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ََو أَس تَقْص يه اَ،ََالْم قَالَات َََأَذْكُر َََذَه ب ت َََلَو َو َ

ََلَخ فْت ََو أَع زِيه اَ،ََقَائ ل يه اََإِلََىََو أَنْس ب ه َا

ََأَح اذ ر ه اََخ ص لَة َََََ:إِح د اه م َا:ََخ ص لَتَي نَِ

ََالْأَبِيَّةَََُنَفْس يََو تَع افُّه َاََو أَتَّق يه ا،ََم ص نَّفَات َيََف َي

ََالْم تَقَدِّم ني ََكَلَامََِع ن َم ن قُول َ،ََفَص ل َََس ر د ََو ه ي ََو تَج تَوِيه ا،

ََو ال انْت ح الَِ،ََال اخ ت ز الَََِم ن زِلَةَََي تَن زَّلََُع ن د َيََو ه ذََاََ.م قُول َ

ََالْأَفَاض لِ،ََم ص نَّفَات َََع لَىَو الْإِغَار ة َََالْأَو ائ لِ،ََبِع لُومََِو التَّش يِيعِ

ََو ج م عًاَ،ََتَأْل يفًاَ،ََقَرحِي تُه ََتَتَقَاضَاه ََم ن ََكُل ََََىع لَََو ح ق َ

ََم ج م وع ،ََف يََي لْفََىََلََاَأَم رًَاََك تَابِه َََم ضْم ون َََي ج ع لَََأَن َََو تَر ص يفًا،

ََم ن ََب دًَّاََي جِد َََلَم ََإِن َََثُمَََّتَص ن يفٍَ،ََف يََي ص اد ف َََلََاَو غَر ضًَا

ََه و َََم اََإِلََىََو التَّطَلُّعَََِالتَّذَرُّعََِم ع رِضََِف َيََبِه ََأَتََىََذ كْرِه ا

َََََو الْم ع م ود ،َ..َ.ََالْم قْص ود َ

َاإلمامَاجلويينَرمحهَالَل

ََ(164)غياث َاألُممَ:
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 ارَبْنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلْسْوُلللُع
 

للعلوم اإلسالمية األنبار   ،  مجلة جامعة 
 
 علمي    مجلة

 
 فصلي    ة

 
 م    ة

 
 حك

 
تصدر  ،  مة

اإلسالمية العلوم  كلية  ب  /عن  األنبار،  الس  جامعة  في  أعداد   نِة،  أربعة 
 
عن

 
بت  ى 

 
 ن

 
  ر ش

غِة العربيِة في العلوم اإلسالمية البحوث 
ّ
 . بالل

 

سست ال 
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سهم في  العلوم اإلسالمية بما  إلى نشِر  الجلة  تهدف   قي باملستوى العلمي ي  الرُّ

في    البحوث العلمية األصيلة واملتميزةللتخصصات الشرعية، وذلك عن طريق نشر  

اإلسالمية   فروعهابالعلوم  وتضع  جميع  املشاكل،  تعالج  التي  البحوث  سيما  ال   ،

 إسالمية نقية. الحلول ملستجدات العصر، كل ذلك وفق رؤية  
 

تها التي ابإصدار  مستمرة الجلة الباحثين من العراق وخارجه، وهي  استقطبت

واملؤسسات  ترفد املكتبة    الباحثين  في  مهمة   
ً
ة

 
ِبن

 
ل عدُّ 

 
ت التي  والبحوث  بالدراسات 

على  اإلسالمية متوفرة  وهي  الجلة،  الجالتموقع  وموقع    العلمية   كاديمية األ  ، 

 . العراقية
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 ُشُرْوُط النَّْشر الِعْلِميَّة
 

د    في البحوث الب 
 
 تحقق الشروط العلمية اآلتية:  من مة للنشر قد  امل

  البحثأن يكون  .1
 
. بالل

ً
 غة العربية حصرا

ِشر   قد البحث يكون  ل  أن .2
ُ
ِبل   أو  ،ن

ُ
خرى  مجلة   في للنشرِ  ق

ُ
 .أ

 . اإلسالمية  العلومات خصصت حدأ  في كون ي أن البحث في شترطيُ  .3

ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات، إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،  .4

 ضوابط معينة. بتحقق  ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل 

 أو   هيئات  أو   ملنظمات  جيي تروال  أو   تعريفيال  الطابع  ذات  البحوث  تقبل  ل  .5

 . معينة جهات

لل .6 البحوث    نسبة   تزيد   ل   أن  على  (Turnitin)  برنامجب  فحصتخضع 

القتباس عن:  (%20  ):  عن   البحث  في  الستالل  وفق   ،(%30  ) ، ونسبة 

 . النافذة التعليمات

أولي   .7 فحص  إلى  البحوث  قِ   تخضع  أن ب  من  لها  ويحق   التحرير،  هيئة  ل 

من   البحث  قبول  األسبابتعتذر عن  بيان  مدة دون  تتجاوز  ل  أن  على   ،

أسبوع الهيئة   نظر 
ً
 ،  ا

ً
 قبول   بالضرورة  تعني  ل   الهيئة  موافقة  أن    علما

 . املحكمين على عرضه صالحية تعني ماإن   للنشر، البحث

 العلمي  التخصص  في   اثنين  خبيرين  لب  قِ   منللتقويم    البحثيخضع   .8

 إلىالبحث    رسليُ   التقييم  في  اختالفهما  حال  وفي،  البحث  ملوضوع  الدقيق

ِ ح  ُم 
 
ت  ثالث،  مك عن   

ً
   خبير    ل ب  قِ   من  البحث  ميقو فضال

ُ
 ل

 
ل ي  وِ غ مدة  في   ،

 . تتجاوز: شهرين 

رسل .9
ُ
مين مالحظات ت ِ

 
ك ح 

ُ
 بها.  بعد األخذ إل  البحث ُينشر  إلى الباحث، ول  امل

ال  جديدة  نسخة  إرسال   الباحِث   على .10 واألخذ   تقييمال  بعد  بحِث من 

 . الحظات املب



 

 

وكلمات كلمة  (200)عن    يزيد  ل   للبحث  بملخص  الباحث  طالبيُ  .11  ،

تزيد عن   و   (3)مفتاحية ل   كلمات، 
 
 أن   على  واإلنجليزية،  العربية  غتينبالل

مصادق اإلنكليزي  امللخص   يكون 
ً
من    ا بجامعة عليه  الستشاري  املكتب 

 . نسانية كلية التربية للعلوم اإل -األنبار

ن ي .12  اإل  امللخصتضم 
 
 . ةاإلنكليزيغة نكليزي عنوان البحث واسم الباحث بالل

 .عنه ُيطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة .13

الباحث  يُ  .14  قدم 
ً
ا  خطي 

ً
 فيه  يتعهد    إقرارا

ُ
امل البحث   هو جهد  للنشر  م  قد  بأن  

و  له،  حالا يتحمل  خالص  في  كاملة  القانونية  على   ملسؤولية  العتداء 

 الحقوق الفكرية لآلخرين.

 ما تمثل رأي أصحابها فقط.البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة، وإن   .15

بإعادة   .16 ملزمة  غير     سواء،  البحوث  مسوداتاملجلة 
ُ
 لم   أم  البحث  ر  ِش ن

 يُ 
 
 . شرن
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 الَفنِّيَّةُشُرْوُط النَّْشر 
 

ر  ر الشروط اي 
 

ش
 
قدمة للن

 
يةعى في البحوث امل ِ

ّ
ن
 
 اآلتية: الف

املجلة،    التخاطب  يكون  .1    إرسالو مع 
ً
إلكترونيا بريد البحوث  طريق  عن   ،

 issccoll@uoanbar.edu.iq:    اإللكتروني ملجلةا 

 .منفردة وبمسافات، الحاسوبعلى ( Word)برنامج الُورد ب البحث طبعيُ  .2

 ،  (سم2)  وأسفل  أعلى:  النحو اآلتي  على  الصفحة  إعداديكون   .3
ً
   يمينا

ً
 ويسارا

، و  (سم2)
ً
 .الصفحات ميترقمع مراعاة  ،(B5): الورقة حجمأيضا

الكتابة   .4 والهامش(Simplified Arabic)   :بخط تكون  للمتن  وباللون ،   ،

 . األسود

األولى:  :  اآلتي  النحو   على  لبحثا   كتابة صفحات    تسلسل  يكون  .5 الصفحة 

بعد ذلك   ، وإيميالتهم  وعنواناتهم  الباحثين  أسماء  الرئيس،  البحث  عنوان

املفتاحية  واإلنكليزية   العربية  باللغتين  البحث  ملخص الكلمات  م    ،مع 
ُ
ث

م     املقدمة،
ُ
م     املطالب،  أو   املباحثث

ُ
   الخاتمة،ث

ً
 املصادر   قائمة  واخيرا

 . واملراجع

 األنبار   جامعة  مجلة)  :عبارة  البحث  من  فقط  األولى  الصفحة  على  كتبيُ  .6

 (12)  بحجم:  خط  تحتها  ويكون   الصفحة،  يمين  أعلى  (اإلسالمية  للعلوم

 .هايسار  إلى الصفحة يمين من (Bold) غامق سودأ 

  الصفحة  وسط  غامق  سودأ  (18)  بالحجم  الرئيس  البحث  عنوان  يكون  .7

 . األولى

8.  
ُ
 ( Bold)  غامق  سودأ  (16)  بالحجم،  وعنواناتهم   الباحثين  أسماء  كتبت

 ، أسفل  عنوان البحث.األولى الصفحة وسط
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9.  
ُ
 ترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.ت

 مباشرة، مع مراعاة الدقة في ذلك.ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه  .10

11.  
ُ
)األولية  العنوانات  كتبت  الخاتمة،   املطالب،  أو   املباحث  املقدمة،: 

 . الصفحة  وسط (Bold)  غامق أسود (16) بالحجم( املصادر الهوامش،

12.  
ُ
 يمين  (Bold)  غامق  سودأ  (14)  بالحجم  الثانوية  العنوانات  كتبت

 . الصفحة

 ،  الصفحة  ضبط   مع،  (14)  بالحجم  البحث  متن  كتبيُ  .13
ُ
  مسافة   تركوت

 .املتن من فقرة لكل فقط األول  للسطر  (سم1) قدرها بادئة

14.  
ُ
)حواش ي نفسها    الصفحة  فيوتكون  ،  (12)  حجمالالبحث بهوامش    كتبت

  هكذا:   قوسين  بين  الهامش  رقم  يكون على أن  ،  البحث  متنأسفل    سفلية(

 .حدة على الترقيم لكل صفحة، مع خيار (1)

ببرنامج:   .15 العثماني،  بالرسم  القرآنية  النصوص  كتابة  )مصحف ُيشترط 

 .(النبوية للنشر الحاسوبياملدينة 

:    العربية  الحروف  بحسب  املصادر   ترتيب  يكون  .16
ً
)أ، ب، ت، ث، ج، هجائيا

)  .... خ،    ،  ح، 
ً
ترقيما  تلقائيمرقمة 

ً
 فيه   يكون   الذي   التنسيق   باستخدام  ا

 ..(1)، هكذا فقط نقطة مع الرقم

عن   .17 صفحاتها  عدد  يتجاوز  التي  البحوث  بقبول  ملزمة  غير   (30)املجلة 

 صفحة، سوى صفحات: العنوان وامللخص واملصادر.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  النَّْشْوــُجُأ

ر 
 

ش
 
 النحو اآلتي:على في الجلة   أجور الن

الباحثين   .1 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغداخل 
ً
وعشرون قدرُه:    ا وخمسة  مائة 

الـ دينار  عراقي  (125000)ألف   من البحث، فإن صفحة األولى    (25) ، عن 

عراقي عن   دينار    (2500)ُيضاف مبلغ قدرُه: ألفان وخمسمائة    ذلكعلى  زاد  

ِ صفحة  
 .كل 

الباحثين   .2 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغخارج 
ً
وعشرون   ا وخمسة  مائة  قدرُه: 

 ذلكلى  من البحث، فإن زاد عصفحة األولى    (25) ، عن الـ ($  125)  دولر،

.  ($ 3) ثالثة دولراتُيضاف مبلغ قدرُه:  ِ صفحة 
 عن كل 

النهائية   .3 بالكلفة  الباحث  غ 
 
أجور أل ُيبل ويتحمل  لتسديدها،  شر 

 
الن جور 

 تحويل كافة. ال

تم   هبحثالباحث  سحب  إذا   .4 الذي  املبلغ  ُيعاد  الخبراء،  إلى  إرساله  بعد 

 ت
 
 منُه أجور الخبراء فقط. سل

ً
 مُه من الباحِث مخصوما

بعد دفع   .5  
 

إل ُينشر بحثه  ر، ول 
 

ش
 
الن بكتاب قبول  الباحث  ُيزود  جور األ ل 

 . كاملة

 تتراوح   مدة  خالل  والفنية  العلمية  الشروط  استكمال  بعد  البحث  ينشر  .6

 النشر،   قبول   كتاب  صدور   تاريخ  من  أشهر (  9-3)تسعة    إلى  ثالثة  من

 .النشر ظروف وبحسب

الباحث  ُيز   .7 ) ود  بحثه  (مستلةبنسخة  من  طريق ،  إلكترونية  عن  ترسل 

  موقع املجلة، ويمكن تزيلها من يميلاإل 
ً
 . أيضا
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 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

1 
التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته 

 مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذًجا
أ.د. إبراهيم بن عبد اهلل بن 

 42-1 األول تفسري إبراهيم الزهراني

2 

توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن 
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه 

التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم 
 «دراسة مقارنة»أمنوذجًا 

 السيد ليث باسل صادق
 84-43 األول تفسري أ.د. فراس حييى عبداجلليل

مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل  3
 ودراسةعنهم يف سورة طه مجعا 

 السيدة مأرب مصدق رزيك
 132-85 األول تفسري أ. م. د. زبن عجيمي إبراهيم

يوسف وموسى  أوجه التشابه بني قصيت 4
 178-133 األول تفسري م.د. أمحد خملف عبد دراسة موضوعية مقارنة- عليهما السالم

5 
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر 

دراسة حديثة » يف كتاب الباعث احلثيث
 «مقارنة

السيد علي حممد سليمان 
 218-179 األول حديث إدريس عسكر حسن أ.د.

6 
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى 
بن معني لفظة )شيخ( يف تارخيه برواية 

 «دراسة حديثية مقارنة»الدارمي 

 السيدة كوثر عبد الستار 
 250-219 األول حديث ثامر عبد اهلل داود أ.م.د.

7 
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن 

األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب 
 «دراسة حتليلية»التسعة  

السيدة سجى علي خلف 
 284-251 األول حديث أ.م.د. حازم عبد الوهاب عارف

8 
 ةاالستدالالت األصولية بآي

  ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
 دراسة تأصيلية ٌَّّ ٰرٰى

األستاذ املساعد الدكتور 
جعفر بن عبد الرمحن بن 

 مجيل قصاص

أصول 
 314-285 األول فقه

9 

كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف 
تأليف العالمة أبي  جتريد مسائل اهلداية

املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين 
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب 

)من هـ( حتقيق 774احلنفي احلليب )ت: 
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فصٌل يف 

 القضاء باإلرث(

 السيد أمحد مخيس محاد
 360-315 األول فقه أ.د. جميد صاحل ابراهيم

  شرط الفقر يف الوصية الواجبة 10
 «دراسة مقارنة»

 أ.م.د مقبل أمحد أمحد
 416-361 األول فقه أ.م د. عبد اهلل علي حمسن



 

 

 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

11 

اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان 
( يف كتابه املمتع يف ـه695التنوخي )ت:

شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة 
 دراسة فقهية مقارنة

 السيد إبراهيم مرعي شهاب
 450-417 األول فقه أ.م.د. عبداهلل داود خلف

12 

كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح 
يف معرفة  الطريق الواضح لشهاب الدين 

أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد 
هـ( من مجلة شروط وجوب الصالة 819)ت

 «دراسة وحتقيق»إىل نهاية مجلة األركان 

السيد  بشري فوزي محدان  
 484-451 األول فقه أ.م.د. نعمان سرحان عطية

13 
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه 

باب يف اجلناية متعلقة  «اخلالفيات»
دراسة » بالَقسامة وكفارة القتل والسحر

 «فقهية مقارنة

السيد قيس فيصل إبراهيم  
 518-485 األول فقه أ.م. د. عمر نوري نصار

14 
 ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات

دراسة » )يف باب صالة الكسوف واخلسوف(
 «فقهية مقارنة

السيدة جنلة مجال عبد اجمليد 
 550-519 الثاني فقه أ.م.د. فائز حممد مجعة

15 

كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايِة يف جتريِد 
أبي املليح  تأليف العالمة مسائِل اهلدايِة

مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان 
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي 

هـ(من أول كتاب الطهارة 774احلليب )ت
 دراسة وحتقيق اىل آخر فصل اآلبار

السيد نصيف جاسم حممد 
أ.م.د حممود مشس الدين 

 عبد األمري
 608-551 الثاني فقه

16 
اخلالفيات يف ترجيحات البيهقي يف كتابه 

باب ما يصح به النكاح دراسة فقهية 
 مقارنة

السيد عبداهلل حممد سعود  
 654-609 الثاني فقه أ.م.د. حممد فاضل إبراهيم

17 
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات يف 
معنى اإلقراء ومدته للمرأة اليت تباعد 

 حيضها دراسة فقهية مقارنة

السيدة عذراء محيد فريح 
 690-655 الثاني فقه أ.م.د أمين عبد القادر عبداحلليم

النبوات والسمعيات عند نعمان خري الدين   18
 اآللوسي )عرض ونقد( الروح أمنوذجًا

السيدة أمساء حممد حسن  
 730-691 الثاني عقيدة أ.م.د هادي عبيد حسن

 اإلسالميالبعد التعبدي يف التشريع  19
 772-731 الثاني فكر صايل أمحد أمارةأ.م.د.  وأداء الواجباتاحلقوق  يف ضمانوأثره 

20 
آراء معروف الرصايف الدينية حول 

يف كتابه »الشخصية  القرآن الكريم
 احملمدية«، دراسة فكرية نقدية

السيدة ندى عايد سعد 
 800-773 الثاني فكر نزار عامر حسني أ.م.د.
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 تأليف العالمة أبي المليح  الهداية

 شمس الدين محمد بن فخر الدين 

عثمان بن موسى بن علي بن األقرب 

 هـ( 774الحنفي الحلبي )ت

 تحقيق 

 )من أول كتاب أدب القاضي 

 إلى آخر فصلٌ في القضاء باإلرث(

 السيد 

 حمادأحمد خميس 
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 باللغة العربية ملخص
 السيد أمحد مخيس محاد 
  أ.د. جميد صاحل إبراهيم

البحث: الأكتاب    تحقيق  عنوان  القاضي  باإلرث دب  القضاء  في  فصٌل  آخر  كتاب    ،ى  من 
الحنفي  األقرب  بن  موسى  بن  عثمان  بن  محمد  لإلمام  الهداية(  مسائل  تجريد  في  )الرعاية 

( المتوفى سنة:  الحنفي  ،هـ(774الحلبي  الفقه  مسائل    ،في  البحث  القاضي تضمن  أدب  في 
 ،مقدمة  :من   ن تكون خطة بحثيأواقتضت دراستي    ،والتحكيم والقضاء باإلرث وقضاء المرأة

أما المبحث الثاني يحتوي    ،مطالب   الى مبحثين المبحث األول فيه ثالثةمته  قس  ونص محقق
 .ثم المصادر والمراجع ،ليهاإبرز النتائج التي توصلت وبعدها الخاتمة وفيها أ ،ينمطالب على

 ، اإلرث. القضاء،  أدب القاضي الكلمات المفتاحية:  
THE BOOK OF ADAB AL-QADHI FROM THE CHAPTER OF ADAB AL-QADHI 

IN THE ABSTRACTION OF ISSUES OF GUIDANCE WRITTEN BY THE 
SCHOLAR ABI AL-MALIH SHAMS AL-DIN MUHAMMAD BIN FAKHR EL-DIN 
UTHMAN BIN MUSA BIN ALI BIN AL-AQRAB AL-HANAFI AL-HALABI (D.774 
AH), INVESTIGATION STUDY (FROM THE FIRST BOOK OF THE ADAB AL-

QADI TO THE LAST CHAPTER ON JUDICIARY BY INHERITANCE) 

Mr. Ahmed Khamis Hammad 
Prof. Dr. Majid Saleh Ibrahim 

Summary: 
The title of the research: The Verification of the Book of the Literature of the 

Judge to the Last Chapter of Judgment by Legacy, from the Book of (Al Re' 

aya Fi Tajreed Masa'el Al Hidaya) by Imam Muhammad bin Othman bin 

Musa bin al-Aqrab al-Hanafi al-Halabi, who died in the year: (774 AH), in 

the Hanafi jurisprudence, the research included issues in the literature of the 

judge Arbitration, the judiciary of inheritance and the judiciary of women, 

and my study required that my research plan be: an introduction, and an 

investigator text that divided it into two researches. The first topic contains 

four demands, while the second topic contains three demands, and after that 

the conclusion and the most prominent results that I have reached, then 

sources and references. 
Key words: literature of the judge, the judiciary, the legacy. 
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 املقدمة

العالمين الرحيم  ،الحمد هلل رب  الكريم  ، الرحمن  القرآن  أنزل  تعالى:  ، الذي   قال 
جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل (1)، 

والصالة والسالم على رسول اهلل المبعوث رحمة للعالمين الذي كان القاضي األول في 
فقال   ،اإلسالم مواله  أراه  وبما  والقسط  بالعدل  الناس  بين  ويقضي  يحكم  أن  اهلل  وأمره 
 جك  مق حق  مفخف  حف جف  مغ جغ  مع  جع مظ  حط مض خضتعالى:  

األمن  ، (2) حك وساد  العدل  حقه  ، فنشر  حق  ذي  كل  نهجه    ،وأخذ  على  وسار 
 وبعد:.. وقضائه الصحابة الكرام والتابعين من بعدهم.

اإلنسانيإ التاريخ  يمثل صورة مشرقة في  القضاء في اإلسالم  ويتبوأ مركزًا    ،ن 
اإلسالمية بالشريعة  اإلسالمي  ، مهمًا  الفقه  في  أساسيًا  ركنًا  الصورة    ،ويعد  فيه  وتتمثل 

تع اهلل  ألحكام  الصحيح  للتطبيق  ال الحقيقة  أالى  وعملياً تي  نظريًا  بها  وقع   ، مر  لذلك 
 دب القاضي. في هذا المخطوط على جزء من كتاب أاختياري 
 ن في تحقيق المخطوطات فوائد كثيرة وعظيمة منها:  إ

بعض  من  بعضهم  الصحيح  النقل  في  السابقين  العلماء  طريقة  على  االطالع 
 وهذا يدل على الدقة والحرص الشديد. ،دون نقص أو زيادة

السابقون   العلماء  به  يتميز  الذي  والعلمي  الراقي  األسلوب  على  الباحث  ويطلع 
مما يقوي ملكته في فهم النصوص القديمة ليستعين به في المناقشات العلمية واالستنتاج 

 الفقهي. 

 

 . 25سورة الحديد: من اآلية:  (1)
. 105سورة النساء اآلية:  (2)
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رحمه –جعلت بحثي من دون قسم دراسي عن حياة اإلمام ابن األقرب الحنفي  
مأل  -اهلل زمالئي  جميع  طلبة  ن  كتاب  ن  تحقيق  في  معي  شاركوا  ممن  الماجستير 

وو  اإلمام  لحياة  دراسي  قسم  وضعوا  قد  الهداية(  مسائل  تجريد  في  صف  )الرعاية 
  ذلك ال فائدة منه. ؛ ألنن اعيد ذلك المخطوط وصور من المخطوط فال أريد أ 

 خطة البحث: 
 من: يتكون بحثي 

 ونص محقق مقدمة
 ويتكون النص المحقق من مبحثين: 

 مطالب:  دب القاضي وفيه ثالثة ول: أالمبحث األ
 . األول: الحبس المطلب 

 ى القاضي. المطلب الثاني: كتاب القاضي إل 
 ب الثالث: قضاء المرأةالمطل

 : ينمطالب  وفيه ،لمبحث الثاني: التحكيما
 ول: مسائل شتى في القضاء. المطلب األ

 طلب الثاني: القضاء باإلرث.الم
 الخاتمة. 

 والمراجع. المصادر 
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 النص احملقق
  :املبحث األول

 أدب القاضي
ى وال يول    ،(1)وهو من فروض الكفاية  ،فضل الطاَعاتأ القضاء من    [ /و117]   
   .(3) يكون اهاًل للشهادة( 2)  كل منال  إالقضاء 
ينبغي    (4)والفاسق   القضاءأال  يقلد  قلد صحإ ف  ،ن  ينبغي    ،ن  ت  أكما ال  قبل ن 
   .(5)ن قبلت جازتإف ،الفاسقشهادة 

 

 . 26سورة ص اية:  مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مكلقوله تعالى:  (1)
الدر المختار، ر على  فرض الكفاية: وهو الذي إذا قام به من يكفي. سقط عن الباقين. ينظر: رد المحتا

 ، الفكر  دار   ،(هـ1252ت)  الحنفي  الدمشقي  عابدين   العزيز  عبد  بن  عمر  بن   أمين  محمد  البن عابدين
  صادق  حامد  ، قلعجي  رواس   محمد،  معجم لغة الفقهاء  ،352/ 1  : 1992-هـ1412  ،2ط  ،بيروت  ،لبنان
 . 343: صم1988-هـ1408  ،2ط ،والتوزيع والنشر  للطباعة النفائس دار ،قنيبي

. (ب))كان( زيادة في  (2)
ثالثة: إما    الشهادة: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر، فاإلخبارات  (3)

وهو   بالعكس،  أو  الدعوى،  وهو  آخر،  على  للمخبر  بحق  ما  وا  الشهادة،  وهو  آخر،  على  للغير  بحق 
التعريفات ينظر:  : المحقق   ،(هـ816ت)  الجرجاني  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  ،اإلقرار. 

-هـ1403  ،1ط  ،بيروت  العلمية  الكتب  دار  ،الناشر  بإشراف  العلماء  من  جماعة  وصححه  ضبطه
 . 129: ص م1983

التزم بح كم   فسق:الفاسق: من    (4) لمن  يقال  والفاسق :  َأي: خرجت،  قْشرها  الرُّطبة عن  اي خرج. وفَسقت 
 فاسق. ينظر: وقيل هو كل َخارج َعن َأمر اهلل فه و    ،الّشرع وأقر به ثم أخّل بَجميِع أحكاِمه، َأو ببعِضها

 البقاء  أبو  الكفوي،   القريمي  الحسيني  موسى  بن  يوبأل  ،اللغوية  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات
: ت.د  ،بيروت  ،لبنان  ،الرسالة  مؤسسة  ،المصري  محمد  ،درويش  عدنان:  المحقق  ،(هـ1094ت)  الحنفي

 أبو   الحسيني،  الرّزاق  عبد  بن  محّمد  بن  محّمد:  المؤلف  ،القاموس  جواهر  من  العروس  تاج،  674ص
: .ت.د   ، الهداية  دار  ،المحققين  من   مجموعة:  المحقق  ، (هـ1205ت)  الز بيدي  بمرتضى،  الملّقب  الفيض،

وما بعدها.   ، 26/302
 مازة   بن  العزيز  عبد  بن  عمر  الدين  حسام  األئمة  برهان:  المؤلف  ،ينظر: شرح ادب القاضي للخصاف  (5)

 ،بغداد االرشاد، مطبعة ، السرحان هالل محيي: المحقق ،(هـ536 ت) الشهيد بالصدر  المعروف البخاري
،  129/ 1:  م1978-هـ1398  ،م 1977-هـ1397  ،1ط  ،العراق  ،بغداد  للطباعة،  العربية  الدار  العراق،

 ، الفكر  دار   ،(هـ861ت)  الهمام  بابن  المعروف  السيواسي  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  كمال:  فتح القدير
 . 7/253: ت.د
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ولم يعزل   ،(1) استحق العزل عند عامة المشايخ  ،ن كان القاضي عداًل ففسقا  و   
 .(3) ال يجوز قضاء الفاسق وال شهادت هَ  الشافعي: وقال  .(2) في ظاهر المذهب

قلد عداًل    نْ ا  و   ، صح  ن قلد فاسقاً أوقيل:    ،ه  ؤ ال يجوز  قضا  (4)وفي روايِة النوادر:
 .(5)ففسق انعزلَ 

 

 وعلي الرازي صاحب أبو يوسف.  ، والطحاوي ،قال في العناية: ينعزل عند الكرخي (1)
البن   ،وقيل: ال ينعزل ويستحق العزل هذا هو ظاهر المذهب وعليه مشايخنا.  ينظر: المحيط البرهاني 

 شمس   الشيخ   ابن  اهلل  عبد  أبو  الدين  أكمل  محمود،  بن  محمد  بن  محمد:  ، العناية شرح الهداية8/5مازة:  
، وما بعدها، فتح 7/254:  .ت.د  ،الفكر  دار  ،(هـ786ت)  البابرتي  الرومي  الدين  جمال  الشيخ  ابن  الدين

 .  255/ 7: البن الهمامالقدير، 
: هذا المصطلح نفسه ظاهر الرواية ويراد به: المسائل التي وردت عن أئمة المذهب وهم  ظاهر المذهب  (2)

ومحمد. وايضا زفر والحسن بن زياد وغيرهم ممن أخذ عن أبي حنيفة. ويسمى   ،وأبي يوسف  ،أبي حنيفة
والجامع   ،والزيادات  ،هؤالء بالمتقدمين. وهذه المسائل هي ما وجدت في كتب محمد التي هي: المبسوط

والسير الصغير والكبير. اطلق عليها ظاهر الرواية ألنها رويت برواية المشايخ الثقات    ،الصغير والكبير
  التميمي   القادر  عبد  بن   الدين  تقي:  ت السنية في تراجم الحنفيةتواترت أو اشتهرت عنهم. ينظر: الطبقاو 

 .  1/50 البن عابدين: ،رد المحتار على الدر المختار ،12: ص ( هـ1010ت) الغزي  الداري
 الجويني،  محمد  بن  يوسف  بن  اهلل   عبد  بن  الملك  عبد:  المؤلف  المطلب في دراية المذهب،  ينظر: نهاية  (3)

  دار  ،الّديب  محمود  العظيم  عبد:  تحقيق  ،(هـ478ت)  الحرمين  بإمام  الملقب  الدين،  ركن  المعالي،  أبو
  بن  محمد  بن   محمد  بن   علي  الحسن   أبو:  بيرالحاوي الك  ، 18/584:  م2007-هـ 1428  ،1ط  ،المنهاج
  الشيخ   ، معوض  محمد  علي  الشيخ:  المحقق  ،(هـ450ت)  بالماوردي  الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب
  ،148/ 17:  م1999-هـ 1419  ،1ط  ،لبنان  ،بيروت  العلمية،  الكتب  دار   ،الموجود  عبد  أحمد  عادل
المفتين،روض وعمدة  الطالبين  : تحقيق  ،( هـ676ت)  النووي   شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو  ة 
 . 4/518:  م1991-هـ1412 ، 3ط ،عمان ،دمشق ،بيروت اإلسالمي، المكتب ،الشاويش زهير

أبي حنيفة  (4) أئمة المذهب:  التي رويت عن  المسائل   ،وأبي يوسف  ،النوادر: هذا االصطالح اطلق على 
الشيباني الحسن  بن  كتب   ،ومحمد  ومن  المشهورة.  السته  الكتب  وهي  الرواية؛  ظاهر  كتب  غير  في 

الهارونيات مروية   ،والجرجانيات  ،والكيسانيات  ،النوادر:  تكون  أو  يوسف  ألبي  األمالي  كتب  وايضا 
الهداية،  اعه وابن هشام وغيرهم كثير. ينظرمثل روايات ابن سم  ،بروايات مفرده العناية شرح  : ينظر: 

   .  1/69البن عابدين:   ،رد المحتار على الدر المختار ،7/255للبابرتي: 
  المرغيناني،   الفرغاني  الجليل   عبد  بن  بكر  أبي  بن   علي:  المؤلف  في شرح بداية المبتدئينظر: الهداية    (5)

 ، بيروت  ،لبنان  ،العربي  التراث  احياء  دار   ،يوسف  طالل:  المحقق  ،(هـ593ت)  الدين  برهان  الحسن  أبو
 الحنفي   الزيلعي   الدين   فخر   البارعي،   محجن   بن   علي   بن  عثمان الحقائق،  تبيين    ، 3/101  :.ت.د)
 .    175/ 4: هـ1313 ،1ط ،القاهرة بوالق، ،األميرية الكبرى المطبعة،  (هـ743ت)
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فيه: اختلفوا  مفتيًا؟  الفاسق  يصلح  اهل (1) وهل  من  القاضي  يكون  إن  واألولى 
الصحيح  ،االجتهاد بشرط في  ذلك  الجاهل.  ،وليس  تولية  ال    :الشافعيوقال    (2)ويجوز 

   .(3) يج وز
فيها تكلم وا  االجتهاد  حديث  ،وأهلية  يكون صاحب  إن  ينبغي  معرفة   ،قيل:  له 

بالحديث  ، بالفقه معرفة  له  فقه  الناس  ،أو صاحب  عاَدات  يعرف  ن  وا  هذا  وال    ،وقيل: 
  .(4) والحيف  ،ويكره لمن يخاف العجز ،هبأس أن يدخل في القضاء من يثق بأداء فرض

في[ ]الدخول  يج وز  ال  مختاراً   (5)وقيل:  يجوز  ،القضاء  الدخول   ،وقيل:  وقيل: 
 .(6) وهو الصحيح ،والترك  عزيمة ،رخصة

بقلبه الوالَية  يطلَب  ال  أن  بلَسانه  ، وينبغي  يسألَها  من   ،وال  يقلد  أن  ينبغي  وال 
ن امتنع هو  إف  ،طلبه  ويقلده  ،ِهل المدينة للقضاء لعلمه وعفافهأومن تعين من    ،يطلبها 

 

مور المسلمين وخبره  ال يأخذ به في  أمر من  أفي امر الفاسق مفتيًا: منهم من قال: ال يصلح ألنه    اختلفوا   (1)
الشريعةأ تبيين   ، مور  ينظر:  له.  الخطأ  ينسب  الفاسق مفتيًا ألنه يجتهد حتى ال  الثاني: يصلح  والقول 

 .   176/ 4للزيلعي:  ،الحقائق
 الكاساني  أحمد  بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  عالء:  المؤلفصنائع في ترتيب الشرائع،  ينظر: بدائع ال  (2)

   . 7/3:  م1986-هـ1406 ،2ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب دار  ، (هـ587ت) الحنفي
  .4/517للنووي:   ،ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (3)
: هو الظلم والجور  والَميل  في الح كم  (4) سورة     جس مخ جخ مح جح  مج حجَقاَل الل ه  َتَعاَلى    ،الَحيف 

ينظر:  50:النور   دار   ،( هـ483ت)  السرخسي  األئمة  شمس  سهل  أبي  بن   أحمد  بن  محمد:  المبسوط، 
العرب16/61:  م1993-هـ1414  ،بيروت  ،لبنان  ،المعرفة لسان   أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد:  ، 
 ،بيروت  ،لبنان  ،صادر  دار  ،(هـ711ت)   اإلفريقى  الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،

 . 9/60:  هـ1414 ،3ط
.  ( أ) ساقطة من  ،ينما بين المعقوف (5)
 وما بعدها.  ،3/101للمرغيناني:  ،ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدئ (6)
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جاهل هو  ،وقلد  أثم  فاسق  والجائر؛    ،أو  العادل  السلطان  من  التقلد   ال  إ ويج وز  أن  ال 
 .(1) يمكنه من القضاء بحق

من بيت   .(2)ومن تقلد القضاء سأل ديوان القاضي الذي كان قبله: كان البياض
 .(3)أو للقاضي المعزول هو الصحيح ،أو للخصوم ،المال

ول  [/ظ118] بحضرة    (4) مينين يقبضانهاأويبعث   أو امينه ويسأالنه شيئًا   ،المعز 
خريطة(5) شيئاً  في  نوع  كل  بحق    (6) ،ويجعالن  أقر  فمن  المحب وسين  حاِل  في  وينظر  
ببي    ،الزمه إال  المعزول  قول  عليه  ي قبل  لم  أنكر  بي    ،نةومن  تقم  لم  يعجلفإن  لم   ( 7)نة؛ 

 

 بن  العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  محمود  الدين  برهان   المعالي  أبو:  النعماني  الفقه  في  المحيط البرهانيينظر:    (1)
 العلمية،  الكتب  دار  ،الجندي  سامي  الكريم  عبد:  المحقق  ،(هـ616ت)   الحنفي  البخاري  َماَزةَ   بن  عمر

 .  4/176 ،للزيلعي ،تبيين الحقائق ،7/ 8: م 2004-هـ1424 ،1ط ،لبنان ،بيروت
 .   264/ 7للبابرتي:  ،البياض: هو ورق أو ِرّق السجالت والصكوك وغيرها. ينظر: العناية شرح الهداية (2)
  الفضل   أبو  الدين  مجد  البلدحي،  الموصلي  مودود  بن   محمود  بن   اهلل  عبد :  ختيار لتعليل المختارينظر: اال  (3)

 ، القاهرة  ،مصر  ،الحلبي  مطبعة  ،دقيقة  أبو  محمود  الشيخ:  تعليقات  عليها  ،(هـ683ت)  الحنفي
  بن  موسى  بن   أحمد  بن  محمود  محمد  أبو:  دها، البناية شرح الهدايةوما بع  ،2/84:  م1937-هـ1356
  ،1ط  ، لبنان  ،بيروت  ،العلمية  الكتب  دار  ،( هـ855ت)  العينى  الدين   بدر  الحنفى  الغيتابى حسين  بن  أحمد

 وما بعدها. ،9/15:  م2000-هـ1420
)يقضانها(.  (  أ) في    (4)
 )فشيئًا(. (ب)في  (5)
والنفقات  ،والسجالت في خريطة  ،يحفظ فيها الصكوك في خريطة ، الخريطة: مثل  الكيس من خرق أو أدم (6)

للزبيدي:   ،حتى ال تشتبه  على القاضي الجديد اذا احتاج الى نسخة. ينظر: تاج العروس  ،في خريطة
. 4/177للزيلعي:  ،تبيين الحقائق ، 19/243

 )يجعل(.    ( أ) في  (7)
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اياماً  أمرِه  في  ويتأنى  عليه؛  يناِدي  حتى  الودائع  ، بأطالقه  في   ( 2) والوقوف  ،(1) وينظر 
 .(3) وال يقبل قول المعزول ،أو يقر به من في يده  ،ويعمل بما تقوم به البي نة

ن قال اأَلمين: دفعه   فقال القاضي: هو لزيد    ،دري لمن هوأوال    ، لي القاضيإوا 
دفعه قال:  ن  وا  لزيد    ،القاضي  ى إل  ص دق  فالقول قول    ، وهو  لعمرو  القاضي: هو  فقال 

ن قال األمين: هو لزيد  ،القاضي  وقال القاضي: هو لعمرو    ،وقد دفعه الي القاضي  ،وا 
 .(4) ويغرم مثله الذي اقر له  القاضي ،فالقول قول األمين

ح ظاهرًا  جلوسًا  للقضاء  الجماعة ويجلس  تكون  في    ،يث  يجلس  أن  واالحسن 
 .(6) يكره  أن يجلس في المسجدِ  الشافعي:وقال  ،(5) المسجد الجامع

 

وديعة  (1) جمع  هي  ماله  ، الودائع:  لحفظ  للغير  الحق  اعطا  هو  عند    ،وااليداع:  يترك  ما  هي  والوديعة: 
 .   22/298للزبيدي:   ،تاج العروس ،5/76للزيلعي:  ،االمين. ينظر تبيين الحقائق

الوقف  (2) بها  يراد  الواقف  ، الوقوف:  ملك  على  العين  حبس  هو  شرعا:  اما  الحبس،  اللغة:  في    ، والوقف 
 . 253للجرجاني: ص/ ،والتصدق بالمنفعة. ينظر: التعريفات

 الحسين  أبو  حمدان  بن  جعفر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد:  الحنفي  الفقه  في  ينظر: مختصر القدوري  (3)
  ،1ط  ،لبنان  ،بيروت  ،العلمية  الكتب  دار   ،عويضة  محمد  محمد  كامل:  المحقق  ،(هـ428ت)  القدوري
المبتدي  ،225/ 1:  م1997-هـ1418 الدقائق   ،3/102ناني:  للمرغي  ،الهداية في شرح بداية   أبو :  كنز 
  دار  ،بكداش   سائد:  المحقق  ، (هـ710ت )  النسفي  الدين  حافظ  محمود  بن   أحمد   بن   اهلل  عبد  البركات
 .    460: صم2011-هـ 1432 ،1ط  ،السراج دار اإلسالمية، البشائر

 وما بعدها.    ،7/267: ألبن الهمام، فتح القدير، 4/178لعي: للزي ،ينظر: تبيين الحقائق (4)
القدوري: ص  (5) المبتدي  ،225ينظر: مختصر  النيرة149ص  للمرغيناني:  ،بداية  الجوهرة   بن  بكر  أبو:  ، 

ِبيِديّ   العبادي  الحدادي  محمد  بن  علي :  هـ1322  ،1ط  ،الخيرية  المطبعة  ،(هـ800ت)  الحنفي  اليمني  الز 
2/242 . 

وايضا    ،قال االمام الشافعي رحمه اهلل: يكره القضاء  في المسجد؛ لما فيه من لغط وصراخ بين الخصوم  (6)
  اهلل عبد أبو الشافعي: لهم للمساجد. ينظر: األماو كافر يحرم دخو  ،قد يكون بين الخصوم حائض وجنب

 المكي   القرشي  المطلبي  مناف  عبد  بن  المطلب   عبد   بن   شافع  بن  عثمان  بن  العباس  بن   إدريس  بن  محمد
الكبير6/214:  م1990-هـ1410  ،بيروت  ،لبنان  ،المعرفة  دار  ،(هـ204ت) الحاوي  للماوردي:    ،. 

المذهب16/30 بحر  بعدها،  وما    ، (هـ502ت)  إسماعيل  بن  الواحد   عبد  المحاسن  أبو  الروياني،:  ، 
وما بعدها.    ،11/69: م 2009 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب دار  ،السيد فتحي طارق: المحقق
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القاضي   فيخرج  بحالَها  يخبر  المسجدإ والحائض  من  يبعث    ،ليها  من  إأو  ليها 
بينها  الدابة  ،يفصل  في خصومة  كَما  مسجد ا  و   ،وبين خصمها؛  في  الجلوس  اختار  ن 

ن اختار أن يجلس في داره فله  ذلك؛ إذا لم يمنع احد من الدخول ا  و   ، حيِه فال بأس به
أو    ،وال يقبل الهدية إال  من قريبه  ،ليه. ويجلس معه من كان يجلس معه في المسجدإ

بينه كان  القضاء   ،ممن  قبل  مَهاداة   القاضي  خصومة ا  و   ،وبين  لهَما  كان  زاد    ،ن  أو 
: (1)محمدوعن    ، الدعوة العامة دون الخاصةويِجيب    ،المعتاد على عادته لم تقبل هديته  

والخاصة: ما لو علم المضيف أن القاضي ال    ، ن كانت خاصةا  أّنه  يجيب  دعوة قريبه و 
   .(2)يحضرها لم يتخذها هو الصحيح

المريض   لم يكن خصماً إويع ود  الجنازة  ،ذا  حد الخصمين  أوال يضيف     ،ويشَهد 
غريمه ي ساره  ،دون  حجةً   ،(3) وال  يلقنه  وجههِ   ،وال  في  يضحك  يمازح  ،وال  ويسوي    ،وال 

 .(4)والنظر ، قبالواإل ،شارةواإل ، بينهما في المجلس

 

من أهل قرية تسمى حرستا قدم أبوه    ،أصله من دمشق  ،هو: اإلمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني  (1)
صحب ابا حنيفة وأخذ عنه الفقه ثم عن ابي    ،ه( ونشأ بالكوفة132العراق فولد األمام في واسط سنة)

مالك عن  وروى  الرواية)المبسوط    ،يوسف  ظاهر  بكتب  سميت  عديدة  مؤلفات  الكبير   –له  الجامع 
فلما خرج هارون إلى    ،رشيد القضاء بالرقة والريواله ال  ،والزيادات(  -والسير الكبير والصغير  -والصغير

 أبو :  نظر: الطبقات الكبرىه( وهو ابن ثمان وخمسين سنة. ي189فمات بالري سنة )  ،الري خرج معه
  ، (هـ230ت)  سعد  بابن  المعروف  البغدادي  البصري،  بالوالء،  الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن  محمد  اهلل  عبد

.  7/242:  م 1990-هـ 1410  ،1ط  ،بيروت  ،لبنان  ،العلمية  الكتب  دار  ،عطا  القادر  عبد  محمد:  تحقيق
  ،(هـ463ت)  البغدادي  الخطيب  مهدي  بن   أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو:  وذيوله  تاريخ بغداد

.    169/ 2: هـ1417 ،1ط ،عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق ،بيروت ،لبنان ،العلمية الكتب دار
عيون    (2) الصنائع   ، 212للسمرقندي: ص   ،المسائلينظر:  الدقائق  ، 7/9للكاساني:    ،بدائع  في:  للنس  ،كنز 

 وما بعدها.    ،7/272: بن الهمام، فتح القدير، أل1/459
الهداية  (3) العناية شرح  ينظر:  الخصمين سرا.  احد  يكلم  ان ال  القاضي  على  ي ساره: يجب  للبابرتي:   ،وال 

7/275  . 
القدير، أل178/ 4  ،للزيلعي  ،الحقائقتبيين    ينظر:  (4) فتح  بعدها،  وما  الهمام،  بعدها  ،274/ 7:  بن   ،وما 

 يعرف   ،زاده  بشيخي  المدعو   سليمان  بن  محمد  بن  الرحمن   عبد:  ي شرح ملتقى األبحرمجمع األنهر ف
 .  2/158: د.ت ،العربي التراث إحياء  دار ،(هـ1078ت) أفندي بداماد
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يقضي يمشي  ، وال  يسير  ، وهو  نعاس  ، أو  به  أو   (1)]أو جوع[  ، أو غضب  ، أو 
عطش  ،(2)فزع حيوانيه  أو   ،أو  بكذا  ،(3) حاجة  اتشهد  يقول  وهو  الشاهد  يلقن    ، وال 

 . (5)ضع التهمة مثل ترك لفظة الشهادة: في غير مو (4) واستحسنه يعقوب
  

 

 .  ( أ) ما بين المعقوفين ساقطة من   (1)
 .  (ب))أو فزع( ساقطة من  (2)
 .  8/30البن مازة:  ،حاجة حيوانية: يراد به شهوة الرجال. ينظر: المحيط البرهاني (3)
  ، هو: األمام القاضي ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد بن حبته االنصاري البجلي الكوفي  (4)

كان من المدونين لفقه األمام ابي حنيفة )رحمه  ،ه( صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة113ولد في سنة )
وهو اول من    ،وكان افقه أهل عصره  ، وغيرهم كثير  ،ومحمد الشيباني  ، اهلل ( روى عنه احمد ابن حنبل

 ،و هارون الرشيد  وتولى القضاء لثالثة خلفاء: المهدي ثم الهادي  ،تولى القضاء من اصحاب ابي حنيفة
له كتب كثيره منها الخراج والمبسوط وأدب   ،وهو اول من اطلق عليه لقب )قاضي القضاة( في االسالم

:  ، سير أعالم النبالء 14/245للخطيب البغدادي:  ،ه(. تاريخ بغداد182توفي رحمه اهلل سنة)  ،القاضي
 ،مصر ، الحديث  دار   ، (هـ748ت)  الذهبي َقاْيماز  بن   عثمان  بن   أحمد   بن  محمد   اهلل  عبد   أبو  الدين   شمس
 أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو:  الزمان  أبناء  وأنباء، وفيات األعيان  469/ 7:  م2006-هـ1427  ،القاهرة

  دار   ،عباس  إحسان:  المحقق  ، (هـ681ت)  اإلربلي  البرمكي  خلكان  ابن  بكر  أبي   بن  إبراهيم  بن  محمد  بن
 وما بعدها.      378/ 6:  ت.د ،بيروت ،لبنان ،صادر

للسرخسي  (5) المبسوط:  الصنائع  ،16/87  ، ينظر:  القدير، أل7/10،9ني:  للكاسا   ،بدائع  فتح  الهمام،  : بن 
7/271 . 
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 : املطلب األول
 [احلبس]

 (1) َفْصٌل ِفي الَحبسِ 
ذا ثبت الحق عند القاضي بالبي   وطلب ذو الحق حبس غريمه؛ حبسه كما   ، نةوا 

باإلقرار  ،ثبت ثبت  الحق  كان  ن  و   ، وا  بحبسه؛  يعجل  ولم  فأثبت  باألداء  أبى  إمره  ن 
وده  واستمهل ،حبسه ن كان له مال يرجى وج   .(2)نظره الحاكم يومين أو ثالثة فقطأ ،وا 

ن قال المد عي أنه  موسرٌ  ن كان  إف  ،(4)أنه  معسرٌ   [ /و118]   وقال المطلوب  ،(3)وا 
بدالً  كالثمن  الدين  مال  هو  كالكفالة  ،عما  بالتزامه  وجب  المعجل  ،(5) أو  دون   ،والمهر 

 

المنع  (1) لغة:  َحَبس  ،الحبس  مصدر  الموضع  ،وهو  على  حبوس  ،اطلق  المنع   ،وجمعه  هو  والحبس: 
 غريب   في ه. ينظر: المصباح المنيرويمنع من الخروج من وايضا هو: حبس الشخص  بمكان ،واالمساك

 المكتبة   ، (هـ770  نحو   ت)  العباس  أبو  الحموي،   ثم  الفيومي  علي   بن  محمد  بن   أحمد:  الكبير  الشرح
 . 241/ 1 ،1/174معجم لغة الفقهاء:  ، 118/ 1: د.ت ،بيروت ،لبنان ،العلمية

 والحبس مشروع في كتاب اهلل والسنة الشريفة واالجماع.
 . يراد به الحبس.  33سورة المائدة: اية:   مك لك اك يقاما الدليل من الكتاب قوله تعالي: 

رقم  ب  ،28/ 4حبَس رجال  بالتهمة. حديث حسن. ينظر: سنن الترمذي:    ومن السنة: ما روي أن النبي  
(1417) . 

 إبراهيم   بن  محمد  بكر  أبو:  ذلك. ينظر: االجماع  ومن بعدهم أجمعوا على  واالجماع: فإن الصحابة  
  ، القاهرة  والتوزيع،  للنشر   اآلثار  دار  ،محمد  بن  خالد   األعلى  عبد   أبو:  المحقق  ،النيسابوري  المنذر   بن

 .     4/179للزيلعي:  ،تبيين الحقائق ،113: صم2000-هـ1425 ،1ط ،مصر
 .  278/ 7للبابرتي:  ،العناية شرح الهداية  ،3/104للمرغيناني:  ،ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (2)
الصحاح    (3) النقد.  عاِجل   الدراهم  كثير  العربيةالموسر:  اللغة وصحاح   الفارابي  الجوهري  إسماعيل:  تاج 

.1/54: م1987-هـ1407 ،4ط ، لبنان ،للماليين العلم  دار ،الغفور  عبد أحمد: تحقيق ،(هـ393ت)
وأعسر فهو معسر: صار ذا عسرة  ،وهو نقيض الموسر ،وهو من عجز عن وفاء دينه ،المعسر: المفلس (4)

 .  7/205لرينهارت:  ،تكملة المعاجم العربية ، 564/ 4: قر. ينظر: لسان العربوقيل: افت ،وقلة ذات اليد
لضمان. ينظر: طلبة  الكفالة: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة األصيل في المطالبة قال النسفي: الكفالة ا  (5)

 مكتبة  العامرة،  المطبعة  ،(هـ537ت)  النسفي   الدين  نجم  حفص،  أبو  أحمد،  بن  محمد  بن  عمر:  الطلبة
 .  182للبركتي: ص ،التعريفات الفقهية ،139: صهـ1311 ،1ط ،ببغداد المثنى
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المتلفات كضمان  ذلك  غير  كان  ن  وا  للمدعي.  فالقول  الجنايات  ،المؤجل   ، (1)وأروش 
األ المشترك  ،قاربونفقة  العبد  الغريم    ،واعتاق  يثبت  أن  إال  عليه؛  للمدعى  فيه  فالقول 

 . (2) غناه
الجميع في  عليه  لمن  القول  أن  له    ،ويروى  القول  أن  بدل ه    (3) [إال]ويروى  فيما 

 .(4)مال خاصه
ه القاضي  يراها  مدًة  حبَسه   حبَسه   ذا  مال   ،(5) الصحيح  ووا  له  يظهر  لم  فإن 

وال يمنع الغرماء    ،بما إذا لم يظهر له مال بعد الم دة  (7)في الهداية  (6)وقيد الحكم  ،اطلقه
 .(10) يمنع :(9) زفر. وقال (8)ظاهر الرواية من مالزمته على 

 

ويطلق على ما يسترد من ثمن المبيع اذا ظهر به   ،أورش الجنايات: أورش جمع أرش أي دية  الجراحات  (1)
 . 1/13 ،المعجم الوسيط. 17/63للزبيدي:  ،عيب. ينظر: تاج العروس

  .2/90البن مودود:  ،ينظر: االختيار لتعليل المختار (2)
 .  (أ  )ما بين المعقوفين ساقطة من:  (3)
 . 280/ 7: بن الهمام، ألفتح القدير ، 362/ 2للصدر الشهيد:  ،ينظر: شرح أدب القاضي للخصاف (4)
شهرين أو ثالثة، وذكر في بعض المواضع أربعة   اختلف الفقهاء في مدة حبسه: قال محمد بن الحسن  (5)

البن مازة:   ،وفي رواية الطحاوي شهرًا. ينظر: المحيط البرهاني  ،أشهر، وفي رواية الحسن ستة أشهر
:  حت  ،(هـ 370ت)  الحنفي  الجصاص  الرازي  بكر  أبو  علي  بن   أحمد:  ي. شرح مختصر الطحاو 8/238

المحققين من   ،1ط  ،السراج  دار  ،اإلسالمية  البشائر  دار  ،بكداش  سائد:  وصححه  وراجعه  ،مجموعة 
 .   282/ 7: بن الهمامفتح القدير، أل ،3/178  :م2010-هـ1431

 )الحاكم(.  (  أ) في    (6)
ابو الحسن    ،الهداية: يراد بها كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي لألمام علي بن أبي بكر المرغيناني  (7)

  اللكنوي  الحي  عبد  محمد  الحسنات  أبو:  البهية في تراجم الحنفية  ه(. ينظر: الفوائد 593تبرهان الدين )
 بمطبعة   طبع  ،النعساني  فراس  أبو  الدين  بدر  محمد:  عليه   الزوائد   بعض  وتعليق  بتصحيحه  عنى  ،الهندي

 . 15/386للذهبي:  ،. سير اعالم النبالء141: ص/هـ1324  ،1ط ،، القاهرةالسعادة دار
 وما بعدها. ، 3/104للمرغيناني:  ،ينظر: الهداية (8)
كان يكنى بأبي الهذيل   ،زفر: هو األمام الفقيه زفر أبن اله ذيل بن قيس بن سليم العنبري البصري الكوفي  (9)

قوي الحفظ   ،ه(  كان ورعا فقيها صاحب علم جمع بين العلم والعبادة109ابوه من أصفهان ولد سنة )
ه(. ينظر: 158ي سنة )توفي األمام ف  ،قال عنه ابو حنيفة: )رحمه اهلل( كان أقيس اصحابي  ،والضبط

وما بعدها. 75للكنوي: ص/ ،الفوائد البهية في تراجم الحنفية
تعالى:    (10) بقوله  الصنائع280]البقرة:    جغ مع جع مظ حط  مض خضمستداًل  بدائع  ينظر:   .]، 

 .    7/173للكاساني: 
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البي  ا  و  قامت  وعليها  ن  الروايتين  احدى  في  تقبل  لم  المّدة  قبل  اإلفالس  على  نة 
 .(1)ن قامت قبل الحبس فكذلكا  عامة المشايخ؛ و 

ن سفل  ،ويحبس الزوج في نفقة امرأته ن عاَل في دين ولده وا   ،وال يحبس والٌد وا 
ومن توّجه عليه حكم الحاكم فاّدعى الدفع وقال:    ،(2) ويحبس  إذا امتنع من االنفاق عليه

 .(3) رٌة أنظره الحاكم يومين أو ثالثةلي بينًة حاض
 :املطلب الثاني

 ىل القاضيكتاب القاضي إ
القاضي   فيما  إيقبل كتَاب   القاضي  الشبَهاتلى  اشهدإ  ،يثبت مع  به عند   (4)ذا 

 ، في معلوم لمعلوم  ،ن تكون من مَعلوم الى معلومأليه ويختص بشرائط وهي:  إالمكتوب  
 .(5)على معلوم
بالشهادة إف كالوكيل حكم  يكتب على خصم  الذي  القاضي  الش هود عند  ن شهد 

 .(6) وكتب بحكمه ويسمى هذا سجالً 
  

 

.  3/104للمرغيناني:  ،الهداية في شرح بداية المبتدي ، 8/241البن مازة:  ،ينظر: المحيط البرهاني (1)
 .  226ينظر: مختصر القدوري: ص/ (2)
 .  7/13للكاساني:  ،ينظر: بدائع الصنائع (3)
)شهد(   (ب)في  (4)
الكاتب  (5) القاضي  الكتاب من معلوم يعني  الخمسة: أن يكون  المكتوب   ،العلوم  القاضي  إلى معلوم يعني 

به  ،إليه المدعى  يعني  معلوم  المدعي  ،في  يعني  ينظر:   ،لمعلوم  عليه.  المدعى  يعني  معلوم   على 
 .  132/ 8البن مازة:  ،المحيط البرهاني

الَقاضي  سجاًل:    (6) ل  كتابا وسج  له   كَتبت  إسجااًل  للرجِل  وأسجلت   ت  والجمع  سجال  اْلَقاضي  كتاب   السِجل 
 . 1/267للفيومي:  ،بالتشديِد قَضى وحكَم وَأثبت حكمه  ِفي السجل. ينظر: المصباح المنير
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ليه إخصم لم يحكم؛ وكتب بالشهادة ليحكم المكتوب    (1)[حضرةِ ]ن شهدوا بغير  ا  و 
 .(2) ويسمى هذا كتابًا حكميًا وهو: في الحقيقة نقل الشهادة ،بها

القاضي   كتاب  النكإفيقبل  في  القاضي   ،والغصب   ،والنسب  ،والدين  ،احلى 
المجح ودهألوا المجحودة  ،مانة  كالثيابوال    ،والعقار  ،والمضاربة  المنقوالت:  في    ، يقبل 

يعقوب  (3) والمماليك. وعنهأ:  وعن  اإلماء.  دون  العبيد  في  يقبل  فيهَما (4) نه  يقبل  أنه   :
وبه اخذ   (7) وعن محمد: أنه يقبل في جميع المنقوالت  ،(6)تعرف في المبسوط  (5)بشروط

 .(8)المتأخرون
ويقبل كتاب   ،البي نة  أنه كتاب  القاضي وال يقبل  المكتوب إليه الكتاب إال أن تقوم  

ى  إللى المزكي ومن رس ول المزكي  إومن رس ول القاضي    ،هل الحربأمن    (9) االستئمان

 

 . ( أ) ما بين المعقوفين ساقطة من   (1)
.   462للنسفي: ص ،. كنز الدقائق2/92البن مودود:  ،ينظر: االختيار لتعليل المختار (2)
 .  183/ 4. تبيين الحقائق: للزيلعي: 3/105للمرغيناني:  ،ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدئ (3)
 )وعنه يعقوب(.   (ب)في  (4)
حلَيتِه وصَفته، وَأنه  ممل وك له  فيكتب  له  ِبذلك إلى  َأن الم دِعي يقيم  عند القاِضي شاهدين على    الشروط:  (5)

   .4/183للزيلعي:  ،تبيين الحقائق ، 11/25للسرخسي:  ،َقاضي البلد الذي هو فيه مْحبوٌس. المبسوط
  ، رد المحتار على الدر المختار  المبسوط: يراد به كتاب المبسوط لألمام شمس االئمة السرخسي. ينظر:  (6)

 وما بعدها.  ،1/69البن عابدين: 
 .  8/131البن مازة:  ،ينظر: المحيط البرهاني (7)
الحلواني الى حافظ الدين    وقيل: انهم من شمس االئمة  ،المتأخرون: يراد بهم من لم يدرك االئمة الثالث  (8)

البهية:   الفوائد  ينظر:  المختار1/241البخاري.  لتعليل  االختيار  المسألة  في  ينظر:  مودود:   ،.  البن 
2/91    . 

المصطلحات   (9) في  معجم  الكليات  ينظر:  مسلما.  أو  كان  حربيا  العدو؛  من  األمان  طلب  االستئمان: 
 . 112: صالبقاء بيأل ،والفروق اللغوية



 

 
330 

9 

ليه كتابي من قضاة  إلى كل من يصل  إن كتب القاضي ابتداًء  إف  ،(1) القاضي بغير بيَنة
 .(2)خالفًا ليعقوب ،ن لم يعتبرالمسلمي

القاضي   على  فيه  أويج ب  بما  يخبرهم  أو  الكتاب  عليهم  يقرأ  يختم  ا  و ،  ن  ن 
فيهأو ،  بحضرتهم   ما  يحفظوا  كتابا    ،ن  اليهم  على  آويدفع  له م  اعانة  مختوم  غير  خر 

 .(3)الحفظ
 ، ن هذا كتابه وخاتمه فحسبأ ن يشهدهم  أ : الشرط  يعقوب اخرا  ظ[ / 119] وقال  

 .(4)يضا ليس بشرط وهو اختيار شمس االئمة السرخسيأن الختم أوعنه  
وصل  ا  و  المكتوب  إلذا  القاضي  يقبلهإى  لم  الخصمإ  (5) ليه  بحضور  خالفا    ،ال 
ذا سلمه    ،(6)ليعقوب نه كتاب القاضي فالن؛ سلمه أ  (7)فاذا شهدا  ، ليه نظر الى ختمهإ وا 

 

    .4/185للزيلعي:  ،ينظر: تبيين الحقائق (1)
حنيفة  (2) ابو  اإلمام  عند  يعتبر  اهلل(  لم  اب  ،)رحمه  لما  توسع  يوسف  فأبو  اإلمام.  مع  محمد  تلي والظاهر 

الناس، ومن جملتها هذه  الناس، واستحسن كثير من المسائل تسهياًل على  بالقضاء، ونظر في أحوال 
البرهاني المحيط  ينظر:  مازة:    ،المسألة.  الحقائق136،137/ 8البن  تبيين  فتح    ،187/ 4للزيلعي:    ،. 

 . 296/ 7للسيواسي:  ،القدير
البرهاني  (3) المحيط  مازة:    ،ينظر:  المختار  ،136/ 8البن  لتعليل  مودود:    ،االختيار  العناية   ،2/92البن 

 .  7/292للبابرتي:  ،شرح الهداية
عالمًا اصوليًا    ،شمس االئمة السرخسي: محمد ابن احمد بن ابي سهل ابو بكر شمس االئمة السرخسي  (4)

 ،وصار أوحد زمانه  ،عنه حتى تخرج  الزم شمس األئمة الحلواني وأخذ   ، مجتهدا فقيهَا تكرر ذكره بالهداية
ولقب بالسرخسي نسبة الى مدينة سرخس   ،وشرح السير الكبير  ،أملى كتابه المبسوط  وهو في السجن

. الجواهر المضية في  158/ 1للكنوي:    ،ه(. ينظر: الفوائد البهية490توفي سنة )   ، في بالد  خراسان
الحنفيةط  الحنفي   الدين  محيي  محمد،  أبو  القرشي،  اهلل  نصر  بن  محمد  بن  القادر  عبد:  بقات 
.      28/ 2: د.ت ،كراتشي ،خانه كتب محمد مير ،(هـ775ت)

 وما اثبته هو الصحيح.   ،( و )ب(  أ وردت )يقتله( في ) (5)
 وما بعدها.   7/292للبابرتي:  ،. العناية شرح الهداية7/7ينظر: بدائع الصنائع للكاساني:  (6)
)شهدوا(.  (ب)في  (7)
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وقرأه  على الخصم والزمه ما    ،لينا في مجلس حكمه؛ وقراه  علينا وختمه فّضه القاضيإ
من غير اعتبار    ، إذا شهد وا أنه  كتاب فالن وخاتمه قبله القاضي  و يوسف: أبفيه. وقال  

 . (1)قراءة القاضي الكاتب عليهم
 .  (2)الخٌصافوال يفتح الكتاب قبل ظه ور عدالة الشهود في الصحيح ذكره 

أو عزل أو عمي أو   ،الكاتبيه حتى مات  إلى المكتوب  إلن لم يصل الكتاب  ا  و 
 .(5) للشافعي. خالفًا (4)لم يقبل في الظاهر ، هلية القضاءأ (3) أو خرج عن ،فسق

ذا كتب الى فالن قاضي بلد كذا والى  إال  إ  ،ليه أو عزلإن مات المكتوب  إوكذا  
وال يقبل    ، ن مات الخصم نفذ الكتاب على وارثها  و   ،كل من يبلغه من قضاة المسلمين

 .( 6) ى القاضي في الحد ود والقصاصإلكتاب القاضي 
 

.  3/106للمرغيناني:  ،ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1)
كان زاهدًا    ،الفقيه المحدث  ،ابو بكر احمد بن عمرو بن مهير الشيباني  ،الخصاف: شيخ الحنفية العالمة  (2)

النديم: كان صالحًا    وقال محمد ابن اسحاق  ،وابي نعيم وغيرهم كثير  ،حدث عن وهب بن جرير  ،ورعاً 
المهتدي باهلل  ،عالمًا بالرأي  ،فارضاً  الخراج  ،مقدمًا عند  الشروط   ،والحيل  ،له كتب كثيره منها:  وكتاب 
 ،وغيرها. قال عنه الحلواني: الخصاف صاحب علم وهو ممن يصح االقتداء بهم  ، وأدب القاضي  ،الكبير
لعبد   ،الجواهر المضية   ،285/ 10للذهبي:    ،عالم النبالءأه( رحمه اهلل. ينظر: سير  261)  سنةتوفي  

القرشي:   القاضي للخصاف:  88/ 1القادر  أدب  المسألة: شرح  البرهاني  ،3/286. ينظر في   ،المحيط 
.     8/143البن مازه: 

)من(. وما اثبته  من )ب( هو الصحيح.    ( أ) في  (3)
: المحقق  ،(هـ461ت)  حنفي  السُّْغدي،  محمد  بن  الحسين  بن  علي  الحسن  أبو :  ينظر: النتف في الفتاوى  (4)

  –  هـ1404  ،2ط  ،لبنان  بيروت  ،األردن  عمان  ،الرسالة  مؤسسة  ،الفرقان  دار  ،الناهي  الدين  صالح
.  186/ 4للزيلعي:  ،تبيين الحقائق ،2/784:  م1984

  الفراء  بن  محمد   بن  مسعود  بن   الحسين   محمد  أبو  السنة،   محيي:  االمام الشافعي  ينظر: التهذيب في فقه  (5)
 الكتب   دار  ،معوض  محمد  علي   الموجود،  عبد  أحمد   عادل:  المحقق  ،(هـ516ت)  الشافعي  البغوي
 .   202/ 8: م 1997 - هـ1418 ،1ط ،بيروت ،لبنان ،العلمية

 .  3/106للمرغيناني:  ،الهداية شرح بداية المبتدي ، 226ينظر: مختصر القدوري: ص  (6)
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ذا وا    ،خر في غير عمله أو في غير عملهَماآخبار  القاضي قاضيًا  إوال يصح  
قاض    الى  قاض   البي  أكتب  عندي  ن  قامت  كذاأنة  فالن  بنت  فالنه  على  لهذا  من    ن 

ودفَع الكَتاب    ، ليهإعليها بذلك فأحَضرَها المدعي في مجلس المكتوب    (1)الدراهم فاقض
 .(2) نها هي فالنهأنة قم بي  أ ليه إليه قال له المكتوب إ

 :املطلب الثالث
 [قضاء املرأة]

المرأةا  و  استقضيت  الحد ود والقَصاصإفقضيت جاز قضاؤها    ن  ن  ا  و   ،(3)ال في 
مام أذن له في ذلك صريحًا أو  ال أن يكون اإلإيقضي لم يجز    نأقاض  رجاًل    خلفاستَ 

 .(4)داللةً 
استَ ا  و  جازن  فيه  له  يؤذن  ولم  معِة  الج  بإقامة  المأمور  يكن ا  و   ،(5)خلف  لم  ن 

القاضي مأذونًا بأن يستخلف فقلد غيره؛ فإن قضى بحضرته أو غيبته فرفع اليه فأجازه  
ذا أذن القاضي أن يَ  َمام؛ حتى ال يملك  ففعل كان الثاني نائبًا عن اإل  ، خلفستَ جاز. وا 

 .(6) ليه ذلكإال أن يفوض إول عزله؛ ألا
  

 

 هو الصحيح.    (ب))فاض( وما اثبته من   ( أ) في  (1)
. 4/241للزيلعي:  ،ينظر: تبيين الحقائق (2)
 .  3/106للمرغيناني:  ،الهداية شرح بداية المبتدئ. 226ينظر: مختصر القدوري: ص  (3)
 .  8/63للجصاص:   ،ينظر: شرح مختصر الطحاوي (4)
 .  1/265للكاساني:  ،ينظر: بدائع الصنائع (5)
 .  16/110للسرخسي:  ،ينظر: المبسوط (6)
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يخالفَ  أن  إال  نفذه؛  قاض   حكم  القاضي  الى  رفع  ذا  السنة   (1)وا  أو  الكتاب 
أو دليل  (2)االجَماع  المشه ورة  عن  يعرى  الصغيروفي    ،(3)أو  قضى    :(4)الجامع  ذا  وا 

القاضي في فصل مجتهد أختلف الفقهاء فيه ثم رفع الى قاض  آخر يرى خالف ذلك  
ال اختالف مثل: مالك برأيه    ،(6) والمعتبر اختالف الصحابة ومن كان معهم  ،(5)أمضاه

 .(7) أو الشافعي برأيه
ن كان   ن قضى بخالف رأيه ناسيًا نفذ. وا  وقاال: عامدًا ففيه رَوايتان    [ و/119] وا 

 .(8) ال ينفذ في الوجَهين َوعليه الفتَوى

 

 .  (ب))نص( زياده في  (1)
: في اللغة: باعتبارين: االول: العزم على الشيء والتصميم عليه، والثاني: االتفاق، يقال أجمع  االجماع  (2)

  ةِ أ م  من   دِ والعق  الحل  لِ َأه   جمَلة  اتَفاق  عن  عبارة  جَماعاإلِ   القوم على كذا يعني اتفقوا عليه. اصطالحا:
  أبو:  األحكام  أصول  في  اإلحكامينظر:    .اِئعِ الوق  من  اقعة و   مِ ح ك  ىعل  راإلعصا  من  عصر   يف  محم د
  عبد:  المحقق   ،( هـ631ت)  اآلمدي  الثعلبي  سالم  بن  محمد  بن  علي  أبي  بن  علي  الدين  سيد  الحسن
التعريفات،  1/195:  د.ت  ، لبنان  ،دمشق  ،بيروت  اإلسالمي،  المكتب  ،عفيفي  الرزاق بعدها،  وما   ،

 .  10للجرجاني: ص
 . 7/300:  بن الهمامدليل عليه. فتح القدير، أل أن يكون قول ال (3)
ويعتبر كتاب    ،صنفه االمام بعد كتاب األصل  ،الجامع الصغير: كتاب األمام محمد ابن الحسن الشيباني  (4)

المذهب. التي يعتمد عليه في  الكتب  اهم  الصغير من  ، المختار  الدر  على  المحتار  رد  :ينظر  الجامع 
 . 1/70: البن عابدين

 .  3/107للمرغيناني:  ،ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (5)
إذا كانت المسألة مختلفة في الصدر األول من هذا الوجه، فبأي قول من هذه األقوال قضى كان قضاؤه    (6)

القاضي مع قاض  قضى على مذهبه شافعي كان أو مالكي  اما اختالف  فينفذ.  فيه  في فصل مجتهد 
، فتح  8/72ط البرهاني، البن مازة:  برأيه للقاضي االخر ان يبطل ما قضى به القاضي.  ينظر: المحي

 . 302/ 7: بن الهمامالقدير، أل
 .  8/71البن مازة:  ،ينظر: المحيط البرهاني (7)
 .  4/189للزيلعي:  ،ينظر: تبيين الحقائق (8)
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ذا اجتمَع الجمهور فمخالفة البعض خالٌف   وكل شيء قضى به   ،(1)الختالفوا 
  المسألة القاضي في الظاهر بسَبب  معين بتحريم أو تحليل فهَو في الباطن كذلك؛ ولق َب  

 .(3)وباطناً  ظاهراً  ينفذ بشهادة الزور  (2)والفس وخأن قضى القاضي في العق وِد 
وال يجوز أن يقضي القاضي على    ،(4) ال ينفذ باطناً   وقاال وزفر ومالك والشافعي:

ن أنكر ثم غاب قال يعقوب: يقضي في  (6) وقال الشافعي: يجوز  ،(5)غائب إال بنائب . وا 
 غيبته خالفًا لمحمد.  

بإنابته كالوكيل القاضي  ،والنائب قد يكون  بإنابة الشرع كوصي  وقد يكون   ،أو 
الحاضر ال محالة يدعي على  لما  الغائب سببًا  يدعي على  ما  يكون  بأن  وأن    ،حكمًا 

وللقاضي إن يقرض مال   ،كان شرطًا فليس بغائب في قول عامة المشايخ هو األصح
واالب في ذلك كالوصي    ،فإن فعله ضمن  ،وليس للوصي ذلك  ، ويكتب الصك  ،اليتيم

 .(7) في األصح
 

 

 )ال اختالف(. (ب)في  (1)
األشباه  (2) وفي  الفسخ  جمع  التعريفات  الف سوخ:  ينظر:  الع قود.  وي قابله  العقد  ارتباط  َحلُّ  حقيقته  الفقهية، : 

 هو الصحيح.   (ب))المفسوخ (، وما اثبته من  (  أ) . في 1/165للجرجاني: 
  حققه  ،(هـ552ت)  األسمندي الحميد  عبد  بن   محمد:  األئمة األسالفينظر: طريقة الخالف في الفقه بين    (3)

،:  م2007  -  هـ1428  ،2ط  ،مصر  ،القاهرة   التراث،  دار  مكتبة  ،البر  عبد   زكي  محمد.  د:  عليه  وعلق
    . 3/107: للمرغيناني ،المبتدئ  بداية شرح في  الهداية، 382ص

المسائل  ،7/15:  للكاساني  ،الصنائع  بدائع  ينظر:  (4)   نصر   بن  علي  بن  الوهاب  عبد  محمد  أبو:  عيون 
  للطباعة  حزم  ابن  دار  ،بورويبة  إبراهيم  محم د   علي:  وتحقيق  دراسة(  هـ422ت)  المالكي  البغدادي  الثعلبي
 ،الشافعي  اإلمام  فقه  في  التهذيب،  1/515:  م2009-هـ1430  ،1ط  ، لبنان  ،بيروت  والتوزيع،  والنشر
  ، وما بعدها.221/ 8: للبغوي

  . 226/ 1ينظر: مختصر القدوري:  (5)
 . 296/ 16للماوردي:  ،الحاوي الكبيرينظر:  (6)
  وما بعدها،  ،7/311ية شرح الهداية، للبابرتي:  العنا  ، وما بعدها،463كنز الدقائق، للنسفي: ص/  ينظر:  (7)

    . 7/313:  ألبن الهمام ،القدير فتح شرح
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 : الثانياملبحث 
 (1)التحكيم

وقال  لزم.  بينهما  ك َم  ح  ن  وا  جاز؛  الشهادة  أهل  من  هو  من  اثنان  َحكم  إذا 
وأن لم يكن من أهل الشهادة لم يجز مثل:   ،(2) في أحد قوليه ال يجوز وال يلزم  الشافعي:
الم كاَتب
كَم الفاسق ينبغي    .(4)والذمي  ،والمحدود في القذف  ،واالعمى  ، والعبد  ،(3) ذا ح  وا 

إن يجوز؛ ولكل واحد  من الم ِحك ميِن إن يخرجه  ما لم يمض الحكم عليهما
 (5). 

  

 

المنير  (1) المصباح  ينظر:  إَليِه.  اْلح كم  فوضت   بالَتشديِد  الرج ل  حك ْمت  يقال  لغة:  : للفيومي،  التحكيم 
1/145  . 

 زين:  لرائق شرح كنز الدقائقوَأما في االصطاَلِح: َتولية  الَخصميِن حاكًما َيحك م  بينه ما. ينظر: البحر ا
 الرائق  البحر  تكملة:  آخره  وفي   ،(هـ970ت)  المصري  نجيم  بابن  المعروف  محمد،  بن  إبراهيم  بن  الدين
 البن  الخالق   منحة:  وبالحاشية  ،(هـ1138  بعد  ت)  القادري   الحنفي  الطوري  علي  بن  حسين  بن  لمحمد
 . 7/24: د.ت ،2ط ،اإلسالمي الكتاب دار  ،عابدين

الشافعي  المهذبينظر:    (2)   ، (هـ476ت)   الشيرازي  يوسف  بن   علي  بن  إبراهيم  اسحاق   أبو:  في فقه اإلمام 
  عبد :  بالشرح الكبير ز المعروف  . العزيز شرح الوجي378/ 3:  د.ت  ،لبنان  ،بيروت  ،العلمية  الكتب  دار

 ، عوض  محمد  علي :  المحقق  ،(هـ623ت)  القزويني  الرافعي  القاسم  أبو  الكريم،  عبد  بن  محمد  بن  الكريم
 . 436/ 12:  م1997-هـ1417 ،1ط ،لبنان ،بيروت العلمية، الكتب دار ،الموجود  عبد أحمد  عادل

 . 214ص: ، للبركتيالفقهيةهو العبد الذي كاتبه مواله. ينظر: التعريفات المكاتب:  (3)
اإلسالم.    (4) بدار  يقيم  ممن  وغير هم  واليهود  النصارى  من  المعاهدون  وهم:  الذمة  أهل  من  هو  الذمي: 

 .  39صالمصدر السابق: 
 .  7/317للبابرتي:   ،ينظر: العناية شرح الهداية (5)



 

 
336 

9 

امضاه؛  لمذهبه  موافقًا  فإن كان  فيه؛  نظر  القاضي  الى  الم حك م  ذا رَفع حك م  وا 
ه(1) وأن كان مخالفًا نقضه  . (2) . وقال الشافعي في قول: ال ينقض 

 .(4)للشافعي في قول. خالفا (3)وال يج وز التحكيم في حد  وال قصاص  
ينبغي  (5)الجصاصوقال   القصاصِ إ:  في  يجوز  األئمة   ،(6) ن  شمس  قال 

التحكي(7) الحلواني جواز  على  دليل  والقصاص  الحدود  تخصيص  سائر    ،م:  في 
   .(8)كيال يتجاسر العوام فيه ، ال أنه  ال ي فتى بهإ  ، المجتهدات وهو صحيح

 

 وما بعدها.    ،7/316للبابرتي:   ، . العناية شرح الهداية16/111للسرخسي:  ،ينظر: المبسوط (1)
الكبير  (2) الحاوي  الشافعيالبيان    ،16/327للماوردي:    ،ينظر:   بن  يحيى  الحسين   أبو:  في مذهب األمام 

 ، المنهاج  دار  ،النوري  محمد  قاسم:  المحقق  ،(هـ558ت)  الشافعي  اليمني  العمراني  سالم  بن  الخير  أبي
 .   13/25: م2000 -  هـ1421 ، 1ط ،السعودية ،جدة

 .   226/ 1ينظر: مختصر القدوري:  (3)
قالو: يجوز في كل ما يتحاكم فيه الخصمان؛ من: النكاح، واللعان، والقصاص، وحد القذف، وما يجوز   (4)

لم ألنه  فيه،  يحكم  أن  كله.للقاضي  في  جاز  بعضه،  في  جاز  الشافعي، التهذي  ا  األمام  فقه  في    ب 
8/197  . 

درس الفقه على يد أبي الحسن    ،الفقيه الزاهد العلم ،احمد بن علي ابو بكر الرازي الجصاص الجصاص:  (5)
ه( تفقه على يده الكثير منهم:  305ولد في بغداد سنة )  ،انتهت اليه رياسة الحنفية في وقته  ،الكرخي

وابو بكر الخوارزمي. وغيرهم كثير. له من المصنفات الكثير منها:    ،ابو عبد اهلل الجرجاني شيخ القدوري
أحكام القرآن ، وشرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي ، وشرح  مختصر الطحاوي ، وشرح  الجامع  

)ر  توفي  الحسن.  بن  ) لمحمد  سنة  الحجة  ذي  في  اهلل(  ينظر:  370حمه  البهية:  ه(.  .  28/ 1الفوائد 
 .  85/ 1الجواهر المضية: 

 .   318/ 7 ،بن الهمامينظر: فتح القدير، أل (6)
شمس األئمة الحلواني: هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري، أمام أهل الرأي    (7)

 ، له الكثير من الكتب منها: المبسوط  ،سمي بالحلواني نسبة الى عمله بالحلوى وبيعها  ،في زمانه ببخارى
القاضي  ،والفتاوى  ، والنوادر أدب  ودفن    ، ه(456سنة )  ، البي يوسف. توفي )رحمه اهلل(  ، وشرح كتاب 

  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن   الدين  خير:  األعالم  ،95/ ص:  ، للكنويفي بخارى. ينظر: الفوائد البهية
 .    13/ 4: م  2002  ،15: ط  ،للماليين العلم دار ،(هـ1396ت) الدمشقي الزركلي فارس، بن

ادب  ينظر:  (8) الشهيد:  شرح  للصدر  للخصاف،  بعدها،63/ 4القاضي  وما  للسيواسي:  فت  ،  القدير،  ح 
7/318.    
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بالدية على   وأن قضى ،فحكم على العاقلة بالديِة لم يجز ،ن حكما في دم  خطاً ا  و 
أو    ،(1)وأن قضى ِبِإباِء َيمين    ، ال أن يكون القاتل أقر بالقتل خطاً إ  ، القاتل رده القاضي

 . (2) نة  جازأو ببي   ،بِإْقرار  
اَحد   بإقرار  أخبر  ن  قبولهوا  قبل  التحكيم  على  البيَنِة وهَما  بقيام  أو    ،الخصمين 

ن حكم عليهم   ،ن حكم المحكم  لوالديه أو امرأته لم يجزا  و   ، ن اخبر بالحكم لم يقبلا  و  وا 
فرأى احدهَما خالف ما رأى اآلخر لم يجز    ؛وأن حكما اثنين فاختلَف المحَكمِان  ،جاز

له َما أن يحكما حتى يجتمَعا على شيء
 (3).  

 :املطلب األول
 [مسائل شتى يف القضاء]

لرجل  [ ظ /120]   العلو  كَان  الّسفل  ، والّسفل  ألخر  ،َواذا  لَصاحب  يكن  أن    ،لم 
 وقاال:   ،اال أن يرضى َصاحب العلو  ،(5) أو ينق ب ك وةً   (4)يتَد في الجَداِر أو السقف وتداً 

يصنع فيه ماال يضر بالعلو وعلى هذا الخالف. إذا اراد صاحب العلو أن يبني على  
  .(6) اإلَمامقيل المحكي عنهما تفسير لقول  ،علوه

 

 . 8/118للعيني:   ،ِبِإباِء َيمين: بامتناعه عن اليمين. ينظر: البناية شرح الهداية (1)
 ، وما بعدها،64/ 4شرح ادب القاضي للخصاف، للصدر الشهيد:    ، 226ينظر: مختصر القدوري: ص   (2)

 . 318/ 7للبابرتي:   ،الهدايةالعناية شرح 
 .  3/108للمرغيناني:  ،ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (3)
الوتد: وهو قطعة من الحديد أو الخشب يثبت في الحائط ليعلق عليه أو يربط به شيء. ينظر: البناية   (4)

 . 9/64للعيني:  ،شرح الهداية
 .   2/545:، للفيوميالمنيركوة: الثقب بالحائط. ينظر: المصباح  (5)
ألنه  يمنع ما فيه ضرر     -رحمه اهلل–ومحمد تفسير لقول أبي حنيفة    ،قيل: ما حكي عن ابي يوسف  (6)

وقيل: الخالف بين اإلَمام وصاحبيه هو في محل حدوث الشك فما ال شك فيه  ،ظاهر ال ماال ضرر فيه
  اهلل   عبد  أبو:  ًا ينظر: الجامع الصغيرع أتفاقوما فيه ضرر ظاهر ينبغي المن  ،بوقوع ضرر يجوز أتفاقاً 

  األنصاري  الحليم  عبد   محمد  بن   الحي  عبد  محمد:  الكبير  النافعو   ، (هـ189ت)  الشيباني  الحسن  بن  محمد
   ، 385: ص/ هـ1406  ، 1ط  ،لبنان  ،بيروت  ،الكتب  عالم   ، (هـ1304ت)   الحسنات  أبو  الهندي،  اللكنوي
   7/321:  بن الهماملقدير، ألشرح فتح ا  ، 91/ 17للسرخسي:  ،المبسوط
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ذا كانت زائغة   ،ى مستطيله وهي غير نافذهخر أمستطيلة تنشعب منها زائغة    (1) وا 
أال أن    ،الزائغة القصوىن يفتح من حائطه بابًا في  أحد  من أهل الزائغة االولى  ألفليس  

قيل: أنما    ،وأن كانت الزائغة مس تديرًة قد لزق طَرفاَها فله أن يفتح  ،يكون للضوء والهوى 
وقيل: يمنع من الفتح وهو األصح. وأن كانت الزائغة نافذه   ،يمنع من المرور دون الفتح

لم يم نع من فتح الباب
(2). 

وانكره    رج ل  بيد  دار  في  حقًا  اد َعى  جاز    (3)ذوومن  منه  صالحه   ثم  اليد 
وما ال يجب    ،وجب تسليم ه أشت رط العلم  به  (5) ال يجوز وكلما  الشافعي:وقال    ،(4) الصلح

 . (6)تسليمه  لم تضِر الجهالة فيه
فقال: جحد في    ،ومن اد َعى دارًا في يد رجل  أنه  وهبها له وسلمها فس ئل البي نة

الشراء  ، فاشتريتها منه  (7)الهبة البي نة على  الهبة  ، وأقام  فيه  اد َعى  الذي  الوقت  لم    ،قبل 
ن شهدوا  ، تقبل بينته  . (9) بعد الهبة قبلت (8) اءبالشر وا 

 

الزيغ  المْيل  عن االستقامِة ِإَلى أحِد الجاِنَبيِن وزاَل، وماَل. والزائغة    ،الزائغة: من زاغت الشمس  اذا مالت  (1)
الهداية  المستطيلة: شرح  العناية  ينظر:  طويَلٌة.  العروس323/ 7للبابرتي:    ، سَكة  تاج  للزبيدي.   ،: 

22/497 . 
المبتدي  (2) الهداية في شرح بداية  الهداية  ، 3/309للمرغيناني:    ،ينظر:    ، 7/323للبابرتي:    ،العناية شرح 

 وما بعدها. 
 )ذوا(.    ( أ) في  (3)
 .  7/327: بن الهمام، شرح فتح القدير، أل20/139للسرخسي: ،ينظر: المبسوط (4)
 : )كل ما(.  (ب)في  (5)
 .  5/404للروياني:  ،بحر المذهب ،وما بعدها ، 6/369للماوردي:  ،الحاوي الكبير ينظر: (6)
 .   1/256للجرجاني:  ،الهبة: في اللغة التبرع، وفي الشرع: تمليك العين بال عوض. ينظر: التعريفات (7)
 (.  ي)الشر   ( أ) في  (8)
 .  466لحافظ الدين النسفي: ص/ ،ينظر: كنز الدقائق (9)
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الهبة اد َعى  ن  البي نة على    ،وا  أقام  الهبة  ،قبلَها  (1) اءالشر ثم  يقل جحد في   ، ولم 
 . (2) خذكره  في بعض النس ،فاشتريتها منه لم يقبل

المشتري  (3)ومن قال لغيره أبتعت مني هذه األَمة البائع على    ،فجحد  فإن عزم 
 .(4) زفروقيل: ال يسعه وهو قول  ،ترك خص ومته وسعه  أن َيطأَها

ذا باع المشتري من آخر  ،وحلف ثم وجد بها االول عيباً   ،فجحد الثاني الشراء  ،وا 
ن عزم قبل إن يحلف الثاني    ،إذا عزَم على ترك الخصومة  ، فله إن َيردها على بائعه وا 

ير دَها إن  له   قبض    ،(5) فليس  أنه   فاعترف  جياد  دراهَم  عشرة  آخر  على  له  كان  ومن 
قال:    ،عشرة دراهم  (6)منَها أو  (7)نهاأثم  أو نبهرجه صدق وصل  ن    ،فصل  (8)زيوف  وا 
 . (9)لم ي َصدق  نها ستوقةً أقال: 

المال بيت  زيفه   ما   : التجار  ،(10)والزيف  ير ده   ما  والنبهَرجه : 
َما  (11) والستوقة:   .

 . (12) يغلب عليه الغش

 

 (.   ي)الشر   ) أ (في  (1)
 .  7/328: بن الهمامفتح القدير، أل ، 3/109الهداية، للمرغيناني:  ينظر: (2)
 . 1/136البن فارس:  ،األَمة: المرأة ذات ع بودّية. ينظر: معجم مقاييس اللغة (3)
    .9/69، البناية شرح الهداية، للعيني: 466كنز الدقائق، للنسفي: ص/ ينظر: (4)
 .  330/ 7: بن الهمامفتح القدير، أل، 6/614ازة: ألبن م ،ينظر: المحيط البرهاني (5)
 )منهما(.   ) أ (في  (6)
 )انه(.   ) أ (في  (7)
 )ام(.   (ب)في  (8)
 . 4/197للزيلعي:  ،ينظر: تبيين الحقائق (9)
 . 109للنسفي: ص ، ينظر: طلبة الطلبة (10)
 . 239/للجرجاني: ص ،التعريفات،  7/332العناية شرح الهداية، للبابرتي:  (11)
   .4/198تبيين الحقائق، للزيلعي:  (12)
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ن أقر بقبض الجَياد أو حقه أو باالستيفاء ن    ثم ادَعا  ،وا  أنها زيوف لم ي صدق. وا 
  ،ثم علم بالزيافة وطالَبه بالجَياد وأخذها فالجَياد أمانة في يده  ، استوفى زيوفًا ظنها جياداً 

 .(1)ويجدد القبض ،مالم ير ِد الزيوف
ثم قال في مكانه: بلى    ،لف فقال: ال شيء لي عليكألك علي    ومن قال آلخر:

ن أقر بالَبيع    ،لي عليك الف فال شيء له   منه  فكذبه ثم عاد الى التصديق    [ و/ 120] وا 
 .(2) في مكانه ق بَل ذلك

ألفًا فقال الم د َعى عليِه: ما كان لك علي شيء قط أو   ،ومن اد َعى على آخر 
ثم اقام الم د َعى عليِه بينَته    ،فأقام الم د ِعي البينة على المال  ، قال: ليس لك علي شيء
 . (4) : ال تقبلزفروفي الهدايِة قال  ، قبلت بينته (3) على القضاِء أو اإلبراء

  

 

 .   6/96للزيلعي:  ،تبيين الحقائق ،2/23: تحفة الفقهاء، للسمرقندي: ينظر (1)
 .   3/110للمرغيناني:  ،المبتديينظر: الهداية في شرح بداية  (2)
 )واالبراء(.    ) أ (في  (3)
 .   3/110للمرغيناني:  ،ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (4)
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ن قال حين أنكر: ما كان لك علي شيء قط القضاء   (1) وال أعرفك ثم اد َعى  ، وا 
 . (5) تقبل (4) عن اصحابنا أنها (3) وذكر القدوري  ،(2)ء لم تقبل بينته  أو االبرا

فأقام المدعي بينته على    ،فأنكر المولى  ، أنه  باعه  أمته  ،خرآعى على  ومن ادّ 
  فأقام البائع بينته أنه  برئ اليهِ   ،واراَد أن يردها بالعيبِ   ،ثم وجد بها اصبعًا زائدة  ،الشري

  .(6) نه  يقبل  أ :يعقوبوعن  ، من ك ل عيب لم يقبل في ظاهر الرواية
ومن كتَب على نفسِه ذكر حق  وكتب في اخرِه: ومن قام بذكر هذا الحق فهو 

 (7) أو كتب الشري وكتب في اسفله فما ادرك ]فالنا من درك[  ،ولي َما فيه إن شاء اهلل
اهلل شاء  ان  ه  خالص  فالن  كله.    ،فعلى  ذلك  جائزوقاالبطل  الشراء  الزم  ،:    ،والدين 

 .(8)واالستثناء على من قام بذكر الحق وعلى الخالص

 

 )ادعا(.    ) أ (في  (1)
الطحاوي  (2) مختصر  شرح  للجصاص:  ينظر:  المبسوط250/ 8،  الدقائق  ،20/81:  ،  للنسفي:   ، كنز 

 .  467ص
حمدان  القدوري:  (3) بن  جعفر  بن  احمد  بن  محمد  بن  الفقيه  ، احمد  الحسين  المعروف   ، البغدادي  ،ابو 

شيخ الحنفية   ، بالقدوري. قيل أنه نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها قدورة وقيل نسبة إلى بيع القدور
)  ،في زمانه فقيهًا. ولد سنة  السمعاني: كان صدوقًا  الذي  362قال عنه  المختصر  ه( صاحب كتاب 

ومسائل الخالف   ،وله  التقريب في مجلد  ،وشرح مختصر الكرخي والتجريد  ،يعتبر من اهم كتب المذهب
في مجلد وغير ذلك من الكتب. توفي )رحمه اهلل( يوم األحد الخامس عشر    ، بين اصحابنا وبين الشافعي

 .   1/30. الفوائد البهية: 93/ 1ه( ينظر: الجواهر المضية: 428سنة ) ،من رجب
 )انه(.    ) أ (في  (4)
 .  8/510البن مازة:  ،ينظر: المحيط البرهاني (5)
 .   7/336للسيواسي:  ،فتح القدير  ،4/199يين الحقائق، للزيلعي: ينظر: تب (6)
 .  ) أ (من   ةما بين المعقوفتين ساقط (7)
األصل  (8) الصغير  ،8/286للشيباني:    ، ينظر:  ص  ،الجامع  للمرغيناني:    ،الهداية  ، 395/للشيباني: 

3/111 . 



 

 
342 

9 

ن ترك فرجةً  على حده قالوا: ال يلتحق   (2) بين فصل  وفصل أو كتَب خطاً   (1) وا 
ن قال: عبده حر  ،االستثناء بالكل وعليه المشي  الى بيت اهلل إن شاء    ، وامرأته طالق  ،وا 
 .(3) اهلل التحق بالكل

 :املطلب الثاني
 وغريه القضاء باإلرث

ذا مات نصراني فجأت امرأته وقالت: أسلمت  بعد موِته وقالت الورثة: أسلمت   ،وا 
 . (4)وقال زفر: القول  للمرأة  ، للورثة فالقول ،هقبل موت

المسلم مات  ن  موته  ،وا  قبل  أسلمت  وقالت:  مسلمة  فجأت  نصرانية  اَمرأة    ،وله 
 . (5) وقالت الورثة: أسلمت بعد موته فالقول للورثة

ومن مات وله في يد رجل وديعًة فقال الم ودع : هذا ابن الذي اودعني ال وارث 
الوديعة  ،له  غير ه اليِه  يدفع  بأن  ايضاً   ،يقضى  ابنه   وقال االول:  ،فإن قال آلخر: هذا 

 .(6) قضى بالمال كله  لألول ، ليس له ابن غيري
  

 

 . 9/77للعيني:  ، فرجة: أي موضع بياض قبل قوله. ينظر: البناية شرح الهداية (1)
 )خطاًء(.  ) أ (في  (2)
الجامع    (3) ينظر:  العطف.  بسبب  واحد  كشيء  الكل  الن  بالكل  صيلتحق  الهداية395الصغير:   . ،  

 . 4/199للزيلعي:  ،تبيين الحقائق ،وما بعدها ، 3/111للمرغيناني: 
 .  3/111للمرغيناني:  ،ينظر: الهداية (4)
 وما بعدها.  ، 7/339: بن الهمام. شرح فتح القدير، أل8/426 البن مازه: ،ينظر: المحيط البرهاني (5)
   .1/468للنسفي:   ،ينظر: كنز الدقائق (6)
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ذا ثبت الدين واالرث بالبي نة  ، ولم يشهد الشهود أنهم ال يعلمون له وارثًا غيره   ،وا 
: بالحول فإن لم يظهر له غريم أو وارث  (2) وقدرها الطحاوي  ،القاضي مدة يرها  (1)تأنى
  ،واألخذ شيء أحتاط به القَضاة وهو ظلم  ، كفيالً الميراث بينهم وال يأخذ منهم    قسم  ،آخر

 .  (3)وقاال: يأخذ
ذا وجد   آبقاً إوا  لقطةً   (4) نسان  له  ،(5)أو  أنه   آخر  يدفع   ،فادعى  فإنه   البينة  واقام 

ن َدفَع بعاَلمِة اللقطة أو    ،وهل يؤخذ منه كفيل؟ فهو على الخالف في األصح  ،اليه وا 
 . (6) بإقرار العبد أخَذ منه الكفيل باتفاق الروايات

ذا   رج ل  [ ظ/121] وا  َيِد  في  َداٌر  البي    ،كان  آخر  َماتَ أقام  أباه   أن  وتركَها    ،نة 
فالن الغائب  أخيه  وبيَن  بينه   غيرهَما  ، ميراثًا  له   وارث  بنصفَها  ، ال  له  وترك    ،وقضى 

 

 )فأنى(.     ) أ (في  (1)
الطحاوي: نسبة   ،الحافظ االمام الفقيه  ،أبو جعفر الطحاوي األزدي  ،الطحاوي: احمد بن محمد بن سالمة  (2)

المزني وهو خاله  ،ه(229ولد سنة)   ،الى قرية طحاء في صعيد مصر وتفقه به وكان يكثر    ،صحب 
فغضب وانتقل من عنده وتفقه في    ،فقال له المزني: واهلل ال يجيء منك شيء  ،النظر في كتب الحنفية

أبي حنيفة أبي حنيفة في زمنه  ،مذهب  اليه رياسة أصحاب  احكام   ،وانتهت  وله تصانيف كثيره منها: 
الفوائد  321اهلل( سنة )  وشروحات كثيره. توفي )رحمه  ،والمختصر  ،ومعاني اآلثار  ،القران ه(. ينظر: 
للكنويالبهية ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية   ، 1/71وفيات األعيان، البن خلكان:    ،31/ص:  ، 

 .      102/ 1: لعبد القادر القرشي
الطحاوي  (3) الحقائق  ، 46/ 17للسرخسي:    ،المبسوط  ،130/ 8للجصاص:    ،ينظر: شرح مختصر    ، تبيين 

 وما بعدها.  ، 4/200للزيلعي: 
 .  1/2:، للفيوميابقًا: أبق العبد: اذا هرب من سيده من دون خوف. ينظر: المصباح المنير (4)
 .   5/4060: ، البن منظورلقطة: اللَقطة : اسم الشيء الذي تجده  م لقى فتأخذه . ينظر: لسان العرب (5)
 وما بعدها.   ،7/346للبابرتي:   ، اية شرح الهدايةالعن  ،4/201للزيلعي:  ،ينظر: تبيين الحقائق (6)
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يؤخذ  ان    وقاال:وال يؤخذ  منه  كفيٌل م قّرًا كان أو َجاحدًا.    ، الباقي في يد ذي اليدالنصف  
 .  (1)كان َجاحدًا وي جَعل  في يِد أمين

الع روضِ  الدعوى في  ن كانت  باالتفاق   (2) وا  الكفيل  وقيل على   ،قيَل: يؤخذ منه 
في االول  بالقضاِء  يأخذ  بل  البي نة  إقامة  الى  يحتج  لم  الغائب  إذا حضر  ثم   الخالِف 

 . (3)ظاهِر الروايِة وهَو الّصحيح  
وينتصب فيما يستحق    ، وال ينتصب أحد الورثة َخصمًا عن الَباقين في االستيفاء

 في العيِن حتى تكون في  وال َينِتصب  خصماً   ،للميت وعليه دينًا كان أو عينًا من التركةِ 
وارثاً   ،يدهِ  واحضر  التركِة  من  عينًا  اد َعى  إن  يِسمع   ،حتى  لم  يدِه  في  العين   ليَس 

 .(4)دعَواه  
ن اد َعى َدينًا وأحضَر وارثًا ليس في يدِه شيء من التركة ولو  ،س معت دعواه   (5)وا 

الحاضر يد  َغائبان والد ار في  واثنان  بنَين  دارًا وثالثة  وتَرك  الدار    ، َمات رجٌل  َفاد َعى 
أنسان على الحاضر فقال: الحاضر مات والدنا وأخذ أخواني نصيبهَما وأودعاني وقال  

شائعاً  الدار  ثلثي  قبضا  الغائبين  أن  أعلم  وأني  أبيكم  يد  في  الدار  كانت   ( 6)المدعي: 
بينته   (7)عندك  وأودعا قبلت  داري  أنها  البي نة  أقيم  فأن حضر   ،اليد خصم  (8)وذو  ،وأنا 

 

 .  8/147للجصاص:   ،شرح مختصر الطحاوي ،397للشيباني: ص/ ،ينظر: الجامع الصغير (1)
: المتاع . وكلُّ شيء فهو عرض، سوى الدراهم والدنانير فإن هما عيٌن. ينظر: الصحاح    (2) العروض: والَعْرض 

 . 3/1083: للجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية
المبتدي  (3) بداية  شرح  في  الهداية  الحقائقيتب  ،3/112للمرغيناني:    ،ينظر:  فتح  202/ 4زيلعي:لل  ،ين   ،

 .  349/ 7: بن الهمامالقدير، أل
 .  351/ 7: بن الهمام، فتح القدير، أل8/283ازه: البن م ،ينظر: المحيط البرهاني (4)
ويبقيه. اصطالحًا: ما ترك اإلنسان صافًيا خالًيا عن حق الغير. ينظر: التركة: لغة: ما يتركه الشخص    (5)

 . 56/صللجرجاني:  ،التعريفات
 .   1/430شائعًا: أي سهم مشاع، وشائع، أي: حصة من شيء غير مقسوم. ينظر: معجم لغة الفقهاء:  (6)
 )عنك(.    ) أ (في  (7)
 )ذوا(.    ) أ (في  (8)
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وأن كذباه وقاال: لم    ،ض  عي فالقضاء َماد  الم    (1) وجحدا حق  ،الغائَبان وصدقاه في اإلرث
قيل للم د ِعي اعد بينتك    ، وثلثا الدار لنا ال بطريق اإلرث من أبينا  ،بينا شيئاً أيرث من  

كانو ا اقتسموا الدار فأودع اثنان  (2) عليهما في ثلثي الدار فإن
نصيبهم ا الحاضر وغاَبا    (3) 

لم تقبل بينة الم د ِعي ]في نصيبهما[
 . (5) على الحاضر (4)

انصرف الى جميع مال الزكاة وقال زفر:   ،ومن قال: مالي أو ما املكه صدقة
ماله كل  الى  ماله  ،(6)ينصرف  ثلث  الى  مالك:  كفارة  (7)وقال  لزمه  الشافعي:  وقال   .

 .(8) اليمين
  

 

، فتح القدير،  8/532ازه:  البن م  ،وما اثبته من: المحيط البرهاني  ،لعله تصحيف  ،: )خوا((ب  ،أ  )في    (1)
 .  7/351: بن الهمامأل

 )وان(.   (ب)في  (2)
 )اثنتان(.     ) أ (في  (3)
 .  ) أ (من  ةساقط ،ما بين المعقوفتين (4)
 .  351/ 7:  بن الهمام، فتح القدير، أل9/204، المحيط البرهاني: 3/113للمرغيناني:  ،ينظر: الهداية (5)
 .  12/93للسرخسي:  ،ينظر: المبسوط (6)
المدونة  (7) لمسائل  الجامع    ، (هـ451ت)  الصقلي  التميمي  يونس  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  بكر  أبو:  ينظر: 

حياء  العلمية  البحوث  معهد  ،باحثينال  مجموعة :  المحقق   الفكر   دار   ،القرى  أم   جامعة  ،اإلسالمي  التراث  وا 
 .  655/ 19:  م2013 -  هـ1434  ،1ط ،والتوزيع  والنشر  للطباعة

الحاوي  أو يكفــــر كفارة يمين. ينظر:    ،بجميـــِع مالهمذهب اإلمام الشافعي: أن ه  مخيـر بين أن يتصـــدق    (8)
 . 4/476للعمراني:  ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي  ،15/458الكبير، للماوردي: 
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العشرية االراضي  تدخل  (1)وتدخل  ال  محمد:  وقال  يعقوب   (2)ذكر  ،عند 
النوادر في  الخراجية(3) االختالف  االراضي  تدخل  وال  أملكه    ،(4).  ما  قال:  إذا  وقيل: 

 . (5)صدقة انصرف الى جميع االموال واالول هو الصحيح
ذا لم يكن له مال سوى الداخل في االيجاب أمسك قوته منه ثم يتصدق بذلك   ،وا 

فقيل: إن كان محترفًا    ، إذا وجد ولم يبين مقدار القوت الختالف احوال الناس  (6)القدر
ن كان صاحب غلة  ،أمسك قوت يوم ن كان صاحب ضياع  ،أمسك قوت شهر  (7)وا   ( 8) وا 

ن كان من التجار أمسك قوت ،قوت سَنة [ و/ 121]  أمسك  .(10)ما يصل إليه ماله   (9) وا 

 

عليها نصف عشر أو عشر وليس عليها الخراج، وهي ما أسلم أهل ه    االراضي العشرية: هي االرض التي   (1)
ن تركت عند أهلها من الَكفار فهي خراجية. ينظر: طوعًا أو ف تحة عنوًة وقسمت على جيش ا لمسلمين، وا 

 . 22/ص: ، للبركتيالتعريفات الفقهية
 )وذكر(.   (ب)في  (2)
 .  4/202للزيلعي:  ،تبيين الحقائق ، 2/319البن مازة:  ،ينظر: المحيط البرهاني (3)
عليها الخراج،   بأيدي أصحابها وضربوهي أرض الكفار التي فتحت عنوة فأبقيت  االراضي الخراجية:    (4)

 . 1/55أو االرض التي صالح أهلها عليها على خراج يؤدونه. معجم لغة الفقهاء: 
 الدكتور :  َودَراَسة  تحقيق  ،(هـ189ت)  الشيباني  فرقد  بن  الحسن  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو:  ينظر: األصل  (5)

: ، عيون المسائل402/ 3:  م 2012  -  هـ1433  ،1ط  ،لبنان  ،بيروت  حزم،   ابن  دار  ،بوينوكالن  محم د
 ،الناهي  الد ين  صالح.  د:  تحقيق  ،(هـ373ت)  السمرقندي  إبراهيم  بن  أحمد  بن  محمد  بن  نصر  الليث  أبو

 .  134/ 4للسرخسي:  ،المبسوط ،وما بعدها ، 61: ص  هـ1386 ،العراق ،َبْغَداد أسعد، مطبعة
 )العدد(.   (ب)في  (6)
  ،غلة: كل َما يحصل عليه االنسان من ريع َأرض َأو كرائها َأو من أ جَرة غالم هو غل ة. ينظر: الكليات  (7)

 .  1/663ألبو البقاء: 
 . 286/ 1. ينظر: معجم لغة الفقهاء: ضياع: هي االرض ذات الغلة (8)
 )قدر(.   (ب)في  (9)
المبسوط  (10) البرهاني93/ 12للسرخسي:    ،ينظر:  المحيط  الحقائق2/318،319  :،  تبيين  للزيلعي:   ،. 

4/203   . 
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املكه هدي ما  أو  مالي  قال:  ن  ماله فهو على مال   (1) وا  أوصى بجزء من  أو 
  ، ومن أوصى الى رجل ولم يعلم به الوصي حتى باع شيئًا من التركة.  (2) الزكاة وغيره

 .(3)فهو وصي وبيعه جائز في ظاهر الرواية
ن باع الوكيل لم يجز بيع ه حتى يعلم بالوكالة ومن اخبر بها من الناس جاز   ،وا 

وذكر   ،(4) صبيًا كان أم بالغاً   ،رجاًل كان أم امَرأة  ،فاسقاً   عداًل كان أم  ،حرًا كان أم عبداً 
جعفروالفقيه    الطحاوي الفاسق  :(5)أبو  الواحد  بقول  تثبت  ال  الوكالَة  نما  ، أن  يثبت    وا 

 . (6)بتصديق الوكيل حتى لو كذبه ال يثبت
: كل من  وقاال  ،وال يكون العزل عنها حتى يخبره  شاهدان أو عدل يعرفه القاضي

جاز به  العلميعقوبوعن    ،اخبر  فيها  يشترط  الوكالة  بمنزلة  الوصاية  أن  أن    ، :  وعنه 
والمولى إذا اخَبر بجناية العبد ثم اعتقه    ،(7)الوكالة بمنزلة الوصاية ال يشترط فيَها العلم

 

 . 256صللجرجاني:  ،الَهدي: هو ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم. ينظر: التعريفات (1)
 وما بعدها.   ،134/ 4للسرخسي:  ،المبسوط ،2/488للشيباني:  ،ينظر: األصل المعروف بالمبسوط (2)
الصغير  (3) الجامع  بعدها  ، 3/113للمرغيناني:    ،الهداية  ،398/للشيباني: ص  ،ينظر:  العناية شرح   ،وما 

 وما بعدها. ،7/354للبابرتي:  ،الهداية
 . 4/203للزيلعي:  ،ينظر: تبيين الحقائق (4)
َكاَن يقال له :    ،إَمام كبير  ،اْلَبْلِخي الهندواني  ،هو: الفقيه مَحمد بن عبد اهلل بن مَحمد بن عمر َأبو جعَفر  (5)

ِغير لفقهه. سمي ِبالهندواني ألنه  مْن أهل محلة باب هندوانَ  تفقه على يد أبي بكر مَحمد  ،ابو حنيَفة الص 
وف باألعمش  ،حدث ببلخ وَما َوَراء الن هر وأفتى بالمشكالت ووضح المعضالت وكشف الغوامض  ،المعر 

الفقيه الليث  أبو  محمد  بن  نصر  عليه  )توفي    ،وتفقه  سنة  ة  اْلحج  ِذي  في  ينظر:   ،ه(362ببخارى 
 . 209/ 12:  ، للذهبيسير اعالم النبالء ،2/68: ، لعبد القادر القرشيالجواهر المضية

الطحاوي: صينظر  (6) مختصر  للعيني:  109:  الهداية،  البناية شرح  الهمام:  9/92،  ألبن  القدير،  فتح   ،
7/355 . 

 ،تبيين الحقائق  ،وما بعدها  ،3/113للمرغيناني:    ،الهداية  ،2/602للسغدي:    ،ينظر: النتف في الفتاوى  (7)
 وما بعدها.  ،354/ 7 :بن الهمام، فتح القدير، أل4/203لعي: للزي
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باعه   اخبر  ،أو  إذا  بانكاح  ، فسكت  (2)بالشفعة  (1)والشفيع  اخبرت  إذا  الولي   والبكر 
 .(3) كل ذلك على هذا الخالف  ،والمسلم الذي لم يهاجر إذا أخبَر بالشرائع ،فسكتت

ذا باع القاضي أو امينه عبدًا للغرماء وأخذ الثمن فضاع ثم استحق العبد لم  وا 
  ،ويرجع المشتري بالثمن على الغرماء، وأن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء  ،يضمن

ثم يرجع    ، بض َوقد ضاع الثمن رجع المشتري على الوصي ثم استحق أو َمات قبل الق
بما ضمن   بدينه. وهل يرجع  فيه  الغريم  للميت مال رجع  الغرماء؛ وأن ظهر  هو على 

الفقيه   إذا  (4)الليث  ابوللوصي وللمشتري؟ قال  : يجوز إن يرجع وهو األصح. والوارث 
 .(5)بيع له فهو في ذلك بمنزلة الغريم

  

 

 )اخلبر( لعله تصحيف.  ) أ (في  (1)
وهي تملك البقعة جبًرا    ،الشفعة: والش فَعة  في الدار واألرض. والَشفيع : صاحب الش ْفَعِة وصاحب الَشفاَعة  (2)

العربية وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  ينظر:  والجوار.  بالشركة  المشتري  على  قام  للجوهري:    ،بما 
 . 127للجرجاني: ص ،التعريفات ، 3/1237

قاال: يصح    (3) العدالة. وصاحبها  أو  بالعدد  اإلخبار  يقول: يصح  الذي  ابو حنيفة  بين  الخالف  هذا  على 
كا عداًل  الواحد  الحقائقاخبار  تبيين  ينظر:  فاسقًا.  ام  الهداية  ،4/204للزيلعي:    ،ن  شرح    ،العناية 

 . 7/356للبابرتي: 
إبراهيم  (4) بن  محمد  بن  نصر  الليث:  الفقيه  ،ابو  الحنفي  ،اإلمام  السمرقندي  الليث  بِإمام   ،أبو  وف  المعر 

له تصانيف   ،تفقه على يد الفقيه ابو جعفر الهندواني  ، اإلمام الزاهد المتصوف  ،الهدى من أئمة الحنفية
وغيرها   ،عمدة العقائد  ،شرح الجامع الصغير  ، بستان العارفين  ، تفسير القرآن  ، نفيسة منها: عيون المسائل
وفاته في  اختلفوا  )  ،الكثير.  سنة  اهلل(  )رحمه  توفي  االرجح  للزركلي: 373وعلى  األعالم  ينظر:  ه(. 

 .      2/196:  ، لعبد القادر القرشي. الجواهر المضية8/27
بن  ر، ألفتح القدي  ،وما بعدها  ،204/ 4للزيلعي:    ،تبيين الحقائق  ،469للنسفي: ص  ،ينظر: كنز الدقائق  (5)

 زيادة )واهلل اعلم(.   (ب)في  ، ، وما بعدها7/357: الهمام
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 اخلامتة
والصالة والسالم على نبينا محمد سيد   ،الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات  

 والتابعين ومن تبعهم الى يوم المعاد. ،السادات وعلى اله وصحبه ذي المكرمات
من   جزء  وهو  هذا  بحثي  انجاز  بعد  مرساها  عند  رحلتي  حطت  فقد  بعد:  أما 

لذا سأوجز   -رحمه اهلل–مخطوط )الرعاية في تجريد مسائل الهداية( لإلمام ابن األقرب  
 اهم النتائج التي توصلت إليها كاآلتي:  

 اإلمام   فيه  جرد  مختصر  هو(  ةالهداي  مسائل  تجريد  في  الرعاية)  كتاب  إن .1
 رحمه–  المرغيناني  لإلمام(  الهداية)  كتاب  مسائل  -اهلل  رحمه–  االقرب  ابن
  من  مسائله  أستنبط  ألنه  الحنــفي   المذهب  في  اصيــال  مصدرا  ي عد  والذي  -اهلل
  في   كتابين   أهم  وهما  ، (القدوري  مختصر)و  ،للشيباني(  الصغير  الجامع)

  مقارنا   فقــهيا  كتاباً (  الهداية  مسائل  تجريد  في  الرعاية )  كتاب  ويعد  ،المذهب
 . والشافعية  المالكية اراء من  وكثير الحنفية أراء  ثناياه  بين جمع

  من  سلفه   نهج   على   كتابه  تأليف   في  اهلل   رحمه–  األقرب  ابن   اإلمام  سار .2
 في   المعتمدة  والفروع  األصول  كتب  على  اعتمد  حيث  الحنفي  المذهب  علماء

 . المذهب
  الن   لذلك   أهالً   كان   من  له   يتصدى   أن   يجب  عظيما  عمال   ي عد  التحقيق  ان .3

  وكتاب  ، المحقق  المتن   هو   كتاب  واحد   آن   في  لكتابين  إخراج  التحقيق  في
  المصنف   لحياة  وترجمة  المسائل  وتخريج  والتوضيحات  الهوامش  هو  ثان  

  التعريف  وايضا  ،فيه  الواردة  والكتب   االعالم  وترجمة  ،عصره  على   واالطالع
 . وغيرها الدراسي والقسم  الغريب بالكالم

تبيين لي ان القضاء من فروض الكفاية وال يولى القضاء اال كل من يكون   .4
 اهال للشهادة عند األحناف.
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أو    ،له معرفة بالفقه  ،اهلية االجتهاد ان يكون حافظ للحديث النبوي الشريف .5
 يكون صاحب فقه له معرفة بالحديث. 

ووضع   ،يقبل كتاب القاضي الى القاضي في االمر التي تثبت مع الشبهات .6
أ وهي:  لذلك  شروط  معلومالفقهاء  الى  مَعلوم  من  تكون  معلوم   ،ن  في 

 .على معلوم ،لمعلوم
الحنفية .7 التحكيم في حد أو قصاص وهذا عند  انه ال يجوز  اما    ، ثبت لدي 

وا في قول لهم يجوز في كل ما يتحاكم فيه الخصمان من حد قالالشافعية  
   او قصاص أو لعان.

وفي الختام هذه خالصــة جهدي وثمــرة معاناتي أضــعه بين أيديكــم فمن وجد فيه 
خــلاًل فلينصح ويمنحني العذر تكرمًا ومن وجد ما يرضيه فال يحرمني من صالح دعائه  

 المين. وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب الع
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم.

النيسابوري .1 المنذر  إبراهيم بن  أبو بكر محمد بن  أبو    ،اإلجماع:  المحقق: 
  ،دار اآلثار للنشر والتوزيع، القاهرة ،عبد األعلى خالد بن محمد بن عثمان

 . م2004-هـ1425،  1ط ،مصر
المختار .2 لتعليل  الموصلي :  االختيار  مودود  بن  محمود  بن  اهلل  عبد 

)ت الحنفي  الفضل  أبو  الدين  مجد  تعليقات:    ،هـ(683البلدحي،  عليها 
دقيقة أبو  محمود  الحلبي  ، الشيخ  -هـ1356  ، القاهرة  ، مصر  ،مطبعة 

 . م1937
الزركلي  :  األعالم .3 فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير 

 م. 2002  ، 15ط  ،يندار العلم للمالي ، هـ(1396الدمشقي )ت
بن  :  األم .4 عثمان  بن  العباس  بن  إدريس  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الشافعي 

  ، هـ( 204شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت
 . م1990-هـ1410 ،بيروت  ،لبنان ،دار المعرفة

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  : إنباء الغمر بأبناء العمر .5
المجلس األعلى    ،حسن حبشي  .المحقق: د  ،هـ(852العسقالني )تحجر  

اإلسالمية مصر  ،للشئون  اإلسالمي،  التراث  إحياء  -هـ1389  ،لجنة 
 . م1969

المذهب .6 إسماعيل  :  بحر  بن  الواحد  عبد  المحاسن  أبو  الروياني، 
السيد  ،هـ(502)ت فتحي  طارق  العلمية   ، المحقق:  الكتب    ، بيروت  ،دار 
 م. 2009 ،1ط  ،لبنان
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الشرائع .7 ترتيب  في  الصنائع  بن  :  بدائع  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  عالء 
)ت الحنفي  الكاساني  العلمية  ،هـ(587أحمد  الكتب    ، لبنان   ،بيروت  ،دار 

 . م1986-هـ1406، 2ط
الهداية .8 أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  :  البناية شرح 

  ، دار الكتب العلمية  ،هـ(855حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )ت
 . م2000-هـ1420 ، 1ط ، لبنان ،بيروت

التراجم .9 السودوني  :  تاج  العدل قاسم بن ق طل وبغا  الدين أبو  الفداء زين  أبو 
دار    ، المحقق: محمد خير رمضان يوسف  ،هـ(879)ت  ، الجمالي الحنفي

 . م1992-هـ1413 ، 1ط  ،سوريا ،دمشق ،القلم
جواهر   .10 من  العروس  الرّزاق  :  القاموستاج  عبد  بن  محّمد  بن  محّمد 

المحقق:    ، هـ(1205الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الز بيدي )ت
 ت. .د ،دار الهداية ،مجموعة من المحققين 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  :  تاريخ بغداد وذيوله  .11
تحقيق:    ،بيروت  ،لبنان  ،دار الكتب العلمية  هـ(463الخطيب البغدادي )ت

 . هـ1417،  1ط ، قادر عطامصطفى عبد ال
ْلِبي   .12 الش  وحاشية  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  بن  :  تبيين  علي  بن  عثمان 

الحاشية: شهاب    ،هـ(743محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت
ْلِبيُّ   الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الش 

 هـ. 1313، 1ط ،بوالق، القاهرة  ،المطبعة الكبرى األميرية  ،هـ(1021)ت
الفقهية .13 البركتي:  التعريفات  المجددي  اإلحسان  عميم  الكتب    ،محمد  دار 

 . م2003-هـ1424 ،1ط  ، لبنان ،بيروت ،العلمية
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العربية .14 المعاجم  )ت:  تكملة  د وِزي  آن  بيتر  إلى    ،هـ(1300رينهارت  نقله 
النَعيمي َسليم  محم د  عليه:  وعلق  الخياط  ،العربية  الثقافة    ،جمال  وزارة 

 . 2000–1979 ،1ط  ،واإلعالم، الجمهورية العراقية
الشافعي .15 اإلمام  فقه  في  بن  :  التهذيب  الحسين  محمد  أبو  السنة،  محيي 

الشافعي )ت البغوي  الفراء  بن  بن محمد  المحقق: عادل    ،هـ(516مسعود 
معوض محمد  علي  الموجود،  عبد  العلمية  ،أحمد  الكتب    ، لبنان  ،دار 

 . م1997-هـ1418 ، 1ط ،بيروت
عبد القادر بن محمد بن نصر اهلل  :  الجواهر المضية في طبقات الحنفية .16

)ت الحنفي  الدين  محيي  محمد،  أبو  كتب   ،هـ(775القرشي،  محمد  مير 
 . ت.د ،كراتشي ،خانه

النيرة .17 ِبيِدّي  :  الجوهرة  الز  العبادي  الحدادي  محمد  بن  علي  بن  بكر  أبو 
 . هـ1322  ،1ط ،المطبعة الخيرية  ،هـ( 800اليمني الحنفي )ت

الشافعي   .18 اإلمام  مذهب  فقه  في  الكبير  المزني»الحاوي  مختصر  :  «شرح 
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير  

الشيخ عادل    ،المحقق: الشيخ علي محمد معوض  ، هـ(450بالماوردي )ت
الموجود العلمية، بيروت  ،أحمد عبد  الكتب  -هـ1419،  1ط  ،لبنان  ،دار 

 م. 1999
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد  :  رد المحتار على الدر المختار .19

 ،بيروت  ، لبنان  ،دار الفكر  ، هـ(1252العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت
 . م1992-هـ1412، 2ط
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المفتين .20 الطالبين وعمدة  بن شرف    ، روضة  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو 
الشاويش  ، هـ(676النووي )ت    ، المكتب اإلسالمي، بيروت  ، تحقيق: زهير 

 . م1991-هـ1412، 3ط  ،عمان ،دمشق
الفحول .21 طبقات  إلى  الوصول  القسطنطيني  :  سلم  اهلل  عبد  بن  مصطفى 

»كاتب بـ  المعروف  )ت  العثماني  خليفة«  »حاجي  وبـ    ، هـ(1067جلبي« 
إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان    ، المحقق: محمود عبد القادر األرناؤوط

صالح  ،أوغلي سعداوي  صالح  الدين    ،تدقيق:  صالح  الفهارس:  إعداد 
 . م2010 ، تركيا  ،مكتبة إرسيكا، إستانبول ،أويغور

الترمذي .22 بن  :  سنن  موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  الضحاك،  محمد 
)ت عيسى  أبو  شاكر  ، هـ(279الترمذي،  محمد  أحمد  وتعليق:    ، تحقيق 
الباقي عبد  فؤاد  عوض  ، ومحمد  عطوة  براهيم  ومطبعة    ،وا  مكتبة  شركة 
 .م1975-هـ1395 ، 2ط ،مصر ،مصطفى البابي الحلبي

النبالء .23 أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان  :  سير أعالم  الدين  شمس 
الذهبي )ت َقاْيماز  الحديث  ،هـ(748بن  -هـ1427  ،القاهرة  ،مصر  ،دار 

 . م2006
برهان األئمة حسام الدين  :  هـ(  261)ت:    ،شرح أدب القاضي للخصاف .24

الشهيد   بالصدر  المعروف  البخاري  مازة  بن  العزيز  عبد  بن  عمر 
السرحان  ،هـ(536)ت هالل  محيي  بغداد   ، المحقق:  االرشاد،    ، مطبعة 

بغداد للطباعة،  العربية  الدار    ، م1977-هـ 1397  ، 1ط  ،العراق  ،العراق، 
 . م1978-هـ1398

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  :  شرح مختصر الطحاوي .25
محمد  ،هـ(  370)ت اهلل  عنايت  اهلل  عصمت  بكداش  ،المحقق:   ،سائد 
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خان اهلل  عبيد  فالتة  ، محمد  حسن  محمد  للطباعة   ،زينب  الكتاب    أعد 
بكداش سائد  وصححه:  اإلسالمية  ،وراجعه  البشائر  السراج  ،دار    ، ودار 

 م.  2010-هـ1431 ،1ط
العربية .26 وصحاح  اللغة  تاج  حماد  :  الصحاح  بن  إسماعيل  نصر  أبو 

دار العلم    ،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار  ،هـ(393الجوهري الفارابي )ت
 . م1987-هـ 1407 ،4بيروت ط ، لبنان ، للماليين

الكبرى .27 بالوالء،  :  الطبقات  الهاشمي  منيع  بن  بن سعد  اهلل محمد  أبو عبد 
)ت بابن سعد  المعروف  البغدادي  عبد    ،هـ( 230البصري،  تحقيق: محمد 

 . م1990-هـ1410، 1ط ،بيروت ، لبنان ،دار الكتب العلمية ،القادر عطا
الطلبة .28 أبو  :  طلبة  إسماعيل،  بن  أحمد  بن  محمد  بن  نجم  عمر  حفص، 

)ت النسفي  ببغداد  ،هـ( 537الدين  المثنى  مكتبة  العامرة،    ، 1ط   ،المطبعة 
 . هـ1311

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل  :  العناية شرح الهداية .29
البابرتي   الرومي  الدين  جمال  الشيخ  ابن  الدين  شمس  الشيخ  ابن 

 .ت.د  ،دار الفكر ،هـ(786)ت
أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  :  اْلَمَساِئلعي ون   .30

الناهي  ،هـ(373)ت الد ين  صالح  د.  َبْغَداد  ،تحقيق:  أسعد،   ،مطبعة 
 ـ. هـ1386  ،العراق

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي  :  ع ي ون  الَمَساِئل .31
إبراهيم بورويبة422المالكي )ت دار ابن    هـ( دراسة وتحقيق: علي محم د 

 . م2009 -هـ 1430  ،1ط  ،لبنان ،حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
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القدير .32 بابن  :  فتح  المعروف  السيواسي  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  كمال 
 .ت.د ،دار الفكر ،هـ(861الهمام )ت

الحنفية .33 تراجم  في  البهية  اللكنوي  :  الفوائد  الحي  عبد  محمد  الحسنات  أبو 
عنى بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه: محمد بدر الدين أبو    ،الهندي

النعساني  مصر  ،فراس  محافظة  بجوار  السعادة  دار  بمطبعة    ، طبع 
 . هـ1324  ،1ط ، لصاحبها محمد إسماعيل

الجرجاني  :  التعريفاتكتاب   .34 الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي 
بإشراف    ،هـ(816)ت العلماء  من  جماعة  وصححه  ضبطه  المحقق: 

 . م1983-هـ 1403 ،1ط  ،لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت ،الناشر
والفنون .35 الكتب  أسامي  عن  الظنون  كاتب  :  كشف  اهلل  عبد  بن  مصطفى 

باسم   المشهور  القسطنطيني  خليفة  جلبي  الحاج  أو  خليفة  حاجي 
 .م1941 ،بغداد  ،العراق ،مكتبة المثنى ،هـ(1067)ت

اللغوية .36 والفروق  المصطلحات  في  معجم  موسى  :  الكليات  بن  أيوب 
)ت الحنفي  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  المحقق:    ،هـ(1094الحسيني 

 . ت.د ،بيروت ، لبنان ،مؤسسة الرسالة ،محمد المصري ،عدنان درويش 
أبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي  : دقائقكنز ال .37

  ، دار البشائر اإلسالمية، دار السراج  ، المحقق: سائد بكداش  ،هـ(710)ت
 .م 2011 -هـ 1432، 1ط

العرب .38 ابن  :  لسان  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد 
)ت اإلفريقى  الرويفعى  األنصاري  صادر  ، هـ(711منظور    ، لبنان  ،دار 

 . هـ1414 ، 3ط ،بيروت
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السرخسي  :  المبسوط .39 األئمة  شمس  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد 
 م. 1993-هـ1414 ،بيروت  ،لبنان ،دار المعرفة ،هـ(483)ت

علي بن أبي بكر بن عبد  :  اإلمام أبي حنيفةمتن بداية المبتدي في فقه   .40
الدين )ت الحسن برهان  أبو  المرغيناني،  الفرغاني  مكتبة    ،هـ( 593الجليل 

 ت. .د ،القاهرة ،مصر ،ومطبعة محمد علي صبح 
عبد الرحمن بن محمد بن سليمان  :  مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر .41

دار إحياء التراث    ،هـ(1078يعرف بداماد أفندي )ت  ،المدعو بشيخي زاده
 . د.ت ،العربي

الفقه النعماني .42 أبو المعالي برهان الدين محمود بن  :  المحيط البرهاني في 
الحنفي)ت البخاري  َماَزَة  بن  عمر  بن  العزيز  عبد  بن    ، هـ(616أحمد 

الجندي  سامي  الكريم  عبد  بيروت  المحقق:  العلمية،  الكتب    ، لبنان  ،دار 
 .م 2004 -هـ  1424، 1ط

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن :  مختصر القدوري في الفقه الحنفي .43
)ت القدوري  الحسين  أبو  محمد    ،هـ( 428حمدان  محمد  كامل  المحقق: 

 م. 1997-هـ1418، 1ط  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية  عويضة
الكبير .44 الشرح  غريب  في  المنير  علي  :  المصباح  بن  محمد  بن  أحمد 

أب الحموي،  ثم  نحو  الفيومي  )ت:  العباس  العلمية  ،هـ(770و    ، المكتبة 
 . د.ت ،بيروت  ،لبنان

المؤلفين .45 كحالة:  معجم  رضا  المثنى   ، عمر  دار    ، لبنان  ،بيروت  ،مكتبة 
 . د.ت ،لبنان ،بيروت  ،إحياء التراث العربي

الوسيط .46 بالقاهرة:  المعجم  العربية  اللغة  مصطفى  ،مجمع  أحمد    ،)إبراهيم 
 .د.ت ،دار الدعوة  ،محمد النجار(  ،حامد عبد القادر ،الزيات
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دار النفائس    ،حامد صادق قنيبي  ،محمد رواس قلعجي:  معجم لغة الفقهاء .47
 م.1988 -هـ 1408 ،2ط  ،للطباعة والنشر والتوزيع

أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّْغدي، حنفي :  النتف في الفتاوى .48
  ،مؤسسة الرسالة  ،دار الفرقان  ،المحقق: صالح الدين الناهي  ،هـ(461)ت

 م.1984 –هـ 1404 ، 2ط ،بيروت لبنان ، عمان األردن
المذهب .49 دراية  المطلب في  بن  :  نهاية  يوسف  بن  اهلل  بن عبد  الملك  عبد 

الحرمين   بإمام  الملقب  الدين،  ركن  المعالي،  أبو  الجويني،  محمد 
محمو   ،هـ(478)ت العظيم  عبد  الّديبتحقيق:  المنهاج  ، د  ،  1ط   ،دار 

 م. 2007-هـ1428
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني  :  الهداية في شرح بداية المبتدي .50

  ، المحقق: طالل يوسف  ، هـ(593المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )ت
 . د.ت ،بيروت  ،لبنان  ،دار احياء التراث العربي

الزمان .51 أبناء  وأنباء  األعيان  بن  :  وفيات  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو 
)ت اإلربلي  البرمكي  ابن خلكان  بكر  أبي  بن  إبراهيم  بن    ، هـ(681محمد 

 .د.ت  ،بيروت  ،لبنان ،دار صادر ،المحقق: إحسان عباس 
الصغير .52 أبو    ،الجامع  الصغير:  الجامع  يطالع  لمن  الكبير  النافع  وشرحه 

النافع الكبير: محمد عبد  و   ،هـ(189عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني )ت
الحسنات   أبو  الهندي،  اللكنوي  األنصاري  الحليم  عبد  محمد  بن  الحي 

 .هـ1406 ،1ط  ،لبنان ،بيروت ،عالم الكتب  ،هـ(1304)ت
بالمبسوط .53 المعروف  فرقد :  األصل  بن  الحسن  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو 

األفغاني   ،هـ(189)ت  ، الشيباني الوفا  أبو  والعلوم   ،المحقق:  القرآن  إدارة 
 . د.ت ، كراتشي ،اإلسالمية
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)ت:  اأَلْصل   .54 الشيباني  فرقد  بن  الحسن  بن  محمد  اهلل  عبد    ، هـ(189أبو 
بوينوكالن محم د  الدكتور  َودَراَسة:  بيروت  ،تحقيق  ابن حزم،    ، لبنان   ،دار 

 . م2012-هـ1433 ،1ط
  ، مختصر الطحاوي: األمام ابي جعفر احمد بن محمد بن سالمة الطحاوي .55

االفغ  ،هـ( 321)ت  ، الحنفي الوفاء  ابو  المعارف   ، انيتحقيق:  احياء    لجنة 
 .د.ت ،الهند  ، حيدر اباد ،النعمانية

الفقهاء .56 الدين  :  تحفة  عالء  بكر  أبو  أحمد،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد 
نحو   )ت  بيروتدار    ،هـ(540السمرقندي  العلمية،    ، 2ط  ،لبنان   ،الكتب 

 م. 1994-هـ1414
اللغة .57 مقاييس  أبو  :  معجم  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد 

)ت هارون  ،هـ(395الحسين  محمد  السالم  عبد  الفكر  ،المحقق:    ، دار 
 . م1979 -هـ 1399

الشافعي .58 اإلمام  مذهب  في  بن  :  البيان  الخير  أبي  بن  يحيى  الحسين  أبو 
 ، المحقق: قاسم محمد النوري  ،هـ(558العمراني اليمني الشافعي )تسالم  

 .م2000-هـ1421 ،1ط  ،السعودية ،جدة ،دار المنهاج
الشافعي .59 فقه اإلمام  بن يوسف  :  المهذب في  بن علي  إبراهيم  أبو اسحاق 

 .د.ت ، لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية  ، هـ(476الشيرازي )ت
عبد الكريم بن محمد بن عبد  : المعروف بالشرح الكبيرالعزيز شرح الوجيز  .60

)ت القزويني  الرافعي  القاسم  أبو  محمد   ، هـ(623الكريم،  علي  المحقق: 
الموجود  ،عوض عبد  أحمد  بيروت  ،عادل  العلمية،  الكتب    ، لبنان  ،دار 

 .م 1997 -هـ 1417 ،1ط
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عروف زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الم:  البحر الرائق شرح كنز الدقائق .61
وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن    ،هـ(970بابن نجيم المصري )ت

بعد   القادري )ت  الحنفي  الطوري  بن علي  وبالحاشية:    ،هـ(1138حسين 
 . ت.د ،2ط  ،يدار الكتاب اإلسالم ،منحة الخالق البن عابدين 

الحميد   .62 عبد  بن  محمد  األسالف:  األئمة  بين  الفقه  في  الخالف  طريقة 
مكتبة    ،حققه وعلق عليه: د. محمد زكي عبد البر  ، هـ(552األسمندي )ت

 .م2007  -هـ 1428  ،2ط ،مصر  ،دار التراث، القاهرة
أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن  :  اإلحكام في أصول األحكام .63

  ، المحقق: عبد الرزاق عفيفي  ،هـ(631محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي )ت
 .د.ت ، لبنان ،دمشق ،وتالمكتب اإلسالمي، بير 
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