھـ١٤٢٠/ت(

 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠: النشر
أبي داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن : سنن أبي داود، تألیف .٥٥

محمد : ، المحقق)ھـ٢٧٥: المتوفى(شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني 
 . بیروت، لبنان–المكتبة العصریة، صیدا : الحمید، الناشرمحیي الدین عبد 

لمحمد بن عبد اهللا الزركشي المصري ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٥٦
، ١/دار العبیكان ط،  تحقیق الشیخ عبداهللا بن جبرین) ھـ٧٧٢/ ت(الحنبلي 
 .ھـ١٤١٣

مھدي عبید / ت، )ھـ٥٧٧(البن ھشام اللخمي المتوفى، شرح الفصیح .٥٧
 .ھـ١٤٠٩ الطبعة األولى ،جاسم

الشرح الكبیر على متن المقنع لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة  .٥٨
 .دار العربي للنشر والتوزیع) ھـ٦٨٢/ت(المقدسي الحنبلي، أبي الفرج، 

شرح صحیح البخاري لإلمام ابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  .٥٩
 .ھـ١٤٢٣، ٢/ ط،  مكتبة الرشد، راھیمتحقیق أبو تمیم یاسر بن إب) ھـ٤٤٩/ ت(

شرح مختصر الطحاوي في الفقھ الحنفي ألبي بكر الرازي الجصاص المتوفى  .٦٠
الطبعة األولى ، دار البشائر اإلسالمیة، د زینب محمد حسن فالتة/ ت) ه٣٧٠(

 . ـه١٤٣١
شرح مختصر خلیل للخرشي  لمحمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبي عبد  .٦١



 - ٥٦٣ -

 .دار الفكر للطباعة  بیروت) ھـ١١٠١/ ت(اهللا 
لمنصور بن = دقائق أولي النھى لشرح المنتھى=شرح منتھى اإلرادات  .٦٢

یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي 
مؤسسة ، تحقیق الدكتور عبداهللا بن عبدالمحسن التركي) ھـ١٠٥١/ت(

 .ھـ١٤٢١، ١/ط، الرسالة
علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي أحمد بن الحسین بن ، شعب اإلیمان .٦٣

حققھ وراجع نصوصھ ، )ھـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البیھقي 
أشرف على تحقیقھ ، الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد: وخرج أحادیثھ

 –مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفیة ببومباي : وتخریج أحادیثھ
وزیع بالریاض بالتعاون مع الدار مكتبة الرشد للنشر والت: الناشر، الھند

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣األولى، : الطبعة، السلفیة ببومباي بالھند
أحمد بن علي بن أحمد الفزاري ، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء .٦٤

دار الكتب العلمیة، : الناشر، )ھـ٨٢١: المتوفى(القلقشندي ثم القاھري 
 .بیروت

أبو نصر إسماعیل بن حماد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة المؤلف .٦٥
أحمد عبد الغفور عطار : تحقیق) ھـ٣٩٣: المتوفى(الجوھري الفارابي 

 .م١٩٨٧ -   ھـ١٤٠٧الرابعة :  بیروت الطبعة–دار العلم للمالیین : الناشر
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج ، ضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ .٦٦

أشرف ، )ھـ١٤٢٠: المتوفى(أللباني نجاتي بن آدم، األشقودري انوح بن 
 . م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦األولى، : الطبعة، زھیر الشاویش: على طبعھ

تقریب األسانید وترتیب : المقصود بالتقریب(طرح التثریب في شرح التقریب  .٦٧
أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد : المؤلف) المسانید

أحمد بن : أكملھ ابنھ) ھـ٨٠٦: المتوفى(راقي أبي بكر بن إبراھیم الع الرحمن بن
زرعة ولي   الحسین الكردي الرازیاني ثم المصري، أبوعبد الرحیم بن

 -الطبعة المصریة القدیمة : الناشر) ھـ٨٢٦: المتوفى(الدین، ابن العراقي 
دار إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التاریخ (وصورتھا دور عدة منھا 

 .)عربيالعربي، ودار الفكر ال
قیم  محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن، الطرق الحكمیة .٦٨

 . مكتبة دار البیان: الناشر، )ھـ٧٥١: المتوفى(الجوزیة 
دكتور إحسان عباس ،   دراسة في التاریخ واألدب-العرب في صقلیة  .٦٩

 ).ھـ١٤٢٤: المتوفى(
 ربھ ابن حبیب أبو عمر، شھاب الدین أحمد بن محمد بن عبد، العقد الفرید .٧٠

: الناشر، )ھـ٣٢٨: المتوفى( سالم المعروف بابن عبد ربھ األندلسي حدیر بن ابن
 .ھـ١٤٠٤األولى، : الطبعة،  بیروت–دار الكتب العلمیة 

 . تألیف عبدالوھاب القرش، العالقات الحضاریة بین المسلمین والبیزنطیین .٧١
مد بن موسى عمدة القاري شرح صحیح البخاري ألبي محمد محمود بن أح .٧٢

دار إحیاء ) ھـ٨٥٥/ ت(بن أحمد بن حسین  الحنفي بدر الدین العیني 
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 . بیروت–التراث العربي 
أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي ، عمدة الكتاب .٧٣

دار : الناشر، بسام عبد الوھاب الجابي: المحقق، )ھـ٣٣٨: المتوفى(النحوي 
 -ھـ ١٤٢٥األولى : الطبعة، الجابي للطباعة والنشر الجفان و-حزم  ابن

 .م٢٠٠٤
العنایة شرح الھدایة لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبي عبد اهللا ابن  .٧٤

دار ، )ھـ٧٨٦/ ت(الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 
 .الفكر

ذیب سنن تھ: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیم .٧٥
لمحمد أشرف بن أمیر بن علي بن ، داود وإیضاح عللھ ومشكالتھ أبي

، ٢ط،  بیروت–دار الكتب العلمیة ، )ھـ١٣٢٩/: ت(حیدر، العظیم آبادي 
 .ھـ١٤١٥

أحمد بن علي بن حجر أبو : فتح الباري شرح صحیح البخاري المؤلف .٧٦
 رقم كتبھ ١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة : الفضل العسقالني الشافعي الناشر

محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجھ وصححھ وأشرف : وأبوابھ وأحادیثھ
عبد العزیز بن عبد : محب الدین الخطیب علیھ تعلیقات العالمة: على طبعھ
 .اهللا بن باز

فتح القدیر لكمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الھمام  .٧٧
 .دار الفكر) ھـ٨٦١/ت(

: المتوفى(ن یحیى بن جابر بن داود الَبَلاُذري أحمد ب، فتوح البلدان .٧٨
  م١٩٨٨: عام النشر،  بیروت-دار ومكتبة الھالل: الناشر، )ھـ٢٧٩

، فصول األحكام وبیان ما مضى العمل علیھ العمل عند الفقھاء والحكام .٧٩
 . الباتول بن علي/ ت، ھـ٤٧٤ألبي الولید سلیمان بن خلف الباجي المتوفى 

محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي أبو الفرج ، الفھرست .٨٠
إبراھیم : المحقق، )ھـ٤٣٨: المتوفى(الشیعي المعروف بابن الندیم 

 . لبنان –دار المعرفة بیروت : الناشر، رمضان
زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر .٨١

: المتوفى(حدادي ثم المناوي القاھري تاج العارفین بن علي بن زین العابدین ال
 .١٣٥٦األولى، : الطبعة،  مصر–المكتبة التجاریة الكبرى : الناشر، )ھـ١٠٣١

: المتوفى(مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى ، القاموس المحیط .٨٢
 ).ھـ٨١٧

، د محمد عمارة، قاموس المصطلحات االقتصادیة في الحضارة اإلسالمیة .٨٣
 .ھـ١٤١٣الطبعة األولى ، وقدار الشر

القضاء اإلداري وتطبیقاتھ في المملكة العربیة السعودیة تألیف الدكتور عید  .٨٤
 .ھـ١٤٠٤الطبعة األولى ، مسعود الجھني

عزیز سوریال / ت، )ه٦٠٦(قوانین الدواوین لألسعد بن مماتي المتوفى  .٨٥
 .ھـ١٤١١الطبعة األولى ، مكتبة مدبولي، عطیة
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البر  المدینة ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبدالكافي في فقھ أھل  .٨٦
تحقیق محمد أحید ولد مادیك ، )ھـ٤٦٣/ ت(بن عاصم النمري القرطبي 

 .ھـ١٤٠٠، ٢/ مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، ط، الموریتاني
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن ، الكامل في التاریخ .٨٧

: المتوفى(د الشیباني الجزري، عز الدین ابن األثیر الكریم بن عبد الواح عبد
دار الكتاب العربي، بیروت : الناشر، عمر عبد السالم تدمري: تحقیق، )ھـ٦٣٠

 .م١٩٩٧/ ھـ ١٤١٧األولى، : الطبعة،  لبنان–
/ ت، كتاب الوزراء والكتاب ألبي عبداهللا محمد بن عبدوس الجھشیاري .٨٨

دار مصطفى ، بدالحفیظ شلبيوع، وإبراھیم األبیاري، مصطفى السقا
 .ھـ١٣٥٧، الحلبي

منصور بن یونس بن صالح الدین ابن ، كشاف القناع عن متن اإلقناع .٨٩
دار الكتب : الناشر، )ھـ١٠٥١: المتوفى(حسن ابن إدریس البھوتي الحنبلي 

 .العلمیة
لعبد العزیز بن أحمد بن محمد، ، كشف األسرار شرح أصول البزدوي .٩٠

 . اإلسالمي-دار ، )ھـ٧٣٠/ت(لحنفي عالء الدین البخاري ا
أیوب بن موسى ، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة .٩١

: المحقق، )ھـ١٠٩٤: المتوفى(الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 
 . بیروت–مؤسسة الرسالة : الناشر،  محمد المصري- عدنان درویش 

 الدین علي بن حسام الدین عالء، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال .٩٢
ابن قاضي خان القادري الشاذلي الھندي البرھانفوري ثم المدني فالمكي الشھیر 

: الناشر،  صفوة السقا-بكري حیاني : المحقق، )ھـ٩٧٥: المتوفى(بالمتقي الھندي 
 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١الطبعة الخامسة، ، مؤسسة الرسالة

أبو الفضل، جمال الدین محمد بن مكرم بن على، : لسان العرب المؤلف .٩٣
 –دار صادر : الناشر) ھـ٧١١: المتوفى(منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقى  ابن

 .ھـ١٤١٤ -الثالثة : بیروت الطبعة
أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم ، مآثر اإلنافة في معالم الخالفة .٩٤

مطبعة حكومة : ناشرال، عبد الستار أحمد فراج: المحقق،)ھـ٨٢١: المتوفى(القاھري 
 .١٩٨٥الثانیة، : الطبعة،  الكویت–الكویت 

المبدع في شرح المقنع إلبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح،  .٩٥
 .ھـ١٤٢٣طبعة ، دار عالم الكتب بالریاض) ھـ٨٨٤/ ت(إسحاق، برھان الدین  أبي

: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي : المبسوط، تألیف .٩٦
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤:  بیروت، تاریخ النشر–دار المعرفة : الناشر، )ھـ٤٨٣

رزق اهللا بن یوسف بن عبد المسیح بن ، مجاني األدب في حدائق العرب .٩٧
مطبعة اآلباء الیسوعیین، : الناشر، )ھـ١٣٤٦: المتوفى(یعقوب شیخو 

 .م١٩١٣: عام النشر، بیروت
یوسف بن ، ین عمر بن الخطابمحض الصواب في فضائل أمیر المؤمن .٩٨

 حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الھادي الصالحي، جمال الدین، ابن المبرد
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عبد العزیز بن محمد بن عبد : المحقق) .ھـ٩٠٩: المتوفى(الحنبلي 
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة النبویة، : الناشر، المحسن

 .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠األولى، : الطبعة، المملكة العربیة السعودیة
المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة ألبي المعالي  .٩٩

برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن َماَزَة البخاري 
دار الكتب ، تحقیق عبد الكریم سامي الجندي، )ھـ٦١٦/ ت(الحنفي 

 .ھـ١٤٢٤، ١/ط، العلمیة، بیروت
زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، احمختار الصح .١٠٠

: الناشر، یوسف الشیخ محمد: المحقق، )ھـ٦٦٦: المتوفى(الحنفي الرازي 
الخامسة، : الطبعة،  صیدا– الدار النموذجیة، بیروت -المكتبة العصریة 

 .م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠
 أحمد بن بن) بسكون الراء(أحمد بن َفرح ، مختصر خالفیات البیھقي .١٠١

محمد بن فرح اللَّخمى اإلشبیلى، نزیل دمشق، أبو العباس، شھاب الدین 
، ذیاب عبد الكریم ذیاب عقل. د: المحقق، )ھـ٦٩٩: المتوفى(الشافعي 

 -ھـ ١٤١٧األولى، : الطبعة، الریاض/  السعودیة -مكتبة الرشد : الناشر
 .م١٩٩٧

ه المرسي أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سید: المخصص المؤلف .١٠٢
دار إحیاء التراث : خلیل إبراھم جفال الناشر: المحقق) ھـ٤٥٨: المتوفى(

 .م١٩٩٦ھـ ١٤١٧األولى، :  بیروت الطبعة–العربي 
/ ت(المدونة لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني  .١٠٣

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥، ١/ط، دار الكتب العلمیة، وایة سحنون، )ھـ١٧٩
عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین ، م اللغة وأنواعھاالمزھر في علو .١٠٤

دار : الناشر، فؤاد علي منصور: المحقق، )ھـ٩١١: المتوفى(السیوطي 
 .م١٩٩٨ھـ ١٤١٨األولى، : الطبعة،  بیروت–الكتب العلمیة 

المسالك والممالك ألبي اسحاق إبراھیم بن محمد الفارسي االصطخري،  .١٠٥
 . م٢٠٠٤: عام النشر، دار صادر، بیروت) ھـ٣٤٦/ ت(المعروف بالكرخي 

المسالك والممالك ألبي عبید عبد اهللا بن عبد العزیز بن محمد البكري  .١٠٦
 .م١٩٩٢: عام النشر، دار الغرب اإلسالمي) ھـ٤٨٧/ ت(األندلسي

خرداذبة  أبو القاسم عبید اهللا بن عبد اهللا المعروف بابن، المسالك والممالك .١٠٧
: عام النشر، دار صادر أفست لیدن، بیروت: شرالنا، )ھـ٢٨٠نحو : المتوفى(

 .م١٨٨٩
أحمد بن محمد بن علي : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر المؤلف .١٠٨

 –المكتبة العلمیة : الناشر) ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الفیومي ثم الحموي، أبو العباس 
 .بیروت

شیبة  المصنف في األحادیث واآلثار ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي .١٠٩
 –مكتبة الرشد ، تحقیق  كمال یوسف الحوت) ھـ٢٣٥/ت(الكوفي 
 .ھـ١٤٠٩،  ١/ط، الریاض
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محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، ، المطلع على ألفاظ المقنع .١١٠
محمود األرناؤوط : المحقق، )ھـ٧٠٩: المتوفى(اهللا، شمس الدین  عبد أبو

الطبعة : الطبعة، للتوزیعمكتبة السوادي : الناشر، ویاسین محمود الخطیب
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣األولى 

مركز ، أحمد عبدالباقي، معالم الحضارة العربیة في القرن الثالث الھجري .١١١
 . ھـ١٩٩١الطبعة األولى ، دراسات الوحدة العربیة

المعجم الجامع في المصطلحات األیوبیة والمملوكیة والعثمانیة ذات  .١١٢
، تألیف الدكتور حسان حالق ، األصول العربیة والتركیة والعثمانیة

 .م١٩٩٩الطبعة األولى ، دار العلم للمالیین، وعبدالفتاح صباغ
: المتوفى(د أحمد مختار عبد الحمید عمر ، معجم اللغة العربیة المعاصرة .١١٣

األولى، : الطبعة، عالم الكتب: الناشر، بمساعدة فریق عمل) ھـ١٤٢٤
 .م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩

عاتق بن غیث بن زویر ، ي السیرة النبویةمعجم المعالم الجغرافیة ِف .١١٤
دار مكة للنشر والتوزیع، : الناشر، )ھـ٢٠١٠: المتوفى(البالدي الحربي 

 .م١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢األولى، : الطبعة، مكة المكرمة
 حامد صادق قنیبي دار النفائس -معجم لغة الفقھاء  لمحمد رواس قلعجي  .١١٥

 .م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨، ٢/ط،للطباعة والنشر والتوزیع 
، تحقیق أحمد شاكر، المعرب من الكالم األعجمي ألبي منصور الجوالیقي .١١٦

 .ھـ١٣٨٩الطبعة الثانیة ، مطبعة دار الكتب
أبو الحسن، عالء ، معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من األحكام .١١٧

: الناشر، )ھـ٨٤٤: المتوفى(الدین، علي بن خلیل الطرابلسي الحنفي 
 .الفكر دار

اج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج لشمس الدین، محمد بن مغني المحت .١١٨
، ١/ط، دار الكتب العلمیة) ھـ٩٧٧/ ت(أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

 .ھـ ١٤١٥
أبي محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن : المغني البن قدامة، تألیف .١١٩

قدامة محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن 
 .مكتبة القاھرة: ، الناشر)ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي 

المنتظم في تاریخ الملوك واألمم لعبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي  .١٢٠
القادر  تحقیق محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد) ھـ٥٩٧/ت(أبي الفرج 

 .ھـ١٤١٢،  ١/دار الكتب العلمیة، بیروت ط، عطا
یل ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد علیش، منح الجلیل شرح مختصر خل .١٢١

 .ھـ١٤٠٩تاریخ النشر ،  بیروت–دار الفكر ) ھـ١٢٩٩/ ت(المالكي 
العباس  ، أبوأحمد بن علي بن عبد القادر، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار .١٢٢

دار : الناشر، )ھـ٨٤٥: المتوفى(الحسیني العبیدي، تقي الدین المقریزي 
 .یة، بیروت الكتب العلم

مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ألبي عبد اهللا محمد بن محمد بن  .١٢٣
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عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 
 .ھـ١٤١٢، ٣/ دار الفكر ط، )ھـ٩٥٤/ ت(

الملك  أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد، المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة .١٢٤
، )ھـ٩٢٣: المتوفى(تیبي المصري، أبو العباس، شھاب الدین القسطالني الق

 . مصر-المكتبة التوفیقیة، القاھرة: الناشر
وزارة األوقاف والشؤون : صادر عن، الموسوعة الفقھیة الكویتیة .١٢٥

 . الكویت–اإلسالمیة 
: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ، الموطأ .١٢٦

مؤسسة زاید بن : الناشر، صطفى األعظميمحمد م: المحقق، )ھـ١٧٩
،  اإلمارات– أبو ظبي -سلطان آل نھیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة 

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : الطبعة
عبد یوسف بن تغري بردي بن ، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة .١٢٧

:  الناشر،)ھـ٨٧٤: المتوفى(اهللا الظاھري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدین 
 .وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر

نزھة المقلتین في أخبار الدولتین البن الطویر أبي محمد المرتضى  .١٢٨
الطبعة ، مؤسسة الریان، أیمن فؤاد سلیم/ ت، )ھـ٦١٧(عبدالسالم المتوفى

 .م١٩٩٢األولى 
 . نظام الحكم واإلدارة في عصر األیوبیین .١٢٩
صر العباسي األول رسالة علمیة لنیل شھادة الماستر نظام الدواوین في الع .١٣٠

 .ھـ١٤٣٥عام ، جامعة محمد بوضیاف الجزائر. لمجموعة من الطالبات 
: الناشر، سالم بن عبد اهللا الخلف، نظم حكم األمویین ورسومھم في األندلس .١٣١

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة 
 .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤األولى، : الطبعة، یةالسعود

، تألیف د ضیف اهللا یحیى الزھراني ، النفقات وإدارتھا في الدولة العباسیة .١٣٢
 .ھـ١٤٠٦الطبعة األولى ، مكتبة الطالب الجامعي

الدائم  أحمد بن عبد الوھاب بن محمد بن عبد، نھایة األرب في فنون األدب .١٣٣
: الناشر، )ھـ٧٣٣: المتوفى (القرشي التیمي البكري، شھاب الدین النویري

 .ھـ١٤٢٣األولى، : الطبعة، دار الكتب والوثائق القومیة، القاھرة
النوادر والزیادات على مافي المدونة من غیرھا من األمھات ألبي محمد عبداهللا  .١٣٤

األستاذ محمد األمین / ت،  )ھـ٣٨٦(بن عبد الرحمن أبي زید القیرواني المتوفى 
 .ه١٩٩٠الطبعة األولى ، سالميدار الغرب اإل، بو خبزة

الھدایة شرح بدایة المبتدي ألبي الحسن علي بن أبي بكر بن  .١٣٥
، طالل یوسف: تحقیق) ھـ٥٩٣/ت(الجلیل الرشداني المرغیناني   عبد

 .دار احیاء التراث العربي
أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد ، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان .١٣٦

، )ھـ٦٨١: المتوفى(ر ابن خلكان البرمكي اإلربلي بن إبراھیم بن أبي بك
 . بیروت–دار صادر : الناشر، إحسان عباس: المحقق
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