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 المستخلص
القضاء في شرع هللا تعالى معلوٌم علو شأنه وعظيم مكانته، وهو باٌب من الدين جليل األمر وعظيم الخطر، ولذا 

وخصوه بتآليف مستقلة، ومصنفات مفردة، ومن أقدم ما وصل إلينا من تلك اعتنى به العلماء قديماً وحديثاً 
ث شيخ الحنفية في زمنه القاضي أبي  المصنفات النفيسة في هذا الباب كتاب: أدب القاضي، للعالمة الفقيه المحدِّ

المنزلة،  ( رحمه هللا تعالى، وكتابه هذا جليل القدر، عظيمـه261بكر أحمد بن عمر الخصاف، المتوفى سنة )
جمع فيه من السنن واآلثار ما عزَّ وجود بعضه في غيره، وساقها بإسناده عن شيوخه إلى من رويت عنه، 

وضمنه فقه أئمة المذهب الحنفي، وقد أودع فيه من المسائل والدالئل والتخريجات والروايات عن أئمة المذهب ما 
رت شروحه والنقل عنه في تصانيفهم واإلفادة منه، حتى ال يكاد يوجد في غيره، ولذا عني به علماء الحنفية وكث

ه بعضهم أشهر التصانيف في علم القضاء  َعدَّ

 
Abstract 

     Judiciary in the decree of Allah, the Almighty, is known to be of high stature and 
great position, and it is a section of the religion that is considered as a sublime matter 
and has a great danger. So ancient and modern scholars took care of it, and devoted it 
with independent authorship and individual works. One of those oldest precious works 
in this section that reached us is the book: Adab Al-Qadi by the scholarly jurist, the 
hadith narrator, Sheikh of the Hanafis in his age, the judge ABU BAKR AHMED BIN 
OMAR ALKHASSAF, died in (261H), may Allah have mercy on him. His book has 
great value, great stature. He collected in it from the Sunan and traditions that the 
existence of some is rare in others. He supported them with his chain of transmission 
from his scholars to those who narrated from him. It was included the jurisprudence of 
the imams of the Hanafi school. He put in it issues, evidence, documentations and 
narrations from the imams of the Hanafi school that is hardly found in any other. So 
the Hanafi scholars were concerned with it, and its explanations multiplied and quotes 
from it were done in their works and to benefit from it, so that some of them 
considered it the most famous of the works in the sciences of judiciary. 
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هـ( دراسة وتحقيقاً من أول )باب المالزمة في 261أدب القاضي ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف ت )

ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

 المقدمة 
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده. أما بعد:   
فإن القضاء في شرع اهلل تعالى معلوٌم علو شأنه وعظيم مكانته، وهو باٌب من    

الدين جليل األمر وعظيم الخطر، ولذا اعتنى به العلماء قديمًا وحديثًا وخصوه بتآليف 
مستقلة، ومصنفات مفردة، ومن أقدم ما وصل إلينا من تلك المصنفات النفيسة في 

عالمة الفقيه المحدِّث شيخ الحنفية في زمنه القاضي هذا الباب كتاب: أدب القاضي، لل
ه( رحمه اهلل تعالى، وكتابه 162أبي بكر أحمد بن عمر الخصاف، المتوفى سنة )

هذا جليل القدر، عظيم المنزلة، جمع فيه من السنن واآلثار ما عزَّ وجود بعضه في 
ة المذهب غيره، وساقها بإسناده عن شيوخه إلى من رويت عنه، وضمنه فقه أئم

الحنفي، وقد أودع فيه من المسائل والدالئل والتخريجات والروايات عن أئمة المذهب 
ما ال يكاد يوجد في غيره، ولذا عني به علماء الحنفية وكثرت شروحه والنقل عنه في 

 ،(2)تصانيفهم واإلفادة منه، حتى َعدَّه بعضهم أشهر التصانيف في علم القضاء
اب حبيس أدراج مكتبات المخطوطات حتى أخرجه إلى عالم وقد بقي هذا الكت     

المطبوعات محققًا الباحث الفاضل: جهاد بن السيد المرشدي، وطبع عن دار البشير 
ه، ولمَّا طبع حرصت كثيرًا على اقتنائه والقراءة فيه 2441بدولة اإلمارات سنة 

سقطت من المطبوع واالستفادة منه، وبعد مدة من مراجعة الكتاب وقفت على أبواٍب 
غير موجودة فيه، مع وجود شرحها في شرحي الكتاب المطبوعين: شرح أبي بكر 

، فحرصت على أن أقف على (1)الجصاص وشرح ابن مازة المعروف بالصدر الشهيد
نسخة خطية من الكتاب تتضمن هذا السقط الذي حصل في المطبوع، فوفقني اهلل 

األبواب كاملة، فشرعت بحمد اهلل بتحقيق  للعثور على نسخة خطية اشتملت على تلك
 هذه األبواب في هذا البحث الذي أرجو أن يكون نافعًا مباركًا.
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وقد جعلت البحث مؤلفًا من قسم دراسي عن المؤلف وكتابه ويتضمن مبحثين في 
 التعريف بهما:

 المبحث األول: نبذة عن المؤلف.
 والبحث الثاني: التعريف بكتاب أدب القاضي.

 ثم القسم الثاني في ذكر النص المحقق. 
 القسم األول: القسم الدراسي ويشتمل على مبحثين:

 المبحث األول: نبذة عن المؤلف. 
 ويتضمن عدة مطالب:

 المطلب األول: اسمه ونسبه ولقبه:
الشيباني، يكنى بأبي  -وقيل: مهران-، بن ُمَهْير -وقيل: عمرو-هو أحمد بن عمر 

نما اشتهر ويلقب بالخص   بكر،  اف وهو لقب يقال لمن يخصف النعل وغيره، وا 
 .(3)بالخصاف ألنه كان يأكل من صنعته

 المطلب الثاني: مولده ونشأته:
لكنه ُذكر في  -رحمه اهلل-لم أقف على من صرح بسنة والدته ممن ترجم للخصاف 

ة ، وعلى هذا فيمكن تقدير سن(4)بعضها أنه حين توفي قد قارب الثمانين من عمره
 هـ(.282والدته في حدود سنة )

فلم أظفر بذكٍر لشيء منها في الكتب التي ترجمت له، لكنَّ  -رحمه اهلل-وأما نشأته 
يدل على نشأة صالحة  -كما سيأتي-ما ورد عن العلماء من الثناء الكبير عليه 

 واهتمام علمي بيِّن، وغالبًا ما يكون ذلك من حين مقتبل عمره.
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هـ( دراسة وتحقيقاً من أول )باب المالزمة في 261أدب القاضي ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف ت )

ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

ى كثرة شيوخه، وسعة روايته، وتعدُِّد أسانيده، فإن كل ذلك ال يكون وكذلك إذا نظرنا إل 
إال مصاحبًا للجد واالجتهاد في طلب العلم، وقبل ذلك توفيق من اهلل تعالى، وعون 

 وتسديد منه سبحانه.  
 المطلب الثالث: شيوخه:

 ، وخشية التطويل بسردهم(5)تتلمذ العالمة الخصاف وأخذ عن جمٍّ غفير من الشيوخ
 فسأقتصر على بعضهم وأشهرهم فمنهم:

مهير والد اإلمام الخصاف، وهو ممن تفقه على: الحسن بن زياد  عمرو بن  -2
 .(6)اللؤلؤي، ومحمد بن الحسن الشيباني

، َأُبو َعاِصٍم النبيل، اإِلَماُم، الَحاِفُظ، َشْيُخ الُمَحدِِّثْيَن  -1 اُك بُن َمْخَلٍد الشَّْيَباِنيُّ حَّ الضَّ
اِت، وهو من أجلِّ شيوخ اإلمام البخاري، َكاَن ِثَقًة، َفِقْيهًا، كثير الحديث، توفي اأَلْثبَ 

 .(7)هـ(121رحمه اهلل سنة )
الطيالسي: من كبار حفاظ  سليمان بن داود بن الجارود مولى قريش، أبو داود     -3

الحديث، فارسي األصل، سكن البصرة وتوفي بها، كان يحد ث من حفظه، وهو 
 .(8)ه(114سند المشهور. توفي سنة )صاحب الم

ُة، َأُبو الَحَسِن  بُن  ُمَسدَُّد   -4 ، اإِلَماُم، الَحاِفُظ، الُحجَّ ُمَسْرَهِد بِن ُمَسْرَبٍل اأَلَسِديُّ
، َأَحُد َأْعاَلِم الَحِدْيِث. ُوِلَد ِفي ُحُدْوِد الَخْمِسْيَن َوماَئٍةَ.َكاَن ِمَن األَِئمَّ  ، الَبْصِريُّ ِة اأَلَسِديُّ

، َوَأُبو َداُوَد وغيرهما. هو أول من صنف )المسند(  اأَلْثَباِت. َحدََّث َعْنُه: الُبَخاِريُّ
 .(9)هـ(118بالبصرة، توفي سنة )

القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري، اإِلَماُم،  عبد اهلل بن مسلمة بن قعنب  -5
مدينة وسكنها مدة، ثقٌة عابٌد، كان ابن معين الثَّْبُت، الُقْدَوُة، َشْيُخ اإِلْساَلِم، أصله من ال

 .(21)هـ(112وابن المديني ال ُيقدِّمان عليه في الموطأ أحدًا، مات في مكة سنة )
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الحماني. أبو يحيى الكوفي، صدوٌق يخطىء، ورمي  الحميد ْبن عبد الرحمن  عبد   -6
األدب المفرد، باإلرجاء، َرَوى َعن: ُسَلْيمان األعمش وغيره، وروى له البخاري في 

 .(22)هـ(111ومسلم ِفي مقدمة كتابه، توفي سنة )
علي بن عبد اهلل بن جعفر بن َنِجْيِح بن َبْكِر بن َسْعٍد السَّْعِديُّ َمْواَلُهُم، الَبْصِريُّ،  -7

ُة، َأِمْيُر الُمْؤِمِنْيَن ِفي الَحِدْيِث، ، الشيخ، اإلمام، الُحجَّ َأُبو  الَمْعُرْوُف: ِباْبِن الَمِدْيِنيِّ
الَحَسِن، إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، حتى قال البخاري: ما استصغرت 
نفسي إال عند علي ابن المديني، وقال فيه شيخه سفيان بن عيينة: كنت أتعلم منه 

 .(21)هـ(134سنة ) -رحمه اهلل-أكثر مما يتعلم مني. مات 
، لقبه: َعاِرم، الَحاِفُظ، الثَّْبُت، اإِلَماُم، السَُّدْوِسيُّ ال َعاِرٌم ُمَحمَُّد بُن الَفْضِل   -8 َبْصِريُّ

. ُوِلَد: َسَنَة َنيٍِّف َوَأْرَبِعْيَن َوماَئٍة، َرَوى َعن: حماد ْبن  َأُبو النُّْعَماِن  ، الَبْصِريُّ السَُّدْوِسيُّ
سنة -رحمه اهلل-زيد، وغيره. َرَوى َعنه: البخاري، وغيره. تغير في آخر عمره، توفي 

 .(23)هـ(114)
، الُقَرِشيُّ َمْواَلُهْم،  -9 ، الطَّلحيُّ الَفْضُل بُن َعْمِرو بِن َحمَّاِد بِن ُزَهْيِر بِن ِدْرَهٍم، التَّْيِميُّ

، اأَلْحَوُل، َمْوَلى آِل َطْلَحَة بِن ُعَبْيِد اهلِل. َأُبو ُنَعْيٍم، الَحاِفُظ الَكِبْيُر،  ، الُماَلِئيُّ الُكْوِفيُّ
رحمه -ِم، َرَوى َعن: سفيان الثوري، وروى عنه: البخاري ومسلم، توفي َشْيُخ اإِلْساَل 

 .(24)هـ(129سنة ) -اهلل
 المطلب الرابع: تالميذه: 

مع شهرة العالمة الخصاف وعظيم مكانته وكثرة مؤلفاته لكن ترجمته َخَلْت عن ذكر 
 تالميذه، ولم أظفر بأحد منهم في شيء منها.
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هـ( دراسة وتحقيقاً من أول )باب المالزمة في 261أدب القاضي ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف ت )

ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

 العلماء عليه:المطلب الخامس: ثناء  
تتابعت كلمات العلماء في الثناء على اإلمام الخصاف، ووصفوه باإلمامة والفضل 

 والعلم والورع، وهنا أسوق عددًا من تلك الشهادات الزاكية.
حيث قال:" كان فاضاًل، فارضًا،  (25)فمن ذلك ما قاله النديم في كتابه الفهرست
 عند الخليفة المهتدي باهلل". حاسبًا، عارفًا بمذهب أصحابه، وكان مقدماً 

وَقاَل شمس اأْلَِئمَّة اْلحْلواِني: "اْلخصاف رجل َكِبير في اْلعلم َوُهَو ِممَّن َيصح االقتداء 
 .(26)ِبِه"

وقال ابن النجار: "وذكر بعض األئمة أن الخصاف كان زاهدًا ورعًا، يأكل من كسب 
 .(27)يده"

ْيُخ الَحَنِفيَِّة، َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد بُن َعْمِرو بِن ُمَهْيٍر وقال عنه اإلمام الذهبي: "الَعاَل َمُة، شَ 
، الُمَحدُِّث" ، الَفِقْيُه، الَحَنِفيُّ  .(28)الشَّْيَباِنيُّ

عدَّ اإلماَم الخصاف من طبقة  (29)والعالمة ابن كمال باشا في رسالته "طبقات الفقهاء"
المجتهدين في المسائل التي ال رواية فيها عن صاحب المذهب، وذلك على حسب 

 أصول اإلمام التي قررها، ومقتضى القواعد التي بسطها.
 المطلب السادس: كتبه:

صنف اإلمام الخصاف تصانيف كثيرة تناقلها المترجمون له في ترجمته، وأوسع من 
 فقال: -(12)وعنه أفاد من بعده- (11)ي "الفهرست"ذكرها النديم ف

، وكتاب: "الوصايا"، و"الشروط الكبير"، (13): كتاب: "الحيل"(11)"وله من المصن فات
ت"،  وكتاب: "الشروط الصغير"، وكتاب: "الرضاع"، وكتاب: "المحاضر والسجال 

رار الورثة ، وكتاب: "إق(15)، وكتاب: "النفقات على األقارب"(14)وكتاب: "أدب القاضي"
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، وكتاب: "العصير وأحكامه"، وكتاب: (16)بعضهم لبعض"، وكتاب: "أحكام الوقوف"
 ".(18)وكتاب: "المناسك" (17)"ذرع الكعبة والمسجد الحرام والقبر"، وكتاب: "الخراج"

 المطلب السابع: زهده وورعه:
 تقدَّم ما يدل على زهد اإلمام الخصاف وأنه كان يأكل ويكتسب بصنعته من عمل

، وقد ذكر تقي الدين بن عبد -رحمه اهلل تعالى-، وهذه أمارة على زهده وورعه (19)يده
قصة تدلُّ على ورع عظيم  (31)القادر التميمي في )الطبقات السنية في تراجم الحنفية(

 فقال: 
ذا على الجسر رجٌل ينادي (32)"روي عن بعض مشايخ بلخ ، أنه قال: دخلت بغداد، وا 

ن القاضي أحمد بن عمرو الخصاف، استفتي في مسألة كذا، ثالثة أيام، يقول: إ
 فأجاب بكذا وكذا، وهو خطأ، والجواب كذا وكذا، رحم اهلل من بلغها صاحبها".

ثم عقَّب التميمي على هذه القصة فقال: "قلت: هكذا ينبغي أن يكون العلماء، وهكذا 
علماء زماننا الذين ليس يجب أن يكون التحفظ في دين اهلل، والنصيحة لعباد اهلل، ال ك

ظهار القوة والغلبة، فال يبالي أحدهم إذا  لهم غرض إال التفاخر بالعلم، والتكبر به، وا 
كان مستظهرًا في البحث على خصمه، أن يكون على الحق أو على الباطل، نعوذ 

 باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم".
 لب الثامن: وفاته:المط

ببغداد، سنة إحدى وستين ومائتين، وقد قارب الثمانين من  -رحمه اهلل تعالى-توفي 
 .(31)عمره
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هـ( دراسة وتحقيقاً من أول )باب المالزمة في 261أدب القاضي ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف ت )

ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

 المبحث الثاني: التعريف بكتاب أدب القاضي: 
 وفيه مطالب:

ثبات نسبته  المطلب األول: تحقيق عنوانه، وا 
غالف النسخة  ، ووجد على(33)عوان هذا الكتاب الذي أطبقت عليه كتب التراجم

، وهو كذلك االسم الذي تداوله علماء الحنفية (34)الخطية للكتاب هو: )أدب القاضي(
 .(35)حين النقل من هذا الكتاب

 فهي ثابتة قطعًا وذلك لعدة وجوه: -رحمه اهلل-وأما نسبة الكتاب إلى اإلمام الخصاف 
 .(36)األول: إطباق المترجمين له على نسبة الكتاب إليه

، (37)كلُّ من شرح الكتاب نسب الكتاب إليه ومن ذلك: الجصاص في شرحهالثاني: 
 .(38)والصدر الشهيد في شرحه

 .(39)الثالث: اتفاق النسخ الخطية للكتاب على نسبة الكتاب إليه
 .(41)الرابع: اتفاق الناقلين عن الكتاب على نسبة الكتاب إلى الخصاف

 علماء بهالمطلب الثاني: قيمة الكتاب العلمية وعناية ال
تسنَّم هذا الكتاب مكانة مرموقة عاليًة عند العلماء، واشتهر شهرة كبيرة لديهم حتى 

، ولما ذكره صاحب كشف (42)عدَّه طاشكبري زاده أشهر ما ُألِّف في علم القضاء
الظنون قال:"وهو كتاب جامع غاية ما في الباب، ونهاية مآرب الطالب، ولذلك تلقوه 

 .(41)ئمة الفروع واألصول"بالقبول، وشرحه فحول أ
 ومن أظهر ما يدل على قيمة الكتاب وأهميته ما يلي: 

األول: تعدد شروحه فقد شرحه جماعة من كبار علماء الحنفية وانتشرت هذه الشروح 
وانتفع بها وكثرت النُُّقول عنها في كتب الحنفية، وقد سرد حاجي خليفة له في كتابه: 
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عشرة شروح، ومن هذه الشروح ما  (43)لفنون()كشف الظنون عن أسامي الكتب وا
 يلي:
هـ(، وهو 371شرح العالمة أبي بكر: أحمد بن علي الجصاص، المتوفى سنة: )-2

 مطبوع.
 هـ(.438شرح العالمة أبي الحسين: أحمد بن محمد القدوري، المتوفى سنة )-1
 هـ(.462شرح العالمة شيخ اإلسالم: علي بن الحسين السغدي، المتوفى سنة ) -3
 هـ(.483شرح العالمة شمس األئمة: محمد بن أحمد السرخسي، المتوفى سنة ) -4
شرح العالمة شمس األئمة: عبد العزيز بن أحمد الحلواني، المتوفى سنة  -5
 هـ(.456)
شرح العالمة برهان األئمة: عمر بن عبد العزيز بن مازه، المعروف: بالصدر  -6

 أشهر شروحه، وهو مطبوع بحمد اهلل.هـ(، وهذا الشرح هو 536الشهيد، المتوفى سنة )
شرح العالمة فخر الدين: الحسن بن منصور األوزجندي، المعروف: بقاضيخان،  -7

 هـ(.591المتوفى سنة )
ضافة إلى هذه الشروح فقد حظي الكتاب باختصار وتهذيب نافع له، مشتمل على  وا 

الحسين زيادات وتنبيهات، وهو كتاب تهذيب أدب القاضي للعالمة عبداهلل بن 
 .(44)هـ(447النَّاصحي النيسابوري، المتوفى سنة )

الثاني: تميَّز الكتاب بكثرة السنن واآلثار فيه، وسوقها باإلسناد إلى من رويت عنه، 
 وفيه من اآلثار ما يعزُّ وجوده مسندًا في غيره.

الثالث: تفرَّد هذا الكتاب بروايات عن أئمة المذهب الحنفي الثالثة )أبي حنيفة 
احبيه( ال تكاد توجد في غيره، وممن نبه إلى ذلك ابن مازة في مواضع من وص

 .(45)شرحه
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ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

الرابع: امتاز هذا الكتاب بتقدمه وقرب زمنه من أئمة المذهب ومؤسسيه فهو يروي  
، وال شك أن هذا مما يميزه عن كتب المتأخرين.  عنهما ِبُعُلوٍّ

نه، واالستفادة منه، حتى إن حصر الخامس: عناية العلماء بهذا الكتاب وكثرة النقل ع
، وهذه أمارة على تلقي العلماء له (46)النقول عنه في كتب الحنفية مما يعسر جداً 

 بالقبول واعتمادهم عليه دليل على وثوقهم بما فيه من الرواية والنقل.
 

 المطلب الثالث: وصف النسخة الخطية المعتمدة
، لكنَّ كثيرًا (47) ا الكتاب عدة نسخ خطيةيحسن أن أشير ابتداء إلى أنه قد ُذِكَر لهذ

، (48)مما ُيذكر له من نسٍخ هو في الحقيقة نسخٌة ألحد شروحه فالبد أن ينتبه إلى ذلك
وقد حقق الكتاب في طبعته المتداولة عن دار البشير على نسختين خطيتين متأخرتين 

 وهي:
 هـ(.915سنة ) (، منسوخة546النسخة األولى: مصورة من مكتبة كوبريلي برقم: )

والنسخة الثانية: مصورة من مكتبة غازي خسرو بيك، ولم يذكر رقمها، نسخت سنة 
 هـ(.976)
سقط منهما األبواب التي سأحققها، ولذا خلت منها  -واهلل أعلم-ولكنهما فيما أظن  

 هذه الطبعة الوحيدة للكتاب.
األبواب الساقطة، فهي نسخة وأما النسخة الخطية التي يسر اهلل العثور عليها، وفيها 

لوحًا، ويظهر بأنها نسخة  91، وعدد أوراقها: 7461بمكتبة يوسف أغا بتركيا برقم: 
ه(، 681عتيقة، ولم يكتب الناسخ عليها تاريخ النسخ، لكنَّ عليها تملُّكًا مؤرَّخًا بسنة )

 والظاهر من حالها أنها منسوخة قبل ذلك.
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األسف ناقصة اآلخر، وتنتِهي من أثناء الباب  والنسخة كاملة من أولها لكنها مع
 الستين: )باب ما ينبغي للقاضي أال َيْكُتَب فيه(.

وقد كتبت بخط نسخي واضح في الجملة، وقد خلت من الطمس أو البياض في 
 صفحاتها، وظهرت على بعض هوامشها آثار المقابلة على األصل المنسوخ منه.

(، 65( وينتهي في أثناء اللوح )58اللوح ) والمقدار الذي سأحققه منها يبدأ من
 ويشتمل على األبواب الستة الساقطة من المطبوع وهي إجمااًل:

 باب المالزمة في الدين. -2
 باب من القضاء ما ينبغي للقاضي أن يعمل به.-1
 باب القاضي يقضي بعلمه.-3
 باب القاضي يخرج من ديوانه شيئًا ال يحفظه.-4
 قاض مما ينفذها.باب القاضي يرفع إليه قضية -5
 باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها.-6
 

 المطلب الرابع: منهجي في هذا التحقيق
يمكن إجمال المنهج الذي سرت عليه في تحقيق هذا المقدار من الكتاب في النقاط 

 التالية:
لرسم نسخت المقدار المحقق من المخطوط بعناية كبيرة، مع مراعاة الكتابة با -2

 اإلمالئي المعاصر، وااللتزام بوضع عالمات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.
لم أخالف ما في األصل المخطوط إال في مواضع يسيرة جزمت فيها بخطأ  -1

الناسخ، فأثبتُّ الصواب في صلب الكتاب بين معقوفتين، وأشرت إلى الخطأ في 
 الهامش.
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هـ( دراسة وتحقيقاً من أول )باب المالزمة في 261أدب القاضي ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف ت )

ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

ن بينهما أواًل: رقم اللوح، ثم أضع خطًَّا أشرت إلى ابتداء كل لوحة بوضع معقوفتي -3 
 /ب[.58مائاًل ثم حرف:)أ( للوجه األيمن وحرف: )ب( للوجه األيسر، هكذا ]

خرجت األحاديث واآلثار من مصادرها التي ُعنيت بجمعها، مع اإلشارة إلى  -4
 الحكم عليها إذا وجدت ألهل العلم كالمًا في ذلك.

 ي النص المحقق ترقيمًا متسلساًل.رقمت األحاديث واآلثار الواردة ف -5
نظرًا لكثرة الرواة الواردين في أسانيد المصنف فقد أغفلت الترجمة للرواة كيال  -6

 يطول البحث، ويخرج عن مقصود موضوعه. 
 اعتنيت بشرح الغريب الوارد في كالم المصنف، وعرفت بالمصطلحات العلمية. -7
وثقت األقوال التي يذكرها المصنُِّف منسوبًة إلى أحد أئمة المذهب الحنفي،  -8

 وعزوتها إلى المصادر المعتمدة في المذهب الحنفي.
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 نماذج من النسخة الخطية المعتمدة في هذا التحقيق

 
 ورقة العنوان من المخطوط
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هـ( دراسة وتحقيقاً من أول )باب المالزمة في 261أدب القاضي ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف ت )

ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

 

 
 الورقة األخيرة من المخطوط
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 حققة في هذا البحثأول ورقة من األبواب الم
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هـ( دراسة وتحقيقاً من أول )باب المالزمة في 261أدب القاضي ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف ت )

ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

 

 
 آخر ورقة من األبواب المحققة في هذا البحث

 
 القسم الثاني: النص المحقق:

 في الدَّْين (49)/ب[ باب المالزمة58]
أخبرنا عامر بن فارس، أخبرنا موسى بن يزيد األعلى، عن الزهري، عن عبداهلل -2

-عليه فَمرَّ بهما النبي بن كعب بن مالك، عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا له 
 ، وهو مالزمه في المسجد، فقال: ))ما لك يا كعب؟((.-صلى اهلل عليه وسلم
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أن  -صلى اهلل عليه وسلم-فقال: يا رسول اهلل، دين لي على هذا. فأشار إليه النبي 
/أ[ قد فعلت يا رسول اهلل، قال: ))قم فأد إليه 59ضع عنه الشطر. قال: قلت: ]

 .(51)حقه((
ثنا يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن عوف، قال: حد -1

حدثنا عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز، قال: حدثني إبراهيم بن خويصة، عن 
 خاله: معن بن َحِويَّة، عن ُحسيل بن خارجة األشجعي قال:

د من يهود أن يغزو خيبر، لم يبق أح -صلى اهلل عليه وسلم-لما أراد رسول اهلل 
المدينة له دين على أحد من المسلمين إال لزمه، وكان ألبي الشحم اليهوديِّ عليَّ 

الزمه حتى يؤدَي »فقال:  -صلى اهلل عليه وسلم-درهمان، فاستعدى علي رسوَل اهلل 
فأدخلتها السوق فبعتها  (51)كانت عليَّ ُسْنُباَلِنيَّةٍ  (52)، فعمدت إلى ُشَقْيَقةٍ «إليك حقك

راهم، فقضيته درهمين، وخلفت عند أهلي درهًما، وتزودت بدرهم، واشتريت بستة د
 -صلى اهلل عليه وسلم-بدرهمين، فلبستها، فبينما نحن نسير مع رسول اهلل  (53)شملة

في ليلة مقمرة، وهو خلفي يسير، وأنا ال أعلم، إذ نظر إلى ضوء القمر على الشملة 
قلت: يا رسول اهلل َشْمَلٌة اشتريتها. ثم كأنه شمٌس فقال: ))ما هذا يا حسيل؟((. ف

: ))أنت واهلل وأصحابك من -صلى اهلل عليه وسلم-أخبرته خبري، فقال رسول اهلل 
الفقراء المهاجرين الذي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف(( ثم قال: ))اللهم إنهم 

 «.َعاَلٌة فأغنهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم
ومعه بعيرين أو ثالثة، ومن الطعام والتمر حملين أو الثالثة، فما رجع منا أحد إال 

 .(55)سوى سهماننا كثير (54)ومن الكسوة واألثاث والُخْرِثي
حدثني معاذ بن أسد الخراساني، قال: حدثنا النضر بن شميل المازني، قال: أخبرنا -3

-ي عن أبيه، عن جده قال: أتيت النب -رجل من أهل البادية-الهرماس بن حبيب 
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بغريٍم لي قال: فقال لي: ))الزمه((. ثم قال: ))يا أخا بني تميم  -صلى اهلل عليه وسلم 
 .(56)ما تريد أن تفعل بأسيرك؟((

وبهذه األحاديث يأخذ أصحابنا، ويقولون: لصاحب الحق أن َيلزم غريمه إذا كان له 
 .(57)ديٌن عليه، أو كان له ِقَبَلُه حقٌّ فله المالزمة، وأخذه بحقه

لك إْن َقدَّمه إلى القاضي فأقر عنده بحقه، أو قامت عليه بذلك بينٌة عادلة، فأراد وكذ
 /ب[ إذا كان مطلعًا على حقه موسرًا كذلك.59مالزمته بذلك ولم ُيِرد حبسه فله ذلك ]

ن رضي  فالمالزمة عندنا أقل من الحبس؛ هو إْن أراد حبسه من القاضي َحَبَسه له، وا 
لك له ال ُيمنع من ذلك، وال ُيحال بينه وبينه إذا ثبت حقه من الحبس بالمالزمة فذ

عليه، إال أن يكون في مالزمته إياه ضرٌر عليه في وضوء وأكله وأموره التي يحتاج 
، ومن َيْلَزُم في (58)اإلنسان فيها إلى الخلوة؛ ألن المالزمة إنما تكون في المساجد

، فأمَّا أن ُيدِخل عليه الضجر فال المسجد َيُسدُّ عليه ما ُيريد من وضوء ونحو ذلك
 ينبغي ذلك.

فإن قال المطلوب: احبسني له؛ فإن الحبس أرفق بي من هذا في هذه األمور. َنَظَر 
نما  القاضي له ذلك فَألَزَمه من ذلك ما هو أصلح، وال ينبغي أن يضارَّ به في ذلك، وا 

يه الضرُر فال ينبغي ، فأما أن ُيدَخل عل(59)يحبس عن منزله، واالضطراِب في أموره
 ذلك.

ْن حبسه القاضي بالحق ثم َفلََّسه بعد أْن ثبت َعَدُمه لم يُحْل بين الطالب وبينه،  وا 
وَتَرَكه يلزمه إن أراد ذلك، وقد فسَّرنا ما في هذا من قوٍل عنهم في غير هذا الباب، 

ن خصمه إذا َفلَّسه القاضي، وأخرجه من الحبس حاَل بي (61)وذلك أنَّ بعض أصحابنا
وبينه، ولم يدْعه َيلزمه، وقال: اتركه؛ يضطرب ويكتسب على نفسه وعليك؛ وذلك أن 
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فقد َعَذَر اهلل  (62)حمسُعۡسَرٖة فَنَِظَرةٌ إِلَٰى َمۡيَسَرٖةٖۚ  َوإِن َكاَن ُذو حمس اهلل تعالى قال:
 المعسر فيما عليه من الحق بهذه اآلية.

 باب من القضاء ما ينبغي للقاضي أن َيعمل به
، ويتفقَد أموَرهم؛ (63)وأمنائه (61)ينبغي للقاضي أن ُيشرف على كاتبه وأصحاب مسائله

ويحاسب األمناء على ما يتولون في كل سنة، وعلى ما يجري على أيديهم، ويقتصد 
زق ن ( 64)في إجراء الرَّ عليهم، فما كان من مال يتيم له وصي أقرَّه في يدي وصيه، وا 

اه  لم يكن له وصيٌّ اختاَر له من قرابة اليتيم وأهل بيته من ُيوثق بدينه وأمانته فوصَّ
ن لم يكن في أهل ] /أ[ بيت اليتيم من َيصلح لذلك فِمْن 61عليه، وَأَمره بالقيام بأمره، وا 

اه على اليتيم، وأشهد  جيرانه، فإن لم يجد ذلك فيهم اختار من غيرهم من َيِثُق به فوصَّ
أشهد له بالرزق الذي يجريه عليه؛ ليكون له حجًة  له بذلك، فإن أجرى عليه َرزقًا لذلك

 فيما َيقبض من أرزاقه.
ن لم  فإذا جعله القاضي وصيًا على اليتيم جاز له في مال اليتيم ما يجوز للوصي، وا 

ودوره  (65)يجعله وصيًا ولكْن جعله قيَِّمًا له حافظًا لماله؛ َيزرع وُيَؤاجر ضياعه
ته غلٍة أشهد له أيضًا على ذلك، فإذا أقامه القاضي  ، ويبيع ما كان له من(66)وغالَّ

 هذا المقام لم يجز له في مال اليتيم إال ما َوكََّله به القاضي.
َكاك بذلك،  وينبغي للقاضي أن ُيقرض أموال األيتام قومًا ثقات، ويكتب عليهم الصِّ

 ويخلَِّدها في ديوانه فهو أحوط من َأْن ُيوِدَعه.
مور الذين يقرضهم أموال اليتامى، فإن اختلَّ أحٌد منهم َأَخَذه وينبغي له أن يتفقَّد أ

والَيَسار، َيفعل ذلك في  (67)بالمال الذي عليه فصيَّره إلى غيره من أهل الثقة والِماَلء
كل سنة ووقت تمكُّنه وال َيغفل عن ذلك؛ فقد يكون الرجل موسرًا ثم يصير معسرًا، 

 وَيذهب ما في يده.
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هـ( دراسة وتحقيقاً من أول )باب المالزمة في 261أدب القاضي ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف ت )

ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

ذا ثبت للرجل عن  د القاضي حقٌّ بشهادة شهود ُعدُِّلوا عنده فينبغي له أن ُيعِلَم ذلك وا 
ْن لم يأت بمخرٍج وال  الخصَم المدَّعى عليه، فإْن أتى من ذلك بمخرج َقِبَل ذلك منه، وا 
ل له بذلك ِسِجالًَّ  ة وقد َضَرب له أجاًل، وسأله الطالُب أن َيحكم له عليه، ويسجِّ  ُحجَّ

لسِِّجلَّ نسختين، َأَحُدها يدفعها إلى الطالب، واألخرى يخلُِّدها في َفَعَل ذلك، وكتب ا( 68)
 .(69)ديوانه

ن ثبت الحقُّ عنده بإقرار المطلوب، وسأله الطالُب إنفاذ ذلك عليه، وأن يحكم له   وا 
ال أمضى الحكَم عليه  به، َأْعَلم أيضًا المطلوب أنَّه يحكم عليه، فإن كانت له حجٌة، وا 

 بذلك.
حقٍّ َيثبت عند القاضي، فينبغي له أن َيْشَهَد لصاحبه على ذلك إذا َطَلب  وكذلك كلُّ 

 ذلك، ويحكم له.
ْن رأى أن يسمي الشهود في القصة  سماهم، وأكثر القضاة والناس ال يرون  (71)وا 

 /ب[ في السجل.61تسمية الشهود ]
ن قضى لرجٍل على رجل بقَودٍ  حقوق ، أو حدٍّ، أو كان ذلك من (71)، أو قصاص(72)وا 

اهلل تبارك وتعالى من الحدود، وثبت ذلك عنده ببيِّنة، أو بإقراٍر من المطلوب، فينبغي 
له أن ُيشهد على ذلك أنه ثبت عنده ببينة شهدت عنده على هذا الرجل، وُعدُِّلوا عنده 
سرًا وعالنية، وأنه َقِبَل شهادتهم وَأْنَفَذها، وقضى بذلك على الرجل وحكم به عليه، ثم 

 ده بعد ذلك، ويقتص منه، أو َيُحدُّه. ُيقيِّ 
وكذلك إن كان ثبت بإقراٍر من المطلوب، َأْشَهد على ذلك، وَنَسَبه عند اإلشهاد إلى 

ذلك عليه؛ ألنَّه ال ُيؤمن أن ُيعزل ( 73)ُيَقيُِّد[] اإلقرار، وأنه قد حكم بذلك عليه وأنفذه، ثم
القاضي عن القضاء، فيدَّعي المطلوُب عليه ذلك، فيقول: فعلت بي كذا وكذا، فإذا 
قال: فعلت ذلك وأنا قاض، لم آمن أن يقدَِّمه إلى قاٍض ال َيرى أْن َيقبل قوله فيأخذه 
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رى أْن ال تكون بذلك، وُيْلِزَمه إياه؛ فيحترز من هذا وهو قاض؛ فهو أحوط وأجود وأح
 فيه شبهة. 

ً أخرج  ذا أراد القاضي أن يحكم لرجل بشيٍء ثبت عنده، وأْن يسجل له ِسِجالَّ وا 
إْن كان ببينٍة أو بإقرار، ثم أنشأ السَِّجل على المحضر، وحكى في السجل  (74)محَضَره

ما ثبت عنده للطالب، وما أدلى به المطلوُب من حجٍة إْن كان أدلى بشيٍء له مخرج 
من بعض ما ثبت له عليه، وَعَرَض عليه نسخَة السِِّجلِّ وتدبَّر ذلك مرًة بعد أخرى 

 حتى ال يكون في سجلِّه َخَلل.
ذا قال القاضي: إنَّ فالنًا هذا أقرَّ عندي أنَّ لهذا الرجل عليه ديٌن لدي، وكذا لو أقر  وا 

ن الحقوق فالقاضي أنه قتل فالنًا وليَّ هذا عمدًا أو قال: خطأ، أو أقر بحقٍّ له م
 مصدٌَّق في ذلك مقبوٌل قوُله مأموٌن عليه، له أْن يحكَم بذلك وُينفَذه.

وكذلك إن قال: أقر هذا عندي بطالق امرأته فالنة ثالثًا، أو بعتق أمته، أو ما أقر به 
من شيء من حقوق العباد، والرجل يجحد ذلك، ويقول: ما أقررت عندك بشيء، فإن 

 يه، ويحكم به ويلزمه إياه.القاضي ينفذ ذلك عل
وكذلك إن قال القاضي: قامت عندي بذلك بينٌة، وُعدُِّلوا وُقِبَلت شهادتهم فهو مقبول 

 /أ[ القوِل ُمصدَّق فيه، وله أن يحكم بذلك.62]
وأما ما كان من الحدود مثل: الزنا والسرقة وشرب الخمر والسُّْكر، فإنَّ القاضي إذا 

ولم  (75)رجع عن اإلقرار، وقال: لم أفعل. َتَرَكه ولم َيْجِزهأقر عنده رجٌل بذلك، ثم 
ن كان ذلك ببينٍة فقول القاضي مقبوٌل أنَّه قامت عنده بينة، ويحكم  َيْأخذه بذلك. وا 

 بذلك وُيْنِفُذه.
ذا َقِدَم إلى القاضي رجٌل أعجمي، والقاضي ال َيْفَهُم َكاَلَمه؛ فإنَّه ُيترِجُم له عنه رجٌل  وا 

، وقال محمد بن الحسن رضي (76)قبل ذلك في قول أبي حنيفة رضي اهلل عنه ثقة، ويُ 
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هـ( دراسة وتحقيقاً من أول )باب المالزمة في 261أدب القاضي ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف ت )

ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

؛ ألن هذا (77)اهلل عنه: ال يجوز إال أن ُيترِجَم عنه رجالن عدالن، أو رجل وامرأتان 
بمنزلة الشهادة، فال يقوم بذلك إال من تقبل شهادته؛ ألنَّ القاضي إذا لم َيعلم ما َيتكلم 

 ه.به الخصم فكأنَّه لم َيسمع
وأما األخرُس إذا ُخوصم إلى القاضي فأشار عنده بإشارٍة بإقراٍر بطالق، فإن كانت 

 اإلشارة معروفًة منه مجربًة أنفذ ذلك عليه.
وقال بعض الفقهاء: ال َينفذ على األخرس شيٌء من الحكم بإشارة؛ ألنَّ اإلشارة ال تقوم 

 .(78)مقام الكالم
أو تاجرًا فجحد ذلك الموَدُع، أو مات  (79)رفياً ولو أنَّ القاضي أودع مااًل ليتيٍم صي

 ذلك المال، لم تكن على القاضي في ذلك شيء. (81)َفَتَوى
ولو أنَّ قاضيًا أقرَّ عنده رجٌل لرجٍل بحق من الحقوق، فأثبت ذلك في ديوانه، ثم ُعزل 

ذلك  القاضي عن القضاء، ثم ولي بعد ذلك نائُبه، فقدَّم الطالُب المقرَّ إلى القاضي في
الحق، فأنكر المطلوُب ذلك الحقَّ عليه عند القاضي، فإن كان القاضي تذكََّر اإلقراَر 
ن كان ال َيذكر اإلقراَر لم ينفذه ولم يحكم به؛ من ِقَبِل أنَّ  َنفََّذه عليه، وألزمه إياه، وا 

 هذا ديواٌن قد َبَطَل أمُره. 
ْن كان هذا القاضي قد َحَكَم إلنساٍن على رجٍل بحقٍّ  من الحقوق، ثم ُعِزَل، ثم ولي  وا 

المحكوَم عليه إلى القاضي بعد واليته الثانية،  -الذي ُحِكَم له-نائبه َفَقدََّم الطالُب 
فجحد المحكوُم عليه الحكَم، فإْن كان القاضي َيذكر تلك القضية أنَّه قضى بها أنفذها 

ه قال: إنما القاضي ، فإن(82)عليه وألزمه إياها، وهذا قول أصحابنا غير أبي حنيفة
/ب[ في هذا بمنزلة الشاهد على اإلقرار الذي أقر به الرجل، وأما القضية فإنه ال 62]

 ُينفذها وال يكون شاهدًا على فعله.
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 باب القاضي يقضي بعلمه
حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، قال: خاصم -4

له الرجل: يا أبا أمية إنك تشهد لي، فقال له رجل إلى شريح، فسأله البينة، فقال 
 .(81)شريح: اذهب إلى األمير َفَخاِصْم إليه حتى َأِجي فأشهد لك

حدثنا أبو سليمان الجوزجاني، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، قال: -5
حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي إسحاق، أن شريحًا قضى بشهادة رجٍل واحد، وقد كان 

 .(83)منهما علماً  َعِلمَ 
حدثنا بشر بن الوليد، قال: أخبرنا أبو يوسف، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي -6

إسحاق، أنه قال: شهدت عند شريٍح بشهادة قد َعِلَم منها ِعْلَمًا فأجاَز شهادتي 
 .(84)َوْحِدي

حدثني أبي قال: حدثنا نوح بن َدرَّاج، عن ابن شبرمة، عن الشعبي، قال: كانت -7
 .(85)لرجٍل عند شريٍح شهادة فأتاه فقال: )ائت األمير حتى أشهد لك(

ولو أنَّ رجاًل تقدَّم إلى قاٍض ومعه رجل، فقال للقاضي: إنك قضيت لي على هذا 
، أو (86)الرجل بكذا وكذا من المال، أو قضيت لي عليه بضيعة كذا وكذا، أو بدار كذا

ام عنده شهودًا عدواًل فشهدوا عنده أنَُّه بحقٍّ من الحقوق، فلم َيذكر القاضي ذلك، فأق
أشهدهم أنَّه قضى لهذا المدعي على هذا الرجل الذي معه بالحق الذي ادعاه، فإنَّ 

َرَوَيا عن أبي يوسف أنه قال: ال ُيْنِفُذ القاضي  (88)، وبشر بن الوليد(87)الحسن بن زياد
 .(89)ذلك، وال يحكم به؛ ألنه ال َيْذكره

: أمَّا أنا فأقبل الشهادة وأنفذها، وأجيز له (91)حماِد بن أبي حنيفةوقال إسماعيُل بن 
ة[ ، وقاال: ال يكون هذا أقلَّ من قاٍض (91)، ووافقه على ذلك ابُن سماعة(92)بذلك ]الِقصَّ

ُرفَعت إليه قضيُة قاٍض آخر، وقامت عليها بينٌة أنَّ قاضي بلِد كذا َحَكم بها، أليس 
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ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

ن كان ال يجب على هذا القاضي أن ينفذ   ذلك ويحكم به؟ وقضيته بمنزلة هذا، وا 
 /أ[61. ](93)يذكرها

وفي قول أبي يوسف هذا ال يشبه قضية القاضي، وال يشبه ما في ديوان القاضي مما 
ال يذكره؛ ألنَّ قضية القاضي إنما على القاضي الذي يخاَصم إليه أْن يسمع من 

فذها، وأما ما رفع إليه من حكمه الشهود عليها، فإذا ثبت عنده بشهادة شهود عدول أن
وهو ال يعرفه وال يذكره فهو بمنزلة شهادته، ال يقضي بذلك إال إن تذكره. وأما ديوان 

 القاضي فهو تحت خاتمه محفوٌظ عنده.
وقال أبو حنيفة: ال ينبغي للقاضي أن يقضي بشيء َعِلَمه أو رآه أو سمعه قبل أن 

ال عتق، وال طالق، وال قصاص، وال غير ذلك يولى القضاء، من األموال والعقارات، و 
 من الحقوق على الوجوه وكذلك الحدود، وقال: إنما هو في هذا بمنزلة الشاهد.

قال: وما َعِلَمه أو أقر به أحٌد عنده، أو رآه بعدما ولي القضاء، وذلك في مجلس  
إنه الحكم أو في غير مجلس الحكم، بعد أن يكون في المصر الذي هو قاض عليه، ف

يمضي ذلك وينفذه، ما خال حد الزنا والسرقة وشرب الخمر والسكر فإنه ال يقضي 
 بذلك، وأما حد القذف فإنه يقضي به.

وقال أيضًا: وما علمه القاضي أو رآه أو سمعه أو ُأِقرَّ به عنده بعدما ولي القضاء،  
و خرج وهو في غير المصر الذي هو قاض عليه، أو خرج من المصر ليشيع جنازة، أ

 .(94)إلى ضيعة له فإنه ال ينفذ ذلك، وال يحكم به
وقال أبو يوسف، والحسن بن زياد، ومحمد بن الحسن: ما علمه القاضي أو رآه أو 
سمعه قبل أن يلي القضاء أو بعدما ولي القضاء، في المصر الذي هو قاض عليه، 

ما خال حد  أو غير المصر الذي هو عليه فإنه ينفذ ذلك كله، ويحكم به ويمضيه،
 . (95)الزنا والسرقة وشرب الخمر والسكر، فإنه ال يحكم بذلك
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أرأيت لو أن رجاًل ليس بحاكم رأى رجاًل يغصب رجاًل مااًل، وهو يقدر على أن يمنعه 
من ذلك فلم يفعل، َأَيَسُعه ذلك؟! فكيف الحاكم الذي َيقدر على أن َيُردَّ على هذا الرجل 

 ما ُغِصَب منه؟!
/ب[ طلَّق امرأته ثالثًا، أو أعتق أمة له أو عبدًا 61نَّ رجاًل سمع رجاًل ]وكذلك لو أ

له، ثم ولي ذلك الرجل القضاء، فقدَّمت المرأُة المطلَّقُة زوَجها، واألمة المعتََقُة أو العبُد 
المعَتق موالهما، فجحد ذلك، والقاضي شهد ذلك وسمعه قبل أن يولى القضاء. َأَيَسُع 

يطأها، وهذه األمة  -الرجِل الذي قد طلقها-هذه المرأة مع زوجها هذا  القاضَي أن يقرَّ 
ُله ، وهو َيقدر على أن يمنع من (96)مع الذي أعتقها، والعبد مع الذي أعتقه يبيعه وَيَتَموَّ

 ذلك؟! 
أال ترى أنه لو لم يكن حاكمًا وقدر على أن يمنع من ذلك، لم َيَسْعُه إال المنُع من 

 َيْتُرُك ذلك وهو حاكم ُينفِّذ أموَره ويجوُز ُحْكُمه؟!ذلك، فكيف 
والذي يحتج به في هذا الباب على من قال: ال يقضي القاضي بعلمه، من هذا وشبهه 

 كثير.
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة في اإلمالء: لو أن رجاًل سمع رجاًل يطلق امرأته،  

ليه المرأة أو األمة، أنه يحول بين أو ُيْعِتُق أمته، ثم استقضي بعد ذلك، ثم خاصمت إ
ُق بينهما، ولدى األمِة يحوُل بين المولى وبينها وال  الرجل وبين وطء المرأة، وال يفرِّ

 .(97)ُيعِتُقها
 

 باب القاضي يخرج من ديوانه شيئًا ال يحفظه
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هـ( دراسة وتحقيقاً من أول )باب المالزمة في 261أدب القاضي ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف ت )

ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

قال أبو حنيفة رضي اهلل عنه: إذا وجد القاضي في ديوانه إقرار رجٍل لرجٍل بحقٍّ من  
الحقوق، أو شهادِة شهوٍد شهدوا عنده لرجٍل على رجٍل بحق من الحقوق، وهو ال يذكر 

 .(98)ذلك وال يحفظه، فإنه ال يحكم بذلك وال ينفذه حتى َيْذُكَره
وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن: ما وجده القاضي في ديوانه من شهادة شهوٍد 

نده بحق، والقاضي ال يحفظ شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل أقر ع
ذلك وال يذكره، فإنه ينفذ ذلك ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا؛ ليس كل ما 

 .(99)في ديوان القاضي يحفظه القاضي!
وقال محمد بن الحسن: لو ضاع محضٌر لرجٍل من ديوان القاضي، وفيه شهادة شهوٍد 

شهد عند القاضي كاتباه أن /أ[ والقاضي ال َيذكر ذلك، ف63له بحق من الحقوق، ]
شهود هذا الرجل شهدوا عندك على هذا الرجل بكذا وكذا، فإنه ال ينبغي للقاضي أن 

؛ من ِقَبِل أنَّ هذين الكاتبين ليسا بشاهدين بالحق، وال (211)يقبل ذلك، وال ينفذه
بشاهدين على شهادة الشهود الذين يشهدون بهذا الحق لهذا الرجل؛ ألن أولئك لم 

 هما على شهادتهما. ُيشهدو 
وكذلك لو لم يكتب له محضرًا، فقاال: إنَّ شهوَده قد شهدوا عندك بكذا وكذا، لم يقبل 

 ذلك ولم ينفذه.
ن ضاع إقراٌر لرجل، فشهد الكاتبان عند القاضي أنَّ هذا أقر عندك لهذا بكذا وكذا،  وا 

ا على إقراره ال وقد سمعناه حين أقر عندك بذلك، َقِبَل ذلك القاضي، وحكم بشهادتهم
 بإقراره.

وما وجده القاضي في ديوان قاٍض كان قبله من إقراٍر أو بينٍة فإنه ال يعمل بشيء من 
 ذلك، وال ينفذه حتى َيستقبل الخصومة عنده.
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ولو أن قاضيًا ُعِزَل عن القضاء، ثم ُردَّ بعد ذلك على القضاء، فإنَّ أبا يوسف قال: ال 
ه األول إال ما كان يذكره من إقرار رجل لرجل بحق، يقضي بشيٍء مما كان في ديوان
 فإن لم يكن يذكره لم يحكم به.

ن كان يذكرها، حتى يعيدها صاحبها فتشهد عنده ثانيًة؛  فأما البينة فإنه ال يحكم بها وا 
 .(212)ألن أمر الديوان األول قد َبَطَل، وهذا عمٌل مستأَنف

 
 ْنِفُذَهاباب القاضي ُيرفع إليه قضيُة قاٍض ِممَّا يُ 

قال: وينبغي للقاضي أن ُينفذ قضايا القضاة التي ُترفع إليه وَيحكم بها، إال أن تكون 
القضية َجْوَرًا، أو تكون على خالف الكتاب، أو السنة، أو خالف إجماع العلماء، فإن 

 كانت على هذا فال ينفذها وال يحكم بها. 
في نفسه، أو محدودًا في  وكذلك إن كان القاضي الذي قضى بهذه القضية فاسقاً 

قذف، أو من ال يجوز شهادته لو شهد، فإنَّ قضية هذا إذا ُرفعت إلى هذا القاضي لم 
 /ب[ بها.63له أن ُينفذها وال يحكم] (211)ينبغي

ولو أنَّ قاضيا قضى بشيء مما َيختلف فيه الفقهاُء والعلماء، َفَماَل إلى قوِل بعضهم، 
ر َيرى خالف ذلك، فإنه ينبغي له أن ُينفذ هذه وحكم بذلك، ثم رفع إلى قاٍض آخ

القضية وُيمضَيها، فإن قضى بإبطالها ونقضها، ثم ُرفع ذلك إلى قاٍض آخر، فإنَّ هذا 
 القاضي الثالث ينبغي له أن ُينفذ قضاء األول، وَينقض قضاء الثاني.

اٍض يرى أنَّ ولو أنَّ رجاًل وطئ أمَّ امرأته أو ابنتها، فخاصمته زوجُته في ذلك إلى ق
م الحالل، فقضى بالمرأة لزوجها، وقضى بإبطاِل ما كان منه، ولم َيلتفت  الحراَم ال يحرِّ
إلى ما كان منه من وطيَّة أمها أو ابنتها، ثم إنَّ المرأة بعد ذلك َرفعت زوجها إلى 

ُمها على زوجها، فإنه ليس لهذا القاضي الثاني أن ُيبْ  ِطَل قاٍض آخر َيرى أنَّ ذلك ُيحرِّ
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هـ( دراسة وتحقيقاً من أول )باب المالزمة في 261أدب القاضي ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف ت )
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قضاء األول الذي قضى بها لزوجها، ولكن ُيْنِفُذ ذلك، وُيصيُِّرها إلى زوجها؛ ألنَّ هذا  
 .(213)مما اختلفت فيه العلماء، واألحاديث فيه مختلفة

ْن كان عالمًا َيرى أنَّ   فأما الزوج فإْن كان جاهاًل فهو فيه سعٍة في الُمقام معها، وا 
ُمها عليه فال َيِحلُّ له المقام معها، وكذلك الزوجة، وهي في  وطء أمِّها أو ابنتها يحرِّ

 ذلك بمنزلته.
ته إلى وكذلك لو أن رجاًل قال: إن تزوجُت فالنَة فهي طالٌق ثالثًا، ثم تزوجها فخاصم 

قاض ال َيرى ذلك القول َيْعَمُل شيئًا، فأجاَز النكاح وأبطل الطالق، ثم خاصمته إلى 
قاض آخر َيرى أن ذلك الطالق َيعمل فإنَّ هذا القاضي الثاني ينبغي له أن ُيْنِفَذ 
قضاء األول ويمضيه؛ ألنَّ كثيرًا من العلماء والفقهاء يقوُل بهذا القول ويبطل 

 .(214)الطالق
 الزوج إذا كان عالمًا يرى أن الطالق َيعمل فال َيَسُعه المقام معها، وكذلك المرأة.فأما 

َلُم في الحيوان، لو أن قاضيًا قضى به، ثم رفع إلى قاض آخر أنفذه؛  وكذلك السَّ
 .(215)الختالف الناس فيه

/أ[ 64] وكذلك طالق الُمْكَره، لو أنَّ قاضيًا أبطله، وحكم بأنها امرأُته، ثم ُرفع إلى آخر
 فإنه ُينفذ قضاء ذلك القاضي بذلك؛ ليس هذا من الَبِشِع الذي ُيَردُّ وال ُيْنَفذ.

، ثم ارتفعوا إلى قاٍض آخر يرى (216)وكذلك لو أنَّ قاضيًا قضى ِبَنَسٍب بقول القافة
 خالف ذلك، فإنه ُيْنِفُذ قضاء القاضي بذلك النََّسب.

َأْعَتَق الميُت بعضهم بغير َعْيِنه، ثم رفع  ولو أن قاضيا قضى بالُقْرَعِة في الرقيق، 
ن كان رأُيه خالَف ذلك؛ ألنَّ هذا مما قد اختلف فيه  إلى قاض آخر فإنه ينفذ ذلك، وا 

 .(217)الناس
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وكذلك لو أن قاضيًا ردَّ نكاَح امرأة بعيٍب مثل: عمى، أو جنون، ثم رفع ذلك إلى 
ي بردِّ ذلك وال َينُقُض ما قضى به قاض آخر يرى خالف ذلك، فإنه ُيْنِفُذ قضاَء القاض
وغيرهما رضي اهلل  (219)وعلي (218)القاضي من ذلك؛ لما جاء في ذلك عن عمر

 عنهم.
وكل ما قضى به قاٍض مما لم يخالف فيه الكتاب وال السنة فُرفع ذلك إلى قاض آخر  

 يرى خالف ذلك، فإنه ينفذه ويحكم به.
ن كان خالف الكتاب والسنة أبطله، ليس يَ   ْنُفُذ قضاُء قاٍض خالف الكتاب والسنة وا 

، فإذا كان معروفًا في أيدي العامة (221)بحديث شاذٍّ أو خاصٍّ حتى َيأتي به الَعامَّة
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو ناسٌخ؛ لقول اهلل: ))ما آتاكم الرسول فخذوه((، 

ْن َنزل بعده شيٌء فالتنزيُل ناسٌخ. فاآلِخُر من هذين األ  مرين ناسٌخ األوَل.وا 
 

 باب القاضي ُيرفع إليه َقضيُة آخٍر مما ال َيِجُب عليه إْنَفاُذها
، ثم ُرفع (221)، أو ببيِع أمِّ ولد(222)ولو أنَّ قاضيًا قضى بشاهٍد ويمين، أو ِبَقْتٍل ِبَقَساَمة

الشاهد إلى قاٍض آخر فإنَّ هذا مما ال ينبغي لهذا القاضي أن ُيْنِفَذه؛ من ِقَبِل أنَّ 
 .(224)، وأمَّ الولِد وترَك بيِعها مما عليه جماعُة المسلمين(223)واليمين خالف القران

، لم يختلف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل (225)فأما القسامة فإنما هو قضاُء معاويةَ  
/ب[ أن 64كان للقاضي ] (226)عليه وسلم في ذلك لو قضى قاض بمال بقسامة لَما

 ينفذ ذلك، بل يبطله وال ينفذه. 
وكذلك متعة النساء في النكاح إلى أجٍل، لو قضى بها قاض، ثم رفع إلى قاض آخر 

 أبطل ذلك، ولم ينفذه ولم يحكم به، ولكن يعاِقُب عليه َمْن َفَعَله.
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ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

فأعتقها  ولو أنَّ رجاًل أعتق نصف عبده، أو نصف أمته، أو كانت أمٌة بين اثنين 
، فقضى قاض لآلخر ببيع نصيبه فباعه، ثم اختصموا إلى (227)أحدهما وهو ُمْعَدمٌ 

قاض آخر ال يرى ذلك، فإنه ُيْبطل البيع، وُيْبِطُل القضاَء الذي ُقِضَي به في ذلك. هذا 
 مما ال َيْنُفُذ به ُحْكم.

بداٍر، وحكم بذلك في داٍر اسُتِحقَّت، فأخذه القاضي  (228)ولو أنَّ قاضيًا قضى بَخاَلصٍ 
 عليه، فإن هذا إذا ُرِفَع إلى قاٍض آخر َأْبَطَله ولم ُيْنِفْذه.

وكذلك قاٍض َقَضى بإبطال حقِّ رجٍل في دار؛ وذلك أنَّه أقام سنين ال َيْطُلب َحقَّه، 
فأبطل القاضي حقَّه من أجل ذلك، ثم رفع إلى قاض آخر، فإنه ُيْبِطل قضاء القاضي 

 على َحقِّه في الدَّار.بذلك، ويجعل الرجل 
ولو أنَّ زوجَة رجٍل أو ابنَته َعَفْت عن دم َعْمد، وهي وارثُة المقتول، فأبطل ذلك 
القاضي، وقضى بالقود للرِّجال، وقال: ال عفو للنساء. ثم رفع إلى قاض آخر َقْبَل أن 

 قاضي الذي كان منه.ُيَقاَد الرجُل فإنَّه ُيْنِفُذ العفَو، وُيْبِطُل القود، ويبطل قضاء ذلك ال
ن كان الرجل قد ُأِقْيَد وُقِتَل، فإنَّ هذا القاضي الثاني ال ينبغي له أن يحكم في ذلك  وا 

 بشيء، وَيْتُرَك األمَر بحاِله.
ولو أنَّ قاضيًا قضى بردِّ أمٍة أو عبٍد قد اشتراه مشتٍر وقبض ذلك، وَنَقَد الثمن، 

بائع بعد ذلك بغير إقرار من البائع، وال ، فردَّه القاضي على ال(229)فأصابه عنده لمم
بينة شهدت عليه، ثم رفع إلى قاض آخر، أبطل ذلك ولم ينفذه، ليس في هذا أثٌر 

 ُيحتج به، وهذا على خالف اآلثار.
/أ[ 65وكذلك امرأة قد َبَلَغْت لها زوٌج، فأعتقت رقيقًا لها، وأقرَّت بدين، وأوصت ]

 زوجها، وَرَفَعه إلى قاٍض فأبطل ِفْعَلها.بوصايا، بغير رضى زوجها، فأبى ذلك 
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ثم ارتفعوا إلى قاض آخر فإنه ُيبطل حكم ذلك القاضي، وُيْنِفُذ ما صنعت المرأة من  
ذلك، كما ُيْنِفُذ على الرجل، أال ترى إلى قول اهلل تبارك وتعالى في كتابه: 

ُجُكۡم إِن لَّۡم يَُكن لَّ  َما  نِۡصُف  َولَُكۡم حمس هُنَّ َولَٞدٖۚ فَإِن َكاَن لَهُنَّ َولَٞد فَلَُكُم تََرَك أَۡزَوٰ

ا تََرۡكَنٖۚ ِمۢن بَۡعِد َوِصيَّٖة يُوِصيَن بِهَآ أَۡو َدۡيٖنٖۚ  بُُع ِممَّ فقد سمى اهلل أنَّ ، (353)حمسٱلرُّ
ن كان عليها دين بعد ذلك الدين، فهذا حكٌم بخالف التنزيِل فهو مردوٌد  لها وصيًة، وا 

 على من َحَكَم به.
امرأٌة طلقها زوجها قبل الدخول بها، وقد كانت قبضت المهر منه، وتجهََّزت  وكذلك

به، فقضى قاض للزوج بِنْصِف الَجَهاز، ثم ُرفع إلى قاض آخر فإنه يبطل ذلك 
نما َيقِضي له بنصف المهر (212)حمسفََرۡضتُۡم  فَنِۡصُف َما حمس القضاء؛ لقول اهلل: ، وا 
 الذي َدَفَعه إليها.

شهادة رجٍل َشِهَد على خطِّ أبيه، أو أبطل مهرًا بغير بينة وال وكذلك قاٍض قضى ب
 إقرار، فإنَّ هذا باطٌل ال َيْنُفذ حكم القاضي بذلك.

وكذلك رجل َطلََّق امرأته ثالثًا وهي حامل، أو حائض، أو قبل أن َيدخل بها، فقضى 
بطل قاض بإبطال ذلك، أو أبطل بعضه، ثم رفع إلى قاض آخر ال يرى ذلك، فإنه ي

 على الزوِج ما كان منه. (211)قضاء القاضي بذلك وُيْنِفذُ 
، َأْبَطْلُت الحدَّ عن المضروِب، وَأْطَلْقُت (213)ولو أنَّ قاضيًا َضَرَب حدًا في تعريضٍ 

 شهادَته.
بأن ال يؤجل، فإن هذا ينبغي أن ُيْنَقَض وُيْبَطل،  (214)ولو أن قاضيا قضى في الِعنِّين

ل العنين حواًل.   وُيَؤجَّ
وكلُّ ما كان من هذا من األمور الُمْستَْبَشَعاِت عند الناس فإنَّه ُينقض وُيْبَطل، ولو أنَّ 
قاضيًا قضى ببعضه، وذلك شيٌء ما اختلف فيه العلماء المتقدمون، ولم يأت فيه في 
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ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

ي سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فخرج القاضي الذي قضى من كتاب اهلل، وال ف 
أقاويل العلماء المتقدمين في ذلك، فإنه ُيْنَظُر في ذلك، فإن كان خطًأ عند العلماء ُردَّ 

ن كان عند علماء أهل زمانه ] /ب[ صوابًا، وهو خالُف أقاويِل 65ذلك وُنِقَض، وا 
نما ُيَردُّ من القضاء ما كان خطًأ عند العلماء، المتقدِّمين، فإنَّ ذلك َيْنُفُذ ويجو  ز، وا 
 وكان خارجًا من ِلَسان األمَّة.

 
ولو أنَّ رجاًل له على رجل ماٌل فطالبه به، فقال المطلوب: إْن لم أقضك مالك اليوَم 

 .  فامرأتي طالٌق ثالثًا، أو قال: فعبدي ُحرٌّ
ة،  فتغيب عنه الطالب، َفَخِشَي المطلوُب أْن َيْحَنث، وأتى الحاكَم بالماِل وأخبره بالِقصَّ

َفَنَصَب له القاضي وكياًل، وَأَمَره بقبض المال للطَّالب وَحَكَم بذلك، ثم رفع إلى حاكم 
 .(215)آخر، فإن أبا يوسف قال: ال يجوز هذا

وكذلك رجل َقدَّم رجاًل إلى قاض فقال: ألَِبْي على هذا الرجِل ألُف درهم، وَأِبْي غائٌب 
أن َيَتَواَرى هذا، فرأى القاضي أن يجعله وكياًل ألبيه، فجعله وكياًل وَقِبَل وأخاف 

نما  (216)القاضي بينته على المال، وَحَكَم بذلك، ثم رفع إليَّ إنِّيْ  ال ُأِجْيُزه قال: وا 
 أستحسن أْن أجيَز هذا في المفقوِد خاصًة أنَّه وكيُله في طلِب حقوِق أبيه.

 
 الهوامش

                                      

 (.1/557ينظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة، للشيخ العالمة طاشكبري زاده )( 2)
 ( والشرحان ال يسوقان جميع كالم الخصاف في شرحيهما كما َيْعَلُم ذلك من َتأمَّل فيهما. 1)
(، تاج 23/213(، سير أعالم النبالء للذهبي )2/87( ينظر: الجواهر المضية للقرشي )3)3

(، الطبقات السنية للتميمي 2/545(، كتائب أعالم األخيار للكفوي )97بغا )ص:التراجم البن قطلو 



 

 والعشرون الثامنالعدد  | 052

 جمعان علي الغامديد. جعفر 

 

(، البدور المضية 19(، الفوائد البهية للكنوي )ص:2/317(، األثمار الجنية للقاري )2/428)
 (.224/ 3للكمالئي )

(، ومال علي قاري في األثمار الجنية 23/213( ذكر ذلك الذهبي في سير أعالم النبالء )4)
 (.19(، واللكنوي في الفوائد البهية )ص:2/318)
(، األثمار 2/545(، كتائب أعالم األخيار للكفوي )2/87( ينظر: الجواهر المضية للقرشي )5)

(، 19(، الفوائد البهية للكنوي )ص:2/428(، الطبقات السنية للتميمي )2/317الجنية للقاري )
 (.224/ 3البدور المضية للكمالئي )

 (.23/269(، البدور المضية للكمالئي )252الفوائد البهية في تراجم الحنفية )ص( ينظر: 6)
 (.9/481(، سير أعالم النبالء للذهبي )34/22( ينظر: تهذيب الكمال للمزي )7)
 (.378/ 9(، سير أعالم النبالء للذهبي )192/ 33( ينظر: تهذيب الكمال للمزي )8)
 (.217/ 21(، تهذيب التهذيب البن حجر )592/ 21( ينظر: سير أعالم النبالء للذهبي )9)
 (.313(، تقريب التهذيب البن حجر )ص:157/ 21( ينظر: سير أعالم النبالء للذهبي )21)
 (.334(، تقريب التهذيب البن حجر )ص:412/ 34( ينظر: تهذيب الكمال للمزي )22)
 (.413ن حجر )ص:(، تقريب التهذيب الب42/ 22( ينظر: سير أعالم النبالء للذهبي )21)
 (.165/ 21(، سير أعالم النبالء للذهبي )351/ 34( ينظر: تهذيب الكمال للمزي )23)
 (.171/ 8(، تهذيب التهذيب البن حجر )241/ 21( ينظر: سير أعالم النبالء للذهبي )24)
 (.156( الفهرست للنديم )ص:25)
(، البدور المضية 2/428(، الطبقات السنية للتميمي )2/88( الجواهر المضية للقرشي )26)

 (.225/ 3للكمالئي )
(، الفوائد البهية للكنوي 97(، تاج التراجم البن قطلوبغا )ص:2/88( الجواهر المضية للقرشي )27)

 (.19)ص:
 (.23/213( سير أعالم النبالء )28)
 (.59( طبقات الفقهاء البن كمال باشا )ص:29)
 (. 156( الفهرست للنديم )ص:11)
(، األثمار 2/546(، كتائب أعالم األخيار للكفوي )2/88ر المضية للقرشي )( ينظر: الجواه12)

 (.19(، الفوائد البهية للكنوي )ص:2/429(، الطبقات السنية للتميمي )2/318الجنية للقاري )
( كل ما كان من هذه المصنفات مخطوطًا فقد طبع، وسأشير إلى طباعته عند ذكره في 11)

 عليه فهو مما لم ُيعثر عليه َبْعُد. واهلل أعلم.الهامش، وما أغفلت التعليق 
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هـ( دراسة وتحقيقاً من أول )باب المالزمة في 261أدب القاضي ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف ت )

ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

  

ه في مجلد صغير، ولهذا الكتاب شروح ذكر حاجي 2324( طبع قديمًا في القاهرة بمصر سنة 13)
 (.2/695خليفة ثالثة منها في كشف الظنون )

 ( وهو هذا الكتاب الذي أحقق جزءًا منه.14)
بتحقيق الشيخ: أبي الوفا األفغاني، ومعه شرحه  ( طبع قديمًا بالدار السلفية في بومباي بالهند،15)

 لحسام الدين ابن مازة المعروف بالصدر الشهيد.
( طبع عدة طبعات أجودها طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون بتحقيق د. صبح عقلة البداح، 16)

 وتحقيقه له هو رسالته العلمية لنيل درجة الدكتوراه بالفقه وأصوله. 
 (.156اف للخليفة المهتدي باهلل. ينظر: الفهرست للنديم )ص: ( هذا الكتاب عمله الخص17)
"لما ُقِتَل المهتدي باهلل ُنهب الخصاف، َفُذكر أن (: 156( قال النديم في الفهرست )ص: 18)

  كتبه ذهب، وفي جملته كتاٌب َعِمَله في المناسك لم يكن خرج إلى الناس".
(، الفوائد البهية 2/317ألثمار الجنية للقاري )(، ا2/88( ينظر: الجواهر المضية للقرشي )19)

 (.19للكنوي )ص:
 (.2/429( الطبقات السنية للتميمي )31)
( َبْلخ مدينة مشهورة بخراسان، وتقع اليوم بأفغانستان، وتبعد عن عاصمة الوالية مزار شريف 32)

إلى بلخ ، وينسب -رضي اهلل عنه-حوالي عشرين كيلو مترًا، فتحت في زمن عثمان بن عفان 
 (.74(، علماء الحديث للعويِّد )ص:2/479خلق كثير. ينظر: معجم البلدان للحموي )

(، تاج 23/213(، سير أعالم النبالء للذهبي )2/88( ينظر: الجواهر المضية للقرشي )31)
(، األثمار الجنية للقاري 2/429(، الطبقات السنية للتميمي )97التراجم البن قطلوبغا )ص:

 (.19الفوائد البهية للكنوي )ص:(، 2/318)
(، الجواهر المضية 156(، الفهرست للنديم )ص: 241( ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي )ص:33)

(، 97(، تاج التراجم البن قطلوبغا )ص:23/213(، سير أعالم النبالء للذهبي )2/88للقرشي )
، الفوائد البهية للكنوي (2/317(، األثمار الجنية للقاري )2/429الطبقات السنية للتميمي )

 (.19)ص:
 (.23( ينظر: صورة الورقة األولى من المخطوط الذي عثرت عليه )ص:34)
( الشواهد كثيرة جدًا لكن ينظر على سبيل المثال: بدائع الصنائع للكاساني 35)

، 3/49(، المحيط البرهاني البن مازة )64، 3/14(، تبيين الحقائق للزيلعي )7/274(،)6/171)
 (.2/333(، البناية شرح الهداية للعيني )156، 7/278(، العناية شرح الهداية للبابرتي )53، 51
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(، الجواهر المضية 156(، الفهرست للنديم )ص: 241( ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي )ص:36)
(، 97(، تاج التراجم البن قطلوبغا )ص:23/213(، سير أعالم النبالء للذهبي )2/88للقرشي )
(، الفوائد البهية للكنوي 2/317(، األثمار الجنية للقاري )2/429السنية للتميمي )الطبقات 

 (.19)ص:
 (.57، 44، 41( )ص: 37)
(38( )2/224 ،218 ،219.) 
(، ومقدمة محقق الكتاب 23( ينظر:صورة الورقة األولى من المخطوط الذي عثرت عليه )ص:39)

 (.17جهاد المرشدي )ص:
ن ينظر على سبيل المثال: بدائع الصنائع للكاساني ( الشواهد كثيرة جدًا لك41)

، 3/49(، المحيط البرهاني البن مازة )64، 3/14(، تبيين الحقائق للزيلعي )7/274(،)6/171)
 (.2/333(، البناية شرح الهداية للعيني )156، 7/278(، العناية شرح الهداية للبابرتي )53، 51

 (.1/557مصباح السيادة )( ذكر ذلك في كتابه: مفتاح السعادة و 42)
(41( )2/46.) 
(43( )2/46-47.) 
( حقق هذا الكتاب في رسالتي دكتوراه أوالهما للدكتور: سعيد بن درويش الزهراني، وكانت 44)

رسالته في كلية الشريعة بالجامعة اإلسالمية، والثانية للدكتور: غازي بن فواز الحارثي، وكانت 
 واألنظمة بجامعة أم القرى، ولم يطبع منهما شيء حتى اآلن.رسالته في كلية الدراسات القضائية 

 (.1/156( منها على سبيل المثال: )45)
(، تبيين الحقائق 7/274(،)6/171( ينظر على سبيل المثال: بدائع الصنائع للكاساني )46)

(، العناية شرح الهداية 53، 51، 3/49(، المحيط البرهاني البن مازة )64، 3/14للزيلعي )
 (.2/333(، البناية شرح الهداية للعيني )156، 7/278برتي )للبا

-2/63( ذكر كثيرًا منها محقق شرح ابن مازة وهو د. محيي هالل سرحان في مقدمة تحقيقه )47)
64.) 

(، 2/64( نبه إلى ذلك الدكتور: محيي هالل سرحان في مقدمة تحقيقه لشرح ابن مازة )48)
 (.96قدمة تحقيقه لتهذيب أدب القاضي للناصحي )ص:والدكتور: سعيد درويش الزهراني في م

( المالزمة عند الفقهاء: أن يكون الدائن أو وكيله مع المدين حيث كان فيدور معه حيث دار 49)
في وقت كسبه، من غير منعه من التردد في حاجته وقضاء أعماله ومصالحه. والغرض من هذه 

 المالزمة للمدين أمران:
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هـ( دراسة وتحقيقاً من أول )باب المالزمة في 261أدب القاضي ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف ت )

ين( إلى آخر )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال يجب عليه إنفاذها(  الدَّ

  

 الموسر المماطل ليبادر إلى وفاء دينه حيث إن مالزمته نوع من األسر.أحدهما: إضجار المدين 
والثاني: اطالع الدائن أو نائبه على ما يأتي المدين من أموال ومكاسب لئال يتمكن من إخفائها 

(، 423/ 1وادعاء اإلعسار فرارًا من وفاء الدين وأداء الحق. ينظر: شرح مشكل اآلثار للطحاوي )
(، االختيار لتعليل 76/ 11(، المبسوط للسرخسي )462ي للناصحي )ص:تهذيب أدب القاض
(، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد 1/99المختار للموصلي )

 (.439)ص: 
اَلِة: َباُب التََّقاِضي َواْلُماَلَزَمِة ِفي اْلَمْسجِ   ( أخرجه البخاري في صحيحه في 51) ِد ِكَتاِب الصَّ

َباُب اْسِتْحَباِب اْلَوْضِع ِمَن الدَّْيِن   (، ومسلم في صحيحه في كتاِب الُبُيوع: 457(، برقم: )2/99)
 (.2558(، برقم: )5/31)
(: "الشُّقَُّة: 1/491( نوع من الثياب، قال ابن األثير في النهاية في غريب الحديث واألثر )52)

 ْيَقٌة. َوِقيَل ِهَي نْصف َثْوب". الثَِّياِب َوَتْصِغيُرَها ُشقَ  جنٌس ِمَن 
، وَسْنَبَل ثوَبه ِإذا َأْسَبَلُه وَجرَّه ِمْن َخْلِفِه َأو َأمامه. 51) ( َأي َساِبَغِة الطُّوِل. ُيَقاُل: َثْوٌب ُسْنُبالنيٌّ

 (.348/ 22ينظر: لسان العرب )
(، مقاييس اللغة 22/154يب اللغة لألزهري )( الشَّْمَلُة ِهَي: ِكَساٌء ُيْؤَتَزُر ِبِه َوُيْشَتَمُل. ينظر: تهذ53)

 (.3/125البن فارس )
/ 7( اْلُخْرِثيُّ من اْلَمَتاع والغِنيمة: َأْرَدُؤها. َوِهي َسَقُط اْلَبْيت من اْلَمَتاع. ينظر: تهذيب اللغة )54)

 (.2/182(، الصحاح للجوهري )244
 (.636-1/634الواقدي في المغازي ) ( رواه محمد بن عمر 55)
(، برقم: 3/498(، وابن ماجه في سننه )3619(، برقم: )5/474( رواه أبو داود في سننه )56)

(: "فيه الهرماس بن حبيب، قال أحمد وابن 132/ 29(، وقال المزي في تهذيب الكمال )1418)
 معين: ال نعرفه، وقال أبو حاتم: شيٌخ أعرابي ال يعرف أبوه وال جده".

 (.22/213(، البناية شرح الهداية للعيني )5/288( ينظر: المبسوط للسرخسي )57)
( على المصنف هنا فنقل قول العالمة قاضي أبي علي 3/69( استدرك ابن مازة في شرحه )58)

النسفي الذي تعقَّب فيه قول الخصاَف هذا بقوله: "وليس هذا مذهبنا؛ ألن المساجد إنما بنيت لذكر 
قامة الصالة فيها" وقول النسف ي هو المفتى به عند الحنفية. ينظر: البحر الرائق البن اهلل تعالى وا 

 (.115(، لسان الحكام البن الشحنة )ص:1/39نجيم )
(:" أراد باالضطراب في أموره: التََّردَُّد في أمر معاشه، والكسب 3/71( قال ابن مازة في شرحه )59)

 ألهله وعياله".
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: االختيار لتعليل المختار للموصلي ( هذا قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن. ينظر61)
 (.5/112(، تبيين الحقائق للزيلعي )1/99)
 (.181( سورة البقرة: )62)
( أصحاب المسائل من أعوان القاضي وهم: من يعهد إليهم القاضي بالسؤال عن أحوال الشهود 61)

وأعظمهم أمانة، من عدالة أو جرح، واستحبوا أن يختار القاضي لذلك أوثق الناس، وأورعهم ديانة، 
وأكثرهم بالناس خبرة، وأعلمهم بالتمييز، غير معروفين بين الناس لئال ُيقَصدوا بسوء أو ُيخَدعوا. 

(، شرح 1/241(، االختيار لتعليل المختار للموصلي )2/214ينظر: روضة القضاة للسمناني )
 (.3/15أدب القاضي البن مازة )

ضي ببعض األعمال المهمة ليحافظوا عليها، كحفظ أموال ( أمناء القاضي: هم الذين يكلفهم القا63)
اليتامى والقاصرين، وحفظ التركات حتى تُقسم، وحفظ المحاضر والسجالت ونحو ذلك. ينظر: 

(، معجم 4/144(، الكافي البن قدامة )8/89(، المحيط البرهاني )26/214المبسوط للسرخسي )
 .(287مصطلحات القضاء الشرعي للزحيلي وحميش )ص:

ْزُق في ُعْرِف الفقهاء كما يستخلص من أحكامه عندهم هو: ما ُيْفَرُض ِمن بيت المال للمرء 64) ( الرَّ
القائم بعمٍل ِمْن أمور المسلمين، ويكون ِبَقْدر ِكَفاَيِته ومْن َيُعول، وُيْصَرف له يوميًا أو شهريًا أو 

-1/81عليل المختار للموصلي )(، االختيار لت4/13سنويًا. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني )
(، الدر 137،  8/268(، البحر الرائق البن نجيم )1/161(، العناية شرح الهداية للبابرتي )83

 (.6/642المختار للحصكفي )
 (.3/2151( الَضْيَعُة: الَعَقاُر، والجمع ِضَياع وِضَيٌع أيضًا. ينظر: الصحاح للجوهري )65)
َما َيْحُصُل ِمْن ِريِع َأْرٍض َأْو ِكَراِئَها َأْو ُأْجَرِة ُغاَلٍم َأْو َنْحِو َذِلَك. المغرب  ( جمع غلة، واْلَغلَُّة: ُكلُّ 66)

 (.344للمطرزي )ص:
 (.2/437(، تاج العروس )2/259( جمع َمِليء وهو: الغنيُّ كثير المال. ينظر: لسان العرب )67)
ى بينهما من اإلقرار واإلنكار ( السجل: ما كتب فيه حضور المتخاصمين عند القاضي، وما جر 68)

والحكم بالبينة أو النُُّكول، على وجه يرفع االشتباه، ومن العلماء من يراه مرادفًا للمحضر، ومنهم 
من يراه كالمحضر مع زيادة إنفاذ الحكم به، وعلى هذا فهو َيْنَشُأ عن المحضر، وقد ُيطَلق على 

وما َيحكم به القاضي، وما َيكُتب عليه. ينظر: جامع  الكتاب الكبير الذي ُتضَبُط فيه وقائُع الناس،
(؛ البحر الرائق البن 425/ 1(؛ درر الحكام لمال خسرو )1/314الفصولين البن قاضي سماونة )

 (.۳/ ۷نجيم )
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( ديوان القاضي هو: ما يجمع سجالت القاضي ومحاِضَره وصكوكه لحفظها لديه؛ لتكون حجة 69)
د تغير القاضي إلى من بعده. ينظر: العناية شرح الهداية للبابرتي عند الحاجة إليها، وتنتقل عن

 (.5/369(، حاشية ابن عابدين )7/164)
ة هنا بمعنى: األمر والحديث. ينظر: لسان العرب البن منظور )71) (، تاج العروس 7/74( الِقصَّ

 (.28/214للزبيدي )
ل بالفاعل مثل ما فعل. ينظر: المغرب للمطرزي اْلِقَصاُص، وهو: أن ُيْفعَ  ( اْلَقَوُد ِبالتَّْحِريِك 72)

 (.218(، أنيس الفقهاء للقونوي )ص:396)ص:
عطفه القصاص على القود، واألصل في  -من تعريف القود بالقصاص-( يشكل على ما تقدم 71)

العطف المغايرة، والجواب عن ذلك بما ذكره الشارح ابن مازة فقد فسر القود في كالم الخصاف 
صاص في النفس، وفسر القصاص في كالمه بالقصاص فيما دون النفس، وبهذا ينحل بأنه: الق

 (.3/83اإِلشكال. ينظر: شرح ابن مازة )
 كما يظهر من السياق، والصواب ما أثبتُّه. -واهلل أعلم-( في األصل: يقيٍُّم، وهو خطأ 73)
بينهما من اإلقرار أو  ( الَمْحَضر هو: ما ُكتب فيه حضور المتخاصمين عند القاضي، وما جرى74)

األنكار والحكم بالبينة أو النُُّكول على وجٍه يرفع االشتباه. ينظر: درر الحكام لمال خسرو 
 (.5/369(، حاشية ابن عابدين )1/425)
(، 24/243( أي: يعاقبه ويقابله بالجزاء على فعله ذلك. ينظر: لسان العرب البن منظور )75)

 (.2171)ص:القاموس المحيط للفيروز آبادي 
(، فتح 26/89(، المبسوط للسرخسي )8/37( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )76)

 (.7/382القدير البن الهمام )
 ( ينظر: المراجع السابقة.77)
( هذا القول هو مقتضى القياس كما ذكر الحنفية، ووجه القياس: أنَّ علم القاضي ال يحيط 78)

فَيعرف القاضي من ذلك خالف ما يكون مقصوده، فال يصح بإشارته؛ ألنَّه ربما يشير بشيء، 
القضاء بإشارته، ولهذا لم يصح في الحدود في باب الزنى وفي باب الشهادة. لكنهم عدلوا عن هذا 
القول إلى القول األول استحسانًا، ووجه االستحسان: أنَّا لو لم نقبل إشارته، ولم نجعلها كالعبارة، 

ألنه إذا لم يبايع، ولم يعاِمل َيضطر، فيؤدي إلى إتالفه. ينظر: األصل أدى إلى أن يموت جوًعا؛ 
(، شرح أدب القاضي البن مازة 6/244(، المبسوط للسرخسي )4/526لمحمد بن الحسن )

 (.5/311(، البناية للعيني )3/91)
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رس ( الصيرفي هو: المشتغل بالصِّرافة للنقود والمتاجر بذلك. ينظر: مقاييس اللغة البن فا79)
 (.2/338(، المصباح المنير للفيومي )3/343)
المال بالكسر َيْتَوى. ينظر: العين للخليل  َتوَي  المال. يقال:  ( أي: ذهب، فالَتوى مقصوٌر: هالُك 81)

 (.6/1191(، الصحاح للجوهري )8/244بن أحمد )
(، مجمع األنهر 4/124(، تبيين الحقائق للزيلعي )8/49( ينظر: المحيط البرهاني البن مازة )82)

 (.1/291لشيخي زاده )
(، ووكيع في أخبار القضاة 13332(، برقم: )21/117( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )81)

(1/359.) 
(، 14431(، برقم: )21/512(، وابن أبي شيبة في مصنفه )6/174( رواه الشافعي في األم )83)

 (.11726(، برقم: )11/512الكبير )(، والبيهقي في السنن 1/172ووكيع في أخبار القضاة )
 (.2/249(، وابن القاص الطبري في أدب القاضي )1/175( رواه وكيع في أخبار القضاة )84)
(، وابن أبي شيبة في مصنفه 26421(، برقم: )8/44( رواه عبد الرزاق في مصنفه )85)

 (.13332(، برقم: )21/117)
 ( في األصل: )كرز(، والصواب ما أثبت.86)
الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، من أصحاب اإلمام أبي حنيفة، وكان يختلف إلى أبي  ( هو87)

لى زفر، قال يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد. ولي الحسن القضاء ثم  يوسف وا 
اسُتعِفَي عنه، وكان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه، له كتاب المجرد ألبي حنيفة، وكتاب أدب 

هـ(. ينظر: الجواهر المضية للقرشي 114اب الخصال، وغيرها. توفي سنة )القاضي، وكت
 (.252-251(، تاج التراجم البن قطلوبغا )ص:2/293)
( هو ِبْشر بن الوليد الكندي، أبو الوليد، القاضي، من كبار تالميذ أبي يوسف وألصقهم به، 88)

ستة وثالثين كتابًا، ولي بشٌر  أملى عليه أبو يوسف كتابه: )اختالف األمصار( الذي يحتوي على
ه(. 138سنة ) -رحمه اهلل-القضاء زمن المأمون، وكان صالحًا ديِّنًا عابدًا واسع الفقه، توفي 

(، الجواهر المضية للقرشي 153(، الفهرست للنديم )3/171ينظر: أخبار القضاة لوكيع )
(2/266.) 
-8/232الطحاوي للجصاص ) (، شرح مختصر327( ينظر: عيون المسائل للسمرقندي )ص:89)

 (.26/93(، المبسوط للسرخسي )231
( هو إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، تفقه على أبيه، وعلى الحسن بن زياد، وروى عنه عمر 91)

قَّة، وكان إماًما  بن إبراهيم النسفي، وسهل بن عثمان العسكري، وآخرون. ولي قضاء البصرة والرَّ
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محمود السيرة فيه، فقيًها عارفا باألحكام والوقائع ديًِّنا، صالحا، عابًدا،  عالًما عارفا بصيرا بالقضاء،
صنف "الجامع" في الفقه، عن جده اإلمام األعظم أبي حنيفة، وكتاب " الرد على القدرية" وغيرها. 

(، تاج التراجم 7/126ه(. ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )121سنة ) -رحمه اهلل-توفي 
 (.235-234بغا )ص:البن قطلو 

 ( كذا في األصل: القصة. ولعل الصواب: القضية.92)
( هو محمد بن سماعة بن عبيد التميمي، أبوعبد اهلل. حدَّث عن الليث بن سعد، وأبي يوسف 91)

ومحمد بن الحسن، وكتب النوادر عنهما، وروى الكتب واألمالي، قال الصيمري: وهو من الحفاظ 
ن ببغداد سنة اثنتين وتسعين ومائة بعد موت يوسف بن أبي يوسف، الثقات. ولي القضاء للمأمو 

فلم يزل على القضاء إلى أن ضعف بصره فُعِزل. له كتاب "أدب القاضي" وكتاب "المحاضر 
(، تاج 1/58ه(. ينظر: الجواهر المضية للقرشي )133سنة ) -رحمه اهلل-والسجالت". توفي 

 (.141التراجم البن قطلوبغا )ص:
(، شرح 327قول محمد بن الحسن أيضًا. ينظر: عيون المسائل للسمرقندي )ص:( وهو 93)

(، شرح أدب 26/93(، المبسوط للسرخسي )231-8/232مختصر الطحاوي للجصاص )
 (.3/96القاضي البن مازة )

(، روضة 216-26/214(، المبسوط للسرخسي )1/782( ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي )94)
(، المحيط البرهاني 7-7/6(، بدائع الصنائع للكاساني )327-2/325ي )القضاة البن السمنان

 (.2/29(، جامع الفصولين البن قاضي سماونة )48-8/47البن مازة )
 ( ينظر: المراجع السابقة.95)
 (.449( أي: يتخذه مااًل وُقْنية لنفسه. ينظر: المغرب للمطرزي )ص:96)
 (.8/48المحيط البرهاني البن مازة )(، 21/6551( ينظر: التجريد للقدوري )97)
(، المبسوط للسرخسي 258( ينظر: اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ألبي يوسف )ص:98)

 (.211-3/229(، الهداية للمرغيناني )6/173(، بدائع الصنائع للكاساني )26/91)
 ( ينظر: المراجع السابقة.99)
(، البحر الرائق البن 3/342تاوى الهندية )(، الف2/326( ينظر: عيون المسائل للسمرقندي )211)

 (.7/72نجيم )
(، بدائع الصنائع 8/52(، المحيط البرهاني )2/327( ينظر: عيون المسائل للسمرقندي )212)

 (.3/342(، الفتاوى الهندية )6/173)
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( كذا في األصل، ويمكن تخريجها على لغة من يعامل الفعل المعتلَّ اآلخر معاملة الفعل 211)
، أو أن إثبات الياء على وجه اإلشباع للكسرة. وينظر: شرح المفصل البن يعيش الصحيح

  (.2/119(، التذييل والتكميل ألبي حيان )5/488)
( ينظر في اختالف العلماء وما احتجوا به في هذه المسألة: الحاوي الكبير للماوردي 213)

 (.517-9/516قدامة ) (، المغني البن59-3/58(، بداية المجتهد البن رشد )9/124-126)
(، مختصر 333-331( وهو قول جمع من أهل العلم. ينظر: اختالف الفقهاء للمروزي )ص:214)

 (.491-23/488(، المغني البن قدامة )1/448)اختالف العلماء للطحاوي( للجصاص )
(، اختالف الفقهاء البن جرير الطبري 552-551( ينظر: اختالف الفقهاء للمروزي )ص:215)

 (.128-3/127، بداية المجتهد البن رشد )(216)ص:
( جمع قائف وهو: الذي َيعرف النَّسب بِفَراسته ونظره في أعضاء المولود. ينظر: طلبة الطلبة 216)

 (.272(، التعريفات للجرجاني )ص:234للنسفي )ص:
(، 8/81(، المحيط البرهاني البن مازة )255-4/254( ينظر: بداية المجتهد البن رشد )217)

 (.315-24/314ي البن قدامة )المغن
(، والبيهقي في معرفة السنن 22517(، برقم: )314-6/313( رواه عبد الرزاق في مصنفه )218)

 (.24245(، برقم: )21/287واآلثار )
(، والبيهقي في معرفة السنن واآلثار 22515(، برقم: )6/313( رواه عبد الرزاق في مصنفه )219)

 (.24252(، برقم: )21/289)
ح مراد المصنف بالحديث الشاذ هنا، وما رواه العامة ما ُنقل عن ِعيسى ْبُن أباَن 221) أحد -( يوضِّ

من قوله: "ال ُيْقَبُل َخَبٌر خاصٌّ ِفي َردِّ َشْيٍء ِمن الُقْرآِن ظاِهَر الَمْعنى أْن  -كبار علماء الحنفية
ا أْو َمنُسوًخا َحت ى َيِجيَء َذِلَك َمِجيًئا ظا ِهًرا َيْعِرُفُه الن اُس وَيْعَلُموَن ِبِه ِمْثُل ما جاَء َعْن َيِصيَر خاصًّ

َفإذا جاَء َهذا الَمِجيَء َفُهَو «. وال تُْنَكُح الَمْرأُة َعلى َعمَِّتها»، «ال وِصيََّة ِلواِرثٍ »أْن  - حمس -النَِّبيِّ 
 َمْقُبوٌل؛ أِلنَّ ِمْثَلُه ال َيُكوُن وْهًما. 

ا إذا ُرِوَي َعْن       ، وكاَن ظاِهُر َمْعناُه َبياَن السَُّنِن واألْحكاِم،  - حمس -َرُسوِل اللَِّه وأم  َحِديٌث خاصٌّ
أْو كاَن َيْنُقُض ُسنًَّة ُمْجَمًعا َعَلْيها، أْو ُيخاِلُف َشْيًئا ِمن ظاِهِر الُقْرآِن، َفكاَن ِلْلَحِديِث وْجٌه وَمْعًنى 

َمْعناُه َعلى أْحَسِن ُوُجوِهِه وأْشَبِهِه ِبالسَُّنِن وأْوَفِقِه ِلظاِهِر الُقْرآِن، ُيْحَمُل َعَلْيِه ال ُيخاِلُف َذِلَك، ُحِمَل 
 (.2/256َفإْن َلْم َيُكْن َمْعًنى َيْحِمُل َذِلَك َفُهَو شاذٌّ". الفصول في األصول للجصاص )
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قتيٌل به أثُر كلٍّ منهم ( الَقَسامة في الشرع: أيماٌن ُيقَسم بها على أهل َمَحلٍَّة أو داٍر ُوِجَد فيها 222)
(، المغرب للمطرزي 267ويقول: ما فعلُت وال علمت له قاتاًل. ينظر: طلبة الطلبة للنسفي )ص:

 (.316/ 23(، البناية شرح الهداية للعيني )384)ص:
ظر: طلبة الطلبة ( أمُّ الولد هي: اأْلََمُة الَِّتي ثََبَت َنَسُب َوَلِدَها ِمْن َماِلك ُكلَِّها َأْو َبْعِضَها. ين221)

 (.31/ 5(، فتح القدير البن الهمام )64للنسفي )ص:
(: "ألن هذا 3/213في شرحه لهذا الموضع ) -رحمه اهلل-( قال حسام الدين ابن مازة 223)

ۡ  رَِّجاِلُكم ِمن نِ ۡۡ َشِهيَدي  ِهُدواْ ۡۡ َتشۡۡ َوٱسحمسالقضاء يخالف الكتاب، وهو قوله تعالى:  ۡۡ 
ألن اهلل تعالى شرع فصل القضاء بشهادة رجلين، أو رجل [؛ 181اآلية ]سورة البقرة: ىجس

 وامرأتين، فكان الفصل في القضاء بشاهد ويمين مخالًفا للكتاب".
( ممن حكى اإلجماع على منع بيعها اإلمام محمد بن الحسن الشيباني كما نقل عنه 224)

المغني (، وحكى اإلجماع غير واحد كالموفق في 3/339الجصاص في الفصول في األصول )
 (.9/143(، والنووي في المجموع )24/587)
(، ورواه أبو علي 28162(، برقم: )21/31( روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه )225)

الكرابيسي في كتابه: )أدب القضاء( بسند صحيح كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(21/131.) 
 ( في األصل ظهرت الالم من: )لما( دون بقيتها.226)
(، المصباح 113( المعَدم: الفقير الَِّذي ال َشْيء َلُه. ينظر: مختار الصحاح للرازي )ص:227)

 (.1/397المنير للفيومي )
(:" تفسير 3/231في شرحه لهذا الموضع ) -رحمه اهلل-( قال حسام الدين ابن مازة 228)

المستحق؛  الخالص: أنه لو جاء مستحق، واستحقها فهو ضامن للخالص، يستخلص الدار من يد
 إما بشراء، أو هبة، أو بوجه من الوجوه".

(، لسان العرب البن منظور 25/151( اللََّمُم: الجنون. ينظر: تهذيب اللغة لألزهري )229)
(21/552.) 
 (.21( سورة النساء: )211)
 (.137( سورة البقرة: )212)
 ( في األصل: )ينفذه(، والصواب ما أثبت.211)
ف وهو: أن يقول لشخص قواًل يحتمل القذف ويحتمل غيره. ( يريد المصنف التعريض بالقذ213)

 (.3/299(، تبيين الحقائق للزيلعي )6/114ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )
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(، المغرب 47( اْلِعنِّيِن ُهَو: الَِّذي اَل َيْقِدُر َعَلى إْتَياِن اْلَمْرَأِة. ينظر: طلبة الطلبة للنسفي )ص:214)
 (.331للمطرزي )ص:

(، لسان 8/83(، المحيط البرهاني البن مازة )2/316ظر: روضة القضاة البن السمناني )( ين215)
 (.119الحكام البن الشحنة )

(: "فإنَّه 3/243(، وشرح ابن مازة )354( كذا في األصل: )اني(، وفي شرح الجصاص )ص:216)
 ال يجيزه".

 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم )َجلَّ ُمْنِزُله وَعاَل(. -2
األثمار الجنية في أسماء الحنفية، لعلي بن سلطان القاري، ت عبد المحسن عبد اهلل أحمد، ط -1

 هـ.2431الوقف السني بالعراق، سنة 
أخبار القضاة، ألبي بكر محمد بن خلف الملقب بوكيع، ت عبد العزيز مصطفى المراغي، ط -3

 ه.2366ارية الكبرى بمصر، ط األولى، سنة المكتبة التج
هـ(، عني 281اختالف أبي َحنيفة وابن أبي ليلى، ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري )ت -4

بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفا األفغاني، نشرته لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند، ط 
 األولى، دون تاريخ.

هـ(، ط دار 321بن جرير بن يزيد اآلملي، أبي جعفر الطبري )ت اختالف الفقهاء، لمحمد -5
 الكتب العلمية، بدون طبعة أو تاريخ.

اختالف الفقهاء، لمحمد بن نصر المروزي، ت د/ محمد طاهر حكيم، ط أضواء السلف، ط -6
 هـ.2411األولى سنة 

الشيخ محمود أبو دقيقة، االختيار لتعليل المختار، لعبداهلل بن محمود الموصلي، عليه تعليقات -7
 هـ.2356مطبعة البابي حلبي، سنة النشر 

أدب القاضي، أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص، تحقيق د. حسين بن -8
 ه.2419خلف الجبوري، ط مكتبة الصديق بالطائف، ط األولى، 

مارات، ط األولى، سنة أدب القاضي، ألبي بكر أحمد بن عمر الخصاف، ط دار البشير باإل-9
 هـ.2441

األم، لإلمام الشافعي، ت رفعت فوزي عبد المطلب، ط دار الوفاء بالمنصورة، ط األولى سنة -21
 م.1112
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أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، للشيخ قاسم القونوي، ت الدكتور أحمد -22
 هـ(.2416جدة، ط األولى، سنة )بن عبد الرزاق الكبيسي، نشرته دار الوفاء ب

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، البن نجيم الحنفي، ط دار الكتاب اإلسالمي، ط الثانية، بدون -21
 تاريخ.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ألبي الوليد ابن رشد الحفيد، ط دار الحديث بالقاهرة، نشرة عام -23
 هـ2415

ائع، لمسعود بن أحمد الكاساني، ط دار الكتب العلمية، ط بدائع الصنائع في ترتيب الشر -24
 هـ2416الثانية، سنة 

ئي، طبع دار الصالح )القاهرة -25  -البدور المضية في تراجم الحنفية، لمحمد حفظ الرحمن الُكِمالَّ
 هـ.2439بنجالديش(، ط الثانية، سنة  -مصر(، مكتبة شيخ اإلسالم )دكا 

 هـ2411در الدين العيني، ط دار الكتب العلمية، ط األولى، سنة البناية شرح الهداية، لب-26
تاج التراجم البي الفداء زين الدين ابن قطلوبغا، ت محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، -27

 هـ.2423األولى سنة 
بيدي، تحقيق: جماعة من -28 تاج العروس من جواهر القاموس، لمحم د مرتضى الحسيني الزَّ

المجلس الوطني للثقافة والفنون  -صدارات: وزارة اإلرشاد واألنباء في الكويت المختصين، من إ
 هـ(. 2411 - 2385واآلداب بدولة الكويت، أعوام النشر: )

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ت د/بشار عواد معروف، ط دار الغرب اإلسالمي، ط األولى -29
 هـ.2411سنة 

لعثمان بن علي الزيلعي، ط دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، -11
 الثانية، بدون تاريخ.

التجريد، ألبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، تحقيق مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية -12
 ه.2417بإشراف أ.د.محمد سراج مع أ.د.علي جمعة، ط دار السالم بمصر، ط الثانية، سنة 

يل في شرح كتاب التسهيل، ألبي حيان األندلسي، تحقيق د/حسن هنداوي، ط دار التذييل والتكم-11
 القلم بدمشق، ط األولى بدون تاريخ.

هـ(، تحقيق جماعة من 826التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت -13
 هـ.2413العلماء بإشراف الناشر، نشر دار الكتب العلمية بيروت، ط األولى، سنة 

هـ(، تحقيق: محمد 851تقريب التهذيب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت  -14
 هـ.2416سوريا، ط األولى سنة  –عوامة، ط دار الرشيد 
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تهذيب )أدب القاضي للخصاف(، لعبد اهلل بن الحسين الناصحي النيسابوري، تحقيق ودراسة د. -15
ة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه بالجامعة اإلسالمية سعيد بن درويش الزهراني، رسالة علمي

 هـ، ولم تطبع بعد.2414بالمدينة المنورة، سنة 
تهذيب التهذيب، ألبي الفضل ابن حجر العسقالني، ط دائرة المعارف النظامية بالهند، ط  -16

 هـ.2316األولى، سنة 
حجاج المزي، ت د/ بشار عواد تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدين أبي ال -17

 هـ.2411معروف، ط مؤسسة الرسالة ببيروت، ط األولى، سنة 
تهذيب اللغة، ألبي منصور األزهري، ت محمد عوض مرعب، ط دار إحياء التراث العربي -18

 هـ.1112ببيروت، ط األولى، سنة 
المطبعة األزهرية، جامع الفصولين، لمحمود بن إسرائيل المعروف بابن قاضي سماونة، طبع ب-19

 هـ. 2311الطبعة األولى، عام 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد القرشي، ط مير محمد كتب خانه، -31

 كراتشي، بدون تاريخ.
الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، ألبي الحسن الماوردي، ت عادل عبد الموجود -32

 هـ.2429الكتب العلمية، ط األولى، سنة وعلي معوض، ط دار 
 ه. 2421الدر المختار شرح تنوير األبصار للحصكفي، ط دار الفكر ببيروت، ط الثانية، سنة -31
درر الحكام شرح غرر األحكام، لمحمد بن فرامرز الشهير بمال خسرو، ط دار إحياء الكتب -33

 العربية، بدون طبعة أو تاريخ.
ر المختار المشهورة بحاشية ابن عابدين، لمحمد أمين بن عمر المعروف رد المحتار على الد-34

 هـ.2421بابن عابدين، ط دار الفكر ببيروت، ط الثانية، سنة 
روضة القضاة وطريق النجاة، ألبي القاسم علي بن محمد المعروف بابن السمناني، تحقيق د. -35

 ه.2414ط الثانية، سنة صالح الدين الناهي، ط مؤسسة الرسالة مع دار الفرقان، 
سنن ابن ماجه، لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، ت شعيب األرناؤوط ومن معه، ط -36

 ه.2431دار الرسالة العالمية، ط األولى، سنة 
سنن أبي داود، لإلمام أبي داود السجستاني، ت شعيب األرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، ط -37

 ه.2431ة، ط األولى، سنة دار الرسالة العالمي
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هـ(، تحقيق:  458 - 384السنن الكبير، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي )-38
الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، نشر مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية 

 هـ.2431القاهرة، ط األولى، سنة  –
أبو عبد اهلل الذهبي، ت مجموعة بإشراف الشيخ شعيب  سير أعالم النبالء، لشمس الدين-39

 هـ.2415األرناؤوط، ط مؤسسة الرسالة، ط الثالثة سنة 
شرح أدب القاضي، ألبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص، طبعه قسم النشر -41

 بالجامعة األمريكية بالقاهرة، دون تاريخ.
الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة، ت محيي هالل شرح أدب القاضي، لبرهان األئمة حسام -42

 ه. 2398سرحان، ط مطبعة اإلرشاد ببغداد، ط األولى، سنة 
ل، ألبي البقاء ابن يعيش الموصلي، قدم له: د/ إميل يعقوب، ط دار الكتب العلمية -41 شرح الُمَفصَّ

 هـ.2411ببيروت، ط األولى سنة 
الحنفي، ت د/ سائد بكداش ومن معه، ط دار  شرح مختصر الطحاوي، ألبي بكر الجصاص-43

 هـ.2432البشائر اإلسالمية ودار السراج، ط األولى، سنة 
شرح مشكل اآلثار، لإلمام الطحاوي، ت شعيب األرناؤوط، ط مؤسسة الرسالة، ط األولى سنة -44

 هـ.2425
م للماليين الصحاح، إلسماعيل بن حماد الجوهري، ت أحمد عبد الغفور عطار، ط دار العل-45

 هـ.2417ببيروت، ط الرابعة، سنة 
صحيح البخاري واسمه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه -46

وسلم وسننه وأيامه، لمحمد بن إسماعيل البخاري، بعناية محمد زهير الناصر ط دار طوق النجاة 
 هـ.2411نة )وهي مصورة عن الطبعة السلطانية(، ط األولى، س

صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، ت محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار إحياء -47
 التراث العربي ببيروت، دون تاريخ.

الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين بن عبد القادر التميمي، ت عبدالفتاح بن محمد -48
 هـ.2391مجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بمصر، سنة الحلو، ط لجنة إحياء التراث اإلسالمي بال

طبقات الفقهاء البن كمال باشا، تحقيق أ.د. صالح محمد أبو الحاج، الطبعة الرقمية األولى -49
 ه، عن مركز أنوار العلماء التابع لرابطة علماء الحنفية العالمية.2442سنة 

، ط دار الرائد العربي، ط األولى سنة طبقات الفقهاء، ألبي إسحاق الشيرازي، ت إحسان عباس-51
 هـ.2971
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طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية، لنجم الدين بن حفص النسفي، طبع المطبعة العامرة، -52
 ه.2322مكتبة المثنى ببغداد، سنة 

علماء الحديث )سير المحدثين مقرونة بالصور والخرائط والتعريف بمواقع المدن ومسمياتها -51
 ه. 2439لعبد العزيز سعود العويد، صدر عن آفاق للنشر، ط األولى سنة الحديثة(، 

العناية شرح الهداية، ألكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي، ط دار الفكر، -53
 بدون طبعة أو تاريخ.

مكتبة  العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د.مهدي المخزومي، و د.إبراهيم السامرائي، ط-54
 الهالل، دون تاريخ.

عيون المسائل، ألبي الليث السمرقندي، تحقيق د. صالح الدين الناهي، ط مطبعة أسعد -55
 ه.2386ببغداد، نشر سنة 

الفتاوى الهندية، للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ط المطبعة األميرية ببوالق، سنة -56
 ه.2321

البن حجر العسقالني، ت محب الدين الخطيب، ط دار  فتح الباري شرح صحيح البخاري،-57
 ه.2379المعرفة ببيروت، سنة 

فتح القدير للعاجز الفقير شرح كتاب الهداية في شرح البداية، للكمال ابن الهمام الحنفي، ط دار -58
 الفكر ببيروت، بدون رقم طبعة أو تاريخ.

د.عجيل جاسم النشمي، طبع الفصول في األصول، ألحمد بن علي الرازي الجصاص، ت -59
 هـ.2415وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت، ط األولى، سنة 

 هـ.2427الفهرست، للنديم، ت إبراهيم رمضان، ط دار المعرفة ببيروت، ط الثانية سنة -61
ي، نشرة الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لمحمد عبد الحي اللكنوي، عني بتصحيحه محمد النعان-62

 ه.2314دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة، سنة 
القاموس المحيط، لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق مكتب تحقيق -61

التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، نشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
 هـ.2416والتوزيع، بيروت، ط الثامنة ، سنة 

الكافي في فقه اإلمام أحمد، ألبي محمد موفق الدين، الشهير بابن قدامة المقدسي )ت -63
 هـ.2424هـ(، طبع دار الكتب العلمية، ط األولى، سنة 611

كتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، لمحمود بن سليمان الكفوي، تحقيق -64
 ه.2438إلرشاد، ط األولى، سنة أ.د.صفوت كوسا، وآخرون، ط مكتبة ا
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى جلبي المعروف بحاجي خليفة، ط دار -65
 إحياء التراث العربي ببيروت، دون تاريخ.

لسان الحكام في معرفة األحكام، البن الشحنة الحلبي، ط مطبعة البابي الحلبي، ط الثانية، سنة -66
 ه.2393

 ه.2424، البن منظور اإلفريقي، ط دار صادر ببيروت، ط الثالثة، سنة لسان العرب-67
 هـ.2424المبسوط، لشمس األئمة السرخسي، ط دار المعرفة ببيروت، نشر عام -68
مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، لعبد الرحمن محمد زاده، ط دار إحياء التراث العربي، -69

 بدون رقم طبعة أو تاريخ.
 شرح المهذب، ألبي زكريا النووي، ط دار الفكر، بدون رقم طبعة أو تاريخ.المجموع -71
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة، ألبي المعالي برهان الدين ابن مازة -72

 هـ.2414البخاري، ت عبد الكريم سامي الجندي، ط دار الكتب العلمية، ط األولى، سنة 
لمحمد بن أبي بكر الرازي، عني بترتيبه، محمود خاطر، نشر دار الحديث مختار الصحاح، -71

 مصر، بدون رقم طبعة أو تاريخ.
مختصر اختالف العلماء، ألبي بكر الجصاص الحنفي، ت د/عبد اهلل نذير أحمد، ط دار -73

 هـ.2427البشائر اإلسالمية، ط الثانية سنة 
حمد بن محمد الفيومي المصري، ط المكتبة المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أل-74

 العلمية ببيروت، بدون رقم طبعة أو تاريخ.
المصنف، البن أبي شيبة، تحقيق أ.د. سعد بن ناصر الشثري، ط دار كنوز إشبيليا، ط -75

 ه.2436األولى، سنة 
دار  -المصنف، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، نشر مركز البحوث وتقنية المعلومات -76

 هـ.2437التأصيل، ط الثانية، سنة 
معجم البلدان، ألبي عبد اهلل ياقوت الرومي الحموي، ط دار صادر ببيروت، ط الثانية، سنة -77

 م2995
معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، للدكتور نزيه حماد، طبع دار القلم -78

 هـ.2419بدمشق، ط األولى، سنة 
القضاء الشرعي، د.محمد الزحيلي و د.عبدالحق حميش، نشر مكتبة دار معجم مصطلحات -79

 هـ.2441البيان، ط األولى، سنة 
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معجم مقاييس اللغة ألحمد بن فارس الرازي، ت عبد السالم هارون، ط دار الفكر، سنة النشر -81
 هـ.2399

هـ(، 458هقي )ت معرفة السنن واآلثار، ألحمد بن الحسين بن علي الخراساني، أبي بكر البي-82
باكستان(، دار  -تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، نشر جامعة الدراسات اإلسالمية )كراتشي 

القاهرة(، الطبعة:  -دمشق(، دار الوفاء )المنصورة  -بيروت(، دار الوعي )حلب -قتيبة )دمشق 
 هـ.2421األولى، 

ارسدن جونس، ط عالم الكتب، الواقدي، تحقيق: م المغازي، ألبي عبد اهلل محمد بن عمر -81
 ه.2414بيروت، سنة 

زي، ط دار الكتاب العربي، بدون رقم طبعة أو -83 الُمْغِرب في ترتيب الُمْعِرب، لبرهان الدين الُمَطرِّ
 تاريخ.

المغني، ألبي محمد ابن قدامة المقدسي، تحقيق الدكتور عبدالمحسن التركي والدكتور -84
 هـ.2427الكتب، ط الثالثة، سنة عبدالفتاح الحلو، ط دار عالم 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، ألحمد بن مصطفى الشهير بطاش -85
 هـ(.2415كبرى زاده، ط دار الكتب العلمية ببيروت، ط األولى، سنة )

النهاية في غريب الحديث واألثر، لمجد الدين أبي السعادات ابن األثير، ت طاهر محمد -86
 ه.2399الزواوي ومحمود محمد الطناحي، ط المكتبة العلمية ببيروت، سنة 

الهداية في شرح بداية المبتدي، ألبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، ت طالل يوسف، -87
 ط دار إحياء التراث العربي ببيروت، بدون رقم طبعة أو تاريخ.

 
 


