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  :ملخص 

والفقھ��اء عل��ى اخ��تالف م��شاربھم ، لق��د كان��ت ھن��اك عنای��ة فائق��ة لعلم��اء اإلس��الم  
ف�أفردوا مؤلف�اٍت   ،ب الفقھ بل كعلم مستقل  ومذاھبھم في االھتمام بالقضاء ال ككتاب من كت       

وھ�ذا البح�ث للح�دیث ع�ن كت�بھم و ق�د تمی�زت ب�ھ         ، في آدابھ ومن أكثرھم تألیفًا األحن�اف        
ألمان�ة العلمی�ة وإث�راء الم�ذھب و النَّْق�د العلم�ي و كث�رة        اكتب القضاء في المذھب الحنفي ب   

لي في االستدالل و المقارنات المراجع و تطویر صیاغات القواعد و االعتناء بالجانب العق
 وع�رض البح�ث لإلم�ام اب�ن         ث�م   المذھبیة و الموسوعیة وال�ربط العلم�ي بأص�ول الم�ذھب            

للخ�صَّاف حی�ث امت�از  كت�اب اب�ن           " أدب القاض�ي  " في شرحھ لكتاب  )  ھـ ٥٣٥: ت(مازة  
مازه ف�ي ش�رحھ ألدب القاض�ي بمزای�ا عدی�د، م�ن أھمھ�ا كث�رة المراج�ع والم�صادر الت�ي                     

لیھ��ا المؤل��ف ف��ي ت��ألیف م��صنفھ، وخاص��ة م��ن س��بقوه ف��ي ش��رح ھ��ذا الكت��اب          اعتم��د ع
كالسرخسي، والحلواني، والسغدي، والقدوري، وك�ان غالب�ا م�ا یحی�ل عل�ى ش�رح للج�امع          
الصغیر والج�امع الكبی�ر لمحم�د ب�ن الح�سن ال�شیبانیومن أج�ل ذل�ك فالكت�اب  یحت�ل مكان�ة              

 مم��ا جعل��ھ م��صدرًا م��ن م��صادر  عالی��ة ب��ین كت��ب الق��ضاء عام��ة وكت��ب الحنفی��ة خاص��ة،  
  .التصنیف لكثیر من المصنفین الذین أتوا بعده، كالسروجي وغیره

  .، أنموذجًا كتاب ابن مازةاألحناف، أدب القضاء ،:الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

      There was great care for the scholars of Islam, and 
the jurists differed in their ways and doctrines in caring for the 
judiciary, not as a book from the books of jurisprudence but 
as an independent science, so they singled out literature in 
his literature and among the most familiar with the Hanafis, 
and this research is to talk about their books and the books of 
the judiciary have been distinguished in the Hanafi school 
with scientific integrity Enriching the doctrine and scholarly 
criticism, the abundance of references, developing the 
formulations of the rules, caring for the mental aspect in 
reasoning, doctrinal and encyclopedic comparisons, and the 
scientific connection with the origins of the doctrine. 

 and then presented the research to Imam Ibn Mazah (T 
.: ٥٣٥ AH) in his explanation of the book "Literature of the 
Judge" for Al-Khasaf, where he excelled a book Ibn Mazeh in 
explaining The literature of the judge has many advantages, 
the most important of which are the many references and 
sources on which the author relied on authoring his work, 
especially those who preceded him in explaining this book 
such as Al-Sarkhasi, Al-Halawani, Al-Sughdi and Al-Qaddouri, 
and he was often referring to an explanation of the small 
mosque and the great mosque of Muhammad bin Al-Hassan 
Al-Shaybhanim for that. The book occupies a high position 
among the judiciary books in general and the Hanafi books in 
particular, which made it a source of classification for many of 
the classifiers who came after it, such as Alsrouji and others. 

Key words: Literature of the judiciary,  Al-elahanaf, The book 
of Ibn Mazah, A model. 
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  :مقدمة 

والفقھ��اء عل��ى اخ��تالف م��شاربھم ،  اإلس��الم لق��د كان��ت ھن��اك عنای��ة فائق��ة لعلم��اء 
وأف��ردوه ، وم��ذاھبھم ف��ي االھتم��ام بالق��ضاء ال ككت��اب م��ن كت��ب الفق��ھ ب��ل كعل��م م��ستقل      

، وم��ا ذاك إال ألھمیت��ھ ، وجعل��وا الت��ألیف فی��ھ مطلب��ًا ف��ي ك��ل ع��صر وم��صر    ، بالت��ألیف 
 ل�بعض م�سائلھ   إلى غی�ر ذل�ك م�ن إف�رادٍ      ، وأخرى في أحكامھ    ، فأفردوا مؤلفاٍت في آدابھ     

  .وغیرھا ، والشھادة ، والدعوى ، والوصیة ، بالتصنیف كالحجر 

أو م�ن ض�من   ، وكان لھذه الكتب وغیرھا من كتب الفقھاء سواًء ما ألف استقالًال  
  .وأثٌر بالٌغ في نضوج القاضي وفھمھ ، شروح الفقھ بشكل عام أھمیة قصوى 

،  عن الق�ضاء ف�ي كت�بھم الفقھی�ة           وبالتتبع لكتب المذاھب المختلفة نجدھم یتكلمون     
وكذا أصحاب الكتب ، ویفردونھا بأبواب كما ھو صنیع اإلمام مالك ، ومدوناتھم الحدیثیة   

  .الستة 

ولقد قرر فقھاؤن�ا وح�رروا أحكام�ًا فقھی�ة كثی�رة تناقلتھ�ا األجی�ال ف�ي م�دونات                     " 
فقھی�ة ض�خمة ال   مشتھرة، وتعاقبوھا بالمراجعة والتمحیص، وكانت ھذه المدونات ذخیرة      

یستغني عن مطالعتھا طالب العلم مھما عال قدره في الفقھ واشتد ساعده فیھ، واإلع�راض               
عنھ��ا ربم��ا أدى بالفقی��ھ إل��ى خ��رق اإلجم��اع، وف��ي مراجعتھ��ا واالس��تعانة بھ��ا ف��ي تقری��ر    
األحك��ام اخت��صار لطری��ق طوی��ل ربم��ا س��لكھ الفقی��ھ لالجتھ��اد ف��ي الم��سألة وھ��ي مق��ررة      

  .)١("واضحة وضوح الشمس في رابعة النھارمحررة بأدلتھا 

ورغب�ت اف�رادھم بھ�ذا البح�ث للح�دیث ع�ن كت�بھم              ، ومن أكثرھم تألیف�ًا األحن�اف       
  وباهللا التوفیق....وأخذت شرح ابن مازه انموذجًا 

                                                           

 .٧٧ص:دار ابن فرحون ، عبداهللا بن خنین : للدكتور ، المدخل إلى فقھ المرافعات :  انظر   (١)
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  املبحث األول

  التأليف لدى السادة احلنفية يف أدب القضاء

  اطب اول

  ب ا ن ب اء  اذذه رة

وسن�ستعرض  ، من أكثر المذاھب تألیفًا مفردًا آلداب القضاء ھو الم�ذھب الحنف�ي      
وس��نبین بع��د ذل��ك م��ا ، فیم��ا یل��ي أھ��م وأب��رز الكت��ب الت��ي دون��ت باس��تقاللیة ف��ي ھ��ذا الف��ن  

  :تمیزت بھ الكتابة عند األحناف في ھذا الفن من خالل ما یلي 

  .في كتب القضاء في المذھب الحن: الفرع األول

ب��ل ھ��م أكث��ر الم��ذاھب تألیف��ًا مف��ردًا ألدب     ، لألحن��اف مؤلف��ات كثی��رة ف��ي أدب الق��ضاء    
  :ومن تلك الكتب ما یلي ، القضاء 

أول م�ن ص�نف     : وھ�و ، ) ھ�ـ ١٨٢: ت(ألبي یوسف یعقوب بن إبراھیم      : أدب القاضي  .١
وق���د ش���رحھ كم���ا ورد ف���ي ھدی���ة الع���ارفین أب���و جعف���ر الھن���دواني       ، )١()فی���ھ إم���الء 

 ).٢)(ھـ٥٣٦:ت(عمر بن عبدالعزیز بن مازة وبرھان األئمة ) ـھ٣٦٢:ت(
وھ��و م��ا أش��ار الی��ھ اب��ن ) : ھ��ـ١٨٩:ت(لمحم��د ب��ن الح��سن ال��شیباني: أدب القاض��ي  .٢

 ).٣(مازة في مواضع عدیدة في شرح أدب القاضي للخصاف
ذك�ره اب�ن الن�دیم نق�ًال ع�ن      ) : ھ�ـ ٢٠٤: ت(للحسن بن زی�اد اللؤل�ؤي       :  أدب القاضي  .٣

 ).٤(-رحمھم اهللا–الطحاوي 
ذكره في الفوائد   ) : ھـ٢٣٣: ت(لمحمد بن سماعة بن ھالل التمیمي       : أدب القاضي    .٤

 ). ٥(البھیة 

                                                           

  بغ�داد –مكتب�ة المثن�ى   : الناش�ر ، ) ھـ١٠٦٧: ت(كشف الظنون حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة : انظر (١)
 .١/٤٦: م ١٩٤١: تاریخ النشر

إلس�ماعیل ب�ن محم�د أم�ین ب�ن می�ر س�لیم        ، وآث�ار الم�صنفین   ھدیة العارفین أس�ماء الم�ؤلفین    :  انظر   (٢) 
طب��ع بعنای��ة وكال��ة المع��ارف الجلیل��ة ف��ي مطبعتھ��ا البھی��ة اس��تانبول   ، )ھ��ـ١٣٩٩: ت (الباب��اني البغ��دادي 

 .٢/٤٧، ١/٧٨٣:  لبنان –دار إحیاء التراث العربي بیروت ، م ١٩٥١
 .٢١٩، ٢٢٢ ، ٢٢٤ص :  یراجع  (٣)
 لبن�ان  –دار المعرفة بی�روت     ، إبراھیم رمضان   :تحقیق  )  ھـ٤٣٨: ت(بن الندیم   الفھرست  با  : انظر  (٤)

 .٢٥٤ص:  م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧الثانیة : الطبعة،
، قطلوبغا ، تاج التراجم ، ١٧٠ص: الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة  ألبي الحسنات اللكنوي : انظر  (٥)  

م ١٩٩٢- ھ�ـ  ١٤١٣األول�ى،  : الطبع�ة ، دم�شق  –دار القل�م  : ون�شر ، محمد خیر رمضان یوس�ف   : تحقیق
  .٢٤١ص:
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وقد ش�رحھ جم�ع م�ن     ) :ھـ٢٦١ت  (ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف       :أدب القاضي    .٥
ھ�ذا  ، وس�نتناول ف�ي دراس�تنا اثن�ین م�نھم      ، سیأتي بیان بع�ضھم ب�إذن اهللا        ، العلماء  
 ).١( إال ألھمیة ھذا الكتاب- أعني كثرة الُشرَّاح - ھذا االھتماموما، أحدھا 

ت (ألب���ي المھل���ب ھی���ثم ب���ن س���لیمان ب���ن حم���دون القی���سي  :أدب القاض���ي والق���ضاء  .٦
وطب��ع بال��دار التون��سیة للتوزی��ع  ، ق��ام بتحقیق��ھ ال��دكتور فرح��ات الدش��راوي ): ھ��ـ٢٧٥
وصاحبھ من  لمذھب الحنفيویعد ھذا الكتاب من المؤلفات القدیمة في ا، م ١٩٧٠سنة 

  . )٢(حنفیة المغرب العربي
  .)٣() ھـ٢٩٢: ت(ألبي حازم عبد الحمید بن عبد العزیز : أدب القاضي   .٧
 .)٤() ھـ٣١٧: ت(ألبي جعفر أحمد بن اسحاق التنوخي الحنفي : أدب القاضي   .٨
  .)٥()ھـ٣٦٢:ت (ألبي حامد أحمد بن بشر المروزي :  أدب القاضي .٩

الج�صاص  " ألبي بكر أحمد بن علي الرازي، المعروف بـ          :شرح أدب القاضي    . ١٠
ال��سابق ، ) ھ�ـ ٢٦١: ت(للخ�صاف  " أدب القاض�ي  " وھ�و ش�رح لكت��اب   ) : ھ�ـ ٣٧٠ت " (

 .)٦(ذكره قریبًا وھو من أقدم الشروح التي وصلت إلینا مطبوعة
ألبي الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر ب�ن حم�دان الفقی�ھ             : أدب القاضي    . ١١

  .)٧()ھـ٤٢٨:ت(، المعروف بالُقُدوريالحنفي 
 .)٨() ھـ٤٤٧:ت(ألبي محمد عبداهللا بن الحسین الناصحي الحنفي : أدب القضاء . ١٢
ألب��ي القاس�م عل�ي ب��ن محم�د ب��ن أحم�د الرحب��ي     :روض�ة الق�ضاء وطری��ق النج�اة     . ١٣

 .وسیأتي في الدراسة، )٩()ھـ٤٩٩ت (الرومي  السمناني 
مة حسام الدین عم�ر ب�ن عب�د العزی�ز     لبرھان األئ:  شرح أدب القاضي للخصاف     . ١٤

ویعد ھذا الشرح من أوس�ع  ، ) ھـ٥٣٦ت (بن مازه البخاري، المعروف بالصدر الشھید      
 .ي وصلت إلینا وسیأتي في الدراسةوأتقن الشروح المطبوعة للكتاب الت

                                                           

لزین الدین أبو العدل قاسم بن قطلوبغا ،تاج التراجم في طبقات الحنفیة  ، ٢٥٦الفھرست : انظر (١)
الطبعة ، دمشق ، دار القلم ، بتحقیق محمد خیر رمضان یوسف) ھـ٨٧٩: ت(السودوني الجمالي الحنفي 

 .٩٧ص : األولى 
الخام�سة  : الطبعة،دار العلم للمالیین : نشر،) ھـ١٣٩٦: المتوفى(الدمشقي ، م للزركلي األعال: انظر  (٢)

  .٨٨ص :المدخل الى فقھ المرافعات ، ١٠٤/ ٨:  م  ٢٠٠٢-عشر 
: ٣األع��الم ، ١/٥٠٥: ھدی��ة الع��ارفین ، ١/٤٦: ك��شف الظن��ون ، ٢٥٧ص: الفھرس��ت :  انظ��ر   (٣)

/٢٨٧. 
  .١١٠ص:   تاج التراجم،١/٤٦: كشف الظنون :  انظر   (٤)
بتحقی�ق محم�د   ، ف�ي كتاب�ھ الب�صائر وال�ذخائر    ، ) ھ�ـ ٤١٤:ت(أش�ار ل�ھ أب�و حی�ان التوحی�دي     :  انظ�ر    (٥)

 .٨٩ص:  بیروت  ، دار الكتب العلمیة ، السید عثمان 
 ٤٧- ٤٦ص:كشف الظنون:  انظر   (٦)
 ١/٧٤: ھدیة العارفین :  انظر   (٧)
لعثمان بن علي بن محجن الب�ارعي، فخ�ر   ، كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّتبیین الحقائق شرح:  انظر   (٨)

األول�ى،  :  ب�والق، الق�اھرة الطبع�ة      -المطبعة الكبرى األمیری�ة     )  ھـ ٧٤٣: المتوفى(الدین الزیلعي الحنفي    
 ٤/٢٩٣:  ھـ١٣١٣

لعي وھو خطأ وقد نسبھ في كشف الظنون للزی، طبع بتحقیق صالح الدین الناھي  وسیأتي: انظر )  ٩(
:١/٩٣١ 
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عم�اد  ، لعمر بن شمس األئمة بكر بن محمد بن عل�ي الزرنج�ري             : أدب القاضي    . ١٥
 .)١()ھـ٥٨٤:ت(ي الدین أبوبكر البخار

لإلم��ام القاض��ي أب��ي العب��اس ش��مس ال��دین أحم��د ب��ن إب��راھیم ب��ن     :  أدب الق��ضاء . ١٦
 .وسیأتي في الدراسة، )٢()ھـ٧١٠ت (عبدالغني السروجي 

ت " (اب��ن قاض��ي س��ماوه   " لمحم��د ب��ن إس��ماعیل ال��شھیر ب��ـ     :ج��امع الف��صولین  . ١٧
 .وسیأتي في الدراسة، )٣()ھـ٨٢٣

لإلم��ام ع��الء ال��دین أب��ي  :ن الخ��صمین م��ن األحك��ام ُمع��ِین الُحكَّ��ام فیم��ا یت��ردد ب��ی  . ١٨
 .وسیأتي في الدراسة، )٤()ھـ٨٤٤ت (الحسن علي بن خلیل الطرابلسي الحنفي 

ت (لل���شیخ قاس���م ب���ن قطلوبغ���ا الحنف���ي    :  موجب���ات األحك���ام وواقع���ات األی���ام    . ١٩
ویمتاز بخطة منھجیة فریدة تنسجم وإجراءات الدعوى من حین تقدیم طلب ، )٥()ھـ٨٧٩
فھو قاموس صغیر ال یستغني عن�ھ القاض�ي،   ، وى حتى صدور الحكم من القاضي     الشك

  .)٦(ویعتبر كاشفًا في أصول المرافعات  
لإلمام أبي الولید إبراھیم بن أبي الیمن محمد بن :لسان الُحكَّام في معرفة األحكام  . ٢٠

 .یلوسیأتي الحدیث عنھ بالتفص، )ھـ٨٨٢ت " (ابن الشحنة " أبي الفضل المعروف بـ 
لبدر ال�دین أب�ي الی�سر محم�د ب�ن الغ�رس             : الفواكھ البدریة في األقضیة الحكمیة       . ٢١

 .)٧()ھـ٩٣٢ت (المصري الحنفي 
 لشھاب الدین محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن محم�د  : مسعفة الُحكَّام على األحكام    . ٢٢

ب والكت�ا : ( قال ابن خنین    ، )٨()ھـ١٠٠٦/ ٤/ ٢١كان حیًا بتاریخ    (الخطیب التمرتاشي   
لنیل شھادة الدكتوراه من المعھد العالي للق�ضاء بالری�اض، وق�د طب�ع الكت�اب       ... محقق    

" بغیة التمام في تحقیق ودراسة مسعفة الحكام عل�ى األحك�ام      " وسمى المحقق عملھ فیھ     
وطبع الكتاب بھذا العنوان، ولیت الكتاب طبع باسمھ الذي سماه ب�ھ مؤلف�ھ ن�سبة الف�ضل                  

  )٩().تراثنا من النسیانألھلھ، وحفاظًا على 
   

                                                           

 بی�روت،  -مكتب�ة المثن�ى   ، لعم�ر رض�ا كحال�ة   ،   معج�م الم�ؤلفین   ١/٧٨٥: ھدیة العارفین :   انظر   (١)
 .٧/٢٧٩: دار إحیاء التراث العربي بیروت 

 .وسیأتي، وقد طبع بتحقیق الشیخ شمس العارفین الصدیقي في دار البشائر :  انظر   (٢)
ة الموج��ودة مطبوع��ة ف��ي كرات��شي بالباك��ستان، وھ��ي غی��ر محقق��ة،      والكت��اب مطب��وع، والن��سخ   (٣)

 .ابن خنین : أفاده ، وطباعتھا ردیئة تحتاج إلى إخراج جدید
 ..وسیأتي بالتفصیل،  والكتاب مطبوع في جزء واحد   (٤)
 "معاصر "  والكتاب مطبوع في جزء واحد بتحقیق محمد بن سعود المعیني   (٥)

 ٣٦ص: ق الكتاب  مقدمة تحقی :انظر   (٦) 
 ).المجاني الزھریة (طبع الكتاب مع شرحھ ، ٢/١٣٠٠: كشف الظنون :  انظر   (٧)

حقق�ھ ال�شیخ ص��الح ب�ن عب��د     ، ٩١/٣٦٢:خزان�ة الت��راث   ، ٢/١٦٧٦: ك��شف الظن�ون  :  انظ�ر    (٨)
 .الكریم الزید

  .٩٧ص:المدخل إلى فقھ المرافعات :  انظر   (٩)
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  .ما تمیزت بھ كتب القضاء في المذھب الحنفي:  الفرع الثاني

لقد كان لفقھاء الحنفیة عنایة كبیرة بالتألیف في علم القضاء، ویرجع ذلك إلى قوة  
انتشار مذھبھم في القضاء في الممالك اإلسالمیة، فقد كان�ت رئاس�ة الق�ضاء ف�ي األحن�اف                

أب�ا یوس�ف یعق�وب      ) ھ�ـ ١٩٣ت  (نذ أن َولَّى الخلیفة ھ�ارون الرش�ید         في العصر العباسي م   
رئاسة القضاء في الدولة، وھك�ذا عن�دما قام�ت الدول�ة العثمانی�ة              ) ھـ١٨٢: ت(بن إبراھیم   

ھـ كانت رئاسة القضاء في األحناف،   ١٣٤٣ھـ واستمرت حتى عام     ٦٩٩التركیة في عام    
 الفن، كما أنھم أسبق المذاھب في الت�ألیف   وقد أكسب ھذا مذھبھم ثراًء في التألیف في ھذا        

وقد وجدت من خالل دراستي لكت�ب األحن�اف أن مم�ا تمی�ز ب�ھ الت�ألیف م�ا          ، في ھذا الفن    
  :یلي 

  .حیث نسبة القول لصاحبھ الذي قال بھ:  األمانة العلمیة-١

فكثیر من مؤلِّفي الحنفی�ة اعتن�وا بكث�رة الف�روع وال�شواھد م�ن           :  إثراء المذھب  -٢
  . المذھب، ویرجع ذلك لطریقة الحنفیة الخاصة في استنباط القواعد من الفروعفروع

ول�و كان�ت   -وھذه میزة خاصة نجدھا في كثیر من كت�ب الحنفی�ة   :  النَّْقد العلمي  -٣
، فكثی�ر ِم�ن فقھ�اء الحنفی�ة اعتن�وا بالجان�ب النق�دي لألق�وال س�واء              -في غیر جانب القضاء   

  .قولةبالنصوص الشرعیة أو المعاني المع

حی�ث نج�د ف�ي كثی�ر م�ن كت�ب الق�ضاء الحنف�ي مراج�ع فقھی�ة                    :  كثرة المراج�ع   -٤
كثیرة وخاصة في المذھبین الحنفي وال�شافعي، وھ�ذا َیْرج�ع للخ�الف الفقھ�ي الكبی�ر ال�ذي                   

  .یولیھ الحنفیة في الرد على المذھب الشافعي

 بالفق�ھ  فكثیر من فقھاء الحنفی�ة إل�ى جان�ب ت�ضلعھم       :  تطویر صیاغات القواعد   -٥
العام فإنھم ُمَتشرِّبین الفقھ الخاص، مما جعلھم ُیْبِدعون ف�ي تق�دیم قوال�ب ص�یاغات جدی�دة                  

  .للقواعد الفقھیة واألصولیة المرتبطة بالقضاء

وھذا في الحقیقة یرج�ع إل�ى م�ا امت�از         :  االعتناء بالجانب العقلي في االستدالل     -٦
 ف�ي االس�تدالالت عل�ى األحك�ام إل�ى جان�ب             بھ الفقھ الحنف�ي ف�ي االعتن�اء بالمع�اني العقلی�ة           

  .عنایتھ بالنص الشرعي في اإلثبات والنفي

لم تقت�صر كت�ب الق�ضاء ف�ي الم�ذھب الحنف�ي عل�ى َس�ْرد                 :  المقارنات المذھبیة  -٧
ف�ي كثی�ر م�ن    –وجھة النظر الحنفي فقط في المسألة محل النظر؛ بل ی�تم معالج�ة الم�سألة         

خ�رى، وھ�ذا یتماش�ى م�ع می�زة النق�د العلم�ي ال�سابق          من وجھة نظر المذاھب األ -األحیان
  !ذكرھا؛ فإنھ ِإن لم ُیْذَكر المخالف فال نقد

م��ن أھ��م م��ا یمت��از ب��ھ كت��ب الق��ضاء الحنف��ي ھ��و كث��رة المراج��ع   :  الموس��وعیة-٨
  .والمصادر التي یعتمد علیھا في المسائل التي یتم بحثھا

ھ م�ن فقھ�اء الحنفی�ة ف��ي    حی�ث َیْعم�ل ك�ل فقی�    :  ال�ربط العلم�ي بأص�ول الم�ذھب    -٩
  . المسألة التي یقررھا على االلتزام بالمذھب فیما یتوصل إلیھ من قواعد تطبیقیة
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  املبحث الثاني

  يف شرحه لكتاب)  هـ٥٣٥: ت( منهج اإلمام ابن مازة 

 " أدب القاضي" 
ً
اف امنوذجا

َّ
  للخص

  اطب اول

  )١(ذة رة ن اؤف

ذو المكان��ة العالی��ة ، یث ع��ن ھ��ذا اإلم��ام الجلی��ل  وف��ي ھ��ذا المطل��ب س��یكون الح��د 
نتطرق فیھ إلى اسمھ ون�سبھ  ، بشكل مختصر ، وباألخص األحناف ، الرفیعة بین الفقھاء    

ونذكر بعضًا ممن تتلمذ عل�یھم    ، وممارستھ للقضاء   ، وبعضًا من مكانتھ العلمیة     ، ووفاتھ  
ونشیر لبعٍض م�ن الم�صنفات الت�ي        ، وبعضًا من تالمیذه الذین استفادوا منھ         ، ھذا اإلمام   

  .               ووصلت إلینا–رحمھ اهللا تعالى –ألفھا 

  :ووفاتھ ، اسمھ ونسبھ :     الفرع األول

  :اسمھ ونسبھ 
ھ��و اإلم��ام ح��سام ال��دین عم��ر ب��ن عب��دالعزیز ب��ن عم��ر م��ازة، أو اب��ن م��ازة البخ��اري     

، ویع��رف أی��ًضا بالح��سام، الحنف��ي، أب��و محم��د، و أب��و حف��ص، المع��روف بال��صدر ال��شھید
  .وبالحسام الشھید

انح��در م��ن أس��رة عریق��ة ف��ي الن��سب، كبی��رة ف��ي المج��د ف��ي بخ��ارى، عرف��ت ب��العلم         
  ).٢(العزیز بن مروان والمعرفة والبذل والكرم والریاسة، ینتھي نسبھا إلى عمر بن عبد

                                                           

لشمس الدین أبو عب�د اهللا محم�د ب�ن        ، اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم     تاریخ  :  انظر ترجمتھ في  ) ١(
دار ، عم�ر عب�د ال�سالم الت�دمري     : تحقی�ق ، ) ھـ٧٤٨: المتوفى(أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي  

 ، ٢١٧ص: ، ت���اج الت���راجم٣٩١ص:  ، الج���واھر الم��ضیة ٣٦/٣١٩: الكت��اب العرب���ي، بی��روت   
 .٥/٥١:  ، األعالم٢٢/٣١٤: لوافي بالوفیاتا  ، ٥/٢٦٨: النجوم الزاھرة 

واإلم�ام  ، القرشي األموي الت�ابعي بإح�سان  ، عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص        ) ٢(
وأجمعوا عل�ى جاللت�ھ     ، وروى عن خولة بنت حكیم    ، سمع أنس بن مالك   ، والخلیفة الراشد ، العادل

ول�ي الخالف�ة بع�د    ، ناقب�ھ أكث�ر م�ن أن تح�صى    وم، وزھده وعدلھ، وفضلھ و وفور علمھ وصالحھ 
: انظ�ر ، ت�وفي ، وكان�ت خالفت�ھ س�نتین وخم�سة أش�ھر         ، ھ�ـ ٩٩ابن عمھ سلیمان ب�ن عب�دالملك س�نة          

 ١٧ /٢:تھذیب األسماء واللغات، محیي الدین یحیى بن شرف النووي، دار الكتب العلمیة ببیروت          
. 
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ن محمد المكن�ى  ، وكان ابنھ إماًما أیًضا ؛ وھو شمس الدی   )١(فقد كان والده إماًما عالًما    
، )٣(، والذي كان من أكابر فقھاء بخارى وأعیانھا، وكذا حفیده عب�دالعزیز )٢(بأبي جعفر 

وأح��د أع��اظم رؤس��اء آل برھ��ان وم��شاھیرھم، وك��ذا اب��ن     ، فق��د ك��ان م��ن فقھ��اء الحنفی��ة    
  ).٦(وفقھائھا، ، حتى رسم بعضھم شجرة نسب لعلماء عائلة مازة )٥(وأخیھ) ٤(حفیده

  .، ونشأ في كنف والده ورعایتھ) ھـ٤٨٣( سنة – رحمھ اهللا -الحسام وقد ولد الصدر 

 كان یخصص وقت الضحوة الكب�رى ألبنائ�ھ ؛ یعلمھ�م           - رحمھ اهللا    -وقد ُحكي أن أباه     
إن طبیعتنا تكل وتمل في ھذا الوقت، فقال : ویدرسھم قبل جمیع أقرانھم، فكانوا یقولون لھ

ونني م��ن أقط��ار األرض، ف��ال ب��د أن أق��دم أس��ابقھم، وأوالد الكب��راء ی��أت، إن الغرب��اء : لھ��م
  .على أكثر فقھاء أھل األرض في ذلك العصر في الفقھ) ٧(فببركة شفقتھ فاق ابناه

  :]استشھاده[وفاتھ 
  .، في صفر، سنة ست وثالثین وخمس مئة)٨(إنھ قتل صبًرا بسمرقند:  قیل

                                                           

مة، أبو محمد، ویعرف بالصدر الماضي، وال�د  عبد العزیز بن عمر بن مازة، المعروف ببرھان األئ     ) ١(
 ، الفوائ��د ١/٣٢٠: الج��واھر الم��ضیة: ھ��ـ، انظ��ر٤٩٥ت��وفي س��نة ، عم��ر الملق��ب بال��صدر ال��شھید 

  .٩٨ص: البھیة
ق�ال اب�ن   ، محمد بن عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازة شمس الدین أب�و جعف�ر اإلم�ام اب�ن اإلم�ام          ) ٢(

وم���ن أك��ابر أعیانھ���ا وفح���ول فقھائھ���ا  ، ا واب��ن رئی���سھا م���ن أھ���ل بخ��اري وك���ان رئی���سھ : النج��ار 
، وت�وفي س�نة   ) ھ�ـ ٥١١(ولد س�نة  ، ولھ التقدم عند الملوك والسالطین، المشھورین بالفضل والنبل 

  .١٠٢ص :   ، الفوائد البھیة٢/١٠٢: الجواھر المضیة: انظر، )ھـ٥٦٦(
" : الج��واھر الم��ضیة: " انظ��ر،عب�د العزی��ز ب��ن محم��د ب��ن عم�ر ب��ن عب��د العزی��ز ب��ن عم�ر ب��ن م��ازه   ) ٣(

، عم���ر ب���ن عب���د العزی���ز اب���ن م���ازة البخ���اري  "ش���رح أدب القاض���ي" ، ومقدم���ة تحقی���ق ١/٣٢١
محی��ي ھ��الل ال��سرحان، وزارة األوق��اف العراقی��ة، مطبع��ة    : المع��روف بال��صدر ال��شھید، تحقی��ق  

  .١/٢٩: م١٩٧٧/ھـ١٣٩٧، ١اإلرشاد، ط
وعم�ر الج�د األعل�ى    ، د العزی�ز ب�ن عم�ر البخ�اري      محمد بن عبد العزیز ب�ن محم�د ب�ن عم�ر ب�ن عب�               ) ٤(

ك�ان م�ن   ، وجھان فارسي ومعناه بالعربیة الدنیا من بیت كبیر، یعرف بمازة ویعرف بصدر جھان    
 ٢/٨٤:الج�واھر الم�ضیة      : انظر، وكان إماما فارًسا في البحث عدیم النظیر      ، أعز أبناء بني مازة   

 .١٧٧ص :،  الفوائد البھیة  
وأخ�و عم�ر ب�ن عب�د العزی�ز      ، ولده برھ�ان األئم�ة  ، العزیز بن عمر بن مازة المعروف    أحمد بن عبد    ) ٥(

ھ�ـ  ٥٥١ول�د س�نة     ، الملقب بالصدر والشھید حسام الدین، أحد م�شائخ ص�احب الھدای�ة المرغین�اني             
  .١/١١٣:الطبقات السنیة ،   ١/٧٤:الجواھر المضیة  :  انظر، ھـ٦١٦وتوفي سنة 

  .٣٠ص :محي السرحان مقدمة تحقیق ھالل : انظر) ٦(
 .الصدر الحسام عمر بن عبدالعزیز، وأخوه أحمد الملقب بالصدر السعید: ابناه ھما) ٧(
، وسمرقند )ھـ٨٧(بفتح أولھ وثانیھ، بلدة تقع فیما وراء النھر، نزلھا قتیبة بن مسلم سنة         : سمرقند    )٨(

ب��د اهللا ی��اقوت ب��ن عب��د اهللا  معج��م البل��دان ل��شھاب ال��دین أب��و ع  : انظ��ر.منطق��ھ تابع��ھ ألوزبك��ستان  
-٣/٣٤٦:  م ١٩٩٥لطبع�ة الثانی�ة،   ، دار ص�ادر، بی�روت     ، )ھ�ـ ٦٢٦: المتوفى(الرومي الحموي   

: ھ�ـ  ١٤٢٦الطبع�ة الرابع�ة   ، دار الفكر بدم�شق   ،  ، أطلس الحدیث النبوي لشوقي أبو خلیل         ٣٥٠
٦٤-١١.  
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صون م�ن ال�صین،     ، وك�ان ق�د تجم�ع جی�وش ال یح�           )١(بل قتل في وقعة قط�وان     : وقیل
فساروا لق�صد ال�سلطان س�نجر، وس�ار س�نجر ف�ي       ، والخطا، والترك، وعلى الكل كوخان    

، )٤(، ومازن�دران )٣(، والغور، وسج�ستان )٢(نحو مئة ألف من عسكر خراسان، وغزنة   
ف�التقى الجی�شان، فكان�ا      ، وعبر بھم نھر جیحون في آخر سنة خمس وثالثین وخمس مئ�ة             

خ��امس ص��فر، وأبل��ى یومئ��ذ ص��احب سج��ستان ب��الًء ح��سنًا، ث��م  ك��البحرین العظیم��ین ی��وم 
انھ��زم الم��سلمون، وقت��ل م��نھم م��ا ال ُیح��َصى، وانھ��زم س��نجر، وُأِس��َر ص��احب سج��ستان،   

  .وقماج مقدم میمنة المسلمین، وزوجة سنجر، فأطلقھم الكفار

  ).٦(الحسام عمر بن مازة الحنفي، المشھور: وممَّن ُقِتَل): ٥(قال ابن األثیر

  . ولم یكن في اإلسالم وقعة أعظم من ھذه، وال أكثر ممن قتل فیھا بخراسان:قال

واستقرت دولة الخطا، والترك الكفار بم�ا وراء النھ�ر، وبق�ي كوخ�ان إل�ى رج�ب س�نة               
  ).٧(سبع وثالثین وخمس مئة، فمات فیھ

  .مكانتھ العلمیة وھل مارس القضاء:  الفرع الثاني

، وأخ��ذ - رحم��ھ اهللا -ب اإلم��ام أب��ي حنیف��ة اجتھ��د ف��ي التح��صیل، حت��ى ب��رع ف��ي م��ذھ 
  .یرتفع فضلھ شیًئا فشیًئا، ففاق الفضالء في حیاة أبیھ بخرسان

 یج�د براع�ة اإلم�ام    -أعن�ي ش�رح أدب الق�ضاء      –ومن یقرأ الكتاب الذي ھو محل بحثنا        
، ودق�ة االس�تنباط     ، ومعرف�ة األوج�ھ     ، وروایات األئمة   ، حسام الدین في المذھب الحنفي      

  .وسعة اطالعھ ألقوال العلماء ومدوناتھم ممن قبلھ، ة الفروق ومعرف

فقد خاض غمار البحث والمناظرة، ون�اظر العلم�اء، وقھ�ر الخ�صوم، ودرس للفقھ�اء،                
وصار شیخ العصر، بل أوحد زمانھ، وأقر بفضلھ القاصي والداني، والموافق والمخالف، 

                                                           

  .٣٧٥/ ٤:  معجم البلدان  : انظر، قریة من قرى سمرقند، على خمسة فراسخ منھا: قطوان) ١(
  .٤/٢٠١: معجم البلدان  .  ھي مدینة عظیمة، و والیة واسعة في طرف خراسان: غزنة) ٢(
  .٣/١٩٠: معجم البلدان  :  انظر، مدینة عظیمة بالقرب ھراة، وأرضھا سبخة: سجستان) ٣(
معج�م البل�دان    :  س�م، انظ�ر  وھي بلدان واسعة كثیرة یشملھا ھذا اال، اسم لوالیة طبرستان  : مازندران) ٤(

 :٤/١٣.  
علي بن محم�د ب�ن عب�د الك�ریم، الج�زري، أب�و الح�سن، ع�ز ال�دِّین اب�ن األثی�ر، اإلم�ام الم�ؤرِّخ                    : ھو) ٥(

، ت�وفي س�نة     "أس�د الغاب�ة ف�ي معرف�ة ال�صحابة         "، و "الكام�ل ف�ي الت�اریخ     "المشھور، صاحب كتاب    
  ٣/٣٤٨: وفیات األعیان :  انظر. ھـ٦٣٠

ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد  ،   الكامل في التاریخ      :انظر  ) ٦(
عم�ر عب�د ال�سالم     : تحقی�ق   ، )ھ�ـ ٦٣٠: المت�وفى (الواحد ال�شیباني الج�زري، ع�ز ال�دین اب�ن األثی�ر            

  .١١/٨٦: ھـ ١٤١٧األولى، : الطبعة،  لبنان –دار الكتاب العربي، بیروت ، تدمري 
  .٣٦/٤١٩:  ریخ اإلسالم تا: انظر) ٧(
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ن دون�ھ یعظمون�ھ، ویتلق��ون   حت�ى وص�ل ص�یتھ إل�ى م�ا وراء النھ�ر، وص�ار ال�سلطان وم�         
  ).١(إشارتھ بالقبول، ویصدرون عن رأیھ

تلقفُت من فل�ق فی�ھ م�ن       : وذكره صاحب الھدایة فى معجم شیوخھ وقال      :" قال القرشي   
وكان یكرمن�ي غای�ة     ، واقتبسُت من غرر فوائده في محافل النظر        ، والفقھ  ، علمي النظر   

لك�ن ل�م یتف�ق ل�ي اإلج�ازة          ، ق الخاص�ة    ویجعلني في خواص تالمذتھ في األس�یا      ، اإلكرام  
  ).٢"(وأخبرني عنھ غیر واحد من المشایخ رحمة اهللا علیھم أجمعین، منھ في الروایة 

  .بعد التتبع لسیرتھ لم أجد من یذكر أنھ ولي القضاء : والیتھ القضاء

  .أھم شیوخھ وتالمیذه ومصنفاتھ: الفرع الثالث

، نذكر بعضھم ، وكثیر من التالمیذ ، شایخ لقد كان لھذا العالم الجلیل عدد من الم
  : ونشیر إلى بعض النتاج العلمي لھذا الَعَلم بشيء من االیجاز

 تتلم�ذ عل�ى   - رحم�ھ اهللا  -أن الح�سام  ): ٤(عن السمعاني) ٣( نقل الذھبي  :شیوخھ
  ).٥(أبیھ، وعلى علي بن محمد بن ِخذام
  :وحدث عن جماعة من البغدادیین، منھم

                                                           

فق�د ذك�ر بع�ض التفاص�یل ف�ي س�یرة اإلم�ام         ، انظر تحقیق محي ھالل السرحان لشرح أدب القاض�ي        ) ١(
  .٣٢ص: وغیرھم، وابن شاكر الكتبي، نقلھا من مخطوطات للذھبي، -لم أقف علیھا–ابن مازة 

 .٣٩٢-١/٣٩١: الجواھر المضیة :  انظر   (٢)
، ھ�ـ ٦٧٣ول�د بدم�شق س�نة    ، أب�و عب�داهللا   ، ن ب�ن قایم�از ال�ذھبي ش�مس ال�دین          محمد بن أحمد بن عثم�ا     ) ٣(

س�یر  : منھ�ا ، ل�ھ م�ا یق�ارب مائ�ة م�صنف     ، كان حافًظا مؤرًخا محقًقا،  سنة ١٨: وطلب الحدیث ولھ  
طبق�ات ال�شافعیة    : انظ�ر ، ھ�ـ ٧٤٨ت�وفي س�نة     ، ومی�زان االعت�دال   ، وت�اریخ اإلس�الم   ، أعالم الن�بالء  

  .٢/١١٠:   ، البدر الطالع٣/٣٣٦:  الكامنة ، الدرر ٩/١٠٠:  للسبكي
، م�ؤرخ رحال�ة م�ن حف�اظ الح�دیث     ، عبد الكریم بن محمد ب�ن من�صور التمیم�ي ال�سمعاني الم�روزي           ) ٤(

ون�سبتھ  ، رحل إلى أقاصي البالد، ولقي العلماء والمحدثین، وأخذ عنھم، وأخذوا عنھ         ، فقیھ شافعي 
س�یر  : ھ�ـ، انظ�ر   ٥٦٢ وت�اریخ م�رو، ت�وفي س�نة          األن�ساب، : ، من كتبھ  )بطن من تمیم  (إلى سمعان   
  .٧/١٨٠:   ، طبقات الشافعیة الكبرى١٦/١١٥:  أعالم النبالء

ال��شیخ، اإلم��ام، المعم��ر، ال��واعظ، م��سند بخ��ارى، أب��و الح��سن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن ح��سین ب��ن خ��ذام    ) ٥(
: ، انظ�ر )ھ�ـ ٤٩٣: (وقی�ل )  ھ�ـ ٤٩١(وت�وفي س�نة   ، ولد سنة نیف وأربع مائة ، البخاري، الخذامي  
 ، تب�صیر المنتب�ھ   ١٩/١٨٠ ، س�یر أع�الم الن�بالء          ١٠/٧٤٣:   ، ت�اریخ اإلس�الم     ٥/٥٨:  األنساب

: المت�وفى (ألبي الفضل أحمد بن علي ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن حج�ر الع�سقالني        ، بتحریر المشتبھ   
ح  ،  توض��ی١/٣١٢:   لبن��ان -المكتب�ة العلمی��ة، بی�روت   ، محم�د عل��ي النج��ار  : تحقی��ق، ) ھ�ـ ٨٥٢

بن محمد ) أبي بكر(لمحمد بن عبد اهللا ، المشتبھ في ضبط أسماء الرواة وأنسابھم وألقابھم وكناھم  
: المت�وفى (ابن أحمد بن مجاھد القیسي الدمشقي الشافعي، شمس الدین، الشھیر ب�ابن ناص�ر ال�دین                

، األول��ى: الطبع��ة،  بی��روت –مؤس��سة الرس��الة  ، محم��د نع��یم العرق��سوسي  : تحقی��ق ، ) ھ��ـ٨٤٢
  .٢/٢٥٦:  م ١٩٩٣
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  ).١(د بن الطیورى أبو سعد أحم-

 ).٣(وغیرھم).٢( وأبو طالب بن یوسف-

 ف�ي زمان�ھ، وق�صده القاص�ي وال�داني،      - رحم�ھ اهللا     -اش�تھر عل�م الح�سام       :تالمیذه
فتتلم��ذ علی��ھ خل��ق كثی��ر، وس��مع من��ھ جمل��ة م��ن أھ��ل الفق��ھ ف��ي زمان��ھ، ك��ان م��ن      

  :أبرزھم
  ).٤(ابنھ شمس الدین أبو جعفر محمد .١
  ).٥( بالصدر السعیدوأخوه تاج الدین أحمد الملقب .٢
  ).٦(وشرف الدین عمر بن محمد بن عمر العقیلي .٣
 .وخلق كثیر غیرھم، )٧(علي بن أبي بكر المرغیناني": الھدایة"وصاحب  .٤

  :مصنفاتھ

                                                           

أحمد بن عبد الجب�ار ب�ن أحم�د ب�ن القاس�م ال�صیرفي، اب�ن الطی�وري البغ�دادي، المق�رئ، ال�دالل ف�ي                ) ١(
ووفات��ھ ف��ي رج��ب، س��نة س��بع ع��شرة  ، ف��ي س��نة أرب��ع وثالث��ین وأرب��ع مائ��ة : الكت��ب، وك��ان مول��ده

 ، توض���یح ١٩/٤٦٧:   ، س��یر أع��الم الن��بالء   ٣٥/٤٠٩:  ت��اریخ اإلس��الم  : انظ��ر ، وخم��س مائ��ة  
  .٣/٢٩٩:  المشتبھ

الشیخ، األمین، الثقة، العالم، المسند، أبو طالب عب�د الق�ادر ب�ن محم�د ب�ن عب�د الق�ادر ب�ن محم�د ب�ن                     ) ٢(
ش�یخ ص�الح، ثق�ة،      ، سنة نیف وثالث�ین وأرب�ع مائ�ة       : ولد، یوسف البغدادي، الیوسفي، ابن أبي بكر     

ت�وفي  ، وایة في البلدان، وحمل عنھ الكثی�ر دین، متحر في الروایة، كثیر السماع، انتشرت عنھ الر    
:  س��یر أع��الم الن��بالء   : انظ��ر ، )ھ��ـ ٥١٦(ف��ي آخ��ر ی��وم الجمع��ة، ث��امن ع��شر ذي الحج��ة، س��نة        

لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري ،  ، شذرات الذھب في أخبار من ذھب ١٩/٣٨٦
 ١٤٠٦الطبع�ة  األول�ى،   ، رن�اؤوط  محم�ود األ : تحقیق، ) ھـ١٠٨٩: المتوفى(الحنبلي، أبو الفالح    

  .٦/٨١:  ھـ 
  .٣٦/٤١٩:  تاریخ اٍإلسالم: انظر) ٣(
 .تقدمت ترجمتھ) ٤(
 .تقدمت ترجمتھ) ٥(
عمر بن محمد بن عمر بن محمد ب�ن أحم�د ش�رف ال�دین أب�و حف�ص العقیل�ي األن�صاري ج�د ش�مس                         ) ٦(

الج�واھر  : انظ�ر ، ) ھ�ـ ٥٧٦ (توفي، وعلمائھا، الدین أحمد بن محمد، كان من كبار حنفیة بخارى     
  .١/٣٩٧:  المضیة

م�ن أك�ابر فقھ�اء    : علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغ�اني المرغین�اني، أب�و الح�سن برھ�ان ال�دین            ) ٧(
، كان حافظ�ا مف�سرا محقق�ا أدیب�ا، م�ن المجتھ�دین      ) من نواحي فرغانة(الحنفیة نسبتھ إلى مرغینان  

الھدای�ة ف�ي ش�رح البدای�ة، ت�وفي س�نة            : المبت�دي، وش�رحھ   بدای�ة   : من ت�صانیفھ  ، )ھـ٥٣٠(ولد سنة   
  .١/٢٠٦:    ،  تاج التراجم١/٣٨٣:  الجواھر المضیة:  انظر، )ھـ٥٩٣(
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 طائف�ة كبی�رة م�ن الكت�ب، كان�ت موض�ع اھتم�ام الفقھ�اء                - رحم�ھ اهللا     - ترك الح�سام    
ا وتعلیًق�ا وتبویًب�ا، وق�د وص�ل إلین�ا       الذین أتوا من بعده، فتوال�وا علیھ�ا اخت�صاًرا وش�رحً           

بعضھا وطبع، وبعضھا ما یزال مخطوًطا، وبعضھا لم یصل إلینا وذك�ره الفقھ�اء، ومم�ا                
  :ذكروا منھا

  ).١( األجناس-

  ).٢( كتاب أصول الفقھ-

  ).٣( الجامع الصغیر في الفروع-

  ).٤( شرح أدب القاضي ألبي یوسف-

  .ح فیھ رسالة القضاء، موضوع بحثناوھو الذي شر.  شرح أدب القاضي للخصاف-

  . شرح الجامع الصغیر-

 ).٥( عمدة المفتي والمستفتي-

  ).٦( كتاب الوقف واالبتداء-

  وغیرھا من الكتب القیمة والنفیسة     

ب اطا  

ب اا أ  

  :یمكننا القول بأن األھمیة تنبع مما یلي 

رحم�ھ  –أدب القاض�ي لإلم�ام الخ�صاف        یعتبر ھذا الشرح ھو األشھر ب�ین ش�روح           .١
، وق��د ذكرن��ا س��ابقًا م��ا لكت��اب الخ��صاف م��ن مزی��ة واھتم��ام لم��ن ج��اء بع��ده   ، -اهللا

، وذكرنا أیضًا العدد الكثی�ر ال�ذین ك�ان لھ�م عنای�ة واھتم�ام ف�ي ش�رح ھ�ذا الكت�اب             
 .وھذا یدل داللة واضحة على مزیٍة لھذا الكتاب

                                                           

  .١/١١: كشف الظنون  : انظر، ویعرف بالواقعات في الفروع) ١(
  .١/١١٣:  كشف الظنون  : انظر، ویسمى أصول حسام الدین) ٢(

 .١/٥٦٣: كشف الظنون :  انظر  (٣)
  .١/٧٨٣: ھدیة العارفین  :  انظر ) ٤(
  .١/٧٨٣: ھدیة العارفین  :  انظر، وھو مخطوط لم یطبع) ٥(
  .٢/١٤٧١: كشف الظنون :  انظر ) ٦(
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، وص�احبیھ  ،  في تقریر م�ذھب أب�ي حنیف�ة    ھذا الكتاب یعد مصدرًا مھمًا لألحناف    .٢
  .بل وحتى الروایات المختلفة لدى أئمة المذھب

، نجد بعد البحث والنظر أنھ على الرغم من ھذا العدد وغی�ره الكثی�ر م�ن ال�شراح            .٣
 . أن من أھمھا إن لم یكن أھمھا والمتربع على عرشھا كتاب ابن مازة الذي معنا 

وعل�ى ال�رغم م�ن الح�شد الكبی�ر م�ن            :"-حقق الكت�اب  م–یقول الشیخ محیي ھالل سرحان      
نجد اسم اإلم�ام برھ�ان      ... والذین ذكرنا أسمائھم    ، الشراح لكتاب أدب القاضي للخصاف      

والمعروف بالصدر ال�شھید یأخ�ذ مكان�ة    ، األئمة حسام الدین عمر بن عبدالعزیز بن مازة      
 ومع كونھم أعالمًا م�شھورین      ،من ھذه المجموعة المتألقة من أئمة الفقھ الحنفي وحفاظھ          

نج�د أن ش�رحھ ینف�رد م�ن بی�نھم باالش�تھار ب�ین الن�اس وی�صبح             ، وفقھاء من طراز مت�ین      
ویؤكد ما ذھب الی�ھ المحق�ق   ) .١"(كتابًا مدرسیًا یدرس لطالب الفقھ الحنفي في مدارسھم    

أن الشیخ حاجي خلیفھ عند الحدیث عن شروح أدب القاضي للخصاف ق�ال عن�دما وص�ل             
  ) ٢"(وھو المشھور المتداول الیوم بین الشروح: "رح ابن مازه لش

فقد وجدت ھذا في استعراضي للنسخ الخطیة للكتاب من خالل : كثرة نسخ الكتاب  .٤
نسخة موزعة في الع�الم  ) ٤٠(حیث أوصلھا الى أكثر من   ، ما ذكر محقق الكتاب     

 عن��د اس��تعراض ووجدت��ھ عیان��ًا ح��ین زی��ارتي للمكتب��ة ال��سلیمانیة باس��طنبول ، )٣(
المخطوطات المتعلقة بشرح أدب القضاء ال یكاد یخ�رج ل�ك م�ن عملی�ة البح�ث اال          

 .وذلك فضل اهللا یؤتیھ من یشاء، شرح ابن مازة 
ومما یزید ھذا الكتاب أھمیة ما یالحظھ القارئ في كتب األحناف من كثرة النق�ول    .٥

 :فعلى سبیل المثال ال الحصر ، عنھ 
) ٢٣(وف��ي الفت�اوى الھندی��ة  ، ) ٤(مواض�ع ) ٥(اب�ن عاب�دین ف��ي حاش�یتھ    

  .وغیرھا ، )٦(مواضع) ٣(والفتاوى البزازیة ، ) ٥(موضع
وزاد علیھ�ا  ، حفظ لنا آثارًا كثیرة كان�ت س�تفقد ألن كت�اب أدب القاض�ي ل�م ی�صلنا              .٦

  .تلك الفوائد المستنبطة من عالم متفنن في المذھب

                                                           

  .١/٦٤:  شرح أدب القاضي البن مازه  مقدمة المحقق سرحان:  انظر   (١)
  .١/٤٦:  كشف الظنون:  انظر   (٢)
   .١/٦٨:  ي البن مازه  مقدمة المحقق سرحانشرح أدب القاض:  انظر   (٣)
  ٤١٥، ٤١٤، ٥/٣٩٥,٤٠٣,٤٠٤:   انظر   (٤)

 ، ٤٥٩,٥٢٨,٥٣٠,٥٣١,٥٥٦، ٣٣٢,٣٦٨,٤٥٨الج�زء الثال�ث وفی�ھ خم�س مواض��ع     :   انظ��ر   (٥)
 ١٣,١٨,١٩,٢١,٢٢,٢٣,٢٥,٢٦,١٠٧,١٠٨,١٠٩والج��زء الراب��ع وفی��ھ خم��سة ع��شر موض��عًا   

 ). مرتین١٣١،ثالث مواضع 
 .١٦٩,٢٥٣والخامس في موضعین  ، ١٢٤الجزء الرابع في موضع :    انظر   (٦)
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  اطب اث

   اؤف  اب

م�ن  ، لحدیث في ھ�ذا المطل�ب ف�ي س�تة ف�روع متعلق�ة بم�نھج ھ�ذا اإلم�ام          سیكون ا 
وعرضھ ألقوال العلماء ،  وكیفیة سوقھ وعرضھ لألدلة –رحمھ اهللا  –حیث ترتیبھ لكتابھ    

وذك�ره  ، ثم عن منھجھ ف�ي اس�تنباط وتعلی�ل األحك�ام            ، وخالف العلماء   ، وذكره للمذاھب   
 .على التطبیقات القضائیة إن وجد ثم التعریج ، للقواعد والضوابط الفقھیة 

  . منھجھ في ترتیب الكتاب:     الفرع األول

لقد كان م�نھج المؤل�ف ف�ي ھ�ذا ال�شرح م�سلكًا وس�طًا یمك�ن ایج�از ترتیب�ھ للكت�اب عل�ى                
  :النحو اآلتي 

حی�ث  ، وھذا یدلك على فنھ ف�ي الت�ألیف   ، بدأ رحمھ اهللا بفھرس ألبواب الكتاب   .١
وھو ما ،  خذ فكرة عن ما في الكتاب قبل الشروع فیھ من المناسب للقارئ أن یأ

ك��یال یتع��ذر عل��ى م��ن یروم��ھ م��سألة  ، وف��صلتھ ف��ي ابتدائ��ھ " أش��ار إلی��ھ بقول��ھ 
"(١). 

دمج بعض األبواب في بعض فجعلھا مائ�ة وع�شرین باب�ًا إلن�دراج بع�ضھا ف�ي                 .٢
 .بعض كما یقول ھو في مقدمة الشرح

على حسب تسلسل  الخ�صاف ف�ي أدب    منھ ھو - واهللا أعلم-رتب ھذه األبواب    .٣
فكأنھ نظم عقد أدب القضاء في مئ�ة وع�شرین نوع�ًا    ، القاضي من ذكره لآلثار   

ف�ي الم�رأة تخاص�م زوجھ�ا        : وختمھا بباب   ، الدخول في القضاء    :بدأھا بباب   ، 
 .في ولدھا 

ذكر فیھ�ا م�ا یحت�اج إلی�ھ      ، قدم قبل الشروع في أبواب الكتاب بمقدمة مختصرة          .٤
وم�ن یقل�د الق�ضاء      ، ومعرف�ة أھل�ھ     ، تفسیر الق�ضاء    : دب القاضي من    لمعرفة أ 

 .وحكم الدخول فیھ، ومن ال یجوز ، ویجوز منھ 

یب��دأ ب��ذكر عب��ارة الخ��صاف، ث��م یب��ین األص��ل ال��ذي یمك��ن أن تبن��ى علی��ھ تل��ك     .٥
المسألة، ثم یحكي اختالف العلماء حول ذلك، ثم ما یتفرع على ذلك من مسائل             

 .كل مسألة في ذلكوفروع فقھیة، وحكم 

                                                           

  .١/١١٤: شرح أدب القاضي البن مازه  مقدمة المحقق سرحان: انظر )  ١(
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ویعلق ،  یذكرھا الشارح ، عند ایراد الخصاف بعض  التساؤالت ویجیب علیھا  .٦
 ) . ١(علیھا

خشیة التكرار یحیل إلى شرح المسألة وفروعھا في أبوابھا الفقھیة م�ن كتب�ھ أو      .٧
  .غیره، ویبین ما یقع على المتن من استدراكات

  ا  

بتكلی�ف م�ن لجن�ة إحی�اء     " معاص�ر  " الل ال�سرحان  لقد حقق ھذا الشرح من قبل محیي ھ�       
وھو مطبوع في أربع�ة مجل�دات، وعن�ون ل�ھ     ، التراث اإلسالمي بوزارة األوقاف العراقیة  

  ". تألیف برھان األئمة حسام الدین -كتاب شرح أدب القاضي للخصاف " بـ 

 محم��د كم��ا أن الكت��اب مطب��وع ف��ي مجل��د واح��د بتحقی��ق أب��ي الوف��اء األفغ��اني، وأب��ي بك��ر  
  .الھاشمي

وذكر فرحات زیادة محقق أدب القاضي للخصاف وشرحھ للجصاص أن شرح ابن م�ازه               
" ألدب القاض��ي ق��د حق��ق م��ن ِقب��ل محم��د إب��راھیم س��ورتي ف��ي الھن��د وأن��ھ ی��سعى لن��شره    

  .)٢مقدمة التحقیق (

  .منھجھ في عرض األدلة:  الفرع الثاني

  :ه وعرضھ لألدلة على النحو التاليیمكن القول بأن منھج اإلمام حسام الدین في ذكر

، ثب�ت ذل�ك ب�النص والمعق�ول      : یعرض ألدلة المسألة على نحو مجمل كأن یقول          -
وأم�ا  : ث�م یق�ول    ، وبع�د أن ی�سرد الن�صوص ف�ي ذل�ك          ، أما النص فك�ذا     : ثم یقول   

وكان یذكر الحكم مشفوعًا بالدلیل من الكتاب، ، وھذا ترتیب بدیع ، المعقول فكذا 
  :إلجماع إذا وجد في المسألة أي منھا، ومن ذلك قولھوالسنة، وا

ولو أن قاضیا قضى بشاھد ویمین أو بقتل وقسامة أو ببیع أم الولد ثم رفع ذلك  :"  قولھ -١
إلى قاض آخر، فإن ھذا مما ال ینبغي لھذا القاضي أن ینفذه، أما األول، فألن ھذا الق�ضاء        

ألن ] ٢٨٢: البق�رة [} ُدوا َش�ِھیَدْیِن ِم�ْن ِرَج�اِلُكْم        َواْسَتْشِھ{: یخالف الكتاب، وھو قولھ تعالى    
اهللا تعالى شرع فصل القضاء بشھادة رجلین أو رجل وامرأتین، فكان الفصل في الق�ضاء            

  ).    ٢..." (بشاھد ویمین مخالفا للكتاب

                                                           

 .٢٧٢- ١/٢٧١:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ١(
 .١٢٤/ ٣: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر) ٢(
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م��ن س��أل : " ق��ال رس��ول اِهللا ص��لَّى اُهللا علی��ِھ وس��لَّم : ذك��ر ع��ن َع��ْن َأَن��ٍس ق��ال : "  قول��ھ-٢
 وذك�ر بع�د ھ�ذا ع�ن أن�س      )٢(")١(لقضاء ُوِكَل إلیھ، ومن أْجِبَر علْیھ نَزل علیِھ ملٌك فی�سدِّدهُ       ا

من طلَب القضاء َواستعان علْیھ، ُوِكَل إلیِھ، ومن َلْم َیطلبُھ، وَل�م ی�ستعن         : " رضى اهللا عنھ  
فقھ�ھ وورع�ھ    وإنما كان كذلك ألن من سأل الق�ضاء اعتم�د     )٣("علیِھ، أنزل اُهللا ملًكا یسدِّدهُ    

  ).٤... (وذكاءه فصار معجبا، فال یلھم الرشد ویحرم التوفیق

 ) .٥(قد یصحح بعض روایات الحدیث على بعض -

 :كان غالبا ما یذكر وجھ الداللة من الدلیل ومحل الشاھد منھ، ومن ذلك -

رضى –حدثني من سمع أبا ھریرة      : ذكر عن سلیمان بن جنید المدني قال      :" قولھ -١
 واهللا لیرمین اهللا تعالى القضاة یوم القیام�ة ب�شرر أعظ�م م�ن               : یقول -اهللا عنھ 

} ِإنََّھا َتْرِمي ِب�َشَرٍر َكاْلَق�ْصرِ  {: ھضاب حسمى، الشرر، ھي النار، قال تعالى 
ثم قال، وھذا الح�دیث وإن قی�ل ف�ي          ... ، والمراد بھ النار،     ]٣٢: المرسالت[

ة منھ العادل والج�ائر     تأویلھ أن المراد منھ الجائر، لكن ظاھره یتناول القضا        
 ).٦" (جمیعا

ذكر عن إبراھیم النخع�ي نفق�ة المطلق�ة        :" قولھ في المطلقة تستحق النفقة في العدة       -٢
نصف صاع كل یوم، في الحدیث دلیل على استحقاق نفقة المطلقة ف�ي ح�ال          
الع��دة، والتق��دیر بن��صف ص��اع ل��یس تق��دیرًا الزم��ًا ، وإنم��ا ال��الزم مق��دار          

ن مق��دار الكفای��ة ف��ي زم��ن إب��راھیم رحم��ھ اهللا ن��صف  كفایتھ��ا، لك��ن ربم��ا ك��ا
 ).٧"(صاع

عند عرض الدلیل ال�ذي ذك�ره الخ�صاف یب�ین معن�اه ف�ي اللغ�ة ویوض�ح الكلم�ات                      -
ویعق�ب بالفوائ�د    ، ثم یعرض لما ذكره العلم�اء م�ن اس�تنباطات للح�دیث             ، الغریبة  

 .-رحمھ اهللا–التي استنبطھا ھو 

 ).٨(فیعمد للتوفیق بینھما ، قد یعرض لدلیلین ظاھرھما التعارض  -

                                                           

 .باختالف یسیر) ١٢١٨٤(، وأحمد )٢٣٠٩(، وابن ماجھ )١٣٢٣(أخرجھ الترمذي )  ١(
أخرجھ اإلمام أحمد، وابن ماجھ، وأبو داود، والترمذي وغیرھم من طریق عبد األعلى الثعلبي، )  ٢(

 ).١١٥٤(وضعفة الشیخ األلباني في الضعیفة ،عن بالل بن أبي موسى، عن أنس 
قال وكیع عن بالل بن أبي : داود وحكم عنھ بأنھ رواه أنس بن مالك ، نقلھ أبو داود في سنن أبي )  ٣(

 موسى عن أنس وقال أبو عوانة عن بالل بن مرداس عن خیثمة عن أنس
  .١٥٢/ ١: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر) ٤(
  .١٤٢- ١/١٤١: انظر شرح أدب القاضي البن مازه  )  ٥(
  .١٤٧/ ١: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر) ٦(
  .٢٧٠/ ٤: شرح أدب القاضي البن مازه  : ظران) ٧(
   .١/١٦٨:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٨(
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كما قاس وجوب تبین القاضي الحق كما یتب�ین اللی�ل والنھ�ار           ، قد یستدل بالقیاس     -
فإذا أخ�ذ ھ�ذا عل�ى ال�شاھد     : "وقال بعدھا ، قبل الحكم كما جاء النص في الشھادة   

وفي بطالن قضاء القاض�ي ب�رأي غی�ره        ، )١"(كان على القاضي بطریق األولى      
 .وغیرھا، ) ٢(لى معرفة جھة القبلةبما ھو خطأ عنده ع

 ). ٤(والخالف فیھا معروف، وھذا مذھب األحناف ) .٣(یرى نسخ السنة بالكتاب -

اذا ورد دلیل ظاھره یخالف ما علیھ األحناف ویؤید قول أحد األئمة في الم�ذاھب               -
، األخرى یشیر لھ ویبین أنھ حجة للمخالف لكن یبین تأویلھ ف�ي الم�ذھب الحنف�ي                 

حی�ث ذك�ر أن�ھ    ، سألة االستثناء في الصلح ما حرم حالُال أو أحل حرام�اً    كما في م  
وب��ین أن الم��راد بالح��دیث ھ��و م��ا ك��ان التح��ریم أو  ، حج��ة لل��شافعیة ف��ي تحریم��ھ 

كالمصالحة على شرب الخمر وغیره من أكل الخنزیر ،التحلیل منصبًا على عینھ 
 ).٥(وأما ما سواه فھو جائز، مثًال 

حیث ذھب أبو یوسف ومحمد بن الحسن إلى عدم :" مما قالھ :االستدالل بالعرف  -
االكتفاء بظاھر العدالة في الشھادة، وخالفوا نص اإلمام ألنھ كان بناء عل�ى غلب�ة                
العدالة في عصره ال�ذي ش�ھد ل�ھ الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم بالخیری�ة، وھم�ا                  

                                                           

   .١/١٧٢:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ١(
   .١/١٩٦:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٢(
   .١/٢٠٢:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٣(
للشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثم�ان ب�ن ش�افع ب�ن        ، الرسالة  : لة  انظر المسأ )  ٤(

مكتب�ھ  ، بتحقی�ق أحم�د ش�اكر       ، ) ھ�ـ ٢٠٤: المت�وفى (عبد المطلب بن عبد من�اف المطلب�ي القرش�ي المك�ي             
لل�دكتور محم�د ب�ن    ،  ، الواضح في أصول الفق�ھ        ١٠٦ص  : ھـ  ١٣٥٨األولى،  : الطبعة، الحلبي، مصر   

ألب��ي ،    ، روض��ة الن��اظر٢٥٨/ ٤:   ھ��ـ ١٤٢٥الطبع��ة الثانی��ة ، طبع��ة دار ال��سالم ، یمان األش��قر س��ل
محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبل�ي، ال�شھیر                 

الطبع��ة الثانی��ة ، ع مؤس��سة الرّی��ان للطباع��ة والن��شر والتوزی��، ) ھ��ـ٦٢٠: المت��وفى(ب��ابن قدام��ة المقدس��ي 
ل���سلیمان ب���ن عب���د الق���وي ب���ن الك���ریم الط���وفي       ،    ، ش���رح مخت���صر الروض���ة   ٧٨ص :ھ���ـ ١٤٢٣

، عب�د اهللا ب�ن عب�د المح�سن الترك�ي      : تحقی�ق ، ) ھ�ـ ٧١٦: المت�وفى  (الصرصري، أبو الربیع، نجم ال�دین      
قاسم محمد بن أحمد ألبي ال،   ، تقریب الوصول ٣٢٠ /٢:   ھـ ١٤٠٧الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة 

 ، مجموع الفتاوى ٣١٨:   ھـ ١٤٢٣الطبعة الثانیة ، حققھ محمد المختار الشنقیطي   ، الغرناطي المالكي   
جم�ع عب�د ال�رحمن    ، ) ھ�ـ ٧٢٨: المت�وفى (لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني   ، 

  و ٢٠٢/ ١٩: ریف، المدین��ة النبوی��ة  مجم��ع المل��ك فھ��د لطباع��ة الم��صحف ال��ش   ، ب��ن محم��د ب��ن قاس��م   
لمحم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا        ،  ، رشاد الفحول إل�ي تحقی�ق الح�ق م�ن عل�م األص�ول         ٢٠/٣٩٨

  .٦٣٩/ ٣: ھـ ١٤١٩الطبعة األولى ، دار الكتاب العربي ، )  ھـ١٢٥٠: المتوفى(الشوكاني الیمني 
 .١/٢٢٣:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٥(
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وأوان ال أدرك الزمن الذي فشا فیھ الكذب، ونصوا على أن ھ�ذا اخ�تالف ع�صر              
 (١)".اختالف حجة وبرھان

  .منھجھ في عرض أقوال العلماء والمذاھب وذكر الخالف الفقھي:    الفرع الثالث

یمكن القول بأن منھج اإلمام حسام الدین في ذكره وعرضھ ألقوال العلماء 
 : وذكر الخالف الفقھي على النحو التالي،والمذاھب 

 عند األئمة األربعة وغیرھم إال كان ال یذكر الخالف الفقھي في المسألة -
نادرًا ، حیث التزم بذكر الرأى الواحد في المسألة حتى إنھ ال یذكر الخالف 

  :داخل المذھب ، ومن ذلك
فإذا أراد القاضي أن یقبض دیوان :"   قولھ في عزل القاضي لریبة ولغیر ریبة

، وھذا بناء القاضي الذي قبلھ بعث رجلین من ثقاتھ فیقبضان من القاضي دیوانھ
على أن للسلطان أن یعزل القاضي لریبة ولغیر ریبة، أما لریبة فال شك، وأما لغیر 

 أنھ قال ال یترك القاضي على القضاء - رحمھ اهللا-ریبة فإنھ روي عن أبي حنیفة
 ).٢... "(إال حوًال

كان أحیانا ما یشیر إلى قول اإلمام الشافعي في المسألة مقارنا بینھ وبین قول  -
 : مذھب، ومن ذلكال
وقضاء الفاسق ینفذ، وقضاء المحدود في قذف بعد التوبة ال ینفذ، وعند :"  قولھ

  ).٣"( األمر على العكس– رحمھ اهللا -الشافعي

إذا وجد خالفا بین اإلمام أبي حنیفة وصاحبیھ، فكان أحیانا ما یذكره، ثم یتبع ذلك  -
وأما في دعوى النكاح :" احقولھ في دعوى النك: بذكر ما علیھ الفتوى، ومن ذلك

وفي كیفیة االستحالف في دعوى النكاح وغیره، أما ، فالكالم في أصل االستحالف 
 ال یستحلف، وعندھما -رحمھ اهللا-الكالم في أصل االستحالف، فعند أبي حنیفة 

 بقولھما لعموم البلوى بھ ذكره في -رحمھ اهللا-یستحلف، وأخذ الفقیھ أبو اللیث 
 ).٤"(الفتاوى

 مبینًا موافقتھ أو مخالفت�ھ لم�ا علی�ھ      - رحمھ اهللا  -كان غالبا ما یذكر رأي الخصاف      -
أو ، ف�إن ك�ان القاض�ي ال�ذي ق�ضى ف�ي الحادث�ة فاس�قًا             : "المذھب، ومن ذلك قولھ   

أو ممن ال تجوز شھادتھ لھ فرفع قضاؤه إلى ق�اض آخ�ر فإن�ھ            ، محدودًا في قذف    
وھو اختیار الطحاوي، ألن الفاسق ینقضھ، أما الفاسق فھذا رأي صاحب الكتاب، 

ال یصلح أن یكون قاضیًا، ولو قلد ال یصیر قاضیًا، فال ینفذ فكان قضاؤه ب�اطًال،                
فكان الثاني أن ینقض ذلك القضاء، وأما عند عامة مشایخنا فإن الفاسق یصلح أن 

                                                           

  .٣/٢١٢: ، شرح مختصر الروضة ٣/٤١: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ١(
  .١١١/ ٣:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر) ٢(
 . ١١٢/ ٣: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر) ٣(
 . ١٢٧/ ٢: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر) ٤(
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یكون قاضیًا، وال ینعزل بالفسق، لكن یستحق العزل، فإذا قضى نفذ قضاؤه، لكن    
ي آخر أن یبطلھ إذا رأى ذلك ، حتى لو أبطلھ قاض آخر ثم رفع إلى ق�اض               لقاض

 ).١"(ثالث، فلیس للثالث أن ینفذه لما تبین إن شاء اهللا
وی�ذكرھا ب�دون ن�سبة      ، في بعض األحایین قد یذكر المسألة ویبن وج�ود الخ�الف             -

ی�ذكر  ویجعل القول األخیر الذي یرجحھ ھ�َو و   ، األقوال ألحد ویذكر أدلة األقوال      
كم�ا ف�ي م�سألة اجتھ�اد ال�صحابة زم�ن الرس�ول ص�لى اهللا                 ، أدلتھ ویعلل الختی�اره   

 ) .٢(علیھ وسلم
فی�ذكر أق�وال األئم�ة الثالث�ة     : قد یذكر خالف المذاھب في المسألة وھو قلی�ل ج�دًا          -

ث�م یق�دم ق�ول      ، ب�دون ذك�ر الم�ذھب الحنبل�ي غالب�ًا           ) ال�شافعي –مالك  –أبو حنیفة   (
وی�سرد األدل�ة    ، ولن�ا   : ث�م یق�ول     ، ویذكر أدلة األقوال إن وج�د     ، االمام أبي حنیفة    

 ).٣(ثم  یرجح مذھبھ، ویفند أدلة المذاھب األخرى ،للقول الحنفي 

قد ال یذكر الخصاف اختالفًا في المسألة فیبن الشارح ذلك، وأن في المسألة خالفًا  -
ھك��ذا ذك��ر  : ... ب��ین الحنفی��ة، وم��ن ذل��ك قول��ھ ف��ي م��سألة إجاب��ة القاض��ي ال��دعوة  

..."  ولم یحكي خالفا ، وذكر الطحاوي في مخت�صره خالف�اً           -الخصاف رحمھ اهللا  
)٤.( 

ك��ان أحیان��ا ی��ذكر الروای��ات ف��ي الم��ذھب، مبین��ًا ال��صحیح منھ��ا، وم��ا ھ��و ظ��اھر    -
 :الروایة وغیرھا، ومن ذلك

ثم القاضي إذا كان ی�ستحق  :" قولھ في ھل یحط من رزق القاضي في یوم عطلتھ          -١
بیت المال، ففي الیوم البطالة ھل یستحق الكفای�ة أو یح�ط بق�دره،    الكفایة من  

كان مشایخ بلخ یفتون بأنھ ال ی�ستحق ب�ل یح�ط م�ن ال�رزق بق�دره، وم�شایخ                 
 ).٥"(ھذه الدار یفتون بأنھ یستحق، وال یحط وھو الصحیح

وكذا كل ما ادعى المدعي من مالھ ف�ي ذم�ة الم�دعى علی�ھ احلف�ھ عل�ى م�ا              :" قولھ -٢
ھذا الذي ذكرناه جواب ظاھر الروایة، وھ�و ق�ول الح�سن ب�ن        وصفت لك، و  

زیاد، فإن في غی�ر ظ�اھر الروای�ة یحل�ف عل�ى الحاص�ل، وی�روى ع�ن أب�ي             
 أن ال��دعوى م��ن الم��دعي إذا كان��ت ف��ي الم��ال المطل��ق    -رحم��ھ اهللا-یوس��ف 

یحلف على المال المطلق، وإن كانت الدعوى في السبب والمال یحلف على            
ت في القرض یحلف باهللا ما استقرضت، وإن كانت ف�ي           ذلك الوجھ، فإن كان   

الغ���صب یحل���ف ب���اهللا م���ا غ���صبت، وھك���ذا إال أن یع���رض الم���دعي علی���ھ    
للقاضي، فیقول أیھا القاضي ال تحلفني على ھ�ذا الوج�ھ، فإن�ھ ق�د ی�ستقرض                 
الرج�ل م��ن الرج��ل ش�یئًا، وال یك��ون علی��ھ ش�يء ب��أن رده أو ارج��أه، فحینئ��ذ    

                                                           

  .١١١/ ٣: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر) ١(
   .١/٢٠٠: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٢(
   .١/٢٩٦:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٣(
  .٣٥٠/ ١: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر) ٤(
  .٢٤٩/ ١: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر) ٥(
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 ).١"(أصح ألنھ أحوط : األول:  مشایخنایستحلفھ على الحاصل، قال
ثم :" قولھ: ا ما ینص على ما ھو األظھر في المذھب، ومن ذلك كان أحیان -

اختلفوا في الدین المؤجل إذا ادعى صاحب الدین ذلك الدین، ھل تتوجھ الیمین 
تتوجھ واستدلوا بمسألة العبد المحجور، : على المدعي علیھ أم ال، قال بعضھم 

 ).٢"(ال تتوجھ وھو األظھر: وقال بعضھم 
ولو : " قولھ: ل في شرح المسألة على أحد كتبھ، ومن ذلككان أحیانًا ما یحی -

ادعى رجل على رجل ألف درھم، فقال المدعي علیھ للقاضي لھ علي ألف درھم 
إلى سنة، فقد أقر بالمال، وادعى األجل، فیكون القول قول الطالب في األجل مع 

طالب، یمینھ؛ ألن المال ثبت بتصادقھما، إال أن المطلوب یدعي األجل على ال
 - رحمھ اهللا-وھو ینكر فیكون القول قولھ مع یمینھ، وھذا مذھبنا، وقال الشافعي

    ).٣(القول قول المطلوب، وقد ذكرنا المسألة في شرح الجامع الصغیر 

  .منھجھ في االستنباط وتعلیل األحكام: الفرع الرابع

ك��ام عل��ى النح��و یمك��ن الق��ول ب��أن م��نھج اإلم��ام ح��سام ال��دین ف��ي اس��تنباطھ وتعلیل��ھ لألح
  :التالي

كم��ا اس��تنبط م��ن أث��ر م��سروق ف��ي  : تعلی��ل بع��ض أق��وال األئم��ة باس��تنباط لطی��ف   -
ألنھ ابتل�ي ب�ھ   : "علل وقال ، محاسن القضاء وتفضیلھ قضاء یوم على غزو سنة   

ھ��ذا ھ��و الع��ادة ،  وم��ن ابتل��ي ب��شيء ی��ذكر محاس��ن ذل��ك ال��شيء -یعن��ي الق��ضاء–
وعن�دما عل�ل أخ�ذ القاض�ي للنفق�ة          ) .٥(-هللارحم�ھ ا  -ومثلھ ذكره عن الحسن     ).٤"(

، )٦(فھ��و محب��وس بح��ق العام��ة ، علل��ھ بأن��ھ محب��وس والمحب��وس ی��ستحق النفق��ة  
 .والكتاب مليء بمثل ھذا

ومن�ھ كم�ا ف�ي ح�دیث أن القاض�ي ی�ذبح بغی�ر س�كین ، عل�ل ذك�ر                     : دقة االستنباط    -
ن جمیع�ًا  وھ�ذا ألن ال�سكین ت�ؤثر ف�ي الظ�اھر والب�اط      :" السكین في الحدیث وقال   

)"٧.( 

: وتعلیلھ بالنص ف�ي كثی�ر م�ن مواض�ع الكت�اب ومنھ�ا          ، ال یذكر حكمًا إال بتعلیل       -
ذك�ر س�بب ذل�ك    ، عند تعلیلھ ع�دم الخ�شیة م�ن أح�د ف�ي الق�ضاء وال أخ�ذ الرش�وة               

 ).١(وسرد بعض نصوص الكتاب والسنة 
                                                           

  .١٢٠/ ٢: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر) ١(
  . ١٨٩/ ٢: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر) ٢(
  .٦١/ ٢: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر) ٣(
   .١/١٤٤: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٤(
   .١/١٥٦:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٥(
  .٤/٤٤٠  ،  ٢/١١:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٦(
  .١/١٤٦:   أدب القاضي البن مازه  شرح: انظر )  ٧(
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ینبغ�ي  و: "حین ق�ال  ، أبان رحمھ اهللا منھج االستنباط والنظر في األدلة بوضوح          -
ف�إن ورد علی�ھ   ...للقاضي أن یقضي بما في كتاب اهللا من األحكام الت�ي ل�م تن�سخ                

شيء لم یعرفھ في كت�اب اهللا تع�الى ق�ضى ف�ي ذل�ك بم�ا ج�اء فی�ھ ع�ن رس�ول اهللا                        
قضى بما اجتمع علیھ أصحاب رس�ول اهللا  ...فإن لم یجد ... صلى اهللا علیھ وسلم  

ف��إن ك��ان القاض��ي م��ن أھ��ل ، خ��تالف ف��إن ك��ان بی��نھم ا... ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم 
ف�إن ك�ان   ...ورجح قول ال�بعض عل�ى ال�بعض    ، التمییز والنظر میز بین أقاویلھم  

فإن ... یقض بھ   ، شيء لم یأت فیھ عن الصحابة شيء وكان فیھ اجماع التابعین            
فیرجح قول ال�بعض  ، كان في اختالف بینھم صار الى النظر واالجتھاد والتمییز          

ف�إن ك�ان    ،  ورد علیھ شيء لم یجد فیھ أیضًا شیئًا عن الت�ابعین             وإن، ویقضي بھ   
وتح��رى ، م��ن أھ��ل االجتھ��اد قاس��ھ عل��ى م��ا ی��شبھھ م��ن األحك��ام واجتھ��د رأی��ھ       

فیأخ�ذ  ، ف�إن ل�م یك�م م�ن أھ�ل االجتھ�اد ی�ستفت ف�ي ذل�ك                 ، الصواب ث�م یق�ضي ب�ھ        
 .(٢)"وال یقضي بغیر علم ، بفتوى المفتي 

ال الخ��تالف الحج��ھ ، اختالف الع��صر والزم��ان ق��د یعل��ل الخ��الف ف��ي الم��ذھب ب��  -
وع�دم جوازھ�ا   ، كما في مسألة القضاء بظاھر العدالة عند أبي حنیفة     : والبرھان  

 ).٣(عند الصاحبین

كم��ا ف��ي تعلیل��ھ باتخ��اذ القاض��ي : س��واء العام��ة أو الخاص��ة  ، التعلی��ل بالم��صلحة  -
األع��وان فربم��ا ف��إن مجل��س الق��ضاء مجل��س ھیب��ة فل��و ل��م یتخ��ذ  :"لألع��وان بقول��ھ 

أن القاض��ي یحت��اج إل��ى اح��ضار  : والث��اني ...ی��ستخف بالقاض��ي فت��ذھب مھابت��ھ  
 ).٤" (وال یمكنھ بنفسھ، الخصوم 

، قد یستحسن ما الناس علیھ في عصره ھو عل�ى م�ا ذك�ره واستح�سنھ الخ�صاف                 -
 ) .٥(كما في مسألة تدوین المحاضر

،  دقة استنیباط عجی�ب من�ھ    وفیھا، یعرض لھا كثیرًا في شرحھ      : الفروق الفقھیة    -
  ) .٦(مما یصلح لو جمع أن یكون رسالة علمیة في الفروق 

  .منھجھ في ذكر القواعد الفقھیة واألصولیة والكلیات القضائیة:   الفرع الخامس

استعان عبد العزیز بن م�ازة ف�ي ش�رحھ ألدب الخ�صاف بجمل�ة عظیم�ة م�ن القواع�د                      
  :الفقھیة واألصولیة، منھا

                                                                                                                                                          

   .١/١٥٩:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ١(
   .١٨٢ - ١/١٧٩:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٢(
   .١/٢٢٧:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٣(
   .١/٢٤٤: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٤(
   .١/٣٢١:  دب القاضي البن مازه  شرح أ: انظر )  ٥(
  .٢/١٥٤   ،  ٢/١٤١:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٦(
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 فوائد الحدیث في الباب الواحد ت�صلح ألن تك�ون ض�وابط أو قواع�د أو كلی�ة            ما یذكر من    
كل حكم أم�ضي باالجتھ�اد ال ی�نقض باجتھ�اد      " ، ) ١"(المجتھد یخطئ ویصیب  :"ومنھا  ، 

  ).٢"(مثلھ 

وال ینبغي للقاضي أن یجلس :"كما عبر بقولھ ،وقد تكون القاعدة مأخوذة من نص شرعي 
، ) ٤"(العب��رة للغال��ب " ،) ٣"(عتی��اض ع��ن الح��رام ح��راماال" ، " للق��ضاء وھ��و غ��ضبان

  ) .٦"(األصل في الناس الحریة " ، ) ٥"(شھادة أھل األھواء جائزة إذا كانوا عدوًال"

  :ومن تلك القواعد 

 .األصل أن من جعل في الشرع القول قولھ، فإنما یجعل القول قولھ مع یمینھ -١
 .كل حكم یثبت مع الشبھات یجرى فیھ االستحالف -٢
 .الغرم مع الغنم -٣
 .الثابت باإلقرار كالثابت بالمعاینة -٤
 .التناقض یمنع من قبول الدعوى -٥
 .الثابت باإلقرار ال یعارض الثابت بالبینة -٦
 .الحوادث تحال بحدوثھا إلى أقرب األوقات -٧
 .البینات شرعت لإلثبات ال للنفي -٨
 .الثابت باالتفاق كالثابت بالمعاینة -٩

ي اعتم��د علیھ��ا ح��سام ال��دین ال��شھید ف��ي ش��رحھ ألدب    وغی��ر ذل��ك كثی��ر م��ن القواع��د الت��  
  .الخصاف

  .منھجھ في ذكر التطبیقات القضائیة : الفرع السادس

  :كان یذكر القضیة ثم بین حیثیات المسألة، ذاكرا الحكم فیھا، ومن ذلك

ولو أن رجال باع من رجل جاریة ثم اختلف�ا ف�ي ال�ثمن، فق�ال الب�ائع بعت�ك                : "قولھ -١
شتري اش��تریت من��ك ب��ألف، یتحالف��ان وی��ردان، ویب��دأ ف��ي     ب��ألفین، وق��ال الم�� 

 ).٧"(التحالف بیمین المشتري
ولو أن رجال ادعى نكاح امرأة وھي تجحد، فأقام بینة أنھا امرأتھ ق�ضیت             :" قولھ -٢

لھ بھا، وجعلھا امرأتھ، وإن جاء آخر وأقام البینة على مثل ذلك لم أحك�م ل�ھ بھ�ا؛ ألن     

                                                           

  .٣/٣٤١ ،  ١/١٧٤: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ١(
   .٢٢٤ ، ١/١٧٩:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٢(
   .٢/٤٢:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٣(
   .٣/٨: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٤(
   .٣/٣٣: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٥(
   .٣/٣٩:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٦(
  .٢/١٣٩:  شرح أدب القاضي البن مازه : انظر) ٧(
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تقض إال إذا ظھ��ر الخط��أ بیق��ین، وذل��ك أن یوق��ت   الق��ضاء األول ص��ح ظ��اھرا ف��ال ین�� 
 ).١"(شھود الثاني وقتا قبل شھود األول

اذا كان ألحد على آخر حق فأقر ف�ي  : وبین صورتھا  ، ذكر حكم شھادة المختفي      -٣
فاحت��ال ،وص�احب الح��ق یعج��ز ع��ن الوص�ول إل��ى حق��ھ   ، وجح��د ف��ي العالنی��ة ، ال�سر 

یمكن أن ،  ؟ )٢(ھل یؤخذ بقولھم ، لسر وأخفى العدول في بیتھ لیسمعوا اقراره في ا     
 .واهللا أعلم، یطبق علیھا مسألة التسجیل في وقتنا الحاضر 

یذكر بعض التطبیقات القضائیة لبعض السلف كما ذكر عن قضاء الحسن فیما لو    -٤
، وض�رب الثالث�ة   ، فحكم فیھا بقتل الراجع ، أقام حد الزنا ورجم ثم رجع أحد الشھود  

  ) .٣(اع الدیةوتغریمھم ثالثة أرب

راب اطا  

  أرز  از  اب

  :امتاز كتاب ابن مازه في شرحھ ألدب القاضي بمزایا عدید، من أھمھا ما یلي

كثرة المراجع والمصادر الت�ي اعتم�د علیھ�ا المؤل�ف ف�ي ت�ألیف م�صنفھ،           .١
وخاصة من سبقوه في شرح ھذا الكتاب كالسرخسي، والحل�واني، وال�سغدي،    

 وكان غالبا ما یحیل على ش�رح للج�امع ال�صغیر والج�امع الكبی�ر            والقدوري،
 .لمحمد بن الحسن الشیباني

یحتل الكتاب مكانة عالیة بین كتب القضاء عامة وكت�ب الحنفی�ة خاص�ة،               .٢
مما جعلھ مصدرًا من مصادر التصنیف لكثیر من المصنفین الذین أتوا بعده،       

 .كالسروجي وغیره
 : نسبة كل قول إلى قائلھ، ومن ذلكاألمانة العلمیة للمؤلف؛ حیث .٣

قال شمس األئمة الحلواني أراه بذلك الفصل األول، وھو فصل الیمین         :"          قولھ
فإنھ روي عن محمد ما یقارب الف�صل األول وھ�و ف�صل الیم�ین، فإن�ھ روي عن�ھ أن                 

  ).٤... "(رجًال لو جاء إلى القاضي
، وھ�ذا یالحظ�ھ ك�ل م�ن ط�الع ھ�ذا       كثرة المسائل التي یذكرھا حسام الدین ال�شھید     .٤

 .الشرح النفیس
استدراكھ على المؤلف في أكثر من موضع، فیقول مثال ھ�ذا ش�يء ف�ات ص�احب              .٥

الكتاب، أو أن ف�ي الم�سألة روایت�ان، أو ی�ستدرك عل�ى المؤل�ف ب�ذكر م�سائل               
 ).  ٥(أخرى لم تذكر

                                                           

  .٤/٣٩١: شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر) ١(
   .٤/٤٣٤:  لقاضي البن مازه  شرح أدب ا: انظر )  ٢(
   .٤/٥٠٧:  شرح أدب القاضي البن مازه  : انظر )  ٣(
 .١٤٥/ ٣: شرح أدب القاضي البن مازه  ) ٤(
 .١١٧ -١٠١/ ٢: شرح أدب القاضي البن مازه  )٥(
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ھ على أدب الكتاب مليء بالنكت القضائیة، وھو ما أخبر بھ حسام الدین في مقدمت .٦
 .القاضي

 .حسن ترتیب الكتاب، مما یسھل على القارئ مطالعتھ للكتاب دون ملل .٧
عدم تشتیت القارئ بالتوسع في الخالف، بل كان غالبا ما یذكر الرأي الراجح في  .٨

 .المذھب دون التعرض لسواه
اس��تقراء ال��شارح لجمی��ع الف��روع الفقھی��ة الت��ي یمك��ن أن تن��درج تح��ت ك��ل م��سألة    .٩

 .افذكرھا الخص
الشرح یعد خالص�ة فقھی�ة قائم�ة عل�ى فھ�م واس�تنباط ت�دلل عل�ى تل�ك المكان�ة                 . ١٠

 .العظیمة التي تبوئھا حسام الدین الشھید رحمھ اهللا
عدم الحشو في الشرح، فقد كان یسھب أحیانا في الشرح والتأصیل إذا دع�ت               . ١١

الحاجة لذلك، وفي المقابل أتى شرحھ مختصرا في كثیر م�ن الم�سائل؛ حی�ث           
 .ة تدعو إلى اإلسھاب فیھاال حاج

التحلیل العلمي الرصین لنصوص الخصاف رحمھ اهللا، مما ینب�يء عل�ى تل�ك       . ١٢
 . -رحمھ اهللا-الملكة الفقھیة الرصینة لدي حسام الدین الشھید 
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  :قائمة المراجع 
: الطبع�ة ،دار العلم للمالی�ین     : نشر،) ھـ١٣٩٦: المتوفى(الدمشقي  ، األعالم للزركلي    -

   .٨٨ص :المدخل الى فقھ المرافعات ، ١٠٤/ ٨:  م  ٢٠٠٢-الخامسة عشر 

دار الكت��ب ، أب��و حی��ان التوحی��دي تحقی��ق محم��د ال��سید عثم��ان   ،   الب��صائر وال��ذخائر -
  .٨٩ص:  بیروت  ، العلمیة 

لزین الدین أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوني ،تاج التراجم في طبقات الحنفیة  -
دمشق ، دار القلم ، بتحقیق محمد خیر رمضان یوسف) ھـ٨٧٩: ت(الجمالي الحنفي 

  .٩٧ص : الطبعة األولى ، 

ل�شمس ال��دین أب�و عب��د اهللا محم�د ب��ن    ،   ت�اریخ اإلس�الم ووفی��ات الم�شاھیر واألع��الم     -
عم�ر عب�د ال�سالم      : تحقی�ق ، ) ھ�ـ ٧٤٨: المت�وفى (أحمد ب�ن عثم�ان ب�ن َقاْیم�از ال�ذھبي            

  ٣٦/٣١٩:  بیروت دار الكتاب العربي،، التدمري 

ألبي الفضل أحمد ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن                ، تبصیر المنتبھ بتحریر المشتبھ      -
المكتب�ة العلمی�ة،    ، محم�د عل�ي النج�ار       : تحقی�ق ، ) ھـ٨٥٢: المتوفى(حجر العسقالني   

   ، ١/٣١٢:   لبنان -بیروت 

ن محجن الب�ارعي،  لعثمان بن علي ب،تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ   -
 ب�والق،   -المطبع�ة الكب�رى األمیری�ة       )  ھ�ـ  ٧٤٣: المتوفى(فخر الدین الزیلعي الحنفي     

  ٤/٢٩٣:  ھـ١٣١٣األولى، : القاھرة الطبعة

حقق��ھ محم��د  ، ألب��ي القاس��م محم��د ب��ن أحم��د الغرن��اطي الم��الكي     ، تقری��ب الوص��ول   -
   ، ٣١٨:   ھـ ١٤٢٣الطبعة الثانیة ، المختار الشنقیطي 

یب األسماء واللغات، محیي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي، دار الكت�ب العلمی�ة                     تھذ -
  .١٧ /٢:ببیروت

لمحمد بن عبد اهللا ، توضیح المشتبھ في ضبط أسماء الرواة وأنسابھم وألقابھم وكناھم  -
ب�ن محم�د اب�ن أحم�د ب�ن مجاھ�د القی�سي الدم�شقي ال�شافعي، ش�مس ال�دین،               ) أبي بكر (

، محم�د نع�یم العرق�سوسي       : تحقی�ق   ، ) ھ�ـ ٨٤٢: المت�وفى  (الشھیر ب�ابن ناص�ر ال�دین      
  .٢/٢٥٦:  م ١٩٩٣األولى، : الطبعة،  بیروت –مؤسسة الرسالة 

للشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس ب�ن العب�اس ب�ن عثم�ان ب�ن ش�افع ب�ن               ، الرسالة   -
 بتحقیق أحمد،  )  ھـ٢٠٤: المتوفى(عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

   ، ١٠٦ص : ھـ ١٣٥٨األولى، : الطبعة، مكتبھ الحلبي، مصر ، شاكر 

لمحمد بن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عب�د      ، رشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول    -
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الطبع��ة األول��ى ، دار الكت��اب العرب��ي ، )  ھ��ـ١٢٥٠: المت��وفى(اهللا ال��شوكاني الیمن��ي 
  .٦٣٩/ ٣: ھـ ١٤١٩

ل��دین عب��د اهللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن قدام��ة      ألب��ي محم��د موف��ق ا  ، روض��ة الن��اظر  -
: المت��وفى(الجم��اعیلي المقدس��ي ث��م الدم��شقي الحنبل��ي، ال��شھیر ب��ابن قدام��ة المقدس��ي     

ص :ھ�ـ  ١٤٢٣الطبع�ة الثانی�ة   ، مؤسسة الرّیان للطباعة والنشر والتوزی�ع   ، ) ھـ٦٢٠
٧٨     

ماد الَعكري لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن الع، شذرات الذھب في أخبار من ذھب  -
الطبع��ة  ، محم��ود األرن��اؤوط  : تحقی��ق، ) ھ��ـ١٠٨٩: المت��وفى(الحنبل��ي، أب��و الف��الح   

  .٦/٨١:   ھـ ١٤٠٦األولى، 

، عم��ر ب��ن عب��د العزی��ز اب��ن م��ازة البخ��اري المع��روف بال��صدر  "ش��رح أدب القاض��ي -
محی�ي ھ�الل ال�سرحان، وزارة األوق�اف العراقی�ة، مطبع�ة اإلرش�اد،        : ال�شھید، تحقی�ق  

 .م١٩٧٧/ھـ١٣٩٧، ١ط

لسلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو ، شرح مختصر الروضة  -
، عب�د اهللا ب�ن عب�د المح�سن الترك�ي           : تحقیق، ) ھـ٧١٦: المتوفى  (الربیع، نجم الدین    

    ، ٣٢٠ /٢:   ھـ ١٤٠٧الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة 

دار المعرف�ة بی�روت   ، ھیم رمضان  إبرا:تحقیق  )  ھـ٤٣٨: ت(الفھرست  بابن الندیم      -
  .٢٥٤ص:  م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧الثانیة : الطبعة، لبنان –

، ت�اج الت�راجم   ، ١٧٠ص: الفوائد البھی�ة ف�ي ت�راجم الحنفی�ة  ألب�ي الح�سنات اللكن�وي             -
: الطبع�ة ، دم�شق  –دار القل�م   : ون�شر ، محمد خیر رمضان یوس�ف      : تحقیق، قطلوبغا  
   .٢٤١ص:م ١٩٩٢- ھـ ١٤١٣األولى، 

ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محم�د ب�ن عب�د الك�ریم                ، الكامل في التاریخ     -
: تحقی�ق   ، )ھ�ـ ٦٣٠: المت�وفى (بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن األثی�ر         

األول�ى،  : الطبع�ة ،  لبن�ان    –دار الكت�اب العرب�ي، بی�روت        ، عمر عبد ال�سالم ت�دمري       
  .١١/٨٦: ھـ ١٤١٧

 –مكتبة المثنى : الناشر، ) ھـ١٠٦٧: ت(جي خلیفة أو الحاج خلیفة كشف الظنون حا  -
  .١/٤٦: م ١٩٤١: تاریخ النشر بغداد

لتق��ي ال��دین أب��و العب��اس أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم ب��ن تیمی��ة الحران��ي  ، مجم��وع الفت��اوى  -
مجمع الملك فھد لطباعة  ، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم        ، ) ھـ٧٢٨: المتوفى(

   ،٢٠/٣٩٨  و ٢٠٢/ ١٩:  المدینة النبویة المصحف الشریف،
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  : دار ابن فرحون ، عبداهللا بن خنین : للدكتور ، المدخل إلى فقھ المرافعات  -

: المت�وفى (معجم البلدان لشھاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي         -
س  ، أطل��٣٥٠-٣/٣٤٦:  م ١٩٩٥لطبع��ة الثانی��ة، ، دار ص��ادر، بی��روت ، )ھ��ـ٦٢٦

: ھ��ـ ١٤٢٦الطبع��ة الرابع��ة ، دار الفك��ر بدم��شق ، الح��دیث النب��وي ل��شوقي أب��و خلی��ل 
٦٤-١١.  

 بی��روت، دار إحی��اء الت��راث   -مكتب��ة المثن��ى  ، لعم��ر رض��ا كحال��ة  ، معج��م الم��ؤلفین   -
  .٧/٢٧٩: العربي بیروت 

إلس�ماعیل ب�ن محم�د أم�ین ب�ن می�ر         ، ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار الم�صنفین         -
طب��ع بعنای��ة وكال��ة المع��ارف الجلیل��ة ف��ي    ، )ھ��ـ١٣٩٩: ت (الباب��اني البغ��دادي  س��لیم 

:  لبن��ان –دار إحی��اء الت��راث العرب��ي بی��روت    ، م ١٩٥١مطبعتھ��ا البھی��ة اس��تانبول   
٢/٤٧، ١/٧٨٣.  

، طبع�ة دار ال�سالم    ، لل�دكتور محم�د ب�ن س�لیمان األش�قر           ، الواضح في أص�ول الفق�ھ        -
   ٢٥٨/ ٤:   ھـ ١٤٢٥الطبعة الثانیة 

  

  

  

  
 
 




