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  ة بالقضاءتحقیق الضوابط الفقیھة المتعلق
  من كتاب ضوابط الفقھ 

  للقاضي أبي البقاء أیوب الكفوي
  ھـ١٠٩٤:المتوفى

  .ُسَھْیُل بن َناِیف بن َناِفع الَعمريِّ 

  .المملكة العربیة السعودیة حائل، جامعة حائل، كلیة الشریعة والقانون، قسم الفقھ، 

 Suhail bin Nayef22@hotmail.com :البرید اإللكتروني 

  :ثملخص البح

تنبع أھمیة المخطوط من أھمیة الضوابط الفقھیة ذاتھا حیث أنھا تلم 

شتات الجزئیات المتناثرة، وتمنح الذھن ملكة علمیة وذلك باالستقراء 

واالستنباط كما أن ضوابط القضاء تتبوأ مكانًا بالغ األھمیة لمن ھم یعملون في 

ط الفقھ سلك القضاء ومن ذلك رأیُت أن حقق ضوابط القضاء من ضواب

وقد قسمُت البحث إلى ) ـ ھ١٠٩٤المتوفى(للقاضي أبي البقاء الكفوي الحنفي 

وفیھ ترجمة المصنف والتعریف : القسم الدراسي: القسم األول: مقدمة وقسمین

النص المحقق، وقد قمُت بنسخ النص وفق القواعد : بكتابھ والقسم الثاني

ص المحقق وفق أقرب اإلمالئیة الحدیثة، وتوثیق النصوص، وإخراج الن

  .صورة أرادھا المؤلف

  . تحقیق ، الضوابط الفقیھة ، المتعلقة بالقضاء ، ضوابط ، الفقھ  :الكلمات المفتاحیة
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In the name of Allah, the most gracious, the most merciful 

The importance of the manuscriptAppears according 

to the importance of the jurisprudential Principles 

themselves while it gathers the scattered particles. Also, it 

gives the mind a scientific ability by induction and 
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for those who work in the judiciary field.  
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  :مقدمة احملقق

إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
 فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال سیئات أعمالنا، من یھد اهللا

اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن نبینا ُمحمدًا عبده ورسولھ، صلى اهللا علیھ وعلى آلھ 
  .                                         وأصحابھ، وسلم تسلیمًا كثیرًا إلى یوم الدین

  :أما بعد
الشریعة وأفضلھا، إذ بھ یعرف المسلم أوامر ربھ فإن علم الفقھ من أجل علوم 

ونواھیھ، فیعبده على بصیرة، وتسلم لھ معامالتھ مما یفسدھا، وغیرھا من الفوائد 
  .العظیمة

ولقد أدرك علماء الشریعة األبرار، وفقھاء الملة األخیار، من سلف ھذه األمة 
صرفوا ُجّل أوقاتھم فیھ، رحمھم اهللا ھذا القدر الرفیع للفقھ، فوجھوا عنایتھم لھ، و

تدریسًا وتصنیفًا، وشرحًا وتعلیقًا، حتى غدا علمھم الذي خلفوه دلیَل صدٍق، وشاھَد 
عیاٍن، على عظمة الجھد، وضخامة العمل الذي بذلوه من أجل خدمة الشریعة، وحفظ 
العلم فصارت صدروھم أوعیة لھ، ومصنفاتھم خزائن لحفظھ، وال زالت األجیال 

لعلوم النافعة، وتستمد منھا المعارف الصالحة، على مدى العصور، تنھل منھا ا
  .وتوالي الدھور

وإن من حق العلماء السابقین على طالب العلم أن یحملوا علمھم وینشروه، مع 
  .العنایة بالتحقیق والنشر، ال سیما وأن ذلك طریق من طرق تحصیل العلم

زلة متمیزة في مجال االجتھاد فال ریب أن الضوابط الفقھیة لھا أھمیة كبرى ومن
واإلفتاء والقضاء وضبط األحكام وسرعة استذكرھا، فھي خیر معین على تیسیر 

  .الفقھ، وتنظیم متناثره، ولم شتاتھ
للقاضي أبو البقاء أیوب الكفوي الحنفي : وممن انتظم في سلك أولئك األعالم

تحقیق جزء على فعزمُت صاحب كتاب الكلیات وضوابط الفقھ ) ـھ١٠٩٤(المتوفي 
ومن اهللا أستمدُّ  من ھذه الضوابط الفقھیة المتعلقة بقسم القضاء من ھذا المخطوط،

العون والتوفیق، وأسألھ سبحانھ أن یرزقني حسن القصد والنیة وأن یمنَّ عليَّ بالعلم 
  . النافع والعمل الصالح إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

  : ـ أسباب اختیار المخطوط
  .وابط الفقھیة وفوائدھا في جمع الجزئیات المتناثرة والمسائل المتفرقةأھمیة الضـ ١
ـ یعد الجزء الذي قمُت بتحقیقھ من األبواب المھمة في الفقھ اإلسالمي كونھ یتعلق ٢

  .بالقضاء
  .ـ مكانة المؤلف العلمیة فھو یعُد من كبار علماء الحنفیة المتأخرین٣
  .متعلق بعلم الضوابط الفقھیة في القضاء ــ أھمیة المخطوط وقیمتھ العلمیة فھو٤
     .الرغبة في تحقیق تراث علمائنا رحمھم اهللاـ ٥
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  :وقد قسمُت البحث إلى مقدمة وقسمین
ـ المقدمة فتشتمل على االفتتاحیة، أسباب اختیار المخطوط للتحقیق، خطة 

  .البحث، منھج التحقیق

  .ويتكون من مبحثني: القسم الدراسي: ـ القسم األول

  .ترجمة المصنف وفیھ ستة مطالب :المبحث األول
  .اسمھ ونسبھ وكنیتھ ولقبھ: المطلب األول
  .والدتھ: المطلب الثاني
  .نشأتھ وطلبھ للعلم: المطلب الثالث
  .مكانتھ العلمیة ومذھبھ الفقھي وثناء العلماء علیھ: المطلب الرابع

  . مؤلفاتھ: المطلب الخامس
  .وفاتھ: المطلب السادس

  :دراسة عن الكتاب وفیھ ثالثة مطالب :الثاني المبحث
  .اسم الكتاب وتوثیق نسبتھ لمؤلفھ: المطلب األول
  .موضوع النص المحقق وأھمیتھ: المطلب الثاني
  .وصف النسخ الخطیة: المطلب الثالث

  .النص احملقق :القسم الثاني

  :ـ وكان منھجي في تحقیق النص على النحو االتي
  .تحقیقھ حسب القواعد اإلمالئیة الحدیثةنسخُت النص المراد ـ ١
  .ـ اشرُت إلى نھایة كل لوحة في المخطوط٢
  .ـ وثقُت المسائل الفقھیة التي ذكرھا المصنف من مصادرھا األصیلة٣
  .ـ ترجمُت باختصار لألعالم الوارد ذكرھم في النص المحقق٤
  .یانشرحُت األلفاظ الغریبة، والمصطلحات العلمیة التي تحتاج إلى بـ ٥
  . ـ وضعُت فھرس للمصادر والمراجع٦
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  املبحث األول

  ترمجة املؤلف

  ا و، و و اطب اول

ھو أیوب ابن الشریف موسى القاضي الحسیني الحنفي، القریمي، : اسمھ ونسبھ
  .)١(الكفوي

القضاء في ، ویلقب بالقاضي والمفتي، وذلك ألنھ ولي )٢(ُیكنى بأبي البقاء: كنیتھ ولقبھ
  .)٣(عدة أمصار، وكان مفتیا بمدینة كفا

ب اطا دو  

  . )٤(في كفا من بالد القرم ویلقب بالكفوي نسبة إلیھا) م١٧١٩ـ  ـھ١٠٢٨(ولد سنة 

   وط م اطب اث

ي نشأ بكفا وأخذ العلم عن والده، ولما اشتد عوده، وتفقھ على مذھب أبي حنیفة استدع
  .     )٥(إلى اآلستانة وعین قاضیًا فیھا، ثم عاد إلى كفا، ثم عین قاضیًا في القدس

راب اطا  ءء او ا ذو ا   

كان ذا مكانة عالیة في العلم، ومما یدل على ذلك أنھ ولي القضاء في كل من كفا 
  .)٦(بتركیا، والقدس

  .فھو حنفي بال شك :وأما مذھبھ الفقھي
أما أبو البقاء الذي عرفناه من كتابھ فقد عرفناه فیھ فاضًال :" قال محققو كتاب الكلیات

في علوم شتى وفنون مختلفة، فھو فقیھ حنفي أحاط بالمذھب أصوًال وفروعًا، ولم تغب 
عنھ وقائعھ، ولم تفتھ جزئیاتھ، ولھذا اسند إلیھ منصب القضاء في اآلستانة ثم في 

  .)٧(قدس، وھو ملم بفقھ بقیھ المذاھب األربعة إلمامًا جیدًاال

                                                        

، تاریخ آداب اللغة العربیة )١/٢٢٩( ، ھدیة العارفین) ٢/٣٨٠(، )١/٢٥١( إیضاح المكنون: ینظر (١)
 ،)١/٢٩٣( ، معجم المطبوعات العربیة والمعربة)٤٤٨- ١٣/٤٤٧( ، تاریخ األدب العربي)٣/٣٥٥(

  ).٢/٣٨( األعالم ،)٣/٣١( معجم المؤلفین
  ).٢/٣٨(األعالم: ینظر (٢)
  ).٤/٣٨٠(إیضاح المكنون: ینظر (٣)
  ).٢/٣٨(األعالم : ینظر (٤)
 ، إیضاح المكنون)٢٢٩صـ( ، ھدیة العارفین)٣/٣١( معجم المؤلفین ،)٢/٢٨(األعالم  (٥)

)٢/٣٨٠(،)١/٢٥١.(  
  ).٢/٣٨(األعالم: ینظر (٦)
  . عدنان درویش. د: ، بتحقیق)٦صـ(الكلیات: ینظر (٧)
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كفا خلفًا ألبیھ : ـ ولي الكفوي رحمھ اهللا القضاء للدولة العثمانیة في العدید من المدن في
واستانبول، وبغداد، والقدس، ویذكر أن الصدر األعظم محمد خان كان قد استدعاه إلى 

عد ان وشى الوشاة بھ إلیھ، فرجع إلى كفا استانبول وعینھ قاضیًا، ثم غضب علیھ ب
  .    )١(وتمكن خان القرم حاكمھا سلیم قراي من اإلصالح بینھما بعد اثنى عشر عامًا

   ؤ  اطب اس

  .ـ الكلیات، مطبوع١    
تحفة الشاھان، وھو كتاب باللغة التركیة في فروع الفقھ الحنفي، طبع في  -٢

  . ـھ١٢٨٥نبول، واستاـ ھ١٢٦٥بوالق
  .حاشیة على شرح آداب العضدیة -٣
  .شرح بردة البوصیري – ٤
  .)٢(شرح المیة العجم للطغرائي -٥
  .ـ ضوابط الفقھ الذي قمت بتحقیق جزء منھ٦
  .)٣(ـ شرح تلخیص الجامع للخالطي ذكره في الضوابط٧

  و اطب ادس

: ، وقیل)٤(دفن في تربة خالد، و)م١٩٨٣ـ ١٠٩۴(توفي رحمھ اهللا في إستانبول سنة 
  ،)٦()ـھ ١٠٩٠(سنة : ، وقیل)٥()ـھ١٠٩٣(سنة  

  .)٧(بأنھ توفي وھو قاٍض بالقدس: وقیل 

                                                        

،معجم المطبوعات العربیة )١٣/٤٤٧(ذكر ھذه الحادثة بروكلمان في تاریخ األدب العربي (١)
  ).١/٢٩٣(والمعربة

  .فويولم یذكره في ترجمة الك) ٥/١٠(ذكره بروكلمان ، وھو یتحدث عن شروح المیة العجم  (٢)
  ).أ/٥(ذكره في كتابھ ضوابط الفقھ لوحة (٣)
  ).٢/٣٨(األعالم: ینظر (٤)
  ).٤/٣٨٠(إیضاح المكنون: ینظر (٥)
  ).١/٢٩٣(معجم المطبوعات العربیة والمعربة: ینظر (٦)
  ).٣/٣١(معجم المؤلفین : ینظر (٧)
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  املبحث الثاني

  دراسة عن الكتاب

  ام اب ووق  ؤ اطب اول

  ". ضوابط الفقھ: "ُذِكَر على غالف المخطوط ما نصھ
لى المؤلف فال شك في نسبة ھذا الكتاب إلى القاضي أبي ـ أما توثیق نسبة الكتاب إ

  البقاء أیوب
  :الكفوي، وذلك ألمور منھا

  إثبات نسبتھ إلیھ على غالف المخطوط، فقد جاء على صفحة عنوان المخطوط -
  .ضوابط الفقھ للسید أبي البقاء الكفوي صاحب الكلیات: ما نصھ

  ضوابط الفقھ، اسم: عنوان الكتاب: ذكر في فھارس دار الكتب القومیة المصریة -
  .)١٠٤٠(أبي البقاء الكفوي برقم : المؤلف

ب اطا  ق وأص اوع او  

  .ھو الضوابط الفقیھة: موضوع النص المحقق
  :والبد من بیان معنى الضابط الفقھي لغة واصطالحًا

وي علیھ وضبط مأخوذ من ضبط الشيء ضبطًا لزمھ وقھره وق :الضابط في اللغة
  .١الشيء حفظھ بالحزم، ورجل ضابط أي حازم

ھو قضیة فقھیة منطبقة على جزئیات متعددة من باب  :الضابط الفقھي في االصطالح
واحد، وعلى ھذا فالفرق بینھ وبین القاعدة الفقھیة أن القاعدة تنظم تحتھا فروع كثیرة 

  .٢من عدة أبواب والضابط تختص فروعھ بباب واحد
  

األساس وكل ما یرتكز علیھ الشيء فھو قاعدة وتجمع على قواعد  :دة في اللغةالقاع
أو معنویا كقواعد . وھي أسس الشيء وأصولھ حسیا كان ذلك الشيء كقواعد البیت

  .٣الدین ودعائمھ
قضیة كلیة من حیث اشتمالھا بالقوة على أحكام جزیئات  :القاعدة اصطالًحا

  .٤موضوعھا

                                                        
 .الصحاح، لسان العرب، تاج العروس: في) َضَبَط: (مادة: ینظر ١
 .٥٩-٥٨، القواعد الفقھیة للباحسین ص٤٦اعد الفقھیة للندوي صالقو: ینظر ٢
 .٤٠٩المفردات في غریب القرآن لألصفھاني ص ٣
  .١٤القواعد الفقھیة الكبرى للسدالن ص ٤
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  .١حكم كلي ینطبق على جزیئاتھ لیتعرف على أحكامھا منھھو : القاعدة الفقھیة
  : الفرق بین القاعدة والضابط

  .تحیط بالفروع والمسائل في أبواب متعددة: القاعدة
  .٢یجمع بین الفروع والمسائل في باب واحد: الضابط

  : اھمیة الضابط الفقھي
سوء الفھم واللبس ـ أن الضوابط الفقھیة تمیز الشيء عن شبیھھ، وتحمي المتفقھ من ١

  .واالشتباه
ـ أن الضوابط الفقھیة تیسر على غیر المتخصص االطالع على الفقھ وفھمھ بیسر ٢

  .٣وسھولة
  :أھمیة النص المحقق

ـ المكانة العظمى للضوابط الفقھیة في الفقھ اإلسالمي في مجال االجتھاد واإلفتاء ١
  .سیرھا لطالب العلموالقضاء، من جمع لمتناثر فروع الفقھ، ولم شتاتھا وتی

ـ المكانة الكبیرة لإلمام الكفوي وكتابھ ضوابط الفقھ بوجھ عام ، وفي المذھب الحنفي ٢
  .بوجھ خاص

ـ أن دراسة القواعد والضوابط تكّون عند الباحث ملكًة فقھیًة تنیر أمامھ الطریق ٣
  .  لدراسة أبواب الفقھ الواسعة والمتعددة ومعرفة األحكام الشرعیة

  .علم القواعد وعلم القضاء: جمع بین علمین عظیمین أنھـ ٤

  

  وف ا اط اطب اث

لم أجد إال نسخة فریدة وھي نسخة الھئیة المصریة للكتاب، وھي مصورة عن 
، وعدد لوحات )١٠٤٠(المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصریة، ورقم حفظھا

  .لوحات) ٧:(الجزء المحقق
  

                                                        
 .١/٢٠التلویح على التوضیح  ١

  .١٧القواعد الفقھیة الكبرى للسدالن ص ٢
 .١٥٥د عبد اهللا ال سیف ص.تأصیل علم الضوابط الفقھیة أ ٣
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  :المحقق نماذج من الجزء

  
  

  )١(الضوابط المتعلقة بالقضاء
كل م�ن ك�ان أھ�ًال للش�ھادة یك�ون أھ�ال للقض�اء؛ ألن ك�ل واح�د م�ن القض�اء            *  

  .)٣(، وھي تنفیذ القول على الغیر شاء أو أبى)٢(والشھادة من باب الوالیة
  

                                                        

إحكام الشيء وإتمام األمر، وھ�ذا ھ�و أص�ل معن�ى القض�اء، وإلی�ھ ترج�ع جمی�ع مع�اني           :القضاء لغة) ١(
معجم مقاییس اللغة  ،)٦/٢٤٦٣(الصحاح للجوھري : ینظر. القضاء الواردة في اللغة، ومنھ الحكم

  ).٤٢٢: ص(، مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفھاني )١٥/١٨٦(، لسان العرب )٥/٩٩(
مغن��ي المحت��اج : ینظ��ر. إظھ��ار حك��م الش��رع ف��ي الواقع��ة ف��یمن یج��ب علی��ھ إمض��اؤه    :الحًاواص��ط

  ).٦/٤٣٧(، مطالب أولي النھى )٤/٣٧٦(للشربیني الخطیب 
الدر المختار ش�رح تن�ویر   : ینظر". فصل الخصومات وقطع المنازعات: "وعند الحنفیة عرف بأنھ

ام ف�ي مس�ائل االجتھ�اد المتقارب�ة فیم�ا یق�ع       إنھ إنش�اء إل�ز   : "كما عرف بأنھ). ٤٦٣: ص(األبصار 
 ).٥/٣٥٢(حاشیة ابن عابدین = رد المحتار على الدر المختار : ینظر. فیھ النزاع لمصالح الدنیا

اللب��اب ش��رح الكت��اب   ،)٩/٦(البنای��ة ش��رح الھدای��ة   ،)٣/١٠١(الھدای��ة ش��رح بدای��ة المبت��دي  : ینظ��ر) ٢(
)٤/٧٧.( 

 ).٩/٥(البنایة شرح الھدایة ) ٧/٢٥٣(العنایة شرح الھدایة : ینظر) ٣(
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؛ ألن ك�ل م�ا یس�تفاد    )١(ط ألھلی�ة القض�اء  كل ما یش�ترط ألھلی�ة الش�ھادة یش�تر    * 
حكمھ من الوالیة من حك�م الش�ھادة یش�ترط ل�ھ ش�رائط الش�ھادة؛ ألن والی�ة القض�اء لم�ا          

  .)٢(كانت أعّم وأكمل من والیة الشھادة كانت أولى باشتراطھا

ؤه ول�یس لق�اض   كل شيء اختلف فیھ الفقھاء فقضى فیھ القاضي نفذ قض�ا : )٣(عن محمد
، لك�ن  )٥(، ثم إن القضاء في المجتھدات ناف�ذ باإلجم�اع عن�د جمی�ع العلم�اء     )٤(آخر إبطالھ

ینبغي أن یكون عالًما بمواضع الخالف ویترك قول المخالف ویقضي برأیھ حتى یصح 
  .)٦(على قول جمیع العلماء باتفاق الروایات

حكمھ روایتان عن أصحابنا، فعلى أما لو لم یعلم مواضع االجتھاد واالختالف ففي نفاذ 
ینف�ذ، ف�ال یق�ع التح�رز     : ال ینفذ، وعلى الروایات اُألخ�ر : )٧(روایة الجامع والسیر الكبیر

  . )٨(عن الفساد حینئٍذ

                                                        

، اللب��اب ش��رح الكت��اب  )٩/٦(، البنای��ة ش��رح الھدای��ة  )٣/١٠١(الھدای��ة ش��رح بدای��ة المبت��دي  : ینظ��ر) ١(
)٤/٧٧.( 

 ).٧/٢٥٣(العنایة شرح الھدایة  ،)٤/١٧٥(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٢(
الزمھ وأخذ عنھ  سن بن فرقد أبو عبد اهللا الشیباني اإلمام صاحب اإلمام أبي حنیفةبن الح محمد: ھو) ٣(

، وی�روي الح�دیث ع�ن مال�ك ودون     وص�نف الكت�ب ونش�ر عل�م أب�ي حنیف�ة       الفقھ ثم عن أبي یوس�ف 
. ھ�ـ  ١٨٩ ت�وفي س�نة  . والزم�ھ وانتف�ع ب�ھ    دث بھ ع�ن مال�ك، روى عن�ھ اإلم�ام الش�افعي     الموطأ وح

 ).٦/٨٠(، األعالم للزركلي )٢/٤٢(الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة : ینظر
ازی��ة الفت��اوى البز )٤/١٨٨(، تبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق   )٨/٧٠(المح��یط البرھ��اني : ینظ��ر) ٤(

 ).٥١٢: ص(
الفت��اوى البزازی��ة   )٤/١٨٨(تبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق    ،)٨/٧٠(المح��یط البرھ��اني : ینظ��ر) ٥(

 ).٥١٢: ص(
الفت�اوى   ،)٧/٨(البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز ال�دقائق       )٤/١٨٨(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٦(

 ).٥١٢: ص(البزازیة 
 . كالھما لمحمد بن الحسن الشیباني الجامع الكبیر والسیر الكبیر) ٧(
، ال��در المخت��ار )٧/٨(البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق  ،)١٣٣٠: ص(ش��رح الس��یر الكبی��ر : ینظ�ر ) ٨(

 ).٥/٣٩٥(، رد المحتار على الدر المختار )٤٧٠: ص(شرح تنویر األبصار 
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ولو لم یكن القاضي مجتھًدا وقضى بتقلید فقیھ، ثم تبین أنھ خالف مذھبھ نفذ ولھ نقضھ 
  .)٢(لیس لھ نقض ما لیس لغیره نقضھ: )١(، وقال أبو یوسفال لغیره، كذا عن محمد

ولو قضى القاض�ي ف�ي المجتھ�د فی�ھ مخالًف�ا لرأی�ھ ناس�ًیا لمذھب�ھ ینف�ذ عن�ده ف�ي روای�ة              
، وف��ي )٥)(٤(، وإن ك��ان عام��دا ففی��ھ روایت��ان، وعن��دھما ال ینف��ذ ف��ي ال��وجھین     )٣(واح��دة
  ، )٧(لفتوى على قولیھماا: )٦(المحیط

، ھ��ذا كل��ھ ف��ي القاض��ي )١٠)(٩(الفت��وى عل��ى ق��ول أب��ي حنیف��ة: )٨(وف��ي الفت��اوى الص��غرى
   المجتھد، وأما المقلد إنما واله لیحكم بمذھب أبي حنیفة

  .)١١(مثًلا، فیكون معزوًلا بالنسبة إلى ذلك الحكم

                                                        

، ص��احب اإلم��ام أب��ي یعق��وب ب��ن إب��راھیم ب��ن حبی��ب األنص��اري الك��وفي البغ��دادي، أب��و یوس��ف : ھ��و) ١(
وتفق�ھ  . ول�د بالكوف�ة  . ك�ان فقیھ�ا عالم�ة، م�ن حف�اظ الح�دیث      . ، وتلمیذه، وأول من نشر مذھبھحنیفة

اء ببغداد أیام المھ�دي والھ�ادي   ، فغلب علیھ الرأي، وولي القضبالحدیث والروایة، ثم لزم أبا حنیفة
الج�واھر المض�یة ف�ي    : ینظر. ھـ ١٨٢ومات في خالفتھ، ببغداد، وھو على القضاء سنة . والرشید

 ).٨/١٩٣(، األعالم للزركلي )٢/٢٢٠(طبقات الحنفیة 
 ).٥/٤٠٨(، رد المحتار على الدر المختار )٧/٩(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٢(
، رد )٧/٩(، البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق    )٣/١٠٧(لھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي    ا: ینظ��ر) ٣(

 ).٥/٤٠٨(المحتار على الدر المختار 
 ).٥/٤٠٨(رد المحتار على الدر المختار : ینظر. أي وجھي النسیان والعمد) ٤(
، رد )٧/٩(ق ، البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائ   )٣/١٠٧(الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي     :ینظ��ر) ٥(

 ).٥/٤٠٨(المحتار على الدر المختار 
، ألب�ي المع�الي برھ�ان ال�دین      المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلم�ام أب�ي حنیف�ة   : یقصد بھ) ٦(

 .فيبن َماَزَة البخاري الحن محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر
 ).٨/٧٩(المحیط البرھاني : ینظر) ٧(
حقق من�ھ  . بن عبد العزیز بن مازه، المعروف بالصدر الشھید عمر: الفتاوى الصغرى، لحسام الدین) ٨(

 .بجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة باألردن منھ أجزاء في رسائل علمیة
، الكوفي، أبو حنیفة، إمام الحنفیة، الفقیھ المجتھ�د المحق�ق، أح�د    النعمان بن ثابت، التیمي بالوالء: ھو) ٩(

وك�ان یبی�ع الخ�ز    . ول�د ونش�أ بالكوف�ة   . أص�لھ م�ن أبن�اء ف�ارس    : قی�ل . األئمة األربعة عند أھل السنة
عل�ى  ) نأمی�ر الع�راقی  (ب�ن ھبی�رة    وأراده عمر. ویطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدریس واإلفتاء

وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغ�داد، ف�أبى، فحل�ف علی�ھ     . القضاء، فامتنع ورعا
س�یر   :ینظ�ر . ھ�ـ ١٥٠لیفعلن، فحل�ف أب�و حنیف�ة أن�ھ ال یفع�ل، فحبس�ھ إل�ى أن م�ات رحم�ھ اهللا س�نة           

 ).٢٤: ص(، الطبقات السنیة )١/٢٦(، الجواھر المضیة )٦/٢٩٠(أعالم النبالء 
 ).٥/٤٠٨(، رد المحتار على الدر المختار )٧/٩(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ١٠(
 ).٥/٤٠٨(، رد المحتار على الدر المختار )٧/٩(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ١١(
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ول�یس للقاض�ي المقل�د أن یحك�م بالض�عیف، ألن�ھ ل�یس م�ن         : )١(وفي فتاوى العالمة قاسم
أھل الترجیح، فال یعدل عن الصحیح، إال إلى قص�د غی�ر جمی�ل، ول�و حك�م ال ینف�ذ ألن       

تقوى قضاءه قضاء بغیر حق؛ ألن الحق ھو الصحیح، وما وقع من أن القول الضعیف ی
بالقضاء المراد بھ قضاء المجتھد، كما بّین في موضعھ، وإذا قضى ف�ي مح�ل االجتھ�اد    

  .)٢(وعلیھ الفتوى وھو ال یرى ذلك، بل یرى بخالف ذلك ینفذ عند أبي حنیفة

م�ن الص�حابة والت�ابعین، وحك�م ب�ھ ح�اكم م�ن أھ�ل         ] ب/١[كل ما اختل�ف فی�ھ الن�اس    •  
مصار فأخذ بعضھم بقول واحد وبعضھم بقول اآلخر فبمج�رد خ�الف بع�ض العلم�اء     األ

، أال ترى أن )٣(ال یصیر المحل محل االجتھاد ما لم یعتبره العلماء وسوغوا لھ االجتھاد
 وھو من فقھاء الصحابة لما لم یسوغوا لھ االجتھاد في رب�ا النق�د حت�ى    )٤(أن ابن عباس

ل�م یعتب�ر خالف�ھ فی�ھ حت�ى ل�و قض�ى ق�اض بج�واز بی�ع            )٥(أنكر علیھ أبو س�عید الخ�دري  
  .)٦(درھم بدرھمین لم ینفذ قضاؤه

                                                        

مح��دث، فقی��ھ، ) زی��ن ال��دین(ویع��رف بقاس��م الحنف��ي  قاس��م ب��ن قطلوبغ��ا ب��ن عب��د اهللا المص��ري، : ھ��و) ١(
. ھ�ـ  ٨٧٩ول�د بالق�اھرة ف�ي المح�رم، وت�وفي بھ�ا س�نة        . ، مشارك في بع�ض العل�وم  اصولي، مؤرخ

 ).٨/١١١(معجم المؤلفین : ینظر
 ).٥/٤٠٨(رد المحتار على الدر المختار : ینظر) ٢(
 ).٩/٥١(، البنایة شرح الھدایة )٨/٧١(المحیط البرھاني : ینظر) ٣(
، البح�ر، حب�ر األم�ة،    أبو العباس، ابن عم النبي عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن ھاشم : ھو) ٤(

بشعب بني ھاشم، قب�ل ع�ام الھج�رة ب�ثالث     : وفقیھ العصر، وإمام التفسیر، وترجمان القرآن، مولده
بالحكم�ة والتأوی�ل والفق�ھ ف�ي      انتقل مع أبوی�ھ إل�ى دار الھج�رة ع�ام الف�تح، دع�ا ل�ھ النب�ي         . سنین

ھ�ـ  ٦٧ت�وفي بالط�ائف س�نة    . یجلسھ مع كبار الص�حابة  ن عمرالدین، أحد المكثرین من الروایة، كا
 ).٣٥٩ -٣/٣٣١(سیر أعالم النبالء . ھـ٦٨سنة : وقیل

، مفت�ي المدین�ة، ك�ان    سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبید ابن الخزرج، أب�و س�عید الخ�دري   : ھو) ٥(
استشھد أبوه مالك یوم أحد، وشھد أبو س�عید الخن�دق،   . الفقھاء المجتھدین المكثرین من الروایة أحد

 ).١٧١ -٣/١٦٨(سیر أعالم النبالء . ھـ٧٤مات سنة . وبیعة الرضوان
 ).٩/٥١(، البنایة شرح الھدایة )٨/٧١(المحیط البرھاني : ینظر) ٦(
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  لم یعتبر الخالف بیننا وبین الشافعي )٢(أن الخصاف: )١(وفي المحیط البرھاني
وإنما اعتبر الخالف بین المتق�دمین، والم�راد م�ن المتق�دمین الص�حابة وم�ن        )٣(

  .معھم ومن بعدھم من السلف
أنھ فعل، وجاء عنھ غیر ذلك الفعل أو  -علیھ السالم-كل أمر جاء عن النبي •  

جاء عن أحد من أصحابھ وجاء ع�ن ذل�ك الرج�ل أو ع�ن غی�ره م�ن األص�حاب خالف�ھ،         
الناس بأح�د األم�رین دون اآلخ�ر، أو عم�ل بأح�د الق�ولین ول�م یعم�ل ب�اآلخر ول�م            وعمل

  . )٤(یحكم بھ أحد فھو متروك منسوخ وإن حكم بھ حاكم من أھل زماننا لم یجز
ك��ل قض��اء وق��ع مخالًف��ا للكت��اب أو الس��نة المش��ھورة أو اإلجم��اع فھ��و باط��ل   •  

مجرد النكاح في مطلق�ة ال�ثالث،   كالقضاء بشاھد ویمین المدعي، أو بثبوت حل الوطء ب
  .)٥(أو بجواز متروك التسمیة عمًدا أو غیرھا

إل��ى قاض��ي الحنف��ي یقض��ي القاض��ي بمذھب��ھ ال  ك��ل موض��ع تح��اكم الش��افعي•  
، وإذا قض��ى عل��ى الم��دعى علی��ھ بش��يء ھ��و عل��ى   )٦(بم��ذھب الم��دعي أو الم��دعى علی��ھ 

نفذ قضاؤه ولزم المقضي علیھ امتثالھ ما لم یخ�الف جمی�ع   خالف مذھبھ المقضي علیھ ی

                                                        

 ).٨/٧١(المحیط البرھاني ) ١(
حم�د ب�ن عم�رو الش�یباني ب�ن مھی�ر الش�یباني، العالم�ة، ش�یخ الحنفی�ة، الفقی�ھ، الحنف�ي،             أبو بكر أ: ھو) ٢(

وك�ان  . كان مقدما عند الخلیفة المھت�دي ب�اهللا، فلم�ا قت�ل المھت�دي نھ�ب ف�ذھب بع�ض كتب�ھ          .المحدث
سیر أعالم النبالء : ینظر. ھـ ٢٦١لھ تصانیف عدیدة، توفي ببغداد سنة  .ورعا یأكل من كسب یده

  ).١/٨٧(، الجواھر المضیة )١٣/١٢٣(
أب�و عب�د اهللا القرش�ي، اإلم�ام، ع�الم       بن إدری�س ب�ن العب�اس ب�ن عثم�ان المطلب�ي الھاش�مي        محمد: ھو) ٣(

عص��ره، ناص��ر الح��دیث، فقی��ھ المل��ة، ب��رع ف��ي الش��عر واللغ��ة وأی��ام الع��رب، ث��م أقب��ل عل��ى الفق��ھ     
. لھ تصانیف كثیرة، أشھرھا كتاب األم. وكان ذكیا مفرطا. نةوالحدیث، وأفتى وھو ابن عشرین س

 ).٦/٢٦(، األعالم للزركلي )١٠/٥(سیر أعالم النبالء : ینظر. ھـ ٢٠٤توفي سنة 
 ).٨/٧١(المحیط البرھاني : ینظر) ٤(
، الج�وھرة النی�رة   )٧/٣٠٠(العنایة ش�رح الھدای�ة    ،)٤/١٨٩(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٥(

)٢/٢٤٥.( 
إن�ھ  : أنھ ال اعتبار بمذھب المدعى علیھ، وأما مذھب المدعي ففیھ اخ�تالف، فقی�ل  : ذكر فقھاء الحنفیة) ٦(

عن�د   -م�ثًال   -ال اعتبار بھ أیضا، وإنما االعتبار لمذھب القاضي، فلو ادعى شافعي شفعة الج�وار   
، واألخی�ر أوج�ھ األقاوی�ل،    یس�ألھ القاض�ي ھ�ل یعتق�د وجوبھ�ا أو ال     : ال، وقی�ل : حنفي سمعھا، وقیل

، رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار   )٧/٢١٦(البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق    : ینظ��ر. وأحس��نھا
)٥/٥٥٨.(  

. ورجح المتأخرون من فقھاء الحنفیة أنھ ال اعتبار بمذھب المدعى علیھ أیضًا ب�ل لم�ذھب القاض�ي   
ال اعتب�ار بم�ذھب الم�دعى علی�ھ ب�ل       والذي یظھر الق�ول بأن�ھ  ): "٨/٧٤(جاء في قره عین األخیار 

لم��ذھب القاض��ي كم��ا ھ��و أح��د االق��وال الثالث��ة، حت��ى ل��و ادع��ى ش��افعي ش��فعة الج��وار عن��د حنف��ي    
 ".سمعھا، أال یرى أن أھل الذمة إذا تحاكموا إلینا نحكم علیھم بمعتقدنا فھذا أولى فلیتأمل
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  ].أ/٢[)١(أقوال المجتھدین
كل َمْن ال یجوز شھادة القاضي لھ كالوالدین والمولودین والرقی�ق والزوج�ة   •  

  . )٢(ال یجوز قضاء القاضي لھ عندنا
؛ ألن )٣(وك��ل َم��ْن تقب��ل ش��ھادة القاض��ي ل��ھ وعلی��ھ یج��وز قض��اؤه ل��ھ وعلی��ھ     • 

بمنزلة الشھادة، فإذا مات رجل ولھ دی�ن عل�ى القاض�ي وعل�ى غی�ره فأق�ام آخ�ر        القضاء 
  .)٤(بینة بأنھ وصّي المیت فقضى القاضي بوصایتھ ثم قضى الدین إلیھ جاز

  

في كل موضع یكون القضاء سبًبا لثبوت الحكم ال بد من ذكر أن قاض�ي ك�ذا   • 
ع�ان، وكم�ا ف�ي الط�الق بس�بب      ، كم�ا ف�ي الحرم�ة الثانی�ة بالل    )٥(فالن بن ف�الن حك�م بك�ذا   

، وكذا في الفرقة بسبب اإلدراك لو زوجھ�ا غی�ر األب والج�د، وك�ذا إذا زوج�ت      )٦(العنة
نفسھا من غی�ر ك�فء، وكم�ا ف�ي الفرق�ة بس�بب اإلب�اء ع�ن اإلس�الم، وك�ذا ف�ي الرج�وع             

ض�ًیا م�ن القض�اة حك�م ب�أن      بالثمن عند االستحقاق، وكذا لو أقام المدعى علیھ بین�ة أن قا 
شاھد ھذا المدعي محدود في قذف، فالحاصل أنھ ینظر إن كان سبًبا ال بد من ذكره ألن 

  .)٧(الحكم ال یثبت بال ثبوت السبب
ك��ل موض��ع ذك��ر فی��ھ أن ال��رأي إل��ى القاض��ي فإنم��ا ی��راد القاض��ي المجتھ��د     •  

خ�الف رأی�ھ، ال القاض�ي    والعالم بوجوه المسائل، وھو المراد أیًضا فیما إذا قضى على 
  .)٨(المقلد إذا قضى على خالف مذھبھ

كل نكاح باشره القاضي وقد وجب مباشرتھ علیھ كإنكاح الصغار والص�غائر ال یح�ل   * 
  .)٩(لھ أخذ األجرة علیھ، وما لم یجب علیھ مباشرتھ حل لھ أخذ األجرة علیھ

ال یك�ون معتب�ًرا،    في كل موضع وجب الیمین على البتات فحلفھ القاض�ي عل�ى العل�م   * 
وإذا نكل عن الیمین على العلم ال یعتبر ذلك النكول، ولو وجب عل�ى العل�م فحلف�ھ عل�ى     
البتات یسقط عنھ الحلف ألن الحلف على البتات أق�وى ول�و نك�ل عن�ھ یقض�ي علی�ھ ف�ي        

  . )١٠(العمادیة، ھذا الفرع مشكل

                                                        

 ).٣/٦٢٨(ق شرح كنز الدقائق النھر الفائ ،)٧/١٠(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ١(
 ).٨/٨٦(المحیط البرھاني ، )٧/٨(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : ینظر) ٢(
 ).٨/٨٦(، المحیط البرھاني )٧/٨(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : ینظر) ٣(
 ).٨٧ -٨/٨٦(المحیط البرھاني : ینظر) ٤(
 ).٨/٢٤(المحیط البرھاني : ینظر) ٥(
 ).٣٨٧: ص(المطلع على ألفاظ المقنع : ینظر. من الجماع لمرض یصیبھھي العجز ) ٦(
 ).٢/٣٦٥(الفتاوى الھندیة : ینظر) ٧(
 ).٥/٤٠٨(، رد المحتار على الدر المختار )٧/٩(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٨(
 ).٨/٦٢(المحیط البرھاني : ینظر) ٩(
 ).٨/٥٦(قره عین األخیار لتكملة رد المحتار  ،)٧/٢١٨(منحة الخالق البن عابدین : ینظر) ١٠(
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غیر المدعى علیھ مثل القتل خطأ الجنایة التي تجب  كل حق یجب على: قال أبو یوسف
باهللا ما شججُت ھذه (وفي الشَّجة ) باهللا ما قتلُت ابن فالن ھذا(بھا األرش، فإنھ یستحلف 

  .)١(، وكل جنایة یجب بھا األرش والدیة سیحلف على الحاصل)الشَّجة

 قبل�ك ھ�ذا الم�ال    كل ما ادعى من مال في ذمة المدعى علیھ ھو باهللا م�ا ل�ھ علی�ك وال   * 
الذي ادعاه وال شيء منھ، لكن في الودیعة یحلفھ ما لھ ھ�ذا الم�ال ال�ذي ادع�اه ف�ي ی�دك       
ودیعة وال شيء منھ وال لھ قبلك حق منھ، ألنھ متى استھلكھ أو دّل إنساًنا على الودیع�ة  

: ولكن یقول) في یدك(فال تكون في یده، ولكن ضمانھ القیمة في ذمتھ، فال یكتفي بقولھ 
  . )٢(قد یطلق على الدین) قبلك: (ألنھ قولھ) وال لھ قبلك حق منھ(

في كل ما ال یمكن إثبات الحق على الحاضر إال بإثبات ذلك على الغائب، سواء ك�ان  * 
سبًبا أو شرًطا؛ إذ الحكم على الغائب بال خص�م عن�ھ ج�ائز، وعلی�ھ الفت�وى، فینبغ�ي أن       

  .)٣(الجملة بالطریقة األولى صیانة للحقوق یجوز الحكم على الغائب مع الخصم عنھ في

  .)٣(للحقوق
ك��ل م��ن ُیَع��یَُّن لش��يء م��ن أم��ور ال��دین كالقاض��ي والمفت��ي وال��واعظ إذا ظھ��ر خط��ؤه  *  

إذا زَّل زَّل َبَزّلِتھ العالم، لكن ھذا في حق القاضي : فلینظر رجوعھ عن ذلك، ولھذا قیل
  .)٤(واجب ألن القضاء ملزم

ی�ن أو غص�ب أو ودیع�ة مجح�ودة أو مض�اربة      كل حق یدعی�ھ رج�ل م�ن ق�رض أو د    *  
مجحودة أو ضیعة أو عقارا ف�ي ی�د رج�ل أو نك�اح أو ط�الق أو وكال�ة أو وص�یة وأراد        
كتاب القاضي فإنھ یكتب؛ ألن ھذه األشیاء ال تنقل، فكان كتابھ فیھا جائًزا؛ ألن الشھادة 

ن فی�ھ حاج�ة   قد یتعذر علیھ الجمع بینھ وبین خصمھ، والشھود في مجلس القاض�ي، فك�ا  
  .)٥(ماسة كما في الشھادة على الشھادة

في كل موضع یدعي حقا في التركة وأثبتھ بالبینة، فإنھ یحلف من غیر خصم أن�ھ م�ا   * 
  .)٦(استوفي حقھ وھو مثل حقوق اهللا یحلفھ من غیر دعوى

في الظاھر بتحریم فھو في الباطن كذلك ] ب/٢[كل شيء قضى بھ القاضي *  
، )٧(وكذا إذا قضى بإحالل، وھذا إذا كان الدعوى معینا كالش�راء ونح�وه   عند أبي حنیفة

                                                        

 ).٧/٢١٠(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١(
 ).٨/١٦٥(، المحیط البرھاني )٨/٢٥٤(شرح مختصر الطحاوي للجصاص : ینظر) ٢(
 ). ٧/٢٢(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٣(
 ). ١٦/٦٢(المبسوط للسرخسي : ینظر) ٤(
 ). ٤/١٨٢(، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق )١٦/٩٥(للسرخسي المبسوط : ینظر) ٥(
 ).٧/٢٠٤(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٤/٢٩٣(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٦(
 ).٧/٣٠٦(العنایة شرح الھدایة  ،)٣/١٠٧(الھدایة في شرح بدایة المبتدي : ینظر) ٧(
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، والقض��اء بش��ھادة ال��زور ف��ي )٢(ال یك��ون ف��ي الب��اطن ك��ذلك: والش��افعي )١(وق��اال وزف��ر
  .)٣(عدم والیة القاضي على التبرع بمال الغیرالتبرعات ال ینفذ باطًنا اتفاًقا ل

  
وفي العقود كالبیع والشراء واإلجارة والنكاح والفسوخ كاإلقالة والفرقة بطالق 

، فلو قض�ى بنك�اح أجنبی�ة    )٤(، وال ینفذ عندھماونحوه ینفذ ظاھًرا وباطًنا عند أبي حنیفة
ا أو ببیع أمة الغیر بألف بشھادة ال�زور نف�ذ عن�ده حت�ى ح�ل      لرجل أو بطالق امرأتھ بائًن

للزوج أو للمشتري بیعھا وفي الطالق َحّل للزوج الثاني وطئھا سواء علم بحقیقة الحال 
أو لم یعلم، وعندھما ال یحل وفي الطالق إن جھل الزوج الث�اني ب�ذلك ح�ل وإن عل�م ال     

لو وطئھا یكون زانًیا عن�د القاض�ي    یحل، والزوج األول ال یحل لھ وطؤھا ظاھًرا حتى
  . )٥(ال یحل وعند أبي یوسف ویحّده ویحل في الباطن عند محمد

، وف�ي  )٦(والقضاء بشھادة الزور في معتدة الغیر ومنكوحتھ ال ینف�ذ باإلجم�اع  * 
ال ینف��ذ، وف�ي روای�ة ینف�ذ حت��ى یح�ل ل�ھ أك��ل       النس�ب والھب�ة ف�ي روای��ة ع�ن أب�ي حنیف�ة      

  .)٨(، وفي األمالك المرسلة ال ینفذ باإلجماع)٧(المیراث والموھوب
  

  .)٩(كل من امتنع عن إیفاء الحق بعد ما ثبت بالبینة یحبسھ القاضي في أول مرة*      

                                                        

فقی�ھ كبی�ر، م�ن أص�حاب اإلم�ام أب�ي       : بن الھ�ذیل ب�ن ق�یس العنب�ري، م�ن تم�یم، أب�و الھ�ذیل         زفر: ھو) ١(
وھو أح�د العش�رة ال�ذین دون�وا     . أقام بالبصرة وولي قضاءھا وتوفي بھا. أصلھ من أصبھان. حنیفة

وھ��و قی��اس ) ال��رأي(لی��ھ وك��ان م��ن أص��حاب الح��دیث فغل��ب ع . جم��ع ب��ین العل��م والعب��ادة ) الكت��ب(
، )٢٨٣: ص(، الطبق��ات الس��نیة )١/٢٤٣(الج��واھر المض��یة : ینظ��ر. ھ��ـ١٥٨ت��وفي س��نة . الحنفی��ة

 ).٣/٤٥(األعالم للزركلي 
 ).٧/٣٠٦(، العنایة شرح الھدایة )٤/١٩٠(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٢(
، مجم�ع األنھ�ر ف�ي ش�رح     )٤/١٩٠(الدقائق  ، تبیین الحقائق شرح كنز)٧/١٥(بدائع الصنائع  :ینظر) ٣(

 ).٢٣٨: ص(ملتقى األبحر 
 ).٧/٣٠٦(، العنایة شرح الھدایة )١٩١ -٤/١٩٠(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٤(
 ).٥٧ -٨/٥٦(المحیط البرھاني  ،)٣٠٧ -٧/٣٠٦(العنایة شرح الھدایة : ینظر) ٥(
  ).٧/١٥(بدائع الصنائع : ینظر) ٦(
 ).٥٧ -٨/٥٦(المحیط البرھاني  ،)٧/١٥(بدائع الصنائع : ینظر) ٧(
 ).٨/٥٦(المحیط البرھاني  ،)٧/١٥(بدائع الصنائع : ینظر) ٨(
، البح�ر  )٤/١٤٨(، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق )٣/١٠٤(الھدایة في شرح بدایة المبتدي : ینظر) ٩(

 ).٦/٢٢٧(الرائق شرح كنز الدقائق 
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-٣٤٦٩-  
  
 

  

المبی��ع أو إلتزم��ھ بعق��د ك��ل دی��ن لزم��ھ ب��دًلا ع��ن م��ال حص��ل ف��ي ی��ده ك��ثمن    *  
ك��المھر المعج��ل والكفال��ة إذا امتن��ع ع��ن أدائ��ھ حبس��ھ الح��اكم، وال یحبس��ھ ف��ي ض��مان        

؛ ألنھ لم یوجد داللة الیس�ار، فیك�ون الق�ول    )إني فقیر: (الغصب وأرش الجنایات إذا قال
  .)١(قول َمْن علیھ الدین، فعلى المدعي أن یثبت غناه

روًف��ا ب��الفجور م��ع الغلم��ان یخرج��ھ  ف��ي ك��ل موض��ع ك��ان ص��احب الغ��الم مع * 
القاض��ي ع��ن ی��ده ویض��عھ عل��ى ی��دي ع��دل بطری��ق األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن             

  .)٢(المنكر
ك�ل م�ا یج��وز اس�تحقاقھ بالص�لح یج��وز التحك�یم فی�ھ، وم��ا ال ف�ال، وال یج��وز        * 

  .)٣(استیفاء الحدود والقصاص بالصلح، فال یجوز التحكیم فیھما
  .)٤(أھل للتحكیم، وإال فال كل من ھو أھل للقضاء فھو* 
كل من صار مقضًیا علیھ في حادثة ال تسمع دعواه في تلك الحادثة، إال إذا كان * 

  .)٥(فیھ إبطال القضاء
كل ما كان من الحیوان یصلح للكراء فأكراھ�ا الح�اكم وینف�ق َم�ْن َكَراھ�ا علیھ�ا،       * 

ص�احبھ أن یبق�ى   فإن فضل شيء أمسكھ لصاحبھا، وما ال یصلح للكرى ویكون أصلح ل
مثل العبد واألمة فإنھ یبقى علیھ ویأمر الحاكم الذي في یدی�ھ أن ینف�ق علی�ھ لیك�ون دیًن�ا      

  .)٦(على صاحبھ
  
ف��ي ك��ل دع��وى عل��ى ام��رأة ال تخ��رج ف��ي حوائجھ��ا فالقاض��ي یبع��ث أمیًن��ا م��ع    *  

الم��دعي وش��اھدین ع��دلین مم��ن یعرفھ��ا، ف��إن أق��رت ش��ھد علیھ��ا ش��اھدان، وإن أنك��رت   
دعي من القاضي أن یحلفھا، یحلفھا أمین القاضي؛ لحصول المقصود مع رفع وسأل الم

  .)٧(الضرر عنھا

                                                        

الج�وھرة النی�رة    ،)٣/١٠٤(، الھدایة ف�ي ش�رح بدای�ة المبت�دي     )٢٢٦: ص( مختصر القدوري: ینظر) ١(
)٢/٢٤٣.( 

 ).٨/١١٥(المحیط البرھاني : ینظر) ٢(
 ).٢/٤١١(درر الحكام شرح غرر األحكام : ینظر) ٣(
 ).٩/٥٨(، البنایة شرح الھدایة )٣/١٠٨(الھدایة في شرح بدایة المبتدي  :ینظر) ٤(
 ).١٢/٣٠٩(، البنایة شرح الھدایة )٤/٣٢١(ح كنز الدقائق تبیین الحقائق شر: ینظر) ٥(
 ).٢/٥٨١(النتف في الفتاوى للسغدي : ینظر) ٦(
 ).٤/٧٣(الفتاوى الولوالجیة : ینظر) ٧(
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  فصل

باطل اتفاًقا لیس ألحد أن یجیزه، وینقضھ كل من : جملة القضاء على ثالثة أقسام
  ] أ/٣[رفع إلیھ؛ بأن خالف الكتاب والسنة واإلجماع، 

  . س ألحد نقضھوھو القضاء في المجتھد فیھ، وھو ینفذ ولی: وصحیح
ویتص�ور المس��ألة بع�د القض��اء، أو   : وقس�م منھ�ا یتع��ین فی�ھ الخ��الف بع�د القض��اء    

ال ینف��ذ ب��ل یتوق��ف عل��ى : ینف��ذ قض��اؤه، وقی��ل: یك��ون الخ��الف ف��ي نف��س الحك��م، فقی��ل 
إمضاء قاض آخر، ف�إن أبطل�ھ ص�ح، ول�یس ألح�د أن یجی�زه، وإن أمض�اه ل�یس ألح�د          

  . )١(نقضھ
ف رأیھ عالًما روایتان عن اإلمام، واختار القاضي وفي نفاذ قضاء القاضي بخال

  .)٣(عدم النفاذ )٢(األوزجندي
إذا خالفھ ص�احباه یعم�ل بق�ول أب�ي      أن أبا حنیفة: )٥(في فتاواه )٤(نقل قاضي خان

إال ف�ي بع�ض مس�ائل یس��یرة     )٧)(٦(ال بقولھم�ا، لم�ا اخت�اره عب�د اهللا ب��ن المب�ارك      حنیف�ة 
  . )٨(كالمزارعة والمعاملة لضرورة تعامل الناس أو الختالف عصر وزمان

                                                        

 ).١/٥١٥(الفتاوى البزازیة : ینظر) ١(
حسن بن منصور بن أبي القاسم محم�ود ب�ن عب�د العزی�ز، فخ�ر ال�دین، المع�روف بقاض�ي خ�ان          : ھو) ٢(

اإلمام الكبیر، والعالم النحریر، صاحب الفتاوي المشھورة، فقیھ حنفي، م�ن   الفرغاني، وزجندياأل
) ش�رح الج�امع الص�غیر   (و ) ش�رح الزی�ادات  (و ) المحاض�ر (و ) الواقعات(و) الفتاوى(لھ . كبارھم

. ھ��ـ ٥٩٢ت�وفي س�نة   . فرغان�ة واألوزجن�دي نس�بة إل�ى أوزجن�د بن��واحي أص�بھان، ق�رب       . وغیرھ�ا 
 ).٢٤٣: ص(، الطبقات السنیة )١/٢٠٥(، الجواھر المضیة )٢١/٢٣١(سیر أعالم النبالء : ینظر

 ).١/٥١٢(الفتاوى البزازیة : ینظر) ٣(
 .، المتقدم ترجمتھاألوزجندي: ھو) ٤(
، )٣/٣١٢(، الفت���اوى الھندی���ة )٤١: ص(رس���ائل اب���ن نج���یم  :، وینظ���ر)١/٩( فت���اوى قاض���ي خ���ان) ٥(

 ).١٢٦: ص(التصحیح والترجیح على مختصر القدوري 
بن واضح أب�و عب�د ال�رحمن الحنظل�ي م�والھم، الترك�ي، ث�م الم�روزي،          ھو عبد اهللا بن المبارك: ھو) ٦(

أكثر م�ن  . سالم، عالم زمانھ، الحافظ، الغازي، أحد األعالم، وكانت أمھ خوارزمیةاإلمام، شیخ اإل
الترح��ال والتط��واف، وإل��ى أن م��ات ف��ي طل��ب العل��م، وف��ي الغ��زو، وف��ي التج��ارة، واإلنف��اق عل��ى    

روى ع�ن خل�ق كثی�ر وس�مع من�ھ خل�ق كثی�ر، وحدیث�ھ         . اإلخوان في اهللا، وتجھیزھم معھ إلى الح�ج 
 ).٨/٣٧٨(سیر أعالم النبالء : ینظر. ھـ١٨١ي سنة حجة باإلجماع، توف

 ).١/٥٠٧(مجموعة رسائل ابن عابدین : ینظر) ٧(
 ).٢/١٥٤(مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر : ینظر) ٨(
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العمل بقولھ وال یجوز لھ العمل بق�ول غی�ره كم�ا     ووجب على مقلد أبي حنیفة
عن جمیع األصولیین أنھ ال یصح الرجوع عن التقلید  )١(في تصحیحھ نقلھ الشیخ قاسم

  . )٢(بعد العمل باالتفاق، وھو المختار في المذھب
لى تقدیر وجوده وأما ما نقلھ بعض حنفیة زماننا من أن الفتوى على قولھما فع

، كم�ا قال�ھ   )٣(في كتاب غریب غیر مشھور، وغیر المش�ھور ال یج�وز اإلفت�اء بم�ا فی�ھ     
  .أنھ ال یفتي إال المجتھد: )٥(في شرح الھدایة )٤(المحقق كمال الدین بن الھمام

فأم�ا غی�ر المجتھ�د    وقد استقر رأي األص�ولیین عل�ى أن المفت�ي ھ�و المجتھ�د،      
  . )٦(ممن یحفظ أقوال المجتھد فلیس بمفٍت

والواج��ب إذا س��ئل أن ی��ذكر ق��ول المجتھ��دین ك��أبي حنیف��ة عل��ى جھ��ة حكای��ة،  
فعرف أن ما یكون في زماننا من فتوى المجتھدین لیس بفتوى بل ھو نقل كالم المفتي 

یكون لھ س�ند فی�ھ    لیأخذ بھ المستفتي وطریق نقلھ لذلك عن المجتھدین أحد أمرین، أن
ب�ن الحس�ن ونحوھ�ا     إلیھ، أو یأخذه من كتاب معروف تداولتھ األیدي نحو كتب محم�د 

من التصانیف المشھورة للمجتھدین؛ ألنھ بمنزلة الخبر المتواتر عنھم والمشھور بك�ذا  
  .)٨)(٧(ذكره الرازي

ال عب�رة بنق�ول الفت�اوى إذا عارض�ھا نق�ول الم�ذھب، وإنم�ا        : )٩(وس�ائل في أنف�ع ال      
، نقل عن الرس�الة  )١٠(یستأنس بھا في الفتاوى إذا لم یوجد ما یخالفھا من كتب المذھب

                                                        

 ).١٢٩ -١٢٦: ص(التصحیح والترجیح على مختصر القدوري ) ١(
، رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار   )٤١: ص(، رس��ائل اب��ن نج��یم   )٧/٣٠٦(ف��تح الق��دیر الب��ن الھم��ام   : ینظ��ر) ٢(

 ).٣/٣٥٨(، الفتاوى الھندیة )٥/٤٠٨(
 ).٤١: ص(رسائل ابن نجیم : ینظر) ٣(
ب��ن عب��د الواح��د ب��ن عب��د الحمی��د السواس��ي األص��ل، اإلس��كندري، ث��م الق��اھري، الحنف��ي،    محم��د :ھ��و) ٤(

ك في الفقھ واألص�ول والتفس�یر والنح�و والص�رف     ، عالم مشار)كمال الدین(المعروف بابن الھمام 
: ج��اور ب��الحرمین، ك��ان معظم��ا عن��د المل��وك وأرب��اب الدول��ة، م��ن تص��انیفھ. والمع��اني وغی��ر ذل��ك

وتوفي بالقاھرة في رمضان  .فتح القدیر للعاجز الفقیر: شرح الھدایة في فروع الفقھ الحنفي وسماه
 ).١٠/٢٦٤(معجم المؤلفین : ینظر. ھـ ٨٦١ سنة

 ).٧/٢٥٦(فتح القدیر البن الھمام ) ٥(
 ).٤/٢٥١(، تیسیر التحریر ألمیر بادشاه )٣/٣٤٧(البن أمیر حاج  التقریر والتحبیر: ینظر) ٦(
د ف�ي  ، الحنف�ي، المع�روف بالجص�اص أب�و بك�ر، فقی�ھ مجتھ�د، ورد بغ�دا        ال�رازي  أحمد ب�ن عل�ي   :ھو) ٧(

 ٦٥ھ�ـ ول�ھ   ٣٧٠شبیبتھ، ودرس، وجمع، وتخرج بھ المتفقھ�ة، وت�وفي ببغ�داد ف�ي ذي الحج�ة س�نة       
شرح الج�امع الكبی�ر لمحم�د ب�ن الحس�ن الش�یباني، وش�رح مختص�ر الطح�اوي،          : من تصانیفھ. سنة

الج�واھر  : ینظ�ر . ف�ة في أدب القاضي على م�ذھب اب�ي حنی   وأحكام القرآن، وشرح كتاب الخصاف
 ).٢/٧(، معجم المؤلفین )١/٨٤(المضیة 

 ).٤١: ص(رسائل ابن نجیم : ینظر) ٨(
 .ولم أقف علیھ. الطرسوسي إلبراھیم بن علي) ٩(
 ). ٥١: ص(الآللئ المصنوعة في الروایات المرجوعة : ینظر) ١٠(
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  .كما في التفصیل ھناك )١(الزینیة األربعینیة
ال یجوز القضاء بج�واز متع�ة النس�اء، وال ینف�ذ بس�قوط المھ�ر بع�دم النك�اح         * 

، وال ینفذ بعدم صحة الرجعة بال )٢(فاء أو اإلبراء غالًبا، ویبطل بعدم تأجیل اْلِعنِّیَنلإلی
، وی��بطالن إیق��اع ال��ثالث وھ��ي حبل��ى أو قب��ل   ب��ال رض��اھا، كم��ا ھ��و م��ذھب الش��افعي  

یص�ح بنص�ف الجھ�از لم�ن طلقھ�ا      الدخول أو بكلمة واحدة أو في طھر جامع فیھ، وال 
قبل الوطء بعد قبض المھر والتجھیز، وال ینفذ بشھادة ش�اھدین عل�ى خ�ط أبی�ھ وبقت�ل      
ف��ي قس��امة وب��التفریق بش��ھادة المرض��عة، وال یص��ح ل��و قض��ى لول��ده أو لوال��ده عل��ى     
األجنبي، وفي القضاء ببیع أم الولد روایتان، األظھر عدم النفاذ، وال ینفذ ببطالن عفو 

رأة عن القصاص، وال یصح لو قضى في ضمان الخالص بلزوم تسلیم ال�دار عن�د   الم
االستحقاق، وال ینفذ بعدم ملك الكافر مال المسلم بإحرازه بدراھم، وبحل المطلقة ثالًثا 

أم�ا ل�و   - ،على الصحیح] ب/٣[بمجرد عقد الثاني، وبالتفریق للعجز عن اإلنفاق غائًبا 
للتفریق فقد جوزه صحبنا للض�رورة استحس�اًنا، لكن�ھ     نصب قاضي حنفي نائًبا شافعًیا

وببطالن الحق بمضي المدة، وبسقوط  -یلزم أن یكون مأموًرا باالستحسان بھذا الوجھ
المھ��ر بالتق��ادم، وبص��حة ص��الة المح��دث، وبح��د الق��ذف ب��التعریض، وبع��دم تص��رف     

  .)٣(المرأة في مالھا بغیر إذن الزوج
ل�یس ألح�د نقض�ھ فإنم�ا ینف�ذ إذا ص�در ع�ن        وأما القضاء ف�ي المجتھ�د فی�ھ و   * 

، ینفذ )٥)(٤(اجتھاد ولو عن اشتباه ال، وعن اإلمام ولوال عن اجتھاد ذكره شمس األئمة
ینفذ القضاء بالقرعة بین عبید أعتق المیت واح�ًدا م�نھم وبش�ھادة االب�ن ألبی�ھ أو عل�ى       

، خالًفا لمحمد، وبشھادة الفروع عن أصولھ دون مسافة القص�ر  القلب عند أبي یوسف
، وبشھادة شھود على قضیة مختومة من غیر أن یقرأ علیھم، وبما كذا عند أبي یوسف

                                                        

 ).١٦٢: ص(الزینیة البن نجیم  الفوائد) ١(
م�ن ال یق�در عل�ى الجم�اع أو یص�ل إل�ى الثی�ب دون البك�ر أو ال یص�ل إل�ى ام�رأة واح�دة بعینھ�ا               :ھو) ٢(

أن��یس : ینظ��ر. فحس��ب وإنم��ا یك��ون ذل��ك لم��رض ب��ھ أو لض��عف ف��ي خلقت��ھ أو لكب��ر س��نھ أو لس��حر 
 ).٥٨: ص(الفقھاء 

) ٣/٥٩٠(رد المحت�ار عل�ى ال�در المخت�ار      ،)١٩٧ -١٩٦: ص(األش�باه والنظ�ائر الب�ن نج�یم     : ینظر) ٣(
 ).٣٦٦ -٣/٣٦٣(، الفتاوى الھندیة )٤٩٥ -٤/٤٩٢(

السرخس�ي والحل�واني واألوزجن�دي والك�ردي، وعن�د اإلط�الق       : ُلق�ب ب�ھ جماع�ة، م�نھم     شمس األئمة) ٤(
  ).١/٣٧٥(الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة : ینظر. اإلمام السرخسي شمس األئمة: یقصد بھ

،  بن أحم�د ب�ن أب�ي س�ھل أب�و بك�ر السرخس�ي، اإلم�ام الكبی�ر ش�مس األئم�ة            محمد: والسرخسي ھو
الفن��ون، ك��ان إمام��ًا عالم��ة، حج��ة  ص��احب المبس��وط وغی��ره، أح��د الفح��ول األئم��ة الكب��ار أص��حاب

ب�ن حبی�ب    متكلمًا، فقیھًا أصولیًا نظارًا، تفقھ علیھ أبو بكر الحصیري والبیكندي وأب�و حف�ص عم�ر   
الج�واھر المض�یة ف�ي طبق�ات الحنفی�ة      : ینظ�ر . ھ�ـ ٤٩٠جد صاحب الھدای�ة ألم�ھ، ت�وفي ف�ي ح�دود      

)٢/٢٨.( 
 ).٦/٨٤(، الفتاوى الھندیة )٥١٢: ص(زیة الفتاوى البزا :ینظر) ٥(
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ف��ي دیوان��ھ وق��د نس��ي، وبش��ھادة ش��ھود ال ی��ذكرون م��ا ف��ي الص��ك، ولك��ن یعرف��ون          
نفذ ف�ي الك�ل، وال ینبغ�ي أن یفع�ل، وبرج�ل وام�رأتین ف�ي ح�د أو         خطوطھم وخاتمھم ی

قص��اص لكون��ھ موض��ع االش��تباه ف��ي ال��دلیل، وبش��ھادة المح��دود ف��ي ق��ذف، وبش��ھادة      
الفساق في الحدود والقصاص، وبواحد من أقاویل خمسة في المخمسة وھي دوارة في 

عند االستحقاق في الكتب، وبجواز رھن المشاع والمدبر وبالرجوع بالثمن على البائع 
ب�دلیل م�ا    ضمان الخالص أو العھ�دة، وبج�واز نك�اح قرین�ة االب�ن أو األب عن�د محم�د       

خالًف��ا ألب�ي یوس��ف لكونھ�ا منصوًص��ا علیھ�ا ف��ي     )١()الح�رام ال یح��رم الح�الل  : (روي
خالًف�ا ألب�ي یوس�ف، وب�رّد      ي زن�ا بأمھ�ا أو بنتھ�ا عن�د محم�د     الكتاب، وبجواز نكاح الت

] أ/٤[نكاح امرأة بواحد من العیوب الخمسة، وبرّدھ�ا ال�زوج بواح�د م�ن تل�ك العی�وب       
، وببطالن الطالق قبل النكاح، وبشھادة ال�زوج لزوجت�ھ، أو بك�ون    كما ھو رأي محمد

لخل��ع فس��ًخا، وبج��واز بی��ع المس��تأجر والمرھ��ون، وبإبط��ال ط��الق المك��ره، وبج��واز     ا
  .)٢(النكاح بال شھود

وأم��ا القض��اء الموق��وف عل��ى اإلمض��اء فكالقض��اء ب��الحجر عل��ى المفس��د وقض��اء         * 
المحدود في القذف، والقضاء المرأت�ھ، وقض�اء األعم�ى، وقض�اء الم�رأة ف�ي الح�دود،        

  .الروایات والقضاء بشاھد ویمین في بعض

وإن اختلف الفقھاء في مس�ألة وقض�ى ق�اٍض بق�ول ث�م ج�اء ق�اٍض آخ�ر ی�رى خالف�ھ           * 
، باع المدبر أو أم الولد ثم ارتفعا إلى القاضي فأجاز بیعھما، ثم ارتفعا )٣(أمضى األول

و األوجھ، أنھ یتوقف على اإلمضاء وھ إلى قاض آخر بأنھ ینفذ القضاء ذكر الخصاف
  .)٤(وأبي یوسف، وعلیھ الفتوى قضى بخالف رأیھ ینفذ عند أبي حنیفة

، والقضاء عل�ى الغائ�ب   )٥(ولو فوض إلى غیره لیقضى على وفق مذھبھ نفذ باإلجماع
  . )٦(أو للغائب ال ینفذ في الروایة الصحیحة

وال ینبغي للقاضي أن ینصب وكیًلا عن ولو قضى على غائب ثم نقده قاض آخر نفذ، 

                                                        

، )٣٦٧٨رقم  ٤/٤٠٠(، والدارقطني في سننھ )٢٠١٥رقم  ١/٦٤٩(أخرجھ ابن ماجھ في سننھ ) ١(
 ٦/٢٨٨(وقال األلباني كما في إرواء الغلیل ). ١٣٩٦٣رقم  ٧/٢٧٤(والبیھقي في السنن الكبرى 

 ".وعائشة، وال یصح روي مرفوعا من حدیث ابن عمر ): "١٨٨٢رقم 
، الفت�اوى البزازی�ة   )٣/٦٢٨(النھر الفائق شرح كنز ال�دقائق   ،)٨٤ -٨/٨٢(المحیط البرھاني : ینظر) ٢(

 ).٥١٥ -٥١٤: ص(
 ).٤٠٣ -٥/٤٠٢(رد المحتار على الدر المختار : ینظر) ٣(
 ).٥١٠:ص(، الفتاوى البزازیة )٢/٤١٠(درر الحكام شرح غرر األحكام : ینظر) ٤(
 ).٧/٧(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٥١٠:ص(الفتاوى البزازیة : ینظر) ٥(
 ).٣/٣٦٨(، الفتاوى الھندیة )٩/٥٢(، البنایة شرح الھدایة )٧/٨(بدائع الصنائع : ینظر) ٦(
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، وحیلة إثبات الدین على الغائب أن یكفل للطالب رجل )١(الغائب ویقضي على الغائب
إن ل��ي عل��ى ف��الن : بح��ق الغائ��ب فیجی��زه ھ��و ث��م إن��ھ یق��دم الكفی��ل إل��ى القاض��ي فیق��ول 

أن إن��ي كفل�ت عن��ھ ولك��ن ال أدري  : "الغائ�ب ك��ذا وإن ھ�ذا الكفی��ل عن�ھ، فیق��ول الكفی�ل    
، فیق�یم الم�دعي البین�ة عل�ى ذل�ك فیقض�ي ل�ھ القاض�ي         "األصیل دیًنا أم ال للمدعي علي

بالدین على الغائب، ثم إنھ یبرئ الكفیل فیقضي بحضور نائبھ حقیقة كوكیل�ھ ووص�یھ   
  . )٢(أو شرًعا كوصي القاضي

  . )٣(أما لو فعل وقضى نفذ باإلجماع

عدول فغاب عن البلد وال یعرف مكانھ أو یع�رف ولك�ن یعج�ز ع�ن     طلق امرأتھ عند ال
إحض�اره أو ع�ن تس�افر إلی�ھ ھ�ي أو وكیلھ��ا لبع�ده أو لم�انع آخ�ر ك�أن ال یرض�ى أح��د           
بالوكالة، وكذا المدیون لو غاب عن البلد ولھ نقد ف�ي البل�د ونح�و ذل�ك، فف�ي مث�ل ھ�ذه        

عل�ى ظن�ھ   ] ب/٤[ل�ب  المواضع لو برھن على الغائب بحیث اطمأن قل�ب القاض�ي وغ  
أنھ حق ال تزویر فی�ھ وال حیل�ة فینبغ�ي أن یحك�م عل�ى الغائ�ب وللغائ�ب، وك�ذا ینبغ�ي          
للمفتي أن یفت�ي بج�وازه م�ع أن�ھ مجتھ�د فی�ھ، واألح�وط أن ینص�ب ع�ن الغائ�ب وكی�ل            
یعرف أنھ یراعي جانب الغائب وال یفرط في حقھ فینصب األولى ثم األولى، كذا ف�ي  

  .)٥)(٤(جامع الفصولین

كح��د الزن��ا   -تع��الى-وال یقض��ي القاض��ي بعلم��ھ ف��ي الح��دود الخالص��ة هللا      *          
والس��رقة وش��رب الخم��ر باإلجم��اع إال ف��ي الس��كر فإن��ھ إذا رأى س��كراًنا یع��زره وال        

  . )٦(یحده
وف��ي حق��وق العب��اد نح��و الم��ال والط��الق والعت��اق وح��د الق��ذف إذا عل��م ف��ي   * 

لبین�ة ب�ل فوقھ�ا؛ ألن معاین�ة الس�بب تفی�د عل�م        والیتھ یقضي بھ، فصار كم�ا ل�و ثب�ت با   
الیقین، وال یتطرق إلیھ الخفاء والشھادة ال تفید ذلك، وقد یتطرقھا الخطأ، وإذا علم في 

ال  غیر والیتھ أو علم في حالة القضاء ثم عزل ثم أعید على القض�اء فعن�د أب�ي حنیف�ة    
، والفت�وى عل�ى ع�دم العم�ل بعل�م القاض�ي ف�ي        )٧(ا یقض�ي یقضي ب�ذلك العل�م، وعن�دھم   

                                                        

 ).٥/٤٥٧(المحیط البرھاني : ینظر) ١(
 ).٣٠٤: ص( الدرة الغراء في نصحیة السالطین والقضاة واألمراء: ینظر) ٢(
 ).٧/١٧(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٣(
 . لمحمود بن إسرائیل بن عبد العزیز ابن قاضى سمانة) ٤(
 ).١٨ -٧/١٧(البن عابدین  ومنحة الخالق على البحر الرائق). ٦٠ -٥٩: ص(جامع الفصولین : ینظر) ٥(
 )٥/٤٣٩(، رد المحت�ار عل�ى ال�در المخت��ار    )٦/٢٣٤(منح�ة الخ�الق عل�ى البح�ر الرائ��ق الب�ن عاب�دین       : ینظ�ر ) ٦(

 ).٧/٣٦(المحیط الرضوي في فروع الفقھ الحنفي 
المح�یط الرض�وي    ،)٤٣٩ -٥/٤٣٨(رد المحتار على ال�در المخت�ار    ،)١٦/١٠٥(المبسوط للسرخسي : ینظر) ٧(

 ).٣٧ -٧/٣٦(في فروع الفقھ الحنفي 
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  . )١(زماننا، كما في جامع الفصولین
ولو بدا للقاضي أن یرجع عن قضائھ إن كان القضاء بعلمھ رجع عنھ، وإن * 

كان خطأ وجب علیھ نقضھ ورده، وإن كان في مجتھد فیھ مخالف لمذھب�ھ فل�ھ نقض�ھ    
وقضى فیما یأتي بما ھ�و عن�ده، ف�إن ظھ�ر ل�ھ      دون غیره، وإن كان مختلًفا فیھ أمضاه 

  .)٢(نّص بخالف قضائھ نقضھ
الحكم في المحكمین بمنزلة القاضي المولى، فإذا مضى الحكم علیھما فلیس • 

لكل واحد منھما أن یرج�ع ع�ن ذل�ك؛ ألن الس�لطان ل�و ع�زل القاض�ي الم�ولى بع�د م�ا           
لك�ن ینبغ�ي للقاض�ي إذا     قضى ال یبطل ذلك القضاء، فكذا في حق التحكیم في حقھم�ا، 

رفع إلیھ حكم ھذا المحكم أن ینظر فی�ھ، ف�إن ك�ان موافق�ًا لرأی�ھ والح�ق عن�ده أمض�اه،         
وإن كان مخالفًا لرأیھ والحق غیره رده، بخالف ما إذا رفع إلیھ قضیة قاض آخر فإنھ 

أن  لم یرده، وإن كان مخالفًا لرأیھ إذا كان فصًال مجتھدًا فیھ، ثم الظاھر عند أصحابنا
حكم محاكم المحكم ینفذ فیما س�وى الح�دود والقص�اص ف�ي المجتھ�دات نح�و الكنای�ات        

یحتاج إلى حكم : والطالق المضاف وھو صحیح، لكن مشایخنا امتنعوا عن ھذا وقالوا
  .)٣(حاكم كما في الحدود والقصاص؛ كیال یتجاسر العوام فیھ

فظھ�ر أن الش�ھود عبی�د أو    ثم إن كان في حقوق العباد كالطالق والعتاق والقصاص * 
تعمدت، فالضمان ف�ي مال�ھ ویع�زز للجنای�ة، وإن     : محدودون في قذف إن قال القاضي

أخطأ یضمن الدیة، وفي الطالق والعتاق ترد المرأة والعبد إل�ى ال�زوج والم�ولى وف�ي     
تعمدت الحكم، یض�من م�ن   : حقوق اهللا كالزنا والشرب إذا حد وبأن الشھود عبید وقال

وفي الخطأ من بیت المال، وھذا إذا ظھر الخطأ بالبین�ة أو ب�إقرار المقض�ي     مالھ الدیة
  .)٤(لھ

ف�ي وس�عھ م�ن    ] أ/٥[وإن رجع الشھود فعذر القاضي للوج�وب إذا أت�ى بم�ا    * 
التأمل وتعدیل الشھود، ثم ینظر إن كان القضاء في حقوق العباد كالقصاص والحقوق 

  .)٥(المالیة فضمانھ على المقضي لھ
، ألن���ھ عام���ل ذا أق���ر القاض���ي ب���ذلك ثب���ت الخط���أ وال یبط���ل القض���اء أم���ا إ* 

، وإن كان القضاء لعامة المسلمین ك�الرجم والح�دود الخالص�ة هللا فالض�مان     )٦(كالوكیل

                                                        

 ).٥/٤٣٩(ى الدر المختار رد المحتار عل). ٢٦: ص(جامع الفصولین  :ینظر) ١(
 ).٦/٢٨١(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٢(
 ).٦١ -٩/٥٩(، البنایة شرح الھدایة )٣١٨ -٧/٣١٦(العنایة شرح الھدایة  :ینظر) ٣(
 ).٦/٢٨١(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٤(
، العنای��ة ش��رح )٣/١٣٢(دي ، الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت�� )٢٢٣: ص(مختص��ر الق��دوري : ینظ��ر) ٥(

 ).٧/٤٧٩(الھدایة 
 ).٦/٢٨١(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٦(
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  .)١(في بیت المال، إذ عملھ وغنمھ لھم، فغرمھ في مالھم فال ضمان علیھ

كتاًب��ا وعلم��ھ ش��رائط   )٣(ب��ي موس��ى األش��عري إل��ى أ -رض��ي اهللا عن��ھ - )٢(كت��ب عم��ر
  .)٤()أما بعد، فإن القضاء فریضة محكمة وسنة متبعة: (القضاء، فقال

  . لبك لما أقول، فھي كلمة فصل الخطاب بین بعد ما سمعت فرغ ق)أما بعد(

؛ ألن )فریض��ة محكم��ة  (إن الحك��م ب��ین الخص��مین بح��ق،     : یعن��ي ) إن القض��اء (
فرضیة القضاء بالحق ثبت بدلیل ال شبھة فیھ وطریقة موروثة، فإن الخلفاء الراشدین 

أحضر فھم�ك إذ أرس�لت إلی�ك    : معناه) فافھم إذا أدلي إلیك(بعده قضوا وولوا القضاء، 
لخصومة، وإنم�ا یمكن�ھ فص�لھا إذا فھ�م كالمھم�ا ووق�ف       خصومة؛ ألنھ مأمور بفصل ا

أن الم�دعي   -واهللا أعلم  -أراد بھ ) ال ینفع كالم بحق ال نفاذ لھ(على معاني كالمھما، 
قد یتكلم حالة الدعوى بما یبطل دعواه، فال یجوز لھ القضاء وإن أقام البین�ة والم�دعى   

ي إلى نصب البنیة، فمت�ى ل�م یحض�ر    علیھ قد یتكلم بما یكون إقراًرا، فال یحتاج المدع
فھمھ ولم یبالغ في سماع كالمھما ولم یقف على معاني كالمھما یضیع التكلم بذلك فال 

سوي ب�ین الخص�مین، ففی�ھ دلی�ل أن     : یعني) آس بین الناس: (ینفع التكلم بذلك، ثم قال
 )ف�ي وجھ�ك ومجلس�ك وع�دلك    (القاضي علیھ أن یسوي بین الخصمین إذا تقدما إلی�ھ،  

أراد في النظر إلیھما واإلقب�ال علیھم�ا وف�ي جلوس�ھما ب�ین یدی�ھ حت�ى ال یق�دم أح�دھما          
 .على اآلخر وفي عدلھ ألنھ أمر بھ

                                                        

 ).٢٩١ -٥/٢٩٠(فتح القدیر البن الھمام : ینظر) ١(
بن الخط�اب ب�ن نفی�ل القرش�ي الع�دوي، أب�و حف�ص، أح�د العش�رة المبش�رین بالجن�ة، ث�اني              عمر: ھو) ٢(

الراش��دین، وأول م��ن لق��ب ب��أمیر الم��ؤمنین، الص��حابي الجلی��ل، الش��جاع الح��ازم، ص��احب   الخلف��اء 
أسلم قبل الھجرة بخمس سنین، وشھد الوق�ائع كلھ�ا م�ع رس�ول اهللا      .الفتوحات، یضرب بعدلھ المثل

   وف��ي أیام��ھ ت��م ف��تح الش��ام  . ھ��ـ بعھ��د من��ھ١٣وبوی��ع بالخالف��ة ی��وم وف��اة أب��ي بك��ر الص��دیق س��نة
واستش�ھد بع�دھا   . غیل�ة ) غالم المغیرة ب�ن ش�عبة  (ا، قتلھ أبو لؤلؤة فیروز الفارسي والعراق وغیرھ

، اإلصابة ف�ي تمیی�ز الص�حابة    )٢/٧١(سیر أعالم النبالء : ینظر. سنة ثالث وعشرین بثالث لیالي
)٤/٤٨٤.( 

رجع إلى بل : وقیل. ھو عبد اللَّھ بن قیس بن سلیم أبو موسى األشعري أسلم وھاجر إلى الحبشة: ھو) ٣(
وقدم المدینة بعد فتح خیبر، صادفت سفینتھ سفینة جعفر بن أب�ي  . بالد قومھ ولم یھاجر إلى الحبشة

عل�ى البص�رة، ف�افتتح     عل�ى بع�ض ال�یمن، واس�تعملھ عم�ر      استعملھ النبّي . طالب، فقدموا جمیعا
م ك�ان أح�د الحكم�ین بص�فین، ث�م اعت�زل       األھواز ث�م أص�بھان، ث�م اس�تعملھ عثم�ان عل�ى الكوف�ة، ث�        

 ).٤/١٨١(في تمییز الصحابة  اإلصابة. ھـ، وقیل بعد ذلك٤٢توفي سنة . الفریقین
رق��م  ٣/١٣٣(، والبیھق��ي ف��ي الس��نن الكب��رى  )٤٤٧١رق��م  ٥/٣٦٧(أخرج��ھ ال��دارقطني ف��ي الس��نن  ) ٤(

 ).٢٦١٩(وصححھ األلباني في إرواء الغلیل برقم ). ٣٢٥٩
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، ویص�لح للقض�اء   )١(ثم القضاء فرض كفایة كالجھ�اد، وأن�ھ م�ن أج�ل العب�ادات     * 
الموث�وق ف�ي عقل�ھ، ودین�ھ، وعفاف�ھ، وص�الحھ، وعلم�ھ،        : من اجتمع فیھ ثمانیة أش�یاء 

  . )٢(معرفتھ بالسنة واآلثار والتأویل، وبسیر من مضى قبلھ من القضاةو

، ویج��وز التقل��د م��ن الس��لطان  )٣(والفاس��ق یص��لح قاض��ًیا كم��ا یص��لح ش��اھًدا * 
، وإن لم یكن ف�ي البل�د   )٤(العادل والجائر جمیًعا إذا أمكنھ القضاء بحق، وإال فال یجوز

، والجاھل التقي أولى بالقضاء من )٥(من یصلح للقضاء یجب علیھ تقّلده ویأثم بتورعھ
  . )٦(العالم الفاسق

، )٧(والعلم شرط األولوی�ة ال ج�واز التقلی�د حت�ى ل�و قض�ى بفت�وى غی�ره ص�ح         
م�ن قل�د القض�اء فكأنم�ا ذب�ح      : (والقضاء ظاھره جاه وباطن�ھ ھ�الك، ھ�ذا معن�ى ح�دیث     

  .فیكون مخنوًقا )٨()بغیر سكین

  .)٩(والفتوى في حق الجاھل بمنزلة االجتھاد في حق المجتھد
وال یس��تخلف إال ب��إذن الخلیف��ة، وإن اس��تخلف بغی��ر أم��ر الخلیف��ة وقض��ى       * 

، وأم�ا إم�ام الج�امع ف�إن ل�ھ أن یس�تخلف وإن ل�م        )١٠(خلیفتھ فأجاز القاضي قض�اءه نف�ذ  
یصلي بالناس الجمعة إال إذا ك�ان ف�ي   یكن في منشور اإلمامة ذلك، ولیس للقاضي أن 

  .)١١(منشوره ذلك

                                                        

، ف�تح الق�دیر الب�ن    )٧/٢٦٠(، العنای�ة ش�رح الھدای�ة    )٣/١٠١(یة في شرح بدایة المبتدي الھدا: ینظر) ١(
 ).٧/٢٦٠(الھمام 

درر الحكام شرح غ�رر األحك�ام    ،)٤٥٩: ص(كنز الدقائق  ،)١٦/١٠٩(المبسوط للسرخسي  :ینظر) ٢(
 ).٢١٥ -٢١٤: ص(، مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر )٢/٤٠٥(

، ف�تح الق�دیر الب�ن    )٧/٢٥٤(، العنای�ة ش�رح الھدای�ة    )٣/١٠١(شرح بدایة المبتدي الھدایة في : ینظر) ٣(
 ).٧/٢٥٣(الھمام 

 ).٧/٢٦٣(، فتح القدیر البن الھمام )٣/١٠٢(الھدایة في شرح بدایة المبتدي : ینظر) ٤(
 ).٧/٢٦٢(، العنایة شرح الھدایة )٣/١٠٢(الھدایة في شرح بدایة المبتدي : ینظر) ٥(
 ).٢/٢٨٥( تاوى قاضي خانف: ینظر) ٦(
 ).٣/٣٠٧(، الفتاوى الھندیة )٨/٥(، المحیط البرھاني )٧/٣(بدائع الصنائع : ینظر) ٧(
، )١٣٢٥رق��م  ٣/٦٠٦(، والترم��ذي ف��ي جامع��ھ  )٣٥٧١رق��م  ٣/٢٩٨(أخرج��ھ أب��و داود ف��ي س��ننھ  ) ٨(

 رق���م ١٠/١٦٤(ھق���ي ف���ي الس���نن الكب���رى ، والبی)٧٠١٨رق���م  ٤/١٠٣(والح���اكم ف���ي المس���تدرك 
 ).٦٥٩٤(وصححھ األلباني في صحیح الجامع برقم ). ٢٠٢١٨

 ).٣/٢٣٤(، غمز عیون البصائر )٢٤٧: ص(األشباه والنظائر البن نجیم : ینظر) ٩(
 ).٥/٣٩٣(رد المحتار على الدر المختار  ،)٤/٢٧٦(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ١٠(
 ).٢/١٥٥(ر الرائق شرح كنز الدقائق البح: ینظر) ١١(



  تحقیق الضوابط الفقیھة المتعلقة بالقضاء من كتاب ضوابط الفقھ 
  ـھ١٠٩٤:بقاء أیوب الكفوي المتوفىللقاضي أبي ال

  

- ٣٤٧٨-  

 

فال��ذي قل��د إذا قض��ى ف��ي حادث��ة ث��م رف��ع إل��ى ق��اض ی��رى : والقض��اة قس��مان* 
خالفھ ال ینقضھ، والذي ولي بالرشوة ال ینف�ذ قض�اؤه، وعلی�ھ الفت�وى، فص�ار كم�ا إذا       

نفاذ قضائھما  ارتشى ثم قضى، أما لو تقلده بالشفعاء فھو والذي قلده احتساًبا سواء في
  .)١(في المجتھدات

] ب/٥: [وال یجوز للقاضي تأخیر الحك�م بع�د وج�ود ش�رائطھ إال ف�ي ث�الث      * 
، وللقاض�ي  )٢(رجاء الصلح بین األقارب، وإذا استمھل الم�دعي، وإذا ك�ان عن�ده ریب�ة    

  .)٣(أن یفرق بین الشھود إال في شھادة النساء
ل غائب ومفقود، ولھ أن یكاتب ولھ إقراض مال الغائب، ولھ والیة إیداع ما* 

  . )٥(، ولھ بیع ِقن المفقود وأمتھ)٤(أمة الغائب َوِقّنھ
ولھ نصب الوكیل عمن اختفى في بیتھ لیسمع الخصومة علیھ، وذلك بعد ما • 

  . )٦(نادى أمین القضاء على باب داره
: ، وق�ال محم�د  َوَمْن توجھ علیھ الحكم فاختفى ال یحكم علیھ عند أب�ي حنیف�ة  • 

ینادي على بابھ ثالثة أیام فلو خرج وإال حكم علیھ، ولو لم یختف لكنھ غ�اب ال یحك�م   
  . )٧(علیھ

ولو أقر المدعى علیھ ثم غاب یحكم علیھ بإقراره باإلجماع؛ إذ الحكم ببین�ة  • 
  .)٨(یخالفھ الحكم بإقرار

أو علم��ُت أو قض��یُت أو حكم��ُت أو أنف��ذُت فھ��ذا كل��ھ     وظھ��ر عن��دي أو ص��ح   
  .ثبت عندي حكم )١٠(، وفي فتاوى رشید الدین)٩(حكم

                                                        

 ).٨/٩٢(المحیط البرھاني : ینظر) ١(
 ).٨/٣٨(، قره عین األخیار )٢/٣٧١(درر الحكام شرح غرر األحكام : ینظر) ٢(
 ).٢/٣٦٤(، غمز عیون البصائر )١٩٣: ص(األشباه والنظائر البن نجیم : ینظر) ٣(
، أن��یس )٣٧٨: ص(المطل��ع عل��ى ألف��اظ المقن��ع : نظ��ری. ھ��و العب��د الممل��وك ھ��و وأب��واه، الكام��ل رق��ھ) ٤(

 ).٥٣:ص(الفقھاء 
 ).١٩١ -٦/١٩٠(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٥(
 ).٧/١٩(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٦(
 ).٣/٣٩٥(، الفتاوى الھندیة )٧/٢٠(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٧(
، مجل��ة األحك��ام  )٨/١٠٠(، ق��ره ع��ین األخی��ار  )٢/٤١١(غ��رر األحك��ام   درر الحك��ام ش��رح : ینظ��ر) ٨(

 ).٣٧٢: ص(العدلیة 
 ).٨/٣٨(المحیط البرھاني : ینظر) ٩(
القرش�ي، اإلم�ام، العالم�ة، ش�یخ الحنفی�ة       إسماعیل بن عثمان بن عبد الكریم بن تم�ام ب�ن محم�د   : ھو) ١٠(

، المع�روف ب��ابن المعل�م، انتھ��ت إلی�ھ ریاس��ة مذھب��ھ،    ب رش��ید ال��دینف�ي عص��ره، أب�و الف��داء، الملق�   
س�نة، وم��ات ف��ي   ٩١ع�رض علی��ھ القض�اء بدمش��ق ف�امتنع م��ن قبول��ھ، وكان�ت وفات��ھ بمص�ر، ع��ن      

 ).١٧٨: ص(الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة : ینظر. ھـ٧١٤خامس رجب، سنة 
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لو ادعى على شخص : )٢(في شرح المنظومة البن وھبان )١(وقال ابن الشُّحنة
اه م�ن الحض�ور مع�ھ أعط�اه القاض�ي      شخص لیس بحاضر مع�ھ بح�ق، وذك�ر أن�ھ أعف�     

ال أحض�ر  : أره إیاه وأوعد إلي وأشھد علیھ، فإن أراه ذل�ك وق�ال  : طینة أو خاتًما وقال
وش��ھدا عن��د القاض��ي ب��ذلك كت��ب إل��ى ال��والي ف��ي إمض��ائھ ووثق��ھ أشخاص��ھ علی��ھ ھ��و    
الصحیح؛ لتمرده كما في قطع السارق، فإذا أحضر أمر بإعادة الشھود على م�ا ص�نع   

  . )٣(ھ، فإذا شھدوا عزره بما یراهفي وجھ
فإذا لم یحضر بعد ذل�ك ینص�ب وك�یال ویس�مع ش�ھود الم�دعى       : )٤(وفي الولوالجیة     

  .علیھ وأمضى الحكم بمحضر من وكیلھ، وھذا فصل في الصحیح متفق علیھ

، ول��ھ )٥(ول��ھ بی��ع الع��روض عل��ى الغائ��ب لتحص��ین الم��ال ال إلزال��ة المل��ك    * 
، ول��یس ل��ھ تص��حیح الش��ھادة بع��د الحك��م  )٦(ل��ھ دلی��ل اإلبط��ال إبط��ال الش��ھادة إذا ظھ��ر

، ولھ أن یبیع المبیع لو غاب المشتري قبل النقد ویوفي البائع )٧(ببطالنھا بدلیل شرعي
رھن المدیون وغاب والباقي بحال�ھ  ، فعلى ھذا لو )٨(ال لو عقارالو منقوًلا،  البائع ثمنھ

  .بحالھ ینبغي أن یجوز

إنما یحكم بالحجة وھ�ي البین�ة أو اإلق�رار     ولیس لھ أن یقضي بالصَّك؛ ألنھ* 
، فم�ن بی�ده ض�یعة وادع�ى آخ�ر أنھ�ا وق�ف وأحض�ر         )٩(ال الصَّك؛ إذ الخ�ط مم�ا ی�زور   

صًكا فیھ خطوط العدول والقضاة الماضین وطلب الحكم ب�ھ ل�یس للقاض�ي أن یقض�ي     

                                                        

، أب�و البرك�ات، س�ري ال�دین، المع�روف ب�ابن الش�حنة، ق�اض فقی�ھ          ب�ن محم�د   محمدعبد البر بن : ھو) ١(
وتولى قضاء حلب ثم قض�اء الق�اھرة، وص�ار    . ولد بحلب، وانتقل إلى القاھرة. لھ نظم ونثر. حنفي

) تفص��یل عق��د الفرائ��د(و ) الق��رآنغری��ب (وص��نف كتب��ا، منھ��ا . جل��یس الس��لطان الغ��وري وس��میره
زھ�ر  (و ) ال�ذخائر األش�رفیة ف�ي ألغ�از الحنفی�ة     (ف�ي فق�ھ الحنفی�ة، و     شرح ب�ھ منظوم�ة اب�ن وھب�ان    

 ،)٣/٢٧٣(األع��الم للزركل��ي : ینظ��ر. ھ��ـ ٩٢١ وت��وفي بالق��اھرة س��نة. رس��الة ف��ي الفق��ھ) الری��اض
 ).٥/٧٧(معجم المؤلفین 

عب�د الوھ�اب ب�ن أحم�د ب�ن       :واب�ن وھب�ان ھ�و   . تفصیل عقد الفرائد بتكمی�ل قی�د الش�رائد   : سم الكتابوا) ٢(
وت��وفي ف��ي نح��و  . ول��ي قض��اء حم��اة . فقی��ھ حنف��ي، أدی��ب : وھب��ان الح��ارثي الدمش��قي، أم��ین ال��دین  

" منظومة ألف بیت، ضمنھا غرائب المس�ائل ف�ي الفق�ھ، و    " قید الشرائد : "لھ. األربعین من عمره
، معج��م )٤/١٨٠(األع��الم للزركل��ي : ینظ��ر. ھ��ـ٧٦٨ت��وفي س��نة . ش��رح قی��د الش��رائد" القائ��د  عق��د

 ).٦/٢٢٠(المؤلفین 
 ).٧/٦٨(البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ،)٨/٤٥(المحیط البرھاني : ینظر) ٣(
 ).٤/٢١(الفتاوى الولوالجیة ) ٤(
 ).٦/٧١٠(رد المحتار على الدر المختار : ینظر) ٥(
 ).٨/٣٨٩(المحیط البرھاني : ینظر) ٦(
 ).٨/٥٢٠(المحیط البرھاني : ینظر) ٧(
 ).٤٤٢: ص(الدر المختار شرح تنویر األبصار : ینظر) ٨(
 ).٥/٤٧٩(رد المحتار على الدر المختار : ینظر) ٩(
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  . )١(بھ بوقفیتھ، وال یقضي بظاھر العدالة، كما في زماننا، وعلیھ الفتوى
َتَب على رسم الصكوك وجحد أن�ھ خط�ھ یحل�ف عل�ى أن�ھ ل�یس بخط�ھ؛        وإذا َك

أھ�ل الخب�رة ھم�ا واح�د ألزم�ھ      : ألنھ أنك�ر الكتاب�ة، ویس�تكتبھ القاض�ي ف�إذا َكَت�َب وق�ال       
  .)٢(الحق، كما في كتاب قارئ الھدایة

القل��وب عل��ى م��ا یق��ع ف��ي : والفاس��ق إذا ت��اب ال یع��دل كم��ا ت��اب، ق��ال محم��د* 
ثبت عندي حكم لكن األولى  ،)٤(، وأمر القاضي لیس كقضائھ)٣(الوثوق، وعلیھ الفتوى

  . )٥(األولى أن یبین أن الثبوت بماذا باإلقرار أم بالبینة؟
ولو أشھد شھوًدا أني قد حكمُت لفالن على فالن بكذا فھذا باطل ال عبرة بھ * 

ك�ذا أو م�ا ف�ي المكت�وب وق�ع       ، ولو ادعى أنھ حك�م )٦(ما لم یعاین الشاھد أنھ حكم بحق
سھًوا من القلم ینبغي أن یسمع، ولكن في مثل�ھ ینبغ�ي أن یك�ون م�ع ش�اھد آخ�ر لفس�اد        

  .)٧(الزمان
وفي جامع . لم أقض علیھ بشيء فشھدوا بالقضاء لم تقبل باالتفاق: ولو قال* 
ف�ي  ] أ/٦[بمعنى ظ�اھر   ل محمدینبغي أن یفتي بقو: أقول. تقبل عند محمد: الفصولین

  .)٨(أكثر قضاة زماننا
ولھ نصب الوصي في مال المیت في ث�الث مواض�ع، إذا ك�ان عل�ى المی�ت      * 

  .)٩(دین، أو یكون المیت أوصى بوصایا أو یكون الورثة صغاًرا بھ
 وإذا اثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الح�ق ح�بس غریم�ھ ل�م یعج�ل     * 

بحبسھ، وأمره بدفع ما علیھ؛ ألن الحبس جزاء المماطلة، فال ب�د م�ن ظھورھ�ا، وھ�ذا     
م�ا  ، )١٠(إذا ثبت بإقراره أما إذا ثبت بالبینة فإنھ حبسھ كما ثبت لظھور المط�ل بإنك�اره  

كان یحبس فیھ أقصى عقوبة كما في األموال إذا ثبت وامتنع عن اإلیفاء ال یحبس فیھ 
ن أقصى العقوب�ة فی�ھ غی�ر الح�بس كالح�دود والقص�اص، ف�إن        إال بحجة كاملة، وما كا

                                                        

 ).٥/٤٧٩(، رد المحتار على الدر المختار )٢/٣٠٦(غمز عیون البصائر : ینظر) ١(
 ).١٧٦: ص(بن فارس الكناني الحنفي  بن علي سراج الدین عمرفتاوى قارئ الھدایة، ل) ٢(
 ).٧/٤٩٥(، قره عین األخیار )٦٦ -٧/٦٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٣(
 ).٦/٢٧٨(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٤(
، الفت�اوى الھندی�ة   )٦/٢٧٨(، البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز ال�دقائق      )٥٠٦: ص(الفتاوى البزازیة : ینظر) ٥(

)٦/٨٠.( 
 ).٣/٤٥٦(الفتاوى الھندیة  ،)٧/١٢٠(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٦(
 ).٦/٢٨١(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٤/١٩(الفتاوى الولوالجیة  :ینظر) ٧(
رد المحت�ار عل�ى    ،)٦/٢٨١(بحر الرائق ش�رح كن�ز ال�دقائق    ، وال)٢٦: ص(جامع الفصولین : ینظر) ٨(

 ).٥/٣٥٤(الدر المختار 
 ).٣/٥٧٥(المحیط البرھاني : ینظر) ٩(
، )٤/١٨٠(، تبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق  )٣/١٠٤(الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي  : ینظ��ر) ١٠(

 ).٢٧ -٩/٢٦(البنایة شرح الھدایة 
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  .)١(األقصى فیھما القتل أو القطع أو الجلد، جاز الحبس قبل ثبوتھ للتھمة
وإذا امتن��ع الخص��م م��ن الحض��ور َع��ّزره القاض��ي م��ن ض��رٍب أو ح��بٍس أو   * 

، ویح��بس الكفی��ل ب��النَّفس لیحض��ر المكف��ول ب��ھ والكفی��ل  )٢(تعب��یس وج��ٍھ عل��ى م��ا ی��راه 
  . )٣(المال َلَیَؤَدَي ما كفل بھ من المال، والغریم فیما علیھب

  . )٤(ویحبس الرجل في نفقة أزواجھ وأوالده وكذا في نفقة المحارم* 
، والح��ر والعب��د والب��الغ والص��بي  )٥(ویح��بس الص��بي الف��اجر عل��ى التأدی��ب  * 

د والج�دات،  ، وكذا األقارب واألجانب إال الوالدین واألجدا)٦(المأذون في الحبس سواء
  .)٧(والجدات، فإنھم ال یحبسون في دیون فروعھم إال في النفقة

  
والرأي إلى القاضي في السؤال عن سبب الدین الم�دعى ولك�ن ال جب�ر ف�ي     * 

بیانھ، وفي طلب المحاسبة بین المدعي والمدعى علیھ فإن امتنع ال جبر، وفي التفریق 
اھد، وفیم�ا إذا ب�اع األب   بین الشھود، والسؤال عن المكان والزمان، وف�ي تحلی�ف الش�   

أو الوصي عقاًرا الصغیر في نقضھ، وفي مدة حبس المدیون، وفي تقیید المحبوس إذا 
خیف فراره، وفي سؤال الشاھد عن األیمان إذا اتھمھ، وفیما إذا تصرف الناظر ما ال 

  .)٨(یجوز كبیع الوقف أو رھنھ إن شاء عزلھ وإن شاء ضم إلیھ ثقة، وغیر ذلك
تحلی��ف الم��دعي والش��اھد أم��ر منس��وخ باط��ل، العم��ل       : )٩(دريمناق��ب الك��ر 

  .)١٠(بالمنسوخ حرام

                                                        

 ).٢/١٢٩(، مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر )٨/٤٣٤( البنایة شرح الھدایة: ینظر) ١(
 ).٦/٣٠٤(، حاشیة منحة الخالق على البحر الرائق )٢/٩١(االختیار لتعلیل المختار : ینظر) ٢(
رد  ،)٢/٢٩٦(، درر الحك��ام ش��رح غ��رر األحك��ام )٣/٨٧(الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي  : ینظ��ر) ٣(

 ).٥/٢٩٠(المحتار على الدر المختار 
العنای��ة ش��رح  ،)٣/١٠٥(، الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي  )٢٢٦: ص(مختص��ر الق��دوري : ینظ��ر) ٤(

 ).٧/٢٨٤(الھدایة 
 ).١٧٤: ص(معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من األحكام : ینظر) ٥(
 ).٥/٤٢٦(ختار ، رد المحتار على الدر الم)٣٠٣: ص( فتاوى قاضي خان: ینظر) ٦(
 ).٣٠٣: ص( فتاوى قاضي خان: ینظر) ٧(
 ).٣٧٤ -٢/٣٧٢(غمز عیون البصائر : ینظر) ٨(
من علماء الحنفی�ة،   ،العمادي الكردري بن عبد الستار، أبو الوجد، شمس األئمة بن محمد محمد: ھو) ٩(

 في الذب ع�ن اإلم�ام أب�ي حنیف�ة    ) الرد واالنتصار(من كتبھ . ووفاتھ فیھا. الحنفیة، من أھل بخارى
الء س��یر أع��الم الن��ب  : ینظ��ر. ھ��ـ٦٤٢ت��وفي س��نة  . ف��ي فق��ھ الحنفی��ة  ) مختص��ر(وذك��ر مناقب��ھ، و  

 ). ٢/٨٢(الجواھر المضیة  ،)٢٣/١١٢(
 ).٢/٣٩٠(، غمز عیون البصائر )١٩٨: ص(االشباه والنظائر البن نجیم : ینظر) ١٠(
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َوَمْن رده الحاكم في حادثة ال یجوز للحاكم اآلخر أن یقبلھ في تل�ك الحادث�ة   * 
، وإذا وقع القضاء في حادثة بحق مرة ال یس�تمع لتل�ك الحادث�ة وال    )١(وإن اعتقده عدًلا

ما جئ�ُت ألح�ل عق�دة    : (رضي اهللا عنھ )٣(، قال علي)٢(ره ثانًیا وإن أمر السلطان بھغی
  . )٤()عمر عقدة عقدھا

  

ال َوَمْن صار مقضًیا علیھ ال یسمع دعواه بعده فیھ إال أن یب�رھن عل�ى إبط�   * 
القضاء بأن ادعى على آخر داًرا باإلرث وبرھن وقضى لھ، ثم ادع�ى المقض�ي علی�ھ    
الشراء من مورثھ أو ادعى الخارجي الشراء من فالن وب�رھن وقض�ى ل�ھ، ث�م ب�رھن      
المدعى علیھ على شرائھا من فالن، أو من المدعي قبلھ أو قضى علیھ بالدابة فب�رھن  

فیم��ا یتعل��ق بالقض��اء،  ل��ى ق��ول أب��ي یوس��ف ع] ب/٦[، والفت��وى )٥(عل��ى نتاجھ��ا عن��ده
لقاض�ي الم�دعى علی�ھ ف�ي اس�تماع دع�واه، وعلی�ھ الفت�وى، ك�ذا إذا           والعبرة عند محمد

  .)٧)(٦(تنازع الجندي والبلدي
  

والدیون صحیح اتفاقا؛ لعدم الحاج�ة   وكتاب القاضي إلى القاضي في العقار* 
في العقار إلى اإلشارة من المدعي ومن ش�ھوده؛ إذ ھ�و یع�رف بالتحدی�د، وال�دین وم�ا       

  .)٨(یجري مجراه یعرف بالوصف ال باإلشارة

                                                        

 ).٧/٥٤١(، قره عین األخیار )٣/٣٤٨(رد المحتار على الدر المختار : ینظر) ١(
 ).٢/٤٠١(، غمز عیون البصائر )٨/١٦(المحیط البرھاني : ینظر) ٢(
بن أبي طالب بن عبد المطلب الھاشمي القرشي، أبو الحسن، أمیر المؤمنین، رابع الخلف�اء   علي :ھو) ٣(

وص��ھره، وأح��د الش��جعان  الخلف��اء الراش��دین، وأح��د العش��رة المبش��رین بالجن��ة، واب��ن ع��م النب��ي 
د بمك�ة، ورب�ي   ول� . إسالما بعد خدیجة األبطال، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأول الناس

وت�زوج بفاطم�ة الزھ�راء رض�ي اهللا عنھ�ا، ول�ي الخالف�ة بع�د مقت�ل          . ولم یفارقھ في حجر النبي 
 ١٧ھ�ـ، قتل�ھ عب�د ال�رحمن ب�ن ملج�م غیل�ة ف�ي م�ؤامرة، وك�ان ذل�ك ف�ي             ٣٥عثمان ابن عف�ان س�نة   

 ).٤/٤٦٤(، اإلصابة في تمییز الصحابة )٢/٢٢٥(سیر أعالم النبالء : ینظر. ھـ٤٠رمضان سنة 
 ).٧٦برقم  ٨/٣٨٦(، اإلبانة الكبرى البن بطة )١٢٣٧برقم  ٤/١٧٧٨(الشریعة لآلجري ) ٤(
، قره ع�ین األخی�ار   )٧/٢٤٣(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٥٠٩: ص(الفتاوى البزازیة : ینظر) ٥(

)٨/١٥٥.( 
ْلَمَكان اْلَمْحُدود یستوطنھ جماعات َوُیسمى اْلَمَكان اْلَواِسع من ا: نسبة إلى البلد، اْلَبَلد والبلدة البلدي) ٦(

لسان  :ینظر. من یسكن البلد: والمقصود بھ ھنا). ١/٦٨(المعجم الوسیط : ینظر .اَألْرض َبَلدا
 ).٢٢٢: ص(الحكام في معرفة األحكام 

، مجم�ع األنھ�ر   )٢٢٢: ص(لسان الحكام ف�ي معرف�ة األحك�ام     ،)٥٠٥: ص(الفتاوى البزازیة : ینظر) ٧(
 ).٢/١٤١(في شرح ملتقى األبحر 

العنای��ة ش��رح   ،)٣/١٠٥(، الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي   )٥٢١: ص(الفت��اوى البزازی��ة  : ینظ��ر) ٨(
 ). ٢/٩١(، االختیار لتعلیل المختار )٢٨٨ -٧/٢٨٧(الھدایة 
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-٣٤٨٣-  
  
 

  

ال یصح باإلجماع؛  )١(وفي المنقوالت كالعبد اآلبق واألمة والدابة التي ندت* 
آخًرا یصح في جمیع الع�روض والبھ�ائم    ، وقال أبو یوسف)٢(ا إلى اإلشارةللحاجة فیھ

وإن احتیج إلى اإلشارة فیھما للضرورة وھي االبتالء بكثرة اإلباق، وبھ أخذ مشایخنا 
، ویقبل أیًضا في دع�وى النس�ب وف�ي قت�ل الخط�أ أو جراح�ة خط�أ یج�ب         )٣(المتأخرین
  . )٥(وعلیھ الفتوى: )٤(، قال اإلسبیجابيفیھا المال
  
والقاضي المكتوب إلیھ یعمل بالكتاب وال یعمل برسالة الرس�ول، وإن ك�ان   * 

كل منھما بمنزلة الخطاب مشافھة ألن الكتابة وجدت ف�ي مجل�س حكم�ھ، وھ�و إذ ذاك     
، ألن )٦(ه ف�ي مجل�س والیت�ھ مق�ام ش�اھدین     نافذ القول فاكتفي بإخباره حینئٍذ لقیام أخبار

القضاة نواب رسول اهللا وقول المنوب عنھ حجة على االنفراد، فكذا ق�ول نائب�ھ، وأم�ا    
، ول�و ذھ�ب بنفس�ھ    )٧(أداء الرسالة من الرسول فقد وجد في غی�ر مح�ل والی�ة المرس�ل    

ھ�و   إلى بلد القاضي المكتوب إلی�ھ ص�ار كواح�د م�ن الرعای�ا، فل�م یب�ق قول�ھ حج�ة ب�ل          
یكون شھادة فال تقبل، ما لم ینضم إلیھ ش�اھد آخ�ر ف�ال یكتف�ى بإخب�ار الرس�ول، إال أن       

، والص�حیح أن�ھ ال   )٨(یكون ال�ذاھب المخب�ر قاض�ي القض�اة؛ ألن إخب�اره حج�ة ككتاب�ھ       
  .)٩(بأس للقاضي أن یفتي في مجلس القضاء وغیره في المعامالت والدیانات

                                                        

ضت على وجوھھا، وناقة نفرت وذھبت شرودا فم: ند البعیر یند ندودا إذا شرد وذھب، وتنادت) ١(
 .ندد: مادة). ٤٢٠ - ٣/٤١٩(لسان العرب : ینظر. شرود: ندود

العنای��ة ش��رح   ،)٣/١٠٥(، الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي   )٥٢١: ص(الفت��اوى البزازی��ة  : ینظ��ر) ٢(
 ).٢/٩١(، االختیار لتعلیل المختار )٢٨٨ -٧/٢٨٧(الھدایة 

العنای��ة ش��رح   ،)٣/١٠٥(دای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي   ، الھ)٥٢١: ص(الفت��اوى البزازی��ة  : ینظ��ر) ٣(
 ).٢/٩١(، االختیار لتعلیل المختار )٢٨٨ -٧/٢٨٧(الھدایة 

، الس�مرقندي  ب�ن إس�حاق اإلس�بیجابي    ب�ن أحم�د ب�ن محم�د     ب�ن إس�ماعیل ب�ن عل�ي     بن محمد علي: ھو) ٤(
ش�رح مختص�ر الطح�اوي ف�ي ف�روع الفق�ھ الحنف�ي،         .ینعت بش�یخ اإلس�الم   ، فقیھ حنفي)بھاء الدین(

، معجم )١/٣٧٠(الجواھر المضیة : ینظر. ھـ ٥٣٥وفتاوى في الفقھ الحنفي، وتوفي بسمرقند سنة 
 ).٧/١٨٣(المؤلفین 

 ).٢/٩١(، االختیار لتعلیل المختار )٥٢١: ص(الفتاوى البزازیة : ظرین) ٥(
 ).٦٤: ص(الكلیات للكفوي : ینظر) ٦(
 ).٦٤: ص(الكلیات للكفوي  ،)٤/١٩(الفتاوى الولوالجیة : ینظر) ٧(
، الكلی��ات للكف��وي )٢/٤١٣(، درر الحك��ام ش��رح غ��رر األحك��ام )٨/٤٤٦(المح��یط البرھ��اني : ینظ��ر) ٨(

 ).٦٤: ص(
رد المحت�ار عل�ى ال�در المخت�ار      ،)٨/٢٨(، المح�یط البرھ�اني   )١٦/٨٦(المبس�وط للسرخس�ي   : ینظر )٩(

)٥/٣٦٠ .( 
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- ٣٤٨٤-  

 

، وف�ي  )٢(فتي بقولنا حت�ى یعل�م م�ن أی�ن قلن�ا     ال یحل ألحد أن ی: )١(قال اإلمام* 
حّل لھ اإلفتاء، وإن لم یكن مجتھًدا ال ] أ/٧[إذا كان صوابھ أكثر من خطئھ : )٣(المتلقط

، وإن كانت )٤(ال یحل لھ الفتوى إال بطریق الحكایة، فیحكي ما یحفظ من أقوال الفقھاء
، ثم ، ثم بقول أبي یوسفكانت المسألة مختلفة بین أصحابنا یأخذ أوًلا بقول أبي حنیفة

، ث��م بأقاوی��ل المش��ایخ م��ن   ، ث��م بق��ول غی��رھم م��ن أص��حاب أب��ي حنیف��ة     بق��ول محم��د 
إال في المزارعة والمعاملة التفاق  )٦(، والفقیھ إذا لم یكن مجتھًدا یأخذ بقولھما)٥(بعدھم

، وإن )٨(، وفي األقضیة ینبغي أن یأخذ بقول أبي حنیفة)٧(التفاق المعاصرین على ذلك
وإن كان اختالفھم اخ�تالف عص�ر وزم�ان كالقض�اء بظ�اھر العدال�ة، فإن�ھ یأخ�ذ بق�ول          

المفت�ي بالخی�ار   : )١٠(وي، وف�ي ش�رح الطح�ا   )٩(صاحبیھ في زماننا لتغیر أحوال الن�اس 
أن�ھ یأخ�ذ بق�ول    : ، وع�ن اب�ن المب�ارك   )١١(إن شاء أفت�ى بق�ول اإلم�ام أو بق�ول ص�احبیھ     

  .)١٣(، وإن كان مع اإلمام أحد صاحبیھ أخذ بقولھما ال محالة)١٢(اإلمام ال غیر
ن الحك�م بخالف�ھ   إذا قاس القاضي مسألة على مس�ألة َوَحَك�َم فظھ�ر روای�ة أ    *  

فالخصومة للمدعى علیھ یوم القیامة على القاضي؛ ألنھ أثم باالجتھاد، إذ لیس أحد من 
، والقاض�ي ف�ي والیت�ھ بمنزل�ة     )١٤(أھل االجتھاد في زمانن�ا، والم�دعي آث�م بأخ�ذ الم�ال     

، وال ینع��زل القاض��ي م��ا ل��م ی��أت ق��اض آخ��ر ص��یانة للمس��لمین ع��ن تعطی��ل )١٥(اإلم��ام

                                                        

 .اإلمام أبو حنیفة: ھو) ١(
 ).٢١٨: ص(لسان الحكام في معرفة األحكام ) ٢(
 ).٣٦٧ص(الملتقط في الفتاوي الحنفیة : ینظر) ٣(
 ).٢١٨: ص(في معرفة األحكام  ، لسان الحكام)٤٩١: ص(الفتاوى البزازیة : ینظر) ٤(
: ص(، ال�در المخت�ار ش�رح تن�ویر األبص�ار      )٢/١٥٤(مجمع األنھر في ش�رح ملتق�ى األبح�ر    : ینظر) ٥(

 ).٥/٣٦٠(، رد المحتار على الدر المختار )١٥
 ).٥/١٢٥(ن الحقائق حاشیة الشلبي على تبیی: ینظر. ومحمد بن الحسن الصاحبان؛ أبو یوسف: أي) ٦(
مجمع األنھر في شرح ملتق�ى   ،)٥/١٢٥(حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ٧(

 ).١/٥٠٧(مجموعة رسائل ابن عابدین  ،)٢/١٥٤(األبحر 
 ).٥/١٢٥(كنز الدقائق ، حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق شرح )١/٩( فتاوى قاضي خان :ینظر) ٨(
  ).٢/١٥٤(مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر : ینظر) ٩(
ول�م  . الجص�اص، وش�رح األس�بیجابي    شرح أبي بك�ر ال�رازي  : لمختصر الطحاوي عدة شروح منھا) ١٠(

 .أقف علیھ في المطبوع من شرح الجصاص
 ).١/٥٠٧(، مجموعة رسائل ابن عابدین )٤٩٢ص(الفتاوى البزازیة  :رینظ) ١١(
لس�ان الحك�ام ف�ي معرف�ة األحك�ام       )١/٩( ، فت�اوى قاض�ي خ�ان   )٤٩٢ص(الفت�اوى البزازی�ة   : ینظر) ١٢(

 ).١١: ص(
 ).١/٥٠٧(ن ، مجموعة رسائل ابن عابدی)١١٠: ص(لسان الحكام في معرفة األحكام  :ینظر) ١٣(
 ).٥/٤١٨(، رد المحتار على الدر المختار )٢٢٦: ص(لسان الحكام في معرفة األحكام : ینظر) ١٤(
 ).٦/٤٣٢(، رد المحتار على الدر المختار )٨/٢٣٩(البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ١٥(
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لم یعرف عزلھ بش�رط كوص�ول الكت�اب ونح�وه، وإن ك�ان معلًق�ا ال        قضایاھم، ھذا إذا
: فاتبع�ھ رج�ل فق�ال   ، )١(ینعزل ما ل�م یص�ل إلی�ھ الكت�اب، وإن وص�ل إلی�ھ الخب�ر ع�زل        

ك�ان مص�دًقا؛ ألن قول�ھ ف�ي ح�ال      ) أخذُت منك ودفعتھ إلى فالن قضیت بھ ل�ھ علی�ك   (
 الض��مان ع��ن ق��ول القاض��ي ف��ي دف��ع    ] ب/٧[قض��ائھ حج��ة ودفع��ھ ص��حیح، ف��القول     

  )٢(تفسیره
س��ألتھ  )٥(وك��ان م��ن زھ��اد بل��خ )٤(روي أن عل��ي ب��ن ی��ونس: )٣(ف��ي الظھیری��ة 

  .أعیدي الوضوء: امرأة عن القيء وجدتھ في حلقھا ھل یفسد الوضوء فقال لھا
وك��ذا . وال یص��ح تعلی��ق تقلی��د القض��اء واإلم��ارة بالش��رط كتعلی��ق الوكال��ة      • 

  .)٦(ضافة إلى وقت معلوم في المستقبل كما في الخانیةاإل
ك�ان  ) أخ�ذُت من�ك ودفعت�ھ إل�ى ف�الن قض�یت ب�ھ ل�ھ علی�ك         : (فاتبعھ رجل فقال

ق�ول القاض�ي   ] ب/٧[مصدًقا؛ ألن قولھ في حال قضائھ حج�ة ودفع�ھ ص�حیح، ف�القول     
 ال یص�ح قض�اء القاض�ي ف�ي     :)٨(، وفي ذخی�رة الفت�اوى  )٧(في دفع الضمان عن تفسیره

دار الحرب ألح�د وال یقض�ي ف�ي دار اإلس�الم بأحك�ام ج�رت أس�بابھا ف�ي دار الح�رب          
  .)٩(كالقتل والغصب والمداینة

وال یبع�ث الیھ��ود إل��ى الكنیس�ة وال النص��ارى إل��ى البیع�ة وال المج��وس إل��ى    * 
، )١٠(بی��ت الن��ار لیس��تحلف ھن��اك؛ ألن ف��ي ذل��ك تعظیًم��ا لبی��وتھم وھ��ذا ال یج��وز عن��دنا  

، )١٢(، وھ��و بك��ل مك��ان  )١١(ص��م ج��از ألن األرض كلھ��ا هللا جمیًع��ا   وحیثم��ا حل��ف الخ 

                                                        

 ).٦/٢٨٢(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٤٩٤: ص(الفتاوى البزازیة : ینظر) ١(
 ).٣٢: ص(معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من األحكام : ینظر) ٢(
حق�ق أج�زاء من�ھ ف�ي     . البخ�اري  ب�ن أحم�د ب�ن عم�ر     محمد الفتاوى الظھیریة، لظھیر الدین أبو عمر: یقصد بھ) ٣(

 . ة الملك سعود وجامعة جدةرسائل علمیة بجامع
الجواھر المضیة في طبق�ات  : ینظر. بن یونس البلخي أحد زھاد بلخ كانت إلیھ الفتوى في وقتھ ببلخ علي: ھو) ٤(

 ).٢/١٤(، كتائب أعالم األخیار )١/٣٨٢(الحنفیة 
)

٥
وھ�ي م�ن   . حت في أی�ام ع�ـثمان ب�ـن عف�ـان رض�ي اهللا عن�ھ      مدینة مشھورة بخراسان بینھا وبین ترمذ اثنا عشر فرسخا، فت) 

 ).١/٢٧٩(معجـم البلـدان : ینظر. إن أول من بناھا الملك ُلھراسـف: أجمل مدن خراسان، وقیل
 )٢/١٥١(مجمع األنھر في ش�رح ملتق�ى األبح�ر    : وینظر ).٢٨٧: ص(الفتاوى الخانیة =  فتاوى قاضي خان) ٦(

 ).١/٣٨٢(والجواھر المضیة في طبقات الحنفیة 
 ).٣٢: ص(معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من األحكام : ینظر) ٧(
لبرھ��ان ال��دین ب��ن م��ازة ) ذخی��رة الفت��اوى ف��ي الفق��ھ عل��ى الم��ذھب الحنف��ي: (ال��ذخیرة البرھانی��ة، وتس��مى: ھ��ي) ٨(

 . المرغیناني
 ).٧/٣١٥(المحیط البرھاني  ،)٤/١٧٥(الذخیرة البرھانیة  :ینظر) ٩(
 ).١٨٠: ص(روضة القضاة وطریق النجاة : ینظر) ١٠(
 ).٤/٣٠٢(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ١١(
ھذا اللفظ من األلفاظ المجملة التي یستفصل في معناھا، فإن قصد بھا أن اهللا بذات�ھ ف�ي ك�ل مك�ان فھ�ذا باط�ل       ) ١٢(

ُحلولیھ، وإن قصد بھا إثب�ات معی�ة اهللا لعب�ادة ب�العلم والسَّ�مع والبص�ر       مخالف للمنقول والمعقول وھو قول ال
 ).١/٤٠٣(شرح العقیدة الواسطیة البن عثیمین : ینظر. والقدرة والسلطان ونحو ذلك فھذا صحیح
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والحلف باهللا ال بالطالق والعتاق، ف�إن أل�ح الخص�م ج�از أن یحل�ف بھم�ا، وإن نك�ل ال        
، وال والی�ة لقاض�ي العس�كر    )١(یقضى علیھ بالنكول؛ ألنھ نكل عن المنھي عنھ ش�رًعا 

  .)٢(على غیر الجندي ومحترف سوق العسكر جندي
  

ضي یستحق الكفایة من بیت المال في یوم البطالة في األصح كما في والقا*  
ویجوز لھ أخذ األجرة على كتبة المحاضر والسجالت وغیرھا من الوثائق  )٤)(٣(المنیة

ال بأس للمفت�ي أن یأخ�ذ ش�یًئا عل�ى كت�اب      : الوثائق بمقدار أجر المثل، وعلى ھذا قالوا
ل والق�ال وص�یانة لم�اء الوج�ھ     جراء الفتوى، والكف عن ذل�ك أول�ى احت�راًزا ع�ن القی�     

  .)٥(عن االبتذال
القض���اء یج���وز تخصیص���ھ وتقیی���ده بالزم���ان والمك���ان، واس���تثناه بع���ض       * 

فال یص�یر قاض�ًیا ف�ي المس�تثنى ألن القض�اء نیاب�ة        )٧)(٦(الخصومات كما في الخالصة
  .)٩)(٨(فال یجوز إال بما أناب، كذا في مھمات المفتي

رعي لشخص ولھ بضائع ومال ظاھر ومت�اع  ولو أن رجًلا مسجوًنا بدین ش* 
فشرع یتصرف فیھا بالھبة والوقف والبیع واألكل حتى یعود فقیًرا ویح�رم رب ال�دین   

ویبی��ع علی��ھ أموال��ھ   )١٠(مال��ھ، فللقاض��ي أن یقض��ي ف��ي ھ��ذه المس��ألة بق��ول الص��احبین  
ویقضي بھا دینھ جبًرا علیھ وإن لم ی�رض، ول�و أن یحج�ر علی�ھ م�ن ھ�ذه التص�رفات        

  .)١١(ا قضى بھ نفذفإذ

                                                        

 ).٢/٢٥٩(، مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر )٤/٣٠١(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق : ینظر) ١(

 ).٢٢٢: ص(، لسان الحكام في معرفة األحكام )٨/٢٨٨(یط البرھاني المح: ینظر) ٢(
 .منیة المفتي، لیوسف بن أبي سعید بن أحمد السجستاني: یقصد بھ) ٣(
 ).٤/٣٧٢(، رد المحتار على الدر المختار )٨١: ص(األشباه والنظائر البن نجیم : ینظر) ٤(
 ).٢١٩: ص(لسان الحكام في معرفة األحكام : ینظر) ٥(
حق�ق ف�ي رس�ائل    . خالصة الفتاوى لإلمام افتخار الدین ط�اھر ب�ن أحم�د البخ�اري الحنف�ي     : یقصد بھا) ٦(

 .علمیة بالجامعة اإلسالمیة بغداد
 ).٢/٣٧١(، غمز عیون البصائر )١٩٤: ص(األشباه والنظائر البن نجیم : ینظر) ٧(
 .لیمان المعروف بابن كمال باشامھمات المفتي في فروع الحنفیة، شمس الدین أحمد بن س: یقصد بھ) ٨(

 ).٣/٣١٥(، الفتاوى الھندیة )١٣: ص(، معین الحكام )٨/١٦(المحیط البرھاني : ینظر) ٩(
البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز ال�دقائق      : ینظ�ر  .ومحم�د ب�ن الحس�ن الش�یباني     أب�و یوس�ف  : الصاحبان ھما) ١٠(

 ).٢/٢٤٨(لمختار ، رد المحتار على الدر ا)١/٣٩(
أن�ھ ال یج�وز للقاض�ي أن یبی�ع مال�ھ إال       وع�ن أب�ي حنیف�ة   ). ١٦٠: ص(فتاوى ق�ارئ الھدای�ة   : ینظر) ١١(

 ).٢/٣٧٤(جامع الرموز : ینظر. برضاه
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 الخاتمة 

وال یسعني في ھذا المقام إال أن أحمد اهللا سبحانھ وتعالى وأشكره على نعمھ وآالئھ التي 

.ال تعد وال تحصى، ومن نعمھ عليَّ أن قد أعانني على إتمام ھذا العمل  

.والحمد هللا اوًال وآخرًا، وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین  
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  فھرس األحادیث واآلثار
  

  رقم الصفحة  الحدیث أو األثر
  

  ٣٤٧٣  .....................................  )الحرام ال یحرم الحالل(

  ٣٤٧٦  ..........  )أما بعد، فإن القضاء فریضة محكمة وسنة متبعة(

  ٣٤٨٢  ............................  )عمر ما جئت ألحل عقدة عقدھا(

  ٣٤٧٧  .....................  )من قلد القضاء فكأنما ذبح بغیر سكین(

  فھرس األعالم

  فحةرقم الص  العلم
  

  ٣٤٨٦،  ٣٤٧٩  ....................................................  ابن الشحنة

  ٣٤٦٤  ...............................................................  ابن عباس

  ٣٤٧٩  ...............................................................  ابن وھبان

  ، ٣٤٧٣، ٣٤٧١، ٣٤٧٠، ٣٤٦٨، ٣٤٧٦، ٣٤٦٤ ،٣٤٦٣، ٣٤٥٧أبو حنیفة

٣٤٨٦، ٣٤٨٤، ٣٤٨١، ٣٤٧٤ .  

  ٣٤٦٤  .......................................................  أبو سعید الخدري

  ٣٤٧٦  ....................................................  أبو موسى األشعري

، ٣٤٨٣، ٣٤٨٢ ،٣٤٧٣، ٣٤٦٨،٣٤٧٢، ٣٤٦٧، ٣٤٦٣، ٣٤٦٢أبو یوسف
٣٤٨٦، ٣٤٨٤   

  ٣٤٨٤، ٣٤٨٤  .....................................................  سبیجابياإل

  ٣٤٧٢، ٣٤٧٠  .....................................................  األوزجندي

  ٣٤٧٣، ٣٤٧٠، ٣٤٦٥  .............................................  الخصاف

  ٣٤٧١،٣٤٨٤  ..........................................................  الرازي

  ٣٤٧٨  ..............................................................  رشید الدین
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  ٣٤٦٨  .....................................................................زفر 

  ٣٤٧٢، ٣٤٦٨، ٣٤٦٥، ٣٤٦٢  ...............................................  الشافعي

  ٣٤٨١، ٣٤٧٢  ..............................................................شمس األئمة

  ٣٤٨٤، ٣٤٧٠  .......................................................  عبداهللا بن المبارك

  ٣٤٧١، ٣٤٦٤  .............................................................  العالمة قاسم

  ٣٤٨٢  .................................................................  علي بن أبي طالب

  ٣٤٨٥  .....................................................................  علي بن یونس

  ،٣٤٧٢، ٣٤٦٥، ٣٤٦٤، ٣٤٦٣ .........................  .........................  رعم

 ٣٤٨٥، ٣٤٨٢، ٣٤٨٠ ،٣٤٧٩، ٣٤٧٦، ٣٤٧٣.  

  ٣٤٨٥، ٣٤٨٤، ٣٤٨١، ٣٤٧٧، ٣٤٧٠  ...................................  قاضي خان

  ٣٤٨١  ...........................................................................  الكردري

  ٣٤٧١  ..............................................................  كمال الدین بن الھمام

 ٣٤٨٦، ٣٤٧١، ٣٤٦٢...........................................  محمد بن الحسن

  فھرس المصطلحات والكلمات الغریبة

  ٣٤٨٢  .............................................................................  البلدي

  ٣٤٦٦  ...............................................................................  الُعّنة

  ٣٤٧٢  .............................................................................  ِعنِّیَناْل

  ٣٤٥٥................. .............................................................القضاء

  ٣٤٨٣  ...............................................................................  ندت
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  فھرس المصادر والمراجع
م��دان ب��ن ح ب��ن محم��د  أب��و عب��د اهللا عبی��د اهللا ب��ن محم��د  : اإلبان��ة الكب��رى، المؤل��ف )١

رض�ا معط�ي،   : ، المحق�ق )ھ�ـ ٣٨٧: المتوفى(الُعْكَبري المعروف بابن َبطَّة العكبري 
وعثم��ان األثی��وبي، ویوس��ف الواب��ل، والولی��د ب��ن س��یف النص��ر، وحم��د الت��ویجري،    

  .ھـ ١٤١٨الثانیة، : الطبعة. دار الرایة للنشر والتوزیع، الریاض: الناشر
 بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، عبد اهللا: االختیار لتعلیل المختار، المؤلف)٢

الشیخ محمود أب�و  : ، علیھا تعلیقات)ھـ٦٨٣: المتوفى(مجد الدین أبو الفضل الحنفي 
  .م ١٩٣٧ -ھـ  ١٣٥٦: القاھرة، تاریخ النشر –مطبعة الحلبي : دقیقة، الناشر

ناصر ال�دین األلب�اني    محمد: إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، المؤلف)٣
 –المكت���ب اإلس���المي : زھی���ر الش���اویش، الناش���ر: ، إش���راف)ھ���ـ١٤٢٠: المت���وفى(

  .م١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥الثانیة : بیروت، الطبعة
زین الدین بن إبراھیم بن : النُّْعَماِن، المؤلف األشباه والنظائر َعَلى َمْذَھِب أبي حنیفة)٤

، وض�ع حواش�یھ وخ�رج    )ھ�ـ ٩٧٠: المت�وفى (، المعروف بابن نج�یم المص�ري   مدمح
لبن��ان،   –دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت   : الش��یخ زكری��ا عمی��رات، الناش��ر   : أحادیث��ھ
  .م١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩األولى، : الطبعة

ب�ن أحم�د    بن محمد أبو الفضل أحمد بن علي: اإلصابة في تمییز الصحابة، المؤلف)٥
ع�ادل أحم�د عب�د الموج�ود وعل�ى      : ، تحقی�ق )ھ�ـ ٨٥٢: المت�وفى (بن حجر العسقالني 

  .ھـ ١٤١٥األولى، : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة: معوض، الناشر محمد
ب�ن ف�ارس، الزركل�ي     ب�ن عل�ي   حم�ود ب�ن محم�د   خی�ر ال�دین ب�ن م   : األعالم، المؤلف)٦

 -الخامسة عشر : دار العلم للمالیین، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٣٩٦: المتوفى(الدمشقي 
  .م٢٠٠٢مایو / أیار 

ب�د اهللا  قاس�م ب�ن ع  : أنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقھ�اء، المؤل�ف  )٧
یحی�ى حس�ن م�راد،    : ، المحق�ق )ھ�ـ ٩٧٨: ت(القونوي الرومي الحنف�ي   بن أمیر علي

  .ھـ١٤٢٤-م٢٠٠٤: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر
، زی��ن ال��دین ب��ن إب��راھیم ب��ن محم��د    : البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق، المؤل��ف    )٨

تكمل�ة البح�ر الرائ�ق    : ، وفي آخره)ھـ٩٧٠: المتوفى(ن نجیم المصري المعروف باب
: ، وبالحاشیة)ھـ ١١٣٨ت بعد (الطوري الحنفي القادري  لمحمد بن حسین بن علي

ب�دون   -الثانی�ة  : دار الكت�اب اإلس�المي، الطبع�ة   : منحة الخالق الب�ن عاب�دین، الناش�ر   
  .تاریخ

ع�الء ال�دین، أب�و بك�ر ب�ن مس�عود ب�ن        : ي ترتیب الش�رائع، المؤل�ف  بدائع الصنائع ف)٩
: دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة : ، الناش��ر)ھ��ـ٥٨٧: المت��وفى(أحم��د الكاس��اني الحنف��ي  

 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، 
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محمود بن أحمد بن موس�ى ب�ن أحم�د ب�ن      أبو محمد: البنایة شرح الھدایة، المؤلف)١٠
 -دار الكتب العلمیة : ، الناشر)ھـ٨٥٥: ت(سین الغیتابى الحنفي بدر الدین العیني ح

  .م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠األولى، : بیروت، لبنان، الطبعة
ب�ن   عثم�ان ب�ن عل�ي   : تبیین الحقائق ش�رح كن�ز ال�دقائق وحاش�یة الشِّ�ْلِبيِّ، المؤل�ف      )١١

ش�ھاب ال�دین   : ، الحاش�یة )ھـ ٧٤٣: ت(الحنفي  محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي
، )ھ�ـ  ١٠٢١: ت(بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن ی�ونس الشِّ�ْلِبيُّ    أحمد بن محمد

  .ھـ ١٣١٣األولى، : بوالق، القاھرة، الطبعة -المطبعة الكبرى األمیریة : الناشر
ابن قطلوبغا الحنف�ي المص�ري،    تصحیح والترجیح على مختصر القدوري، لقاسم)١٢

 -ض�یاء ی�ونس، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت      : خلیل المیس، دراس�ة وتحقی�ق  : قدم لھ
  .م١٩٧١لبنان، 

 ب�ن محم�د   ب�ن محم�د   أبو عب�د اهللا، ش�مس ال�دین محم�د    : التقریر والتحبیر، المؤلف)١٣
دار : ، الناش�ر )ھ�ـ ٨٧٩: ت(المعروف بابن أمیر حاج ویقال لھ ابن الموق�ت الحنف�ي   

  .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الثانیة، : الكتب العلمیة، الطبعة
أمین بن محمود البخاري المعروف ب�أمیر بادش�اه    محمد: تیسیر التحریر، المؤلف)١٤

 -ھ�ـ   ١٣٥١مص�طفى الب�ابي اْلحَلِب�ي، مص�ر،     : ، الناشر)ھـ ٩٧٢: المتوفى(الحنفي 
  . م ١٩٣٢

ب��ن عیس��ى ب��ن َس��ْورة ب��ن موس��ى ب��ن الض��حاك،  محم��د: ج��امع الترم��ذي، المؤل��ف)١٥
) ٢، ١ج�ـ  (ش�اكر   أحم�د محم�د  : ، تحقیق وتعلی�ق )ھـ٢٧٩: ت(الترمذي، أبو عیسى 

ش�ركة  : ، الناش�ر )٥، ٤جـ (وإبراھیم عطوة عوض ) ٣جـ (فؤاد عبد الباقي ومحمد 
 -ھ��ـ  ١٣٩٥الثانی��ة، : مص��ر، الطبع��ة  –مكتب��ة ومطبع��ة مص��طفى الب��ابي الحلب��ي     

  .م ١٩٧٥
 شمس الدین محم�د : جامع الرموز شرح مختصر الوقایة المسمى بالنقایة، المؤلف)١٦

كبیر الدین أحمد، دار النشر، مطبع مظھر العجایب، : المحقق الخراساتي القھستاني،
  .م١٨٥٨ -ھـ ١٢٧٤األولى، : الھند، الطبعة

جامع الفصولین ف�ي الف�روع، لمحم�ود ب�ن إس�رائیل ب�ن عب�د العزی�ز، ب�در ال�دین،           )١٧
المطبع��ة األزھری��ة،  : ، الناش��ر)ھ��ـ ٨٢٣ت (الش��ھیر ب��ابن قاض��ي س��ماونھ الحنف��ي   

  .ه١٣٠٠مصر، 
ب�ن نص�ر اهللا    عبد القادر ب�ن محم�د  : مضیة في طبقات الحنفیة، المؤلفالجواھر ال)١٨

 می�ر محم�د  : ، الناش�ر )ھ�ـ ٧٧٥: المت�وفى (، محی�ي ال�دین الحنف�ي    القرشي، أب�و محم�د  
  .كراتشي الجوھرة النیرة -كتب خانھ 

ب�ن   ب�ن عل�ي   محم�د : ر شرح تن�ویر األبص�ار وج�امع البح�ار، المؤل�ف     الدر المختا)١٩
، )ھ��ـ١٠٨٨: المت��وفى(الِحْص��ني المع��روف بع��الء ال��دین الحص��كفي الحنف��ي    محم��د

األول��ى، : لمی��ة، الطبع��ةدار الكت��ب الع: عب��د الم��نعم خلی��ل إب��راھیم، الناش��ر : المحق��ق
 .م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣
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الدرة الغراء في نصحیة السالطین والقض�اة واألم�راء، لمحم�ود ب�ن اس�ماعیل ب�ن       )٢٠
  .م١٩٩٦ -ه ١٤١٧ابراھیم، خیربیتي، مكتبة نزار مصطفى الباز، الریاض، 

الشھیر بمال  بن فرامرز بن علي محمد: درر الحكام شرح غرر األحكام، المؤلف)٢١
دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة،  : ، الناش��ر)ھ��ـ٨٨٥: ت(خس��رو  -أو م��نال أو الم��ولى   -

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة
لبرھ�ان  ) ذخیرة الفتاوى في الفقھ على المذھب الحنفي(الذخیرة البرھانیة وتسمى )٢٢

مرغیناني، دار الكتب العلمیة، بیروت الدین أبي المعالي محمود بن أحمد بن مازة ال
  .م٢٠١٩لبنان،  -
بن عبد  أمین بن عمر ابن عابدین، محمد: رد المحتار على الدر المختار، المؤلف)٢٣

بی�روت،  -دار الفك�ر : ، الناش�ر )ھ�ـ ١٢٥٢: المت�وفى (العزیز عابدین الدمشقي الحنف�ي  
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : الطبعة

، المعروف بابن نجیم المصري رسائل ابن نجیم، لزین الدین بن إبراھیم بن محمد)٢٤
 -خلی��ل الم��یس، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت   : ، حقق��ھ وق��دم ل��ھ )ھ��ـ٩٧٠: المت��وفى(

  .م١٩٨٠لبنان، 
 دین، لعل��ي ب��ن محم��د  روض��ة القض��اة وطری��ق النج��اة الن��اظم للش��رع والمق��یم لل��     )٢٥

أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمی�ة، بی�روت   : الرحبي السمناني، تحقیق ودراسة
  .لبنان –
ب��ن یزی��د القزوین��ي،    اب��ن ماج��ة أب��و عب��د اهللا محم��د    : س��نن اب��ن ماج��ھ، المؤل��ف   )٢٦
دار إحی��اء الكت��ب  : ف��ؤاد عب��د الب��اقي، الناش��ر    محم��د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٢٧٣: المت��وفى(

  .فیصل عیسى البابي الحلبي -العربیة 
أب�و داود س�لیمان ب�ن األش�عث ب�ن إس�حاق ب�ن بش�یر ب�ن          : سنن أبي داود، المؤل�ف )٢٧

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

بن أحمد بن مھدي بن مسعود  بن عمر أبو الحسن علي: سنن الدارقطني، المؤلف)٢٨
، حقق�ھ وض�بط نص�ھ    )ھ�ـ ٣٨٥: المت�وفى (بن النعمان بن دین�ار البغ�دادي ال�دارقطني    

ش��عیب األرن��اؤوط، حس��ن عب��د الم��نعم ش��لبي، عب��د اللطی��ف ح��رز اهللا، : علی��ھ وعل��ق
ھـ  ١٤٢٤األولى، : لبنان، الطبعة –مؤسسة الرسالة، بیروت : أحمد برھوم، الناشر

  .م ٢٠٠٤ -
ب��ن موس��ى الُخْس��َرْوِجردي  أحم��د ب��ن الحس��ین ب��ن عل��ي : الس��نن الكب��رى، المؤل��ف)٢٩

عب�د الق�ادر عط�ا،     محم�د : ، المحق�ق )ھـ٤٥٨: المتوفى(بكر البیھقي  الخراساني، أبو
  . م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤الثالثة، : لبنات، الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

عثمان بن بن أحمد بن  شمس الدین أبو عبد اهللا محمد: سیر أعالم النبالء، المؤلف)٣٠
مجموعة م�ن المحقق�ین بإش�راف الش�یخ     : ، المحقق)ھـ٧٤٨: المتوفى(َقاْیماز الذھبي 

  .م ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: شعیب األرناؤوط، الناشر
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السرخسي  بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة محمد: شرح السیر الكبیر، المؤلف)٣١
  .م١٩٧١: الشركة الشرقیة لإلعالنات، تاریخ النشر: ، الناشر)ھـ٤٨٣: المتوفى(
: المت�وفى (العثیم�ین   ب�ن ص�الح ب�ن محم�د     محم�د : شرح العقیدة الواسطیة، المؤلف)٣٢

دار اب��ن : عد ب��ن ف��واز الص��میل، الناش��رس��: ، خ��رج أحادیث��ھ واعتن��ى ب��ھ)ھ��ـ ١٤٢١
  .ھـ ١٤٢١السادسة، : الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة

الجص��اص  أب��و بك��ر ال��رازي أحم��د ب��ن عل��ي: ش�رح مختص��ر الطح��اوي، المؤل��ف )٣٣
س�ائد  . د. أ - عص�مت اهللا عنای�ت اهللا محم�د   . د :، المحقق)ھـ٣٧٠: المتوفى(الحنفي 
حس�ن فالت�ة، أع�د الكت�اب للطباع�ة       د زین�ب محم�د   -عبی�د اهللا خ�ان   د محمد -بكداش 

ودار  -دار البش���ائر اإلس���المیة  : س���ائد بك���داش، الناش���ر  . د. أ: وراجع���ھ وص���ححھ 
  . م٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١األولى، : السراج، الطبعة

ب��ن الحس��ین ب��ن عب��د اهللا اآلُج��رِّيُّ البغ��دادي     أب��و بك��ر محم��د : الش��ریعة، المؤل��ف )٣٤
: بن سلیمان الدمیجي، الناشر الدكتور عبد اهللا بن عمر: ، المحقق)ھـ٣٦٠: المتوفى(

  . م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠الثانیة، : السعودیة، الطبعة/ الریاض  -طن دار الو
أب��و نص��ر إس��ماعیل ب��ن حم��اد   : الص��حاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة، المؤل��ف   )٣٥

: أحم�د عب�د الغف�ور عط�ار، الناش�ر     : ، تحقی�ق )ھ�ـ ٣٩٣: المتوفى(الجوھري الفارابي 
  .م ١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧الرابعة، : بیروت، الطبعة –دار العلم للمالیین 

ناص�ر ال�دین،    أبو عبد ال�رحمن محم�د  : صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ، المؤلف)٣٦
: ، الناشر)ھـ١٤٢٠: المتوفى(بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 

  .المكتب اإلسالمي
التمیم�ي   تق�ي ال�دین ب�ن عب�د الق�ادر     : الطبقات الس�نیة ف�ي ت�راجم الحنفی�ة، المؤل�ف     )٣٧

  . بدون بیانات) ھـ١٠١٠: المتوفى(الداري الغزي 
بن محمود، أكمل الدین أبو عبد اهللا  بن محمد محمد: العنایة شرح الھدایة، المؤلف)٣٨

 ،)ھ�ـ ٧٨٦: المتوفى(ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 
  .دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ: الناشر

مك�ي،   أحم�د ب�ن محم�د   : غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر، المؤل�ف )٣٩
: ، الناش�ر )ھ�ـ ١٠٩٨: المت�وفى (أبو العباس، شھاب ال�دین الحس�یني الحم�وي الحنف�ي     

  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة
، )النعمان الجامع الوجیز في مذھب اإلمام األعظم أبي حنیفة(الفتاوى البزازیة أو )٤٠

س�الم مص�طفى   : ب�ن ش�ھاب الك�ردي البریقین�ي الب�زازي، اعتن�ى ب�ھ        لمحمد بن محمد
 .م٢٠٠٩لبنان،  -البدري، دار الكتب العلمیة، بیروت 

دار : لجن��ة علم��اء برئاس��ة نظ��ام ال��دین البلخ��ي، الناش��ر: الفت��اوى الھندی��ة، المؤل��ف)٤١
  .ھـ ١٣١٠الثانیة، : الفكر، الطبعة

الول��والجي، حقق��ھ  الفت��اوى الولوالجی��ة، لظھی��ر ال��دین عب��د الرش��ید ب��ن أب��ي حنیف��ة  )٤٢
یس، دار الكت��ب العلمی��ة، خلی��ل الم��: مق��داد ب��ن موس��ى فری��وي، قرظ��ھ : وعل��ق علی��ھ

  .بیروت
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: بن فارس الكناني الحنفي، جمع بن علي فتاوى قارئ الھدایة، لسراج الدین عمر)٤٣
س�عید لقم�ان الموص�لي، دار الكت�ب     : كمال الدین ابن الھمام الحنفي، دراس�ة وتحقی�ق  

  .م٢٠١٢لبنان،  -العلمیة، بیروت 
النعم�ان، لفخ�ر ال�دین أب�ي      في مذھب اإلمام األعظم أبي حنیفة فتاوى قاضي خان)٤٤

: الفرغاني، اعتنى بھ بقاضیخان األوزجندي: المحاسن الحسن بن منصور المعروف
  لبنان،  -ر الكتب العلمیة، بیروت سالم مصطفى البدري، دا

بن عب�د الواح�د السیواس�ي المع�روف ب�ابن       كمال الدین محمد: فتح القدیر، المؤلف)٤٥
  .دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ: ، الناشر)ھـ٨٦١: ت(الھمام 

، »الدر المختار شرح تنویر األبص�ار « قره عین األخیار لتكملة رد المحتار علي)٤٦
بن عبد  بن عمر) أمین المعروف بابن عابدین محمد(بن  عالء الدین محمد: المؤلف

دار الفك��ر للطباع���ة  : ، الناش���ر)ھ��ـ ١٣٠٦: ت(العزی��ز عاب���دین الحس��یني الدمش���قي   
  .لبنان –شر والتوزیع، بیروت والن

أی��وب ب��ن موس��ى  : الكلی��ات معج��م ف��ي المص��طلحات والف��روق اللغوی��ة، المؤل��ف   )٤٧
ع�دنان  : ، المحق�ق )ھ�ـ ١٠٩٤: المت�وفى (الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

  المصري محمد -درویش 
ن أحم��د ب��ن محم��ود ح��افظ ال��دین  أب��و البرك��ات عب��د اهللا ب�� : كن��ز ال��دقائق، المؤل��ف)٤٨

دار البش���ائر : س���ائد بك���داش، الناش���ر . د. أ: ، المحق���ق)ھ���ـ٧١٠: المت���وفى(النس���في 
  .م٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢األولى، : اإلسالمیة، دار السراج، الطبعة

الآللئ المصنوعة في الروایات المرجوعة التي رجع عنھا األئم�ة الثالث�ة، لمحم�د    )٤٩
سعید أن�ور المظ�اھري    المفتي محمد: وتخریج مھدي حسن الشاه جھانفوري، تحقیق
  .ھـ١٤٣٨لبنان،  -الھندي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

عب��د الغن��ي ب��ن طال��ب ب��ن حم��ادة ب��ن إب��راھیم : اللب�اب ف��ي ش��رح الكت��اب، المؤل��ف )٥٠
، حققھ، وفص�لھ، وض�بطھ، وعل�ق    )ھـ١٢٩٨: ت(الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي 

  .لبنان –المكتبة العلمیة، بیروت : محیي الدین عبد الحمید، الناشر محمد: اشیھحو
، أب�و الولی�د،   ب�ن محم�د   أحمد ب�ن محم�د  : لسان الحكام في معرفة األحكام، المؤلف)٥١

 –البابي الحلبي : ، الناشر)ھـ٨٨٢: ت(الثقفي الحلبي الحلبي  لسان الدین ابن الشحنة
  .م١٩٧٣ –ھـ ١٣٩٣الثانیة، : القاھرة، الطبعة

ب�ن مك�رم ب�ن عل�ى، أب�و الفض�ل، جم�ال ال�دین اب�ن           محم�د : لسان العرب، المؤل�ف )٥٢
 –دار ص���ادر : ، الناش���ر)ھ���ـ٧١١: ت(منظ���ور األنص���اري الرویفع���ي اإلفریق���ي    

  .ھـ ١٤١٤الثالثة، : بیروت، الطبعة
: ت(السرخس�ي   ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي س�ھل ش�مس األئم�ة        محم�د : المبسوط، المؤل�ف )٥٣

  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤: بیروت، تاریخ النشر –دار المعرفة : ، الناشر)ھـ٤٨٣



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني اإل م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٣٤٩٥ -  
 

  

لجن�ة مكون�ة م�ن ع�دة علم�اء وفقھ�اء ف�ي الخالف�ة         : م العدلیة، المؤل�ف مجلة األحكا)٥٤
، كارخانھ تجارِت كتب، آرام نور محمد: نجیب ھواویني، الناشر: العثمانیة، المحقق

  .باغ، كراتشي
بن س�لیمان   عبد الرحمن بن محمد: مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر، المؤلف)٥٥

دار إحی�اء  : ، الناش�ر )ھ�ـ ١٠٧٨: المتوفى(المدعو بشیخي زاده، یعرف بداماد أفندي 
  . التراث العربي، بدون طبعة وبدون تاریخ

ب�ن عب�د العزی�ز اب�ن عاب�دین،       مجموعة رسائل ابن عابدین، لمحمد أمین بن عمر)٥٦
  .م٢٠١٤لبنان،  -العزازي، دار الكتب العلمیة، بیروت  محمد: تحقیق

: رضي اهللا عنھ، المؤلف المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة)٥٧
البخاري  بن َماَزَة أبو المعالي برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر

دار الكت��ب : عب��د الك��ریم س��امي الجن��دي، الناش��ر   : ، المحق��ق)ھ��ـ٦١٦: ت(الحنف��ي 
  .م ٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٤األولى، : لبنان، الطبعة –العلمیة، بیروت 

الحنف�ي   ب�ن محم�د   المحیط الرضوي في فروع الفقھ الحنفي، لرض�ي ال�دین محم�د   )٥٨
بیضون، دار الكتب العلمی�ة،   علي عبدالحفیظ محمد: سرخسي، ضبطھ واعتنبى بھال

  .م٢٠٢١لبنان،  -بیروت 
ب�ن أحم�د ب�ن جعف�ر      أحمد ب�ن محم�د  : مختصر القدوري في الفقھ الحنفي، المؤلف)٥٩

عویضة،  محمد كامل محمد: ، المحقق)ھـ٤٢٨: ت(القدوري بن حمدان أبو الحسین 
  .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر

ن ب�ن عب�د اهللا ب�    أب�و عب�د اهللا الح�اكم محم�د    : المستدرك على الص�حیحین، المؤل�ف  )٦٠
مصطفى عب�د الق�ادر   : ، تحقیق)ھـ٤٠٥: ت(النیسابوري المعروف بابن البیع  محمد

  .م١٩٩٠ - ١٤١١األولى، : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة : عطا، الناشر
مصطفى ب�ن س�عد ب�ن عب�ده     : مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، المؤلف)٦١

: ، الناش��ر)ھ��ـ١٢٤٣: ت(انى مول��دا ث��م الدمش��قي الحنبل��ي  الس��یوطي ش��ھرة، الرحیب�� 
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الثانیة، : المكتب اإلسالمي، الطبعة

بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو  محمد: المطلع على ألفاظ المقنع، المؤلف)٦٢
ط ویاس�ین محم��ود  محم�ود األرن�اؤو  : ، المحق�ق )ھ�ـ ٧٠٩: ت(عب�د اهللا، ش�مس ال�دین    

  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣مكتبة السوادي للتوزیع، الطبعة األولى، : الخطیب، الناشر
ش��ھاب ال��دین أب��و عب��د اهللا ی��اقوت ب��ن عب��د اهللا الروم��ي    : معج��م البل��دان، المؤل��ف )٦٣

  .م ١٩٩٥الثانیة، : دار صادر، بیروت، الطبعة: ، الناشر)ھـ٦٢٦: ت(الحموي 
بی�روت، دار   -مكتبة المثن�ى  : رضا كحالة، الناشر عمر: معجم المؤلفین، المؤلف)٦٤

  .بیروت -إحیاء التراث العربي 
أحمد / إبراھیم مصطفى (مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، : المعجم الوسیط، المؤلف)٦٥

  .دار الدعوة: ، الناشر)النجار محمد/ حامد عبد القادر / الزیات 



  

  تحقیق الضوابط الفقیھة المتعلقة بالقضاء من كتاب ضوابط الفقھ 
  ـھ١٠٩٤:للقاضي أبي البقاء أیوب الكفوي المتوفى

   

- ٣٤٩٦ -  
 

  

، أب�و  أحمد ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�ا القزوین�ي ال�رازي      : معجم مقاییس اللغة، المؤلف)٦٦
دار الفك��ر، : ھ��ارون، الناش��ر  عب��د الس��الم محم��د : ، المحق��ق)ھ��ـ٣٩٥: ت(الحس��ین 

  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩
أب�و الحس�ن، ع�الء    : م، المؤل�ف معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین م�ن األحك�ا  )٦٧

  .دار الفكر: ، الناشر)ھـ٨٤٤: ت(بن خلیل الطرابلسي الحنفي  الدین، علي
ب�ن   ش�مس ال�دین، محم�د   : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، المؤلف)٦٨

: دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٩٧٧: ت( أحمد الخطیب الشربیني الشافعي
  . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، 

المع��روف  أب��و القاس��م الحس��ین ب��ن محم��د: المف��ردات ف��ي غری��ب الق��رآن، المؤل��ف)٦٩
دار : ص�فوان ع�دنان ال�داودي، الناش�ر    : ، المحقق)ھـ٥٠٢: ت(بالراغب األصفھاني 

 .ھـ ١٤١٢األولى، : دمشق بیروت، الطبعة -قلم، الدار الشامیة ال
الملتقط في الفتاوى، المؤلف نصر الدین أبو القاسم محمد أبو یوسف السمر قن�دي  )٧٠

  .  محمود نصار، والسید یوسف احمد، المطبعة الحقانیة باكستان: ھـ ، ت٥٥٦ت 
: ت(السُّ�ْغدي،   بن الحسین بن محم�د  أبو الحسن علي: النتف في الفتاوى، المؤلف)٧١

/ دار الفرق��ان : المح��امي ال��دكتور ص��الح ال��دین الن��اھي، الناش��ر: ، المحق��ق)ھ��ـ٤٦١
 –ھ���ـ ١٤٠٤الثانی���ة، : بی���روت لبن���ان، الطبع���ة/ عم���ان األردن  -مؤسس���ة الرس���الة 

  .م١٩٨٤
ب�ن إب�راھیم ب�ن نج�یم      سراج ال�دین عم�ر   :النھر الفائق شرح كنز الدقائق، المؤلف)٧٢

دار الكت��ب العلمی��ة،  : أحم��د ع��زو عنای��ة، الناش��ر  : ، المحق��ق)ھ��ـ١٠٠٥ت (الحنف��ي 
  . م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى، : الطبعة

ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن عب��د الجلی��ل     عل��ي: الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي، المؤل��ف   )٧٣
ط��الل : ، المحق��ق)ھ��ـ٥٩٣: ت(لفرغ��اني المرغین��اني، أب��و الحس��ن برھ��ان ال��دین     ا

 .لبنان –دار إحیاء التراث العربي، بیروت : یوسف، الناشر
  

  
  




