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ُأدرة الدامغاني ودورها يف القضاء خالل العصر العبادي


م.م حربي رمضان هالل

تأريخ القبول1212/1/3 :

تأريخ التقديم1212/2/21 :
المستخلص:

ييدؼ البحث إلى اظيار دكر اسرة آؿ دامغاني في مجاؿ القضاء ،اذ كاف ليـ

دك انر ميمان في ىذه المؤسسة الميمة مف خالؿ اشغاليـ منصب (قاضي القضاة) ام ك ازرة
العدؿ اليكـ ،فضالن عف التعريؼ بيـ مف حيث اسمائيـ ككفاءتيـ كصفاتيـ كعدليـ
كعمميـ كمحافظتيـ عمى استقالؿ ىذه المؤسسة الميمة خارج نطاؽ الصراعات كمجاؿ

التأثيرات.
الكممات المفتاحية  :القضاء  ،الكظائؼ االدارية  ،الدكلة العباسية  ،الييئة القضائية
المقدمة :
يعد القضاء مف اىـ الكظػائؼ االداريػة فػي الدكلػة العباسػية لمػا كػاف لػو مػف دكر فػي
الحفاظ عمى مكازيف العػدؿ كتنظػيـ حيػاة النػاس كمػا يقػكـ بػو مػف فػرض احكػاـ الشػريعة فػي

المجتمع كارساء دعائـ االستقرار.

كحينمػػا نتطػػرؽ الػػى النظػػاـ التسمسػػمي لمييئػػة القضػػائية فػػي العصػػر العباسػػي نجػػد اف
اعمى مراتبو منصػب قاضػي القضػاة حيػث تعاقبػت عميػو عػدد مػف االسػر مػف ضػمنيا اسػرة
ابػ ػػي عبػ ػػد اا الػ ػػدامغاني التػ ػػي لعبػ ػػت دك انر ميمػ ػػا خػ ػػالؿ فت ػ ػرة الق ػ ػرنيف الخػ ػػامس كالسػ ػػادس

اليجرييف.

تميز قضاة اسرة ابي عبػد اا الػدامغاني بػالعمـ كالعػدؿ كالكفػاءة كالن ازىػة كحيػازة الثقػة
لػػدل مؤسسػػة الخالفػػة كجميػػكر النػػاس مػػف خػػالؿ دكرىػػـ القضػػائي الفاعػػؿ طيمػػة فت ػرة اداء

فضال عف ما كانكا يكمفػكا بػو مػف اعمػاؿ اخػرل ذات ابعػاد اداريػة
عمميـ في مجاؿ القضاء
ن
كسياسية كغيرىا .كلـ يتصدل مما سبؽ ام مف الباحثيف في اظيار ىذا الدكر.

 قسـ التاريخ /كمية التربية لمبنات /جامعة المكصؿ .
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اخػتص ىػذا البحػث بالحػديث عمػى مػف تػكلى منصػب قاضػي القضػاة ابتػداء مػف ابػػي
عبد اا الدامغاني كمف ارتبط معو بنسب مف اسرتو.
ىذه االسباب دفعتني لمكتابة عف ىذه االسرة كبياف دكرىـ في مجاؿ القضػاة فقػط امػا
بقيػ ػػة ادكارىػ ػػـ فػ ػػي المجػ ػػاؿ االدارم كالسياسػ ػػي كغيرىػ ػػا فػ ػػأني ادعػ ػػك البػ ػػاحثيف المختصػ ػػيف

لد ارسػػتيا حيػػث لػػـ تنػػؿ حظيػػا مػػف البحػػث كالد ارسػػة .ىػػذا كقػػد قمػػت بتقسػػيـ بحثػػي ىػػذا الػػى
مقدمػػة ،كثالثػػة مباحػػث ،كخاتمػػة ،اذ تضػػمف المبحػػث االكؿ الجػػذكر التاريخيػػة ألس ػرة أنبػػي
عبداا الػدامغاني ،كتنػاكؿ المبحػث الثػاني التعريػؼ بقضػاة اسػرة آؿ أبػي عبػداا الػدامغاني،
امػػا المبح ػػث الثال ػػث فق ػػد تن ػػاكؿ دكرى ػػـ فػػي القض ػػاء ،كتض ػػمنت الخاتم ػػة اى ػػـ النتػػائل التػػي

تكصؿ الييا البحث أساؿ اا تعالى اف اككف قد كفقت في اعداد ىذا البحث.

المبحث األول

الجذور التاريخية السرة ابي عبد هلل الدامغاني
تنتسب اسرة اؿ دامغاني الى مدينة دامغاف

(ٔ)

كقد فتحيا عبد اا بف عامر بػف كريػز

في خالفة عثماف بف عفاف ( )سنة ٖٓ ىػ ٕٙ٘/ـ.
يرجػػع نسػػب ىػػذه االسػرة الػػى ابػػك عبػػد اا محمػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف الحسػػيف بػػف
عبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد الكىػػاب بػػف حمكيػػو الػػدامغاني الػػذم كلػػد بمدينػػة دامغػػاف يػػكـ الخمػػيس

 ٔٙرمضاف سنة ٖٜٛىػٔٓٓٚ/ـ(ٕ) .

يعد ابي عبد اا الدامغاني جد ىذه االسرة حيث كانت نشػأتو العمميػة بػدامغاف تفقػو
بيػػا ثػػـ فػػي نيسػػابكر ثػػـ بغػػداد التػػي دخميػػا سػػنة  ٜٗٔىػػ ٕٔٓٛ/ـ كىػػك يحكػػي عػػف نفسػػو
يقكؿ" :تفقيت بدامغاف عمى ابي صػال الفقيػو ثػـ قصػدت نيسػابكر فأقمػت ليػا اربعػة اشػير

(ٔ) دامغاف :بمد كبير بيف الرم كنيسابكر ىي قصبة قكمس كتشتير بالتفاح القكمسي كبيا معادف الذىب

كبينيا كبيف بسطاـ مرحمتاف كنسب الييا جماعة كافرة مف اىؿ العمـ كمنيـ قاضي القضاة ابك عبد ا محمد بف

عمي بف محمد الدامغاني .انظر ياقكت الحمكم ،شياب الديف ابي عبد اا الركمي البغدادم ،معجـ البمداف،
دار صادر (بيركت ٜٗٔٛـ).ٖٖٗ/ٕ:

(ٕ) ابف الجكزم ،الشيخ االماـ ابي الفرج عبد الرحمف بف محمد ابف عمي ،المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاالمـ،
الدار الكطنية (بغداد ٓ ٜٜٔـ)ٕٕ/ٜ :
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كصحبت ابا العالء صاعد بف محمد قاضييا ثػـ كردت بغػداد كحضػر مجمػس ابػي الحسػيف

احمد بف محمد القدكرم كابي عبد اا الحسيف بف عمي الصيمرم(*)"(ٔ).

كفي القرنيف الخػامس كالسػادس اليجػرييف تػكلي اربعػة مػف اسػرة ابػي عبػد ا الػدامغاني
منصػػب قاضػػي القضػػاة لػػدل الخمفػػاء العباسػػييف ،كمػػا تػػكلى عػػدد غيػػر قميػػؿ مػػف اف ػراد ىػػذه

االسرة القضاء في بغداد كفي المدف االخرل

)ٕ(

كسيأتي بيانيـ الحقآ في ىذا البحث.

يعػػد أبػػي عبػػد اا الػػدامغاني مػػف ابػرز قضػػاة المػػذىب الحنفػػي حيػػث انتيػػت اليػػو رئاسػػة
المػػذىب فػػي العػراؽ ،كيبػػدك اف الخمفػػاء العباسػػييف لػػـ ي ارعػكا فػػي اختيػػارىـ القضػاة اف يكػػكف

معين ػا لػػذلؾ تػػكلى القضػػاء رجػػاؿ مػػذاىبيـ الفقييػػة مختمفػػة
فقيي ػا ن
ػذىبا ن
القاضػػي ممػػف يتبػػع مػ ن
مػػابيف شػػافعية كحنفيػػة كحنابمػػة ،كقػػد اعتبػػر معظػػـ القضػػاة مػػف اس ػرة الػػدامغاني مػػف رجػػاؿ
المذىب الحنفي)ٖ(.

لقػػد اكرد لنػػا اف الجػػكزم

)ٗ(

ركايػػة تبػػيف لنػػا طبيعػػة الحيػػاة التػػي كػػاف يعيشػػيا رأس ىػػذه

االسػرة (ابػػي عبػػد اا الػػدامغاني) كجيػػكده المحمػػكدة فػػي طمبػػو لمعمػػـ بعػػد كصػػكلو الػػى بغػػداد
حيث كاف يعاني الفقر في بداية حياتو كحكػى عنػو ابػك الكفػاء بػف عقيػؿ انػو قػاؿ "كػاف لػي

مف الحرص عمى الفقو في ابتداء امرم اني كنت اخػذ المختصػرات كانػزؿ الػى دجمػة اطمػب
افيػػاء الػػدكر الشػػاطئية كالمسػػنيات فػػأنظر فػػي الجػػزء كاعيػػده كال اقػػكـ اال كقػػد حفظتػػو .كفػػي

عمي ثـ جاء بعد ىنيئة فػراش فقػاؿ قػـ معػي
احدل المرات ظير شيخ حسف الييئة قد اطمع َّ
(*) القاضي العالمة ابك عبد اا الحسيف بف عمي بف محمد الصيمرم الحنفي فأنو مف كبار الفقياء صدكقآ

كافر العقؿ تكفي في شكاؿ سنة  ٖٗٙىػ انظر ابف الجنائي ،عالء الديف بف امر اا الحميدم ،طبقات الحنفية،

دراسة كتحقيؽ د .محي ىالؿ السرحاف ،ط ٔ( بغداد ٕ٘ٓٓ ـ).ٛٚ- ٛٙ / ٕ :

(ٔ) ابف االثير ،ابي الحسف عمي بف ابي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني ت

ٖٓ ٙىػ الكامؿ في التاريخ ،راجعو كصححو محمد يكسؼ الدقاؽ ،طٗ ،دار الكتب العممية (بيركت _ ٖٕٓٓ
ـ) ،ٔٗٙ :ابف الجكزم ،المنتظـ.ٕٕ/ٜ :

)ٕ( العمي ،د .صال احمد ،معالـ بغداد االدارية كالعمرانية (دراسة تخطيطية) ،طٔ ،دار الكتب العممية

(بغدادٕٖٓٔ -ـ).ٖٔٛ-ٕٔٛ :

)ٖ( لممزيد ينظر د .صال احمد العمي ،معالـ بغداد.ٔٛ٘-ٖٔٛ :

)ٗ( إبف الجكزم المنتظـ.ٕٖ-ٕٕ / ٜ :
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فقمت معو حتى جاء بي الػى بػاب كبيػر كعميػو جماعػة حػكاش فػدخؿ بػي الػى الػدار الكبيػرة
ػي
كفييا دست مضركب ليس فييا احد فادناني منو فجمست كاذا بذلؾ الشيخ الػذم اطمػع عم َّ
قػد خػػرج فاسػػتدناني كسػػألني عػػف بمػػدم فقمػػت دامغػاف ككػػاف عمػػي قمػػيص خػػاـ كسػػخ كعميػػو

اث ػػار الحب ػػر فق ػػاؿ م ام ػػذىبؾ كعم ػػى م ػػف تقػ ػراق فقم ػػت حنف ػػي ق ػػدمت م ػػف س ػػنيف كاقػ ػ ار عم ػػى
الصميرم كابف القدكرم فقاؿ مف ايف مؤنتؾق قمت الجية لي اتمكف فييػا فقػاؿ مػاتقكؿ فػي

ػي ىاىنػا فممػا جئػت اقػكـ اخػذ
مسألة كذا مف الطالؽق كبسطني ثػـ قػاؿ تجػل كػؿ خمػيس ال َّ

قرطاس ػان ككتػػب شػػيئان كدفعػػو الػػي كقػػاؿ تعػػرض ىػػذا عم ػى مػػف فيػػو اسػػمو كخػػذ مػػا يعطيػػؾ
فاخذتو كدعكت لو فأ ِ
ت مف باب اخر غير الذم دخمت فيو كاذا عميػو رجػؿ مسػتند الػى
ُخ ْ
رج ُ
مخده فتقدمت اليو فقمت مف صاحب ىذا الدارق فقاؿ ىذا ابف المقتدر باا فقاؿ فمػا معػؾق
فقمت شل كتبو لي فقاؿ بخطو ايف كاف الكاتبق فقمت عمػى مػف ىػذاق فقػاؿ عمػى رجػؿ مػف

اىػؿ بػػاب االزج عشػر كػػارات دقيػؽ سػػيمد فػائؽ ككانػػت الكػارة تسػػاكم ثمانيػة دنػػانير ككتػػب
لػػؾ بعش ػرة دنػػانير فسػػررت كمضػػيت الػػى الرجػػؿ فأخػػذ الخػػط كدىػػش كقػػاؿ ىػػذا خػػط مكالنػػا

االميػػر فبػػادر فػػكزف الػػدنانير كقػػاؿ كيػػؼ تريػػد الػػدقيؽ جممػػة اك تفػػاريؽق فقمػػت اريػػد كػػارتيف
منيا كثمف الباقي ففعؿ فاشتريت كتبان فقيية بعشريف ككاغدا بديناريف".
اىتمامػا فػي
يظير لنا مما تقدـ اف ابػك عبػداا الػدامغاني عػاش حالػة الفقػر كلكػف لديػو
ن
الفقو كطمب العمـ عمى ايدم عمماء عصره .كاف ىذه الحادثػة كانػت بدايػة بػزكغ نجمػة عمػى

ساحة بغداد في مجاؿ القضاء كما سنرل الحقان.

امػػا فيمػػا يتعمػػؽ ببقيػػة افػراد اسػرة الػػدامغاني فػػاف معظميػػـ تفقػػو عمػػى ايػػدم مػػف سػػبقكىـ
مػػف اف ػراد االس ػرة نفسػػيا اك مػػف عممػػاء كفقيػػاء عصػػرىـ البػػارزيف حيػػث اف كالدة معظميػػـ

كانػػت فػػي بغػػداد اك جػػاءكا صػػغا ار كترب ػكا كعاش ػكا كتفقي ػكا بيػػا كسػػياتي ذكػػرىـ مفصػػال فػػي
المبحث الثاني.
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المبحث الثاني
التعريف بأسرة أبي عبداهلل الدامغاني
سػػيتـ التعريػػؼ بػػأفراد ىػػذه األس ػرة ابتػػداء مػػف أبػػك عبػػداا الػػدامغاني بكصػػفو رأس

األسرة كمف ثـ نتناكؿ بقية أفرادىا حسب كظائفيـ ممف شغؿ منصب قاضي القضاة.
 .2محمددد بددن علددي بددن محمددد بددن الحسددين بددن عبدددالملح بددن عبدددالو ا بددن حمويد

( )

أبددو

عبداهلل الدامغاني الحنفي  398د 878-د2227/م2281-م.
كلد في ليمة االثنيف الثامف مف ربيع اآلخر سنة ٖٜٛى ػ بػدامغاف كقػاؿ عػف نفسػو:

"تفقي ػػت ب ػػدامغاف عم ػػى أب ػػي ص ػػال الفقي ػػو ث ػػـ قص ػػدت نيس ػػابكر فأقم ػػت أربع ػػة أش ػػير بي ػػا

كصحبت أبك العالء صاعد بف محمد قاضييا ثـ كردت بغداد"(ٔ).

دخ ػػؿ بغ ػػداد ي ػػكـ الخمػ ػػيس  ٕٙرمض ػػاف س ػػنة ٜٗٔى ػ ػ كتفقػ ػػو عم ػػى أب ػػي عبػػػداا

الحس ػػيف ب ػػف عم ػػي الص ػػيمرم كأب ػػي الحس ػػيف أحم ػػد ب ػػف محم ػػد الق ػػدكرم

()

كس ػػمع منيم ػػا

الحػػديث كبػػرع فػػي الفقػػو كانتيػػت إليػػو رئاسػػة المػػذىب الحنفػػي كارتفػػع شػػأنو كشػػيكخو أحيػػاء
كتميز بالعقؿ الكافر كالتكاضع ،ككاف سيؿ األخالؽ فصػي العبػارة كثيػر النشػكار فػي درسػو

بيي الصكرة حسف المعاني في الػديف كالعػـ كالعقػؿ كالحمػـ ككػرـ العشػرة كالمػركءة كلػو
ككاف ّ
صػػدقات فػػي السػػر ككػػاف منصػػفان فػػي العمػػـ ككػػاف يػػكرد فػػي درسػػو مػػف المػػداعبات كالن ػكادر

( )في بعض المصادر ترد حسكبة كبعضيا حسنكيو.

(ٔ) الذىبي ،اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف (ت ٚٗٛىػ) ،سير أعالـ النبالء ،ج  ،ٔٛحققو:
شعيب األرناؤكط كمحمد نعيـ العرقسكسي ،مؤسسة الرسالة( ،بيركت.ٗٛٙ-ٗٛٗ /ٔٛ :)ٕٓٓٔ ،

( )اإلماـ المشيكر أبك الحسيف بف أبي بكر البغدادم كلد ٕٖٙىػ كتكفي سنة ٕٗٛىػ ككاف فقييان صدكقان
انتي ت إليو بالعراؽ رياسة الحنفية .انظر :االقرشي ،محي الديف أبي محمد عبدالقادر بف محمد بف محمد بف
نصراا بف سالـ بف أبي الكفاء (ت ٘ٚٚىػ) ،الجكاىر المضيئة في طبقات الحنفية ،تحقيؽ :د .عبدالفتاح محمد

الحمك ،طٕ (ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف ٖٜٜٔـ).ٕٜٗ-ٕٗٚ/ٔ:
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نظيػػر مػػا يػػكرده الشػػيخ أبػػك إسػػحاؽ الشػػيرازم فػػجذا اجتمعػػا صػػار اجتماعيمػػا نزىػػة ،ككػػاف ذا

جاللة كحشمة نظير القاضي أبك يكسؼ في زمانو(ٔ).

كقد تميز بفضمو كدينو كرياستو كنزاىتو كصدقو كثقتو(ٕ).
أصػب أبػك عبػداا الػدامغاني مػف الشػػيكد العػدكؿ عنػد قاضػي القضػاة أبػي عبػػداا

بف ماككال يكـ األربعاء ٖٔ ربيع األكؿ سنة ٔٗٗىػ(ٖ).

كحدث عنو عبدالكىاب األنماطي كعمػي طػراد الزينبػي كالحسػيف المقدسػي كآخػركف
ّ
كمػػا لػػو أصػػحاب كثيػػركف مػػف العممػػاء انتشػػركا فػػي األرض مػػنيـ أبػػك سػػعد الحسػػف بػػف داكد
المصػػرم كأبػػك طػػاىر إليػػاس بػػف ناصػػر الػػديممي كأبػػك القاسػػـ عمػػي بػػف محمػػد الرحبػػي ابػػف

السمناني كنكر اليدل الحسيف بف محمػد الزينبػي الػذم تفقػو عمػى يػد ابػي عبػداا الػدامغاني
ّ
كدرس بمشػػيد أبػػي حنيفػػة كلُقّػػب نػػكر اليػػدل كتػػكلى نقابػػة الطػػالبييف كالعباسػػييف
فبػػرع كأفتػػى ّ
فػػي عيػػد الخميفػػة المسػػتظير بػػاا العباسػػي ( ٕ٘ٔ-ٗٛٚىػ ػ ) ككػػاف مػػف تالمذتػػو ابنػػو أبػػك
الحسف الدامغاني كابف أختو أبك محمد عبيداا الدامغاني(ٗ).

مػػرض أبػػي عبػػداا الػػدامغاني يػػكـ األربعػػاء  ٔٚرجػػب ككػػاف النػػاس يعكدكنػػو إلػػى

آخػر يػكـ األربعػاء ٕٗ رجػػب فحجػب عػف النػاس الخمػػيس كالجمعػة كتػكفي ليمػة السػػبت ٕٙ
رجب سنة ٗٚٛىػ كقد بمغ الثمانيف كثالثة أشير كخمسة أياـ كغسمو أبػك الكفػاء بػف عقيػؿ
كأبك ثابت الرازم تمميذه كصػمى عميػو ابنػو أبػك الحسػف كدفػف بػداره ثػـ نقػؿ إلػى مشػيد أبػي
(ٔ) ابف الجكزم ،المنتظـ ،ٕٕ/ٜ :ابف العماد الحنبمي ،اإلماـ شياب الديف أبي الفالح عبدالحي بف أحمد بف

محمد العسكرم ،شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،تحقيؽ :عبدالقادر األرناؤكط كمحمكد األرناؤكط ،ط ٔ،

دار ابف كثير( ،بيركتٜٜٔٛ ،ـ) .ٖٖٗ /٘ :ابف األثير ،الكامؿ .ٖٕٓ/ٛ :ابف كثير،ابك الفداء الحافظ

الدمشقي تٗ ٚٚىػ البداية كالنياية مكتبة المعارؼ(بيركت ٜٜٔٔـ) .ٕٜٔ/ٕٔ :الذىبي ،سير أعالـ النبالء:

.ٗٛٚ-ٗٛٙ/ٔٛ

(ٕ) سبط بف الجكزم ،شمس الديف بف المظفر يكسؼ بف قزأكغمي بف عبداا ٗ٘ٙىػ مرآة الزماف في تكاريخ
األعياف ،تحقيؽ :محمد أنس الحسف ككامؿ محمد الخراط ،ط ٔ ،الرسالة العالمية( ،دمشؽٕٖٓٔ ،ـ):

.ٖٗٓ-ٕٗٓ/ٜٔ

(ٖ) ابف الجكزم ،المنتظـ .ٕٖ/ٜ :الذىبي ،سير أعالـ النبالء.ٗٛٙ/ٔٛ :

(ٗ) ابف كثير ،البداية كالنياية .٘٘ٙ/ٕ :الذىبي ،سير أعالـ النبالء.ٗٛ٘ /ٔٛ :
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حنيفػػة كقػػد اسػػتمرت كاليتػػو عمػػى القضػػاء ٖٓ عامػان فػػي أحسػػف سػػيرة كغايػػة األمانػػة كالديانػػة
ككػ ػػاف الخميفػ ػػة القػ ػػائـ بػ ػػأمر اا(ٕٕٗ ٗٙٚ-ىػ ػ ػ ) يكرمػ ػػو كالسػ ػػمطاف السػ ػػمجكقي طغرلبػ ػػؾ

(٘ ٗ٘٘-ٖٛىػ ٖٔٓٙ-ٜٜ٘/ـ)يعظمو(ٔ).

كيب ػػدك أف كفاءت ػػو كعمم ػػو الغزي ػػر دف ػػع بع ػػض عمم ػػاء عصػ ػره حت ػػى م ػػف الم ػػذاىب

األخ ػػرل أف يش ػػيدكا بحق ػػو حي ػػث ق ػػاؿ اب ػػف عقي ػػؿ الحنبم ػػي "كم ػػف مش ػػايخي الط ػػكد الش ػػامخ
كالجب ػػؿ ال ارس ػػخ قاض ػػي القض ػػاة أب ػػك عب ػػداا ال ػػدامغاني حض ػػرت مج ػػالس درس ػػو لمزي ػػادات
كالخالؼ كمجالس النظر أياـ اآلحاد سنة ٓ٘ٗىػ إلى أف تػكفي ( .)كمػا قػاؿ عنػو كػذلؾ

القاضػػي أبػػك الطيػػب طػػاىر بػػف عبػػداا الطبػػرم أحػػد أئمػػة الشػػافعية (أبػػك عبػػداا الػػدامغاني
أعرؼ بمذىب الشافعي مف كثير مف أصحابنا"(ٕ).

كم ػػا ق ػػاؿ أب ػػك الكف ػػاء ب ػػف عقي ػػؿ "م ػػا ك ػػاف يثب ػػت م ػػع قاض ػػي القض ػػاة أب ػػي عب ػػداا
الدامغاني كيشفى مف مناظرتو مف أصحاب الشافعي مثؿ أبي نصر الصباغ الذم بػرع فػي

الفقو ككاف فقيو العراؽ"(ٖ).

ككان ػػت ل ػػو من ػػاظرات م ػػع أب ػػي إس ػػحاؽ الش ػػيرازم ش ػػيخ الش ػػافعية كك ػػاف يحض ػػر
مجمسيما عممػاء كثيػركف كممػف حضػر فػي إحػدل المػرات أبػك عبػداا الصػيمرم الػذم كػاف

زعيـ الحنفية كشيخيـ(ٗ).

(ٔ) الذىبي ،سير أعالـ النبالء .ٗٛٚ/ٔٛ :ابف الجكزم ،المنتظـ .ٕٗ/ٜ :ابف األثير ،الكامؿ .ٖٕٓ/ٛ :ابف

كثير ،البداية كالنياية .ٕٜٔ/ٕٔ :اليافعي ،أبي محمد عبداا بف أسعد بف عمي بف سميماف (ت ٚٙٛىػ) ،مرآة
الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعد مف حكادث الزماف ،كضع حكاشيو خميؿ المنصكر ،ط ٔ ،دار الكتب

العممية( ،بيركت.ٜ٘/ٖ :)ٜٜٔٚ ،

(ٕ) القرشي( ،ت ٘ٚٚىػ) ،الجكاىر المضيئة .ٕٚٓ/ٖ :
(ٖ) ابف الجكزم ،المنتظـ.ٖٔ-ٕٔ/ٜ :

(ٗ) لالطالع عمى تفاصيؿ ىذه المناظرات أنظر :السبكي ،تاج الديف أبي نصر عبدالكىاب بف عمي بف
عبدالكافي ،طبقات الشافعية الكبرل ،تحقيؽ :عبدالفتاح محمد الحمك كمحمكد محمد الطناحي ،دار إحياء الكتب،

(القاىرة.ٕ٘ٔ-ٕٖٚ/ٗ :)ٜٔٔٛ ،
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اتس ػػـ قاض ػػي القض ػػاة أب ػػي عب ػػداا ال ػػدامغاني بالتكاض ػػع كى ػػك عم ػػى رأس مؤسس ػػة
القضػػاة حيػػث قػػاؿ القاضػػي أبػػك بكػػر العربػػي "أخبرنػػي جماعػػة مػػف أشػػياخ بغػػداد أف قاضػػي
القضػػاة أبػػا عبػػداا الػػدامغاني كػػاف يمشػػي فػػي المككػػب كحكلػػو القضػػاة كالعػػدكؿ فيمػػر فػػي

الركشػػف (الكػػكة) بمعنى(الشػػباؾ) فيقػػؼ عنػػده كيقػػكؿ يرحمػػؾ اا يػػا فالنػػة كنػػت حػػارس ىػػذا

الػػدرب بقػ ارريط معمكمػػة فػجذا أعػػتـ الميػػؿ جمسػػت تحػػت ىػػذا الركشػػف أدرس الميػػؿ كمػػو ككانػػت
امػرأة فػػي ركشػػنيا تغػػزؿ الميػػؿ كمػػو فػػجذا أكىمػػت كتكقفػػت فػػي الػػدرس تقػػكؿ لػػي لػػيس ىكػػذا يػػا

محمد كليس لتكقفؾ معنى قد درستو قبؿ ىذا كذا ككذا فأتذكره بيا"(ٔ).

تػػزكج قاضػػي القضػػاة أبػػك عبػػداا الػػدامغاني ابنػػة القاضػػي العالم ػة السػػمناني أبػػك
الحسػػيف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أعػػيف الحنفػػي المكلػػكد فػػي سػػمناف سػػنة

ٖٗٛىػ ،ككػاف رجػالن صػدكقان حسػف األخػالؽ كبيػر القػدر كافػر الجاللػة كقػد تػكفي فػي بغػداد

سنة ٗٗٙىػٔٓ٘ٗ/ـ(ٕ).

عمى الرغـ مػف المكانػة المرمكقػة التػي أصػب عمييػا أبػك عبػداا الػدامغاني إال أنػو

لػػـ يقػػدر لػػو الحػػل حتػػى كفاتػػو(ٖ) .كمػػا لعػػب أبػػي عبػػداا الػػدامغاني دك انر سياسػػيان ميم ػان مػػف
خالؿ مكانتو ما بيف الخالفة العباسية كالسالطيف السالجقة(ٗ).

(ٔ) القرشي ،الجكاىر المضيئة.ٕٚٔ/ٖ :

(ٕ) الذىبي ،سير أعالـ النبالء.ٖٓ٘-ٖٓٗ /ٔٛ :
(ٖ) ابف الجكزم ،المنتظـ.ٛ/ٜ :

(ٗ) لالطالع عمى ىذا الدكر راجع نادية بنت عبدالصمد عبدالكريـ مقمية ،دكر العمماء في الحياة العامة في
العراؽ خالؿ العصر السمجكقي ٜ٘ٓ-ٗٗٚىػٜٖٔٔ-ٔٓ٘٘/ـ ،دراسة سياسية حضارية ،أطركحة دكتكراه

منشكرة ،قسـ التاريخ ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية ،جامعة أـ القرلٖٔٗٙ ،ىػٕٓٔٗ/ـ ٛٛ :كما بعدىا.

ككذلؾ .سعادة ،صفية ،تطكر منصب قاضي القضاة في الفترتيف البكييية كالسمجكقية ،ط ٔ ،دار أمكاج،

(بيركت ٖٔٓ :)ٜٔٛٛ ،كما بعدىا.
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 .1علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبددالملح بدن حمويد الددامغاني ا دي
الق اة أبو الحسن ابن ا ي الق اة أبي عبداهلل الدامغاني  123-889د.
كلد في رجب سنة ٜٗٗىػ في بغداد(ٔ) .تفقػو عمػى يػد كالػده أبػي عبػداا الػدامغاني

كأخيو ككذلؾ عمى عمماء عصره حيث سمع الحديث مف القاضي أبي يعمى بف الفػراء كأبػي
بكر الخطيب كالصريفيني كابف النقكر(ٕ) ،أما عف صفاتو:
فقد اتصؼ بأنو كاف فقييان متدينان ذا مركءة كصػدقات كذا رأم كحػزـ كىيبػة كسػؤدد

ب ػػيف الن ػػاس كك ػػاف ل ػػو في ػػـ جي ػػد بالش ػػركط كالس ػػجالت كب ػػرع بالم ػػذىب الحنف ػػي كك ػػاف كثي ػػر

(ٖ)
كدرس بمسجد أبي عبػداا الجرجػاني كتػكلى االشػراؼ عمػى ديػكاف الػك ازرة لمخميفػة
الحفظ ّ .
المستظير باا كالبنو المسترشد باا في ديكانيما نظر الكزراء(ٗ).

تػػكفي قاضػػي القضػػاة أبػػك الحسػػف الػػدامغاني فػػي بغػػداد ليمػػة األحػػد ٗٔ محػػرـ سػػنة
ٖٔ٘ىػ كعمره ٖ ٙسنة كسػتة أشػير كصػمى عميػو ابنػو أبػك عبػداا محمػد كحضػر جنازتػو
كبار رجاؿ البالط العباسي كدفف في داره الكائف بنير القالئيف في المكضع الذم دفف فيػو

كالده ثـ نقؿ إلى مشيد أبي حنيفة(٘).

عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف ت ػػديف كح ػػزـ كص ػػدؽ كم ػػركءة القض ػػاة اال اف ذل ػػؾ ال يخم ػػك م ػػف

حدكث بعض المشاحنات كىذا ما حدث بيف قاضي القضاة أبػك الحسػف الػدامغاني مػع أبػك

(ٔ) ابف الجكزم ،المنتظـ .ٕٓٛ/ٜ :كلدل بعض المصادر كالدتو كانت ٗٗٙىػ ،انظر :ابف كثير ،البداية
كالنياية .ٔٛ٘/ٕٔ :ابف العماد الحنبمي ،شذرات الذىب.ٙٙ/ٙ :

(ٕ )الذىبي العبر .ٗٓٔ/ٕ:

(ٖ) ابف الجكزم ،المنتظـ .ٕٜٓ-ٕٓٛ/ٜ :الذىبي ،العبر .ٗٓٔ/ٕ :القرشي ،الجكاىر المضيئة.ٜٜ٘/ٕ :
الصفدم ،صالح الديف خميؿ بف أيبؾ ،الكافي بالكفيات ،تحقيؽ كاعتناء :أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ،ط

ٔ ،دار إحياء التراث العربي( ،بيركتٕٓٓٓ ،ـ) .ٖٗ /ٚ :ابف العماد الحنبمي ،شذرات الذىب.ٙٙ/ٙ :
(ٗ) القرشي ،الجكاىر المضيئة.ٙٓٓ-ٜٜ٘/ٕ :

(٘) ابف الجكزم ،المنتظـ .ٕٕٔ/ٜ :القرشي ،الجكاىر المضيئة .ٙٓٓ/ٕ :ابف األثير ،الكامؿ .ٜٔٗ/ٜ :ابف
كثير ،البداية كالنياية.ٔٛ٘/ٕ :
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بكػػر الشاشػػي كس ػػرعاف مػػا ت ػػدخؿ الخميفػػة المسػػتظير ب ػػاا بينيمػػا كاعت ػػذر أحػػدىما ل خ ػػر

كعانؽ أحدىما اآلخر كجمسا يتحدثاف طكيالن في كثير مف المسائؿ(ٔ).

 .3علي بن أحمد بن علي بن محمد بدن علدي بدن الحسدن بدن عبددالملح بدن عبددالو ا بدن
حموي بن حسنوي الدامغاني -أبو الحسن بن القا ي أبي الحسين ابدن ا دي الق داة

أبي الحسن ابن ا ي الق اة أبي عبداهلل  183-123د(.)1

كلػػد سػػنة ٖٔ٘ى ػ فػػي بغػػداد كسػػمع الحػػديث عػػف أبػػي القاسػػـ ىبػػة اا بػػف الحصػػيف

كاألنمػػاطي كغيرىمػػا كقػػد كصػػؼ بأنػػو كػػاف شػػيخان مييب ػان كقػػك انر كجمػػيالن فاض ػالن عالم ػان بخيػػر

السير صائنان كامؿ العقؿ عفيفان نزييان جميؿ السػيرة محمػكد األفعػاؿ حسػف المعرفػة بالقضػاء
كاألحكاـ كريـ األخالؽ(ٖ).

كقػػد شػػيد عن ػده محمػػد بػػف ركح بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف صػػال الحػػديثي
(أبك عمي) ابف قاضي القضاة أبي طالػب حػيف كػاف أحػد الشػيكد المعػدليف حيػث شػيد عنػد

القاضي أبي الحسف عمي بف أحمد الدامغاني يكـ السبت ثاني ربيع اآلخر سنة ٘ٚٚىػ(ٗ).

ككػػذلؾ شػػيد عنػػده محمػػد بػػف الحسػػف بػػف عبػػدالجميؿ بػػف أب ػي تمػػاـ الياشػػمي (أبػػك

الفضؿ) كذلؾ يكـ الخميس ثامف محرـ سنة ٘ٚٙق(٘).

ت ػػكفي قاض ػػي القض ػػاة أب ػػك الحس ػػف ال ػػدامغاني عش ػػية الس ػػبت  ٕٛذم القعػػدة س ػػنة

ٖ٘ٛىػ كقد دفف في مقبرة الشكنيزية (كىي مقبرة تعرؼ بمقبرة اصػحاب ابػي حنيفػة تقػع فػي
الجانب الغربي مف بغداد )عند جده ألمو أبي الفت الساكم(ٔ).

(ٔ) لممزيد ينظر :ابف الجكزم ،المنتظـ.ٕٜٓ/ٜ :
(ٕ) القرشي ،الجكاىر المضيئة.ٖ٘ٛ/ٕ :

(ٖ) القرشي ،الجكاىر المضيئة .ٖٜ٘/ٕ :الذىبي ،العبر .ٛٙ/ٖ :سبط بف الجكزم .مرآة الزماف في تكاريخ
األعياف.ٖٗٚ/ٕٔ :

(ٗ) ابف الدبيثي ،المختصر المحتاج إليو.ٕٛٛ-ٕٛٚ/ٔ :
(٘) المصدر نفسو.ٕٙٗ-ٕٖٙ/ٔ :
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 .8عبددداهلل بددن الحسددين بددن أحمددد بددن علددي بددن محمددد بددن عبدددالملح-أبددو القاسددم ا ددي
الق دداة ابددن القا ددي أبددو المافددر ابددن القا ددي أبددي الحسددين ابددن ا ددي الق دداة أبددي
الحسن ابن ا ي الق اة أبي عبداهلل الدامغاني  621-168د(.)1

الربػػع ممػػف تػػكلى قاضػػي القضػػاة
مػػف بيػػت الحكػػـ كالقضػػاء كالعدالػػة كالعممػػاء كىػػك ا

مف اسرة آؿ دامغاني ككاف مكلده في رجب سػنة ٗ٘ٙى ػ فػي بغػداد ،تفقػو عمػى مػذىب أبػي
حنيفػػة النعمػػاف كسػػمع الحػػديث مػػف كالػػده كعمػػو قاضػػي القضػػاة أبػػي الحسػػف عمػػي كمػػف أبػػي
بالسػػير كقػػد كصػػؼ بأنػػو محمػػكد السػػيرة سػػديد األفعػػاؿ حسػػف
الفػػرج بػػف كميػػب كغيػره كحػ ّػدث ّ
الطريقػػة نزيي ػان كعفيف ػان متػػدينان ُمحيػػي السػػنف عالم ػان بالقضػػايا كاألحكػػاـ غزيػػر الفضػػؿ كامػػؿ
النبػػؿ لػػو يػػد فػػي المػػذىب كالخػػالؼ كيعػػرؼ الفػرائض كالحسػػاب كيكتػػب خطػان مميحػان كيعػػرؼ
األدب معرفة حسنة)ٖ(.

ككانػػت كاليتػػو عمػػى قضػػاء القضػػاة بمػػرحمتيف كػػاف آخػػر سػػنة ٔٔٙىػ ػ حيػػث ُعػ ِػزؿ

ِ
كلزـ بيتو حتى كفاتو في شير ذم القعدة سنة ٘ٔٙىػ(ٗ).

(ٔ) القرشي ،الجكاىر المضيئة .ٖٜ٘/ٕ :الذىبي ،العبر .ٛٙ/ٖ :ابف الكازركني ،مختصر التاريخ-ٕٖٔ :

ٕٔ٘.

(ٕ) القرشي ،الجكاىر المضيئة.ٕٖٓ-ٕٕٓ/ٕ :

)ٖ(ابف الفكطي ،كماؿ الديف أبك الفضؿ عبدالرزاؽ بف أحمد (ت ٖٕٚىػ) ،مجمع اآلداب في معجـ األلقاب،

تحقيؽ :محمد الكاظـ ،ط ٔ ،مؤسسة الطباعة كالنشر ك ازرة الثقافة كاإلرشاد اإلسالمي( ،طيرافٔٗٔٙ ،ىػ):

ٖ .ٖٛ/القرشي .الجكاىر المضيئة.ٕٖٓ/ٕ :

(ٗ)ابف الدبيثي ،المختصر المحتاج إليو .ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٕ :الذىبي ،العبر .ٔٙٙ/ٖ :ابف كثير ،البداية كالنياية:

ٖٔ.ٕٛ/
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المبحث الثالث

دور اسرة آل دامغاني في الق اء
سػ ػػيتناكؿ حػ ػػديثنا فػ ػػي ىػ ػػذا المبحػ ػػث عمػ ػػى مػ ػػف تػ ػػكلى مػ ػػف أس ػ ػرة آؿ أبػ ػػي عبػ ػػداا
الدامغاني لمنصب قاضي القضاة ثـ إجراءاتيـ بعػد التعيػيف فيمػا يخػص نػكابيـ كمسػاعدييـ

ككذلؾ استقالليتيـ بمؤسسة القضاء.
أوالً :توليهم الق اء:

تـ تعييف أبي عبداا الدامغاني قاضي القضاة بعد كفاة أبي عبداا بف مػاككال يػكـ

الثالثػػاء تاسػػع ذم القعػػدة سػػنة ٗٗٚى ػ ككػػاف عم ػره آنػػذاؾ خمسػػكف عام ػان كخمػػع عميػػو كقػػرئ
عي ػػده كق ػػد دام ػػت كاليت ػػو عم ػػى القض ػػاء ٖٓ عامػ ػان كك ػػاف م ػػف أكائ ػػؿ المينئ ػػيف ل ػػو الس ػػمطاف

السمجكقي طغرلبؾ حيث أرسؿ إليو اليدايا ككاف لمكزير عبدالممؾ الكندرم في عيػد الخميفػة
القائـ بأمر اا دك انر في تعيينو بيذا المنصب بعد أف طمب منو الخميفػة تعيػيف قاضػيان عالمػان

دينان فكجد ضالتو بأبي عبداا الدامغاني كخاصة أنو كاف حنفػي المػذىب الػذم يتعصػب لػو

الكزير(ٔ).

أمػا قاضػي القضػاة عمػي بػػف محمػد بػف عمػي أبػي الحسػػف ابػف قاضػي القضػاة أبػػي
عبداا الػدامغاني ٖ٘ٔ-ٜٗٗى ػ فقػد تػكلى القضػاء فػي بدايػة األمػر بأمػاكف مػف بغػداد مثػؿ
باب الطاؽ كمػف بغػداد إلػى المكصػؿ فػي سػف مبكػرة ،حيػث كػاف عمػره آنػذاؾ  ٕٙسػنة أم

فػػي سػػنة ٕٗٚىػ ػ(ٕ) .كال يعػػرؼ قاضػػيان تػػكلى القضػػاء أصػػغر منػػو سػػنان فػػي بغػػداد كىػػذا يػػدؿ
عمى ذكائو ككفاءتو.

(ٔ) الخطيب البغدادم ،الحافظ أبي بكر أحمد بف عمي (ت ٖٗٙىػ) ،تاريخ بغداد ( ،دار الفكر ،القاىرة)/ٖ:

 .ٜٔٓابف الجكزم ،المنتظـ.ٕٗ-ٕٖ/ٜ :

(ٕ) القرشي .ٜٜ٘/ٕ :ابف األثير ،الكامؿ.ٕٜٔ/ٜ :
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ىذا كقد تكلى القضػاء ألربعػة مػف الخمفػاء العباسػييف كىػـ :القػائـ بػأمر اا ٕٕٗ-
ٗٙٚىػػ ،المقتػػدم بػػأمر اا ٗٛٚ-ٗٙٚىػػ ،المسػػتظير بػػاا ٕ٘ٔ-ٗٛٚىػػ ،المسترشػػد بػػاا
ٕٕٜٔ٘٘-ىػ)ٔ(.
القضػاة

ثػػـ تػػكلى قضػػاء القضػػاة يػػكـ ٖٕ شػػعباف سػػنة ٗٛٛى ػ دكف أف يمػػر بمرتبػػة أقضػػى

()

كال شػػؾ أف ىػذا ارجػػع العتبػارات منيػػا التفػكؽ كظيػػكر الكفػاءة كالمقػػدرة كمسػػاعدة
(ٕ)

العائمة إذا كاف فييا قاضي أك أكثر .
كيب ػػدك أف مكانت ػػو كعممػ ػػو كعدل ػػو كانػ ػػت لي ػػا أىميػ ػػة كبيػ ػرة فػ ػػي اس ػػتم ارريتو بيػػػذا

المن ص ػػب فبع ػػد كف ػػاة الخميف ػػة المس ػػتظير ب ػػاا كالبيع ػػة بالخالف ػػة لكل ػػده المسترش ػػد بػػاا ك ػػاف
المتكلي ألخذ ىذه البيعة ىك قاضي القضػاة أبػي الحسػف الػدامغاني كلػـ يأخػذىا قػاض غيػره
كاضافة إلى ككنو قاضي القضاة فقد شغؿ منصػب نائبػان عػف الػك ازرة لمخميفػة المسترشػد بػاا

لفت ػرة مػػف الػػزمف ث ػـ عزلػػو عنيػػا فيمػػا بعػػد كاسػػتكزر غي ػره .كمػػا كػػاف أبػػي الحسػػف الػػدامغاني
يثني عمى الخمفاء كيرشدىـ إلى الخير كيجميـ كلكف دكف تخاذؿ كانكسار طيمة كاليتػو عمػى

القضاء التي استمرت ٕٗ سنة كخمسة أشير كأيامان(ٖ).

أمػػا قاضػػي القضػػاة عمػػي بػػف أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف الحسػػف أبػػك
الحسػػف بػػف القاضػػي أبػػك الحسػػيف ابػػف القاضػػي أبػػك الحسػػف ابػػف قاضػػي القضػػاة أبػػي عبػػداا

ٖٖٔ٘٘ٛ-ىػ(ٗ).

تكلى القضػاء بربػع الكػرخ بعػد كفػاة كالػده يػكـ األحػد منتصػؼ جمػادل األكلػى سػنة
ٓٗ٘ ىػ كاسػتمر عمػى ذلػؾ حتػى كفػاة قاضػي القضػاة أبػي القاسػـ بػف الحسػيف الزينبػي سػنة
(ٔ ) القرشي .ٖٖٜ/ٕ :ابف األثير ،الكامؿ.ٕٜٙ/ٛ :
( )كىي مرتبة دكف قاضي القضاة كأعمى مف القاضي كقد تـ استحداثيا في العصر السمجكقي.
(ٕ) فيد ،د .بدرم محمد ،تاريخ العراؽ في العصر العباسي األخير ٕ٘٘ٙ٘ٙ-ىػٕٔ٘ٛ-ٔٔ٘ٚ/ـ ،مطبعة الرشاد،
(بغدادٜٖٔٚ ،ـ).ٔٛ٘ :
(ٖ) ابف الجكزم ،المنتظـ .ٕٓٛ/ٜ :القرشي ،الجكاىر المضيئة .ٖٖٜ/ٕ :ابف األثير ،الكامؿ .ٕٜٙ/ٛ :ابف كثير،
البداية كالنياية.ٔٛ٘/ٕٔ :
(ٗ) القرشي ،الجكاىر المضيئة.ٖ٘ٛ/ٕ :
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ٖٗ٘ىػ ػ حي ػػث ت ػػـ تعيينػػو بمنص ػػب قاض ػػي القضػػاة ي ػػكـ االثن ػػيف منتصػػؼ ذم الحجػػة س ػػنة
ٖٗ٘ىػ دكف أف يمر بمرتبة أقضى القضاة أيضان كخمع عميو بالديكاف كشافيو بالكاليػة نقيػب
النقبػػاء طمحػػة بػػف عمػػي الزينبػػي الػػذم كػػاف يكمئػػذ نائبػان فػػي الػػك ازرة لمخميفػػة المقتفػػي ألمػػر اا

ٖٓ٘٘٘٘-ى ػ ػ كق ػػرئ عي ػػده ف ػػي جكام ػػع بغ ػػداد ككػ ػاف عمػ ػره آن ػػذاؾ ٖٓ س ػػنة كاس ػػتمر ف ػػي
منص ػػبو ى ػػذا قاض ػػيان لمقض ػػاة حت ػػى كف ػػاة الخميف ػػة س ػػنة ٘٘٘ى ػ ػ كحينم ػػا ت ػػكلى الخالفػػة بعػػده

المسػػتنجد بػػاا ٘ٙٙ-٘٘ٙىػ ػ أقّ ػره عمػػى القضػػاء ثػػـ مػػا لبػػث أف عزلػػو يػػكـ الثالثػػاء ال اربػػع
عشػػر مػػف جمػػادل اآلخػرة سػػنة ٘٘٘ى ػ فكانػػت مػػدة كاليتػػو األكلػػى ٔٔ سػػنة ك ٙأشػػير فمػػزـ
بيتو في نير القالئيف منعكفان عمى االشتغاؿ بالعمـ ككاف يقكؿ أنا عمى كاليتػي ككػؿ القضػاة
نكابي ألف القاضي إذا لـ يظير فسقو ال يجكز عزلو كبقي معزكالن حتى سنة ٓ٘ٚىػ(ٔ).

لػػـ تػػذكر لنػػا المصػػادر التاريخيػػة عػػف سػػبب عزلػػو كلكػػف فػػي كػػؿ األح ػكاؿ أنيػػا لػػـ

تكػػف تمػػؾ األسػػباب المكجبػػة لمعػػزؿ بػػدليؿ رجكعػػو إلػػى منصػػبو قاضػػي القضػػاة حيػػث أعػػاده
الخميفػػة المستضػػيء بػػأمر اا ٘ٚ٘-٘ٙٙىػػ ،بكاليػػة جديػػدة كخمػػع عميػػو فػػي يػػكـ األحػػد ٖٔ
ربيػػع األكؿ سػػنة ٓ٘ٚىػ ػ كبقػػي فػػي منصػػبو ىػػذا حتػػى كفاتػػو عشػػية السػػبت  ٕٛذم القعػػدة

سنة ٖ٘ٛىػ كدفف بمقبرة الشكنيزية عند جده ألمػو أبػي الفػت السػاكم(ٕ) .ككانػت ىػذه كاليتػو
الثانية عمى القضاء مف ٖٓ٘ٛ-٘ٚىػ.
أمػػا عبػػداا بػػف الحسػػيف بػػف أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف عبػػدالممؾ-أبػػك القاسػػـ
قاضي القضاة ابف القاضي أبك المظفر ابػف القاضػي أبػي الحسػيف ابػف قاضػي القضػاة أبػي

الحسف ابف قاضي القضاة أبي عبداا الدامغاني ٗٙٔ٘-٘ٙىػ(ٖ).

(ٔ) المصدر نفسو.٘ٗٓ-ٖ٘ٛ/ٕ :
(ٕ ) الذىبي ،العبر في خبر مف عبر ،حققو :أبك ىاجر محمد السعيد بسيكني زغمكؿ ،ط ٔ ،دار الكتب العممية( ،بيركت،
ٜ٘ٔٛـ) . ٛٙ/ٖ :ابف الكازركني ،الشيخ ظيير الديف عمي بف محمد البغدادم ،مختصر التاريخ ،تحقيؽ :د .مصطفى
جكاد( ،بغدادٜٔٚٓ ،ـ).ٕ٘ٔ-ٕٖٔ :
(ٖ) القرشي ،الجكاىر المضيئة.ٕٕٓ/ٕ :
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تػػكلى قاضػػي القضػػاة بغػػداد فػػي رجػػب سػػنة  ٘ٛٙىػ ػ دكف أف يمػػر بمرتبػػة أقضػػى
القضػػاة كػػذلؾ شػػأف م ػف سػػبقكه مػػف أف ػراد أس ػرتو كاسػػتمر عمػػى كاليتػػو لغايػػة سػػنة ٖٜ٘ى ػ ثػػـ

ُع ِزؿ(ٔ).

فػػي حػػيف ذكػػر ابػػف الكػػازركني(ٕ) ،أف كاليتػػو األكلػػى عمػػى منصػػب قاضػػي القضػػاة

كانت مف سنة ٖٜ٘ىػ كلغايػة ٜ٘٘ى ػ ثػـ ُع ِػزؿ ،أمػا القرشػي(ٖ) ،فقػد ذكػر بأنػو ُقمّػد مػف قبػؿ
الخميفة الناصر لديف اا قاضيان مطمقان (أم ينظر في جميع األمػكر) كأذف لمشػيكد بالشػيادة
عنده كعميو فيما يسجمو نيابة عف الخميفة كلـ يزؿ عمى كاليتػو إلػى أف ُع ِػزؿ فػي الثػامف مػف
رج ػػب س ػػنة ٗ ٜ٘ى ػ ػ كل ػػزـ بيت ػػو كأخف ػػي ذكػ ػره م ػػدة طكيم ػػة إل ػػى أف ت ػػكفي رج ػػؿ يع ػػرؼ ب ػػأبي

الحػ ػكامي ك ػػاف ن ػػاظ انر ف ػػي ديػ ػكاف العرض(ال ػػذم يعتن ػػي ب ػػأمكر الج ػػيش) فظي ػػرت ل ػػو كص ػػية
لمقاضي الػدامغاني ىػذا ككانػت عبػارة عػف مبمػغ مػف المػاؿ فعرضػت عمػى الخميفػة فممػا رأل

اسػػمو قػػاؿ مػػا عممػػت أف ىػػذا فػػي الحيػػاة إلػػى اآلف فػػأمر بجحضػػاره إلػػى دار الػػك ازرة كتقميػػده
قضاء القضاة.
أف ىذه الركاية التي انفرد بيا القرشي تبدك بعيدة عػف الحقيقػة ألنػو مػف المعػركؼ
كّ
عػف الخميفػة الناصػػر لػديف اا لػػـ تكػف تخفػػى عميػو أم صػػغيرة فكيػؼ تخفػػى عميػو شخصػػية
كبيرة كبارزة كمف عائمة مشيكرة بالقضاء كالػدليؿ أنػو مػا أف سػمع بػو حتػى تػـ إحضػاره إلػى
دار الك ازرة يكـ الثالثػاء ٕ٘ رمضػاف سػنة ٖٓٙى ػ كتػـ تقميػده قضػاء القضػاة كلقّبػو (بقاضػي
القضاة شرقان كغربان) كشافيو بذلؾ الكزير ناصر بف ميدم العمػكم كخمػع عميػو السػكاد كقػرئ
عيػده فػػي جكامػع مدينػػة السػػالـ كسػكف بػػدار الخالفػػة كاسػتمر عمػػى كاليتػػو إلػى أف ُعػ ِػزؿ فػػي
ٕٕ رجب سنة ٔٔٙىػ كلزـ بيتو حتى كفاتو في شير ذم القعدة سنة ٘ٔٙىػ(ٗ).

(ٔ) الذىبي ،العبر.ٔٙٙ/ٖ :
(ٕ) مختصر التاريخ.ٕٕ٘-ٕ٘ٔ :
(ٖ) الجكاىر المضيئة .ٕٕٓ/ٕ :د .بدرم محمد فيد ،تاريخ العراؽ.ٕٜٔ :
(ٗ ) ابف الدبيثي ،الحافظ أبي عبداا محمد بف سعيد بف محمد ،المختصر المحتاج إليو ،إنتقاء :محمد بف أحمد بف
عثماف ،عني بتحقيقو كالتعميؽ عميو كنشره :د .مصطفى جكاد ،مطابع دار الزماف( ،بغدادٜٖٔٙ ،ـ).ٖٔٗ-ٕٔٗ /ٕ :
القرشي ،الجكاىر المضيئة .ٕٖٓ-ٕٕٓ/ٕ :ابف كثير ،البداية كالنياية .ٕٛ/ٖ :الذىبي ،العبر.ٔٙٙ/ٖ :
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ا ي الق اة:
أصػػب تعيػػيف القضػػاة فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف مػػف صػػالحية قاضػػي القضػػاة حيػػث

نالحػػظ أف كػػؿ مػ ْػف تػػكلى منصػػب قاضػػي القضػػاة مػػف أس ػرة آؿ الػػدامغاني كػػاف يمجػػأ إلػػى
تعييف قضاة مف نفس األسرة قد يككف ابنان لو أك أخان كاحيانان غريبان عنو في بغػداد أك بعػض
المناطؽ األخرل شرط أف تتػكفر بيػـ الكفػاءة كالمقػدرة حيػث نالحػظ أف قاضػي القضػاة أبػي
عبداا الدامغاني لجأ إلى تعييف ابف أختو القاضي أبػك محمػد عبيػداا بػف محمػد بػف طمحػة

بػػف الحسػػف الػػدامغاني( ،)القضػػاء بربػػع الكػػرخ يػػكـ الثالثػػاء  ٜٔرجػػب سػػنة ٓٗٚىػ ػ ككػػاف

صالحان كرعان عفيفان(ٔ).

أما قاضي القضػاة عمػي بػف محمػد أبػك الحسػف الػدامغاني ابػف قاضػي القضػاة أبػي

عبداا الدامغاني (ٖ٘ٔ-ٜٗٗىػ) فبعػد تكليػو منصػب قاضػي القضػاة لجػأ إلػى تعيػيف أخيػو
القاضي عبداا بف محمد بف عمي الػدامغاني نائبػاُ عنػو ببػاب الطػاؽ كمػف أعمػى بغػداد إلػى
المكصؿ كقد كصؼ بأنو كاف شيخان جميالن دمث األخالؽ عبقان بالرئاسة متطمعػان إلػى قضػاء
ح ػكائل النػػاس مػػف الط ػراز األكؿ كاسػػتمر قاضػػيان عمػػى ذلػػؾ حتػػى كفاتػػو ليمػػة الثالثػػاء ثػػاني
جمادل األكلى سنة ٘ٔٛىػ(ٕ).

كمػػا عػػيف أخيػػو اآلخػػر الحسػػف بػػف أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي الػػدامغاني

(أبػػك محمػػد) القضػػاء بربػػع اآلخػػر ثػػـ القضػػاء بكاسػػط حتػػى ُعػ ِػزؿ سػػنة ٘ٚٚىػ ػ فأقػػاـ ببغػػداد
حتى كفاتو سنة ٕ٘ٛىػ(ٖ).
( )كلد في دامغاف سنة ٖٕٗىػ كشيد عند خالو أبي عبداا الدامغاني يكـ الثالثاء  ٕٙربيع اآلخر سنة

ٕ٘ٗىػ كتكفي ليمة االثنيف  ٕٚصفر سنة ٕٓ٘ كدفف في مقبرة الخيزراف ،انظر ترجمتو :القرشي ،الجكاىر
المضيئة :ج ٔ .ٖٗٓ/األربمي ،المبارؾ بف أحمد المبارؾ بف مكىكب المخمي (ٖٙٚىػ) ،تاريخ إربؿ المسمى

نباىة البمد الخامؿ بذكر مف كرده مف األماثؿ ،تحقيؽ :محمد عثماف ،دار الكتب العممية( ،بيركتٜٔٚٔ ،ـ):
.ٗٚٚ-ٗٚٙ

(ٔ) القرشي ،الجكاىر المضيئة.ٖٗٓ /ٔ :

(ٕ) القرشي ،الجكاىر المضيئة.ٖٗٓ-ٖٖٜ /ٔ:
(ٖ) القرشي ،الجكاىر المضيئة.ٖٗ-ٕٗ/ٕ :
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أمػا ابنػػو محمػػد بػػف عمػػي (أبػػك عبػػداا) الػػذم كػػاف يمقػػب بتػػاج القضػػاء فقػػد كاله فػػي
يػػكـ السػػبت ٕٗ شػػير ربيػػع اآلخػػر سػػنة ٕٓ٘ىػ ػ قضػػاء الجانػػب الغربػػي مػػف مدينػػة السػػالـ
ككاسػػط بعػػد أف قبػػؿ كالػػده شػػيادتو بتكقيػػع مػػف الخميفػػة المسػػتظير بػػاا كحضػػر إلػػى جػػامع

المنصكر كشافيو بالكالية كاستمر عمػى ذلػؾ حتػى سػنة ٘ٔ٘ى ػ حيػث أرسػؿ رسػكالن مػف دار
الخالفة إلى ممؾ ما كراء النير محمد خاف سميماف كتكفي ىناؾ كدفف في سمرقند(ٔ).

كفيم ػػا يتعم ػػؽ بقاض ػػي القض ػػاة عم ػػي ب ػػف أحم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف محم ػػد ب ػػف الحس ػػف
الدامغاني أبك الحسف ابف القاضي أبي الحسيف ابف قاضي القضاة أبػي الحسػف ابػف قاضػي
القضاة أبي عبػداا (ٖٖٔ٘٘ٛ-ىػػ) فمػا أف تػكلى منصػب قاضػي القضػاة سػنة ٖٗ٘ حتػى
قاـ بتعييف أخيو القاضي الحسيف بف أحمد بف عمي الدامغاني (أبي المظفر) نيابػة عنػو فػي

الحك ػػـ كالقض ػػاء بمدين ػػة الس ػػالـ ي ػػكـ الثالث ػػاء ٖٕ ربي ػػع األكؿ س ػػنة ٘ٗٙى ػ ػ كاسػػتمر عم ػػى

كاليتو إلى أف ُع ِزؿ أخكه عف قضاء القضاة سنة ٘٘٘ى ػ فػانعزؿ ىػك كػذلؾ كلػزـ بيتػو كلمػا
أعيد أخكه إلى منصػبو فػي ربيػع األكؿ سػنة ٓ ٘ٚى ػ اسػتنابو فػي الحكػـ كالقضػاء كلػـ يػزؿ
عمػػى ذلػػؾ إلػػى أف تػػكفي سػػنة ٜ٘ٚى ػ ككػػذلؾ الحػػاؿ مػػع أخيػػو اآلخػػر الحسػػف بػػف أحمػػد بػػف

عمػػي الػػدامغاني (أبػػك محمػػد ) فبعػػد أف شػػيد عنػػد أخيػػو قاضػػي القضػػاة فػػي كاليتػػو األكلػػى
كزكاه القاضياف أبك طاىر محمد بف أحمد كأبك محمد عبداا بػف محمػد السػامرم كاله أخػكه

القضاء بربع الكرخ مف الجانب الغربػي فػي يػكـ الثالثػاء مػف شػير ربيػع األكؿ سػنة ٘ٗٙى ػ
كمضػػى معػػو جماعػػة مػػف العػػدكؿ كالػػككالء إلػػى ىنػػاؾ كجمػػس كحكػػـ كفػػي ذم الحجػػة سػػنة
ٕ٘٘ى ػ كاله القضػاء بكاسػط كأعماليػػا مضػافان مػا كػػاف يتػكاله مػف القضػػاء بربػع الكػرخ فأقػػاـ
بيا يحكـ إلى أف ُع ِزؿ أخكه قاضي القضاة سنة ٕ٘٘ىػ(ٕ).

(ٔ) ابف الدبيثي ،ذيؿ تاريخ بغداد مدينة السالـ.ٔٔٔ-ٔٔٓ:

(ٕ) القرشي ،الجكاىر المضيئة .٘ٗٓ-ٖ٘ٛ/ٕ :ابف الكازركني ،مختصر التاريخ.ٕ٘ٔ-ٕٖٔ :
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كق ػػد يكم ػػؼ القاض ػػي بكاجب ػػات أخ ػػرل غي ػػر القض ػػاء م ػػثالن أف قاض ػػي القض ػػاة أب ػػا

الحسػػف عمػػي بػػف أحمػػد الػػدامغاني فػػكض أبػػك العبػػاس المعػػركؼ بػػابف الحنبمػػي المتػػكفي سػػنة

ٜٗ٘ىػ أمر النظر في التركات لأليتاـ كغيرىا(ٔ).

أما فيما يتعمؽ بقاضي القضػاة عبػداا بػف الحسػيف بػف أحمػد بػف عمػي-أبػك القاسػـ
فيبػػدك أنػػو لػػـ يعػػيف أم مػػف أف ػراد أس ػرة آؿ دامغػػاني كانمػػا كػػاف معظػػـ نكابػػو مػػف خػػارج ىػػذه

األسرة(ٕ).

ثالثاً :استقاللية الق اء:
كػػاف القضػػاء مسػػتقالن عػػف رجػػاؿ الحكػػـ فػػي عيػػد الخالفػػة العباسػػية كقػػد ضػػرب

بعض القضاة مثالن رائعان فػي عػدـ خػكفيـ مػف السػالطيف أك الخمفػاء أك االمػراء فػي إحقػاؽ

الح ػػؽ كاقام ػػة العدال ػػة كم ػػف ىػ ػؤالء معظ ػػـ اسػ ػرة آؿ ال ػػدامغاني ال ػػذيف تكلػ ػكا منص ػػب قض ػػاء
القضػاة فقػػد كػػانكا رمػػز العدالػػة كالعفػػة ففػػي عيػد حكػػـ قاضػػي القضػػاة أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف
محم ػػد ال ػػدامغاني أن ػػو ح ػػبس أح ػػد عم ػػاؿ الس ػػمطاف الس ػػمجكقي محم ػػد ب ػػف ممكش ػػاه فأرس ػػؿ

السمطاف شحنة العراؽ بيركز ألجؿ اإلفراج عنو ككػاف بيػركز يكمئػذ ذا سػطكة فكمػـ قاضػي
القضػػاة بخصػػكص السػػجيف ،فسػػأؿ القاضػػي عػػف مرسػػؿ الشػػحنة فأجابػػو أف السػػمطاف محمػػد
العجمي ىك الذم أرسمو فأجابو قاضي القضػاة قػؿ لػو غيػر أف السػمطاف محمػد العربػي قػاؿ

لي ال يفرج عنو فرجع بيركز كأخبر السمطاف بجكاب قاضي القضاة فامتثؿ ألمره(ٖ).

كمػف األمػػكر التػػي صػػادفتو أيضػان أثنػػاء تكليػػو قضػػاء القضػاة "أف تقػػدـ إليػو الخميفػػة

المستظير باا بسماع قكؿ بعض الناس فمـ يره أىالن فمـ يسمع قكلو كسمع أبا البركػات بػف
الجالء األمػيف قػاؿ حضػر أبػك الحسػف الػدامغاني كجماعػة أىػؿ المككػب بػاب الجمػرة فخػرج
الخادـ كقاؿ إف أمير المؤمنيف يحب أف يسمع كالمػؾ يقػكؿ أنحػف نحكمػؾ أـ تحكمنػاق قػاؿ

فقاؿ كيؼ يقاؿ لي ىذا كأنا بحكـ أمير المؤمنيفق فقاؿ أليس يتقدـ إليػؾ بقبػكؿ شػخص فػال
(ٔ) د .بدرم محمد فيد ،تاريخ العراؽ.ٕٕٔ :

(ٕ) د .صال أحمد العمي ،معالـ بغداد.ٕٕٖ-ٕٕٕ :
(ٖ) د .بدرم محمد فيد ،تاريخ العراؽ.ٕٖٓ-ٕٕٜ :
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تفعؿق قاؿ فبكى ثـ قاؿ ألمير المؤمنيف يا أمير المؤمنيف إذا كاف يكـ القيامػة جػيء بػديكاف
القضػػاء كفػػاؾ أف تقػػكؿ كليتػػو لػػذاؾ المػػدبر ابػػف الػػدامغاني فتسػػمـ أنػػت كأقػػع أنػػا قػػاؿ فبكػػى

الخميفة كقاؿ افعؿ ماتريد"(ٔ).

يتبػ ػػيف لنػ ػػا مػ ػػف خػ ػػالؿ ىػ ػػذه الحادثػ ػػة أف قاضػ ػػي القضػ ػػاة كػ ػػاف يعػ ػػي جيػ ػػدان حجػ ػػـ

المسؤكلية الممقػاة عمػى عاتقػو كىػي تحقيػؽ العدالػة كبأنػو مسػؤكؿ عنيػا أمػاـ اا يػكـ القيامػة
ىذا مف جانب كمػف جانػب آخػر اسػتطاع أبػك الحسػف الػدامغاني كبطريقػة إقناعيػة مػف غيػر

إثارة غضبو بتذكير الخميفة بأف القضاء ىي مسؤكلية كبيرة يترتب عمييا حسابان عسػي انر أمػاـ

اا فكاف درسان كعضيان ميمان لمخميفة.

كنس ػػتجمي اس ػػتقاللية القض ػػاء ك ػػذلؾ م ػػف خ ػػالؿ تعي ػػيف نػ ػكابيـ ،إذ ك ػػانكا مطمقػػػي
التصرؼ في اختيارىـ كما مر بنا سابقان.

الخاتمة
تكصؿ البحث إلى مجمكعة مف النتائل أىميا:

يتبيف لنا بعد البحث كاالستقصاء بمنصب قاضي القضاة (الذم يقابؿ كزير العػدؿ) بأنػو قػد نػاؿ
حظػػو مػػف االىتمػػاـ مػػف قبػػؿ الخمفػػاء العباسػػييف حيػػث أكلػػكه اىتمام ػان كبي ػ انر ألىميػػة دكره فػػي
مجػ ػػاؿ تحقيػ ػػؽ العدالػ ػػة بػ ػػيف أف ػ ػراد المجتمػ ػػع لػ ػػذلؾ كػ ػػاف الخمفػ ػػاء حريصػ ػػكف عمػ ػػى اختيػ ػػار

الشخصيات الكفكءة لتكلي ىذا المنصب الحيكم الميـ.

امت ػػاز قض ػػاة أسػ ػرة أب ػػي عب ػػداا ال ػػدامغاني بالن ازى ػػة كالحيادي ػػة كاقام ػػة الع ػػدؿ كاالس ػػتقالؿ بي ػػذه
المؤسس ػػة الميم ػػة بعي ػػدان ع ػػف الصػ ػراعات كالن ازع ػػات كالمط ػػامع الشخص ػػية م ػػف قب ػػؿ بع ػػض
األشػػخاص المتنفػػذيف لػػذلؾ لػػـ تعطينػػا المصػػادر ذات العالقػػة بجشػػارة كاحػػدة سػػمبية تطعػػف

بعدالة قضاة ىذه األسرة أك عدـ نزاىتيـ.

لق ػػد ش ػػيد العمم ػػاء كالفقي ػػاء كالقض ػػاة ال ػػذيف عاص ػػركا أس ػػرة ال ػػدامغاني بعممي ػػـ الغزي ػػر كفقيي ػػـ
كنزاىتيـ ككاقعيتيـ طيمة فترة أداء عمميـ ككما ىك مكض داخؿ صفحات البحث.
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Abstract
The paper aims to show the role of the Damghani family in the
field of the judiciary, as they had an important role in this important
institution by holding the position of (Judge Judge) i.e. the Ministry
of Justice today, in addition to introducing them in terms of their
names, qualifications, characteristics, fairness, knowledge and
preserving the independence of this institution The mission is
outside the scope of conflicts and the domain of impacts.

222

