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ABSTRACT  

In my letter, I dealt with a great juridical personality, which was able to 

obtain great fame and broadness, because of its contribution in the field of the 

judiciary in particular. This study sought to highlight it by presenting the problem 

of my letter. Has been given sufficient attention in order to learn about the life of 

Judge Hussein Al-Marwazi as a magistrate who has enriched the judicial life with 

great contributions through his distinguished views, in addition to the ways and 

means of dealing with the issues and the districts, which showed the strength of 

his knowledge and his ability to disobey his doctrine. The issues before it and to 

go into it And to present his views according to other doctrines that contradict his 

doctrine. In addition, he is cautious and cautious in the matters in which he is 

mentioned in the fatwa, as well as the extent to which he is able to attain the rank 

of ijtihad through his opinions and his calamities. My message on the inductive 

method through the disclosure of aspects of his personality and follow his efforts 

and the statement of his choices and interpretations of jurisprudence, as well as 

the analytical approach by standing on the weights and opinions and analysis and 

the statement of course in the matters that approved the doctrine Shafi'i and the 

issues that violated it, and I have reached several results, The testament of Judge 

Hussein is a personality with a great jurisprudential heritage still in need of further 

research, as well as the non-compliance of Judge Hussein with the rules of his 

doctrine and exit as required, and not to be embarrassed to approve his opinion 

doctrine does not agree with his doctrine, in addition to the careful matters that 

did not die In his opinion until he stands on the right issue, his judgment is more 

accurate, as well as his weight in the distinctive issues and the cases before him, 

whether it was approved or contrary to the doctrine. Which explained to us the 

extent of the contribution of Judge Hussein al-Murozi in the field of jurisprudence, 

and the use of modern, and the subsequent jurisprudence.  
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 املقدمة
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من

فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن امدا 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) عبده ورسوله.

 .(1)(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
 أما بعد،،

وبذلوا اجلهد الكثري  ،رجال ساروا على هنج دينها احلنيف من نعم هللا علينا أن سخر هلذه األمة
يف سبيل احلفاظ عليه وإعالء ش نه، ومن هؤالء الذي يتناول حبثنا جهوده اليت علت شهرهتا اآلفاق 

ثرائه لقيمتها العلمية، القاضي حسن بن امد املروزي، حرب األمة يف زمانه، مما دعت احلاجة إر إبراز 
يف مصنفاته وئطوطاته اليت يف حاجة إر الكشف عن  والذي ما زال الكثري منه كامناً ، الفقهي الكبري

ما حتتويه من علم ومعرفة حنن يف أمس احلاجة إليه، وذلك من خالل إلقاء الضوء على شخصية هذا 
إيضاح جهوده إضافة إر العامل والقاضي الشهري، وإبراز شخصيته كقاضي بيز عن غريه يف أدائه، 

قهية اليت أثرت مذهبه الشافعي وبقية املذاهب، وبيان اجتهاده املطلق من خالل قضائه وفتاواه يف الف
الكثري من املسائل اليت توالها كقاضياً، وبيان ترجيحاته الفقهية املتميزة سواء فيما يتعلق ابملسائل اليت 

املسائل الذي تردد فيها، وهو وافق فيها مذهبه، واملسائل اليت خالف فيها املعتمد يف مذهبه، وكذلك 
ما يعرب عن مدى عمق هذه الشخصية وثرائها العلمي والفقهي الواسع يف زمانه، وذلك من خالل 

وعدم  ،اجتهاده املطلق يربزوهو ما  ،أخذه عمن سبقوه ما رآه مقبوالً لديه ورد ما مل حيقق قناعته أبخذه
شهادة علماء عصره ومن جاء بعدهم بعلمه بنه كونه جمرد مقلداً، وهو ما جعله من أشهر علماء زما

 وفقه وقضائه.
ر رؤية متكاملة عن شخصية هذا القاضي العظيم الذي ملء السمع والبصر وهو ما حيقق لنا الوصول إ

 يف زمانه، وأفاد أمته بعلمه واجتهاده وفقهه.
 ، مث اخلابة والفهارس. فبعد استعانيت ابهلل جعلت حبثي مقسماً إر مقدمة، وفصالً بهيداي، وفصلن

                                                           
 .8( سورة املائدة، اآلية 1)
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 مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة هذه الدراسة يف كون القاضي حسن بن امد املروزي أحد أشهر علماء عصره 
 ،يف املذهب الشافعي، املعروف بثرائه الفقهي وآرائه وترجيحاته املتميزة، اليت مل تنل حظها من الدراسة

ودوره الكبري وإسهاماته املتميزة يف مذهبه  ،ه الفقهيةوالبحث بشكل كايف، خاصة يف الرتكيز على جهود
قضائه وفتاواه، ووجود الكثري من جهوده كمخطوطات، مل حتقق ومل يف من خالل عمله كقاضي متفرد 

إلقاء الضوء و  بذل املزيد من اجلهد يف البحث، التكاتف يفيتطلب تنل حظها من البحث والدراسة، مما 
 . م.  على جهود هذا القاضي العظي

 أسئلة البحث:
 هتدف هذه الدراسة إر اجلواب عن األسئلة التالية:

 من هو القاضي حسن بن امد املروزي؟  -1
 ومدى استفادة اآلخرين منها؟ ،مبا امتاز  قضائه وفتاويه وآرائه الفقهية يف عصره  -2
 ما هي آرائه الفقهية يف قضاءه اليت وافق فيها مذهبه الشافعي؟  -3
 فقهية اليت خالف فيها مذهبه ؟ما هي آرائه ال  -4

 أهداف البحث:

 الشافعية .بقاضي كبري من علماء التعريف   -1
 إيضاح مبا بيز به قضائه وفتاويه، واستفادة علماء عصره واملت خرين منها. -2
 بيان آرائه الفقهية يف قضائه اليت وافق فيها مذهبه. -3
  عي وخالفه يف مسائل أخرى.بيان آرائه الفقهية يف قضائه اليت وافق فيها مذهبه الشاف -4

 أمهية البحث:
 من خالل النقاط التالية: بحثأمهية الظهر ت

التعريف إبمام عظيم له منزلة كبرية يف املذهب الشافعي، وبيان سعة اطالعه واعتباره حرب  :أوالا 
 األمة يف زمانه.
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 ؛الكبري يف مذهبهثره أ: دراسة ومجع جهده الفقهي من خالل عمله كقاضي وبيان مميزاته و اثنياا 
 واستفادة علماء عصره من جهده وتراثه الفقهي الكبري.   ،ابعتباره من كبار املذهب الشافعي يف زمانه

: إيضاح جهده الفقهي من خالل بيان آرائه الفقهية يف جمال القضاء والفتوى من خالل اثلثاا 
وجانب آخر خالف فيها املعتمد  املسائل املعروضة عليه، واليت وافق يف جانب منها مذهبه الشافعي،

والذي قال فيه ا مام التعليق الكبري يف الفقه، واليت منها كتاب  ،وا ستفادة من مؤلفاته املتعددة ،فيه
، وكتاب الفتاوى، وكتاب شرح على فروع ابن احلداد يف وما أجزل فوائده وأكثر فروعه النووي:

 ب التهذيب. الفقه، وكتاب تلخيص التهذيب للبغوي ومساه لبا
:  إبراز شخصيته كقاضي تفرد من خالهلا وبيز يف عصره يف جمال القضاء والفتوى واستفادة رابعاا 

 .علماء عصره ومن جاء بعدهم من فقهه وعلمه
 :قةبالدراسات السا
تلقي الضوء بشكل كاٍف ومفصلة  مفردةً  دراسةً  أجد مل البحث بعد واطالعي علمي حبسب

ن امد املروزي وإبراز جهده الفقهي، وبيان مصنفاته وآرائه الفقهية شخصية القاضي حسن بل
ومن جاء من املت خرين منهم، لكن وجدت بعض الدراسات  ،وترجيحاته، وأثرها، واستفادة معاصريه

 اليت تناولت جوانب من شخصيته، ومنها:  
والنشر،  الدراسات لفت ا دار ،1عبدالقادر، ط وأمل احملاسن أبو الفتاوى، حتقيق: د. مجال كتاب  -

وقد استفدت من هذا الكتاب يف التعرف على فكر القاضي يف تعرضه للفتاوى ، م2010عمان، 
 يف املسائل املطروحة أمامه وهو ما ساعدين يف إلقاء الضوء على اجلانب القضائي يف شخصيته.

د، بدون طبعة، بدون املوجو  عبد أمحد عادل - عوض امد علي املذهب، حتقيق: يف التعليقة كتاب  -
، وقد استفدت من هذا لكتاب يف التعرف على شخصية القاضي ت، مكتبة نزار مصطفى الباز

حسن املروزي وفهم اجلانب الفقهي وفكره يف تناول املسائل وكيفية عالجها وهو ما استفدت 
  منه يف املسائل اليت تعرض هلا كقاضي.

، وقد استفدت من هذا الكتاب يف املسائل الن يمي كتاب طريقة اخلالف، حتقيق الدكتور امد  -
اخلالفية بن الشافعية واألحناف، وهو ما ساعدين على التعرف على طريقة القاضي حسن يف 

 يف عالج تلك املسائل وآرائه الفقهية وترجيحاته فيها كم تهد مطلق.
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واستفدت من ، دهاوما بع 264امد بن طيب اليوسف، مذاهب الشافعية وكتبهم وعلمائهم، ص -
هذا الكتاب يف االطالع على املذهب الشافعي وفقهائه وفكرهم وطريقتهم، وهو ما افادين يف 

 رساليت يف التعرف على شخصية القاضي حسن املروزي وجهوده يف مذهبه.
هذا اب ضافة إر الرتاجم اليت ذكرت القاضي حسن املروزي، وبعض املقاالت على شبكة 

 تناولت شخصيته وإلقاء الضوء عليها بشكل مبسط.ا نرتنت اليت 
 :منهج البحث 

س سلك يف حبثي معتمدة على املنهج االستقرائي من خالل الكشف عن مجيع جوانب شخصية 
القاضي حسن املروزي وتتبع جهوده وبيان اختياراته وترجيحاته الفقهية من خالل عمله يف جمال القضاء 

ت واآلراء وبيان مسلكه فيها وإيضاح املسائل اليت وافق فيها مذهبه والفتوى، وحتليل تلك الرتجيحا
الشافعي واملسائل اليت خالفه فيها، وذلك للحاجة يف إبراز جهده الفقهي الكبري الذي مل ينل القدر 

 الكايف من االهتمام، وبيان مدى بيزه واستفادة اآلخرين من قضائه وفتاواه. 
 حث العلمي وقواعده املتعارف عليها بن الباحثن مراعيا ما يلي:كما التزمت يف حبثي منه ية الب

 اآلايت إر سورها وأرقامها. تعزو  .1
األحاديث من مصادرها مع بيان الكتاب والباب واجلزء والصفحة ورقم احلديث إن كان  خرجت .2

 املصدر مرقماً.
 وتفسريها من كتب اللغة. بةيالغر الكلمات  إيضاح .3
 املعتمدة.صادرها ملعلماء الفقهاء وال أقوالعزوت  .4
 اخلابة. وفيها أهم النتائج والتوصيات مع خالصة بسيطة للبحث. .5
 لبحث تشمل ما أيب:افهارس  .6

 فهرس اآلايت. •
 فهرس األحاديث واآلاثر. •
 فهرس املصادر واملراجع. •
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السياسية و  يةالعلم واحلالةترمجة القاضي حسني املروزي، ومؤلفاته الفقهية،  الفصل التمهيدي:
 واالجتماعية يف عصره
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امسه ونسبه وكنيته، وكذلك التعريف ، تناولت فيها مباحث أربعةوحيتوي هذا الفصل التمهيدي على  
إضافة إر الكشف عن  مع التعريف مبؤلفاته الفقهية وكيفية االستفادة منها، بشيوخه وتالميذه ووفاته،

 كاآلب: وهي   عصره، احلالة السياسية والعلمية واالجتماعية يف

 وفيه مطلبان: امسه ونسبه وكنيته ونش تهاملبحث األول: 

 املطلب األول: امسه ونسبه وكنيته.

 املطلب الثاين: نش ته وطلبه للعلم.

 ، وفيه مطلبان:شيوخه وتالميذه ووفاتهاملبحث الثاين: 

 املطلب األول: شيوخه وتالميذه.

 عليه.املطلب الثاين: وفاته وثناء العلماء 

 : مؤلفاته الفقهية، واستفادة اآلخرين منها، وفيه مطلبان:الثالثاملبحث 

 املطلب األول: مؤلفاته الفقهية.

  املطلب الثاين: وجه استفادة معاصريه، ومن جاء بعده من مؤلفاته الفقهية.

 احلالة العلمية والسياسية واالجتماعية يف عصره، وفيه ثالثة مطالب:: الرابعاملبحث 

 طلب األول: احلالة العلمية.امل

 املطلب الثاين: احلالة السياسية. 

 املطلب الثالث: احلالة االجتماعية.
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 امسه ونسبه وكنيته ونشأته: املبحث األول
   املطلب األول: امسه ونسبه وكنيته:

   امسه ونسبه:
وبقال له  ،يبو علي املروذأ ، ويقال لهمحد، شيخ الشافعيه خبرسانأاحلسن بن امد بن هو 

   .(1)الشافعي املروروذي يضاً أ
بفت  امليم والواو بينهما الراء الساكنة بعدها األلف والالم وراء املرو الروذي  :قال السمعاين

أخرى مضمومة بعدها الواو ويف آخرها الذال املع مة، هذه النسبة إر )مروالرُّوذ(، وقد خيفف يف النسبة 
فركبوا عن اسم البلد اّلذي ماؤه يف هذا  "رود"والوادي ابلع مية يقال له: ويقال املروذي أيضا،  ،إليها

، دخلتها غري عبد هللا بن عامر، فتحها األحنف بن قيس من جهة "مروالروذ"وقالوا  ،مساً أالوادي والبلد 
 . (2) وحديثاً  مرة وأقمت  ا مدة، وكان  ا مجاعة من الفضالء والعلماء قدمياً 

ذيول الفخار املرفوعة اجملرورة، وجالب  احبصو و صاحب التعليقة املشهورة، قال السبكي: "ه 
ح  خيرج الوجه من صورة إر صور السامي على آفاق السماء والعايل على  ،التحقيق إر سوق املعاين

مقدار الن م يف الليلة الظلماء، واحلال فوق فرق الفرقد، وكذا تكون عزائم العلماء قاض مكمل الفضل 
  .(4)، ابلذال املع مة وتشديد الراء الثانية و،فيفها"يويقال له أيًضا: املرورذ" قال ا مام النووي:.  (3)"

 لقبه ابلقاضي:
الذي أصب  عالمة مميزة له، فذكر يف سياق ذلك إبنه م  أطلق  ،بلقب القاضيهذ العامل الكبري لقب 

 ،للمتويل والتتمة، للرملي تاج إر شرح املنهاجهناية احمل ككتاب  اخلراسانين القاضي يف كتب متاخري
وم  أطلق ، فاملراد القاضي حسن، وكتب الغزايل وحنوها يف فقه ا مام الشافعي للبغوي والتهذيب

القاضى ىف كتب متوسط العراقين، فاملراد القاضى أبو حامد املروروذى، وم  أطلق ىف كتب األصول 

                                                           
 260/  18،  11، طسري اعالم النبالء(  انظر: الذهيب، 1)
 .12/200، 1، طاألنسابالسمعاين،  (  انظر:2)
 .4/365، 2، ططبقات الشافعية الكربىالسبكي، (  3)
 .1/164، د.ط، هتذيب األمساء واللغاتالنووي، (  4)
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ر الباقالىن ا مام املالكى ىف الفروع، وم  أطلق ىف كتب املعتزلة أو ألصحابنا، فاملراد القاضى أبو بك
     .(2)،(1)اجلبائىالقاضى  بهكتب أصحابنا األصولين حكاية عن املعتزلة، فاملراد 

 املطلب الثاين: نشأته وطلبه للعلم: 

وهل خرج لعلمية، مل تذكر املصادر شيئًا عن الفرتة اليت نش   ا القاضي حسن، وكيف كانت نش ته ا
األخيار متخذًا من األسفار سبياًل لطلبة العلم ومالقاه وهل كان  ،بقي فيهام أ لطلب العلم بلدهمن 

 اآلفاق.الذين طبقت شهرهتم  من أهل العلم، أم أكتفى ابلبقاء يف بلده وأهل العلم يف عنده

يف القرن اخلامس هت، فهذا يعين أنه قد عاش 462ومبا أن القاضي حسن كانت وفاته سنة 
رغم نقسام الدولة ا سالمية إر عدة دويالت يف املشرق واملغرب، إال أنه أ اهل ري، وهي فرتة ساد فيها

كانت بثل هذه الفرتة من أزهي فرتات النهضة العلمية، واليت شهدت أعالمًا من األئمة يف كل ذلك  
ا وعلماؤها وأدابؤها وشعراؤها دويلة حترص على أن يكون هلا مدارسهعلم وفن، حيث كانت كل 

خصب املناطق أاليت كانت من  خراسانوهو ما كان واهراً يف منطقة امللك ومظاهره، استكمااًل أل ه 
القاضي حسن، حيث كان ينتسب إر إحد أقاليمها يسمى والذي كان منها  واألئمة،للعلماء إجناابً 

   .(3) مرو الروذ )مرو الصغرى(

ملرو احل ارة البيض تقتدح  ا النار، وال يكون أسود وال أمحر وال ا"املدينة: وجاء يف ذكر هذه  
هو ابلفارسية النهر، فك نه مرو النهر:  :تقتدح ابحل ر األمحر وال يسّمى مروا، والروذ، ابلذال املع مة

هي و  وهي مدينة قريبة من مرو الشاه ان بينهما مخسة أايم، وهي على هنر عظيم فلهذا مسيت بذلك،
    .(4)"صغرية ابلنسبة إر مرو األخرى، خرج منها خلق من أهل الفضل ينسبون مروروذي ومّروذي

                                                           
انظر: أبو علي امد بن عبد الوهاب البصري، شيخ املعتزلة، وصاحب التصانيف، مات سنة ثالث وثالث مائة ابلبصرة، (  1)

 .14/183، 3ط، نبالءسري أعالم ال، الذهيب
 .1/165، د.ط، هتذيب األمساء واللغاتانظر: النووي، (  2)
 .1/21، 1، طالربهان يف أصول الفقهاجلويين،  ( 3)
 .5/112، 2، طمعجم البلداناحلموي،  ( 4)
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إذن مما يعين أن تلك البالد كانت اط أنظار العلماء وطالب العلم، مبا كانت بثله من بيئة 
القاضي حسن،  وض  البيئة اليت عاش فيهاتجعلتها مرحتالً للعلماء ينهلون من علومها، و  ،وهنضة علمية

واليت أهلت له نبوغه، ووهوره يف هذه البيئة العلمية، اليت شهدت هنضة كبرية يف ئتلف العلوم، 
 وأفسحت له اجملال يف التعلم على يد كبار العلماء يف ذلك الوقت واالستفادة منهم.
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 املبحث الثاين: شيوخه وتالميذه ووفاته

 :املطلب األول: شيوخه وتالميذه

شتهر  ف ى، بذلوا الكثري،ومصابي  الدج ىعالم اهلدأفهم خلري خلف؛ ما شيوخه فاهنم خري سلف أ
كبان وغشت مناقبهم ر فسعت بذكرهم ال ،وهدموا بفضل هللا البدعة ة،قاموا السن ف به، الدين واشتهروا

له الدنيا ي تقوم ، الذوالغرو فالعامل الكبري ،فتهافت الناس عليهم من كل صقع شاسع ومكان ،البلدان
 ومنهم:  ،ن يقعدها بروائع علمه ومزيد حلمهأال إتقعد وال 

  :املعروف ابلعاملأبو بشر اهلروي  •
در ابهلل مري املومنن القاأودرس عليه  ،سكن بغداد ،محد بن امد بن جعفر اهلروىأبو بشر أ

 .(1)أمري املؤمنن
 :بو بكر القفالأ •

 .وزي االمام اجلليل ابو بكر القفالعبدهللا بن امحد بن عبد هللا املر 
 ،يعرف ابلقفال الصغري املروزي ،ئمه الدنياأحد أاالمام الزاهد اجلليل البحر ،  : قال السبكي

   .وليس هو القفال الكبري ،شيخ اخلراسانين
وحدث  ة،ومجاع ،محد القاضيأومن اخلليل بن  ،يب زيد املروزي ومسع منهأتفقه على يد الشيخ 

 ى.ملأو 
وذكره ا مام أيب املظفر السمعاين يف أماليه: كان وحيد زمانه، فقهاً وحفظاً وورعاً وزهداً، وله  

يف فقه الشافعي وغريه من اآلاثر ما ليس لغريه من أهل عصره. قال: وطريقته املهدية يف مذهب الشافعي 
وأكثرها حتقيقاً، رحل إليه اليت محلها عنه فقهاء أصحابه من أهل البالد أمنت طريقة وأوضحها هتذيباً، 

  األئمة وتعلموا على يديه ونشروا علمه ودرسوا قوله.
ولقد صار القفال معتمد املذهب على طريقة العراق، وحامل لوائها أبو حامد )قال السبكي( 

 ا سفراييين، وطريقة خراسان، والقائم أبعبائها القفال املروزي مها رمحهما هللا شيخا الطريقتن، إليهما
املرجع وعليهما املعول، وكان القفال رمحه هللا ابتدأ التعلم على بعدما كرب سنه، وذلك بعدما أفىن شبابه 

                                                           
 .123ص، 1ط، طبقات الفقهاء، الشريازيانظر:  ( 1)
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وقال الشيخ أبو امد: ومسعت القفال يقول: ابتدأت التعلم وأان ال أفرق بن  يف صناعة األقفال.
 اختَصرُت واختَصرَت.

من ئتصر املزين، وهو قوله: اختصرُت هذا  قال ابن الصالح: أون أنه أراد  ذا الكلمة األور
 من علم الشافعي، وأراد أنه مل يكن يدري من اللسان العريب ما يفرق به بن ضم اتء الضمري وفتحها.

مل يكن يف زمان القفال أفقه منه، وال يكون بعده مثله؛ وكنا نقول: إنه  وقال انصر العمري: 
 ملك يف صورة إنسان. 

كنت عند القفال ف اته رجل فروى وشكا إليه أن محاره أخذه بعض وقال القاضي حسن:  
اذهب فاغتسل وادخل املس د وصل ركعتن واس ل هللا تعار أن  فقال له القفال:أصحاب السلطان، 

يرد عليك محارك، ف عاد عليه القروي كالمه، ف عاد القفال، فذهب القروي ففعل مثلما أمره به القفال، 
 ح  رُد عليه محاره.فما فرغ من صالته 

 هت417 ةخرة سنتويف مبرو يف مجاد اآلى، الفتاو ، و وشرح الفروع، شرح التخليصومن تصانيفه: 
   .(1)ة ودفن مبدينة س ستانسن 90وعمره 

  :بو نصر املؤدبأ •

نه أحكي القاضي احلسن يف تعليقه عن القفال ، ولقد شياخ القفالأحد أبو نصر املؤدب أ
وتعمم العمامة  ،ا كربط السراويلاليدين مجيعً إر ل الكثري يف الصالة هو الذي حيتاج ن العمإمسعه يقول 

 .  (2)ال اعرف وقت وفاته ونقل ابن الرفعة ذلك عنهإليه، والقليل ماال حيتاجه 
 :محد املروزيأامد بن  اخلضري أبو عبد هللا •

، املروزي -بعض أجدادهمنسوب إر -ري ضاخلامد بن أمحد بو عبدهللا أمام الكبري ا هو 
الشافعي،  صاحب القفال املروزي، وكان من كبار املذهب، عرف بذكائه وقوة حفظه، وهو صاحب 

، وله خربة كبرية يف احلديث ،وجه يف املذهب، وله وجوه غريبة نقلها عنه اخلراسانيون، وكان موثقاً يف نقله
 .(3)لستن وأربع مائةعاش نيفاً وسبعن سنة وكان حياً يف حدود اخلمسن إر ا

                                                           
 ما بعدها.و  5/53، 2، ططبقات الشافعية الكربىانظر: السبكي،  ( 1)
 .1/153، 1،  ططبقات الشافعيةانظر: ابن قاضي شهبة،  ( 2)
 .18/172،  3، طسري أعالم النبالءانظر:  الذهيب،  ( 3)
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إمام مرو وشيخها وحربها، ومقدم األصحاب  ا، حدث عن القاضي أيب عبد  :قال السبكيو
 هللا احلسن بن إمساعيل احملاملي، وغريه. وعقد جملس ا مالء والتدريس. 

وكان من وتفقه عليه مجاعة، منهم األستاذ أبو علي الدقاق، والفقيه حكيم بن امد الدميوين، 
لت  وسس لت أاب زيد وطاملا قال القفال  ،عليه ةفقهتال من املإالقفال  ىر أوما  ،يب زيدأران الشيخ قأ

  .اخلضري
وقال القاضي حسن يف تعليقته: يف مس لة هل يقلد املراهق يف القبلة؟ قال القفال: س لت أاب 

عبد هللا اخلضري عن  زيد عن ذلك، فقال: نص الشافعي على أنه جيوز تقليد املراهق، مث س لت أاب
 . (1)ذلك، فقال: ال جيوز نصاً 

 تالميذه:
وأصبحت حلقات علمه ممتلئة بطالبه، وأقبل  ،ذاع صيت القاضي حسن وطافت أخباره البالد
ومسعوا له وساروا  ،أصب  له تالميذ تلقوا منه العلمو عليه الكثري من خارج بالده لتلقي العلم على يديه، 

 هو ما جيعلنا نذكرهم على سبيل املثال ال احلصر، ومنهم:   على تعاليمه وهن ه، و 
 بو سعد املتويل:أ •

تفقه  شيخ الشافعية، امد ا يبوردي، املتويل،مون بن علي بن  عبدالرمحن بن م أبو سعد هو
ببخارى وغريها، وهو من أصحاب القاضي حسن، وكان رأساً يف الفقه واألصول، ذكياً، مناوراً، حسن 

فعاجلته املنية عن  لشيخة أيب القاسم الفوراين، كتاب ا ابنةم  ميساً متواضعاً، من تصانيفه تتالشكل، كي
ولد أببيورد، سنة سبع وعشرين وأربع مائة، ومات يف شوال سنة مثان تكميله، وانتهى فيه إر احلدود، 

رف إببن الصباغ. وسبعن وأربع مائة. ودرس ابلنظامية بعد وفاة الشيخ أيب إسحاق مدة يسرية، مث ص
 .  (2)وتفقه عليه مجاعة
صحاب الوجوه يف املذهب أحد أ  وقال ابن كثري، مدققاً  وحرباً  اققاً  وكان فقيهاً  :قال الذهيب

 ىمن تكملتهم عل ءكمله غري واحد ومل يقع شيأالقضاء و  رإوصل فيه  ،ومل يكمله ،وصنف التتمه
  ،يف اخلالف وكتاابً  ،صول الدينأيف  وصنف كتاابً  ،اً ونسخ التتمه ،تلف كثري  :ذرعيقال األو  .نسبته

 . (3)ومل أقف على املعىن الذي به مسي املتويلوقال ابن خلكان  ،يف الفرائض وئتصراً 
                                                           

 .101-3/100، 2، ططبقات الشافعية الكربىانظر: السبكي،  ( 1)
 . 18/585، 3، طسري أعالم النبالءانظر: الذهيب،   ( 2)
 . 1/247، 1ط، ت الشافعيةطبقا،  ابن قاضي شهبةانظر:  ( 3)
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 بو املعايل اجلويين:أ •
احلرمن ضياء إمام عبدامللك عبدهللا بن يوسف بن عبدهللا بن يوسف بن امد العالمه هو 

نيسابور، ولد يف أول سنة تسع عشرة وأربع يب امد اجلويين رئيس الشافعيه بأيخ بواملعايل بن الشأالدين 
مسع من أبيه، وأيب سعد النصرويي، وأيب حسان امد بن أمحد املزكي، وعدة. وله أربعون حديثاً و مائة. 

 أبو عبد هللا الفراوي، وزاهر الشحامي، وأمحد بن سهل املس دي، وآخرون. مسعناها. وروى عنه 
ل السمعاين: كان أبو املعايل، إمام األئمة على ا طالق، جممعًا على إمامته شرقًا وغرابً، مل قا

تر العيون مثله. تفقه على والده، وتويف أبوه وله من العمر عشرون عاماً، فدرس مكانه، وكان يرتدد إر 
ألحوال الفنت ونتي ة ، على أيب القاسم ا سفراييين ا سكافمدرسة البيهقي، وأحكم األصول 

واالضطراابت سافر إر نيسابور ومن مث إر بغداد، وصحب الوزير أاب نصر الكندي وطاف معه يلتقي 
بكبار العلماء ويناورهم، إر أن رجع إر بلده، فدرس بنظامية نيسابور، وول ما بن اخلطبة والتدريس، 

 جلمع العظيم من الطلبة. درسه األكابر وا ضروح وجملس الوعظ يوم اجلمعة، ووهرت تصانيفه،
قرأت خبط أيب جعفر امد بن أيب علي: مسعت أاب إسحاق الفريوز آابدي  قال السمعاين:

تويف يف ربيع اآلخر و  ، -اجلويين يعين أيب املعايل–يقول: بتعوا من هذا ا مام، فإنه نزهة هذا الزمان 
ومن تصانيفه: هناية املطلب، نيسابور، هت، ودفن بداره، مث نقل بعد سنن، إر جانب والده ب478سنة 

وا رشاد يف أصول الدين، والرسالة النظامية يف األحكام ا سالمية، والشامل يف أصول الدين، والربهان 
ختيار األحق، أيف أصول الفقه، ومدارك العقول )مل يتمه(، وغياث األمم يف ا مامة، ومغيث اخللق يف 

  .(1)وغنية املسرتشدين يف اخلالف
 :البغوي امد بوأ •

 وابلفراء اتره الفراء اببن ويعرف البغوي امد ابو السنه ايي العالمه امد بن مسعود بن احلسن
زاهدًا فقهيًا اداًث مفسراً، تفقه على شيخ الشافعية القاضي  ورعاً  جليالً إمامًا وكان البغوي أخرى، 

د الواحد بن أمحد امللي ي، وأيب احلسن حسن املروزي صاحب التعليقة ومسع منه، ومن أيب عمر عب
امد بن امد الشريزي، وعدة. وحدث عنه: أبو منصور امد بن أسعد العطاري، وأبو الفتوح امد 

 بن امد الطائي، ومجاعة. 

                                                           
 . 18/468، 3، طسري أعالم النبالءانظر: الذهيب ،  ( 1)
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ومل وكان ملقباً مبحيي السنة، وبركن الدين، وكان سيداً إماماً، عاملاً عالمة، زاهداً قانعاً ابليسري، 
اً  مامه، وال يندد بغريه،، بل كان ينظر يف مجيع املذاهب وآراء األئمة، وأيخذ ما يراه أبلغ يكن متعصب

 يف احل ة، وأوفق للنص ، وكان يدعو إر االعتصام ابلكتاب والسنة اللذين مها أصل الدين ومالكه. 
يف  ماءلالعبورك له يف تصانيفه، ورزق فيها القبول التام، حلسن قصده، وصدق نيته، وتنافس 

حتصيلها، وكان ال يلقي الدرس إال على طهارة، وكان مقتصداً يف لباسه، له ثوب خام، وعمامة صغرية 
 510وتويف مبرو الروذ يف شوال سنة  على منهاج السلف حاالً وعقداً، وكان راسخاً يف التفسري والفقه.

  . (1)هت ودفن عند شيخه
 وإذا حبث عنه إال وجد أقوى من غريه، مع اختصار وقال السبكي: قل أن رأيناه خيتار شيئاً إال

كالمه، وهو داللة على نبله، وهو حري بذلك، فهو جامع لعلوم القرآن والسنة. وقال الذهيب: ومل 
ومن  ،(2)والبغوي نسبة إر بغا بفت  الباء، وهي قرية بن هراة ومروحيج، قال: وأونه جاوز الثمانن، 
عليق شيخه، وشرح املختصر، والذي أكثر األذرعي من النقل عنه، ومل تصانيفه: التهذيب خلصه من ت

يقف عليه ا سنوي، وكتاب شرح السنة ومعامل التنزيل يف التفسري، واملصابي  واجلمع بن الصحيحن 
  .(3)وغري ذلك

  ي:بو الفرج السرخسأ •

بن ز بن محيد محد بن زاأمحد بن عبد الرمحن بن امد بن أمحد بن امد بن أعبدالرمحن بن 
أيب عبد هللا السرخسي النويزي األستاذ أبو الفرج الزاز صاحب التعليقة إمام أصحابنا مبرو وأحد األجالء 

أو أثنتن إحدى من األئمة وله الزهد والورع، رحل إليه طالب العلم من كل األقطار، وكان مولده سنة 
القاسم القشريي، واحلسن بن علي املطوعي، وتفقه على القاضي احلسن ومسع أاب وثالثن وأربعمائة، 

وأاب املظفر امد بن أمحد التميمي وأخرين، وروى عنه أبو طاهر السن ي وعمر بن أيب مطيع وأمحد 
 بن امد بن إمساعيل النيسابوري وغريهم. 

                                                           
 . 19/439، 3ط، سري أعالم النبالءانظر: الذهيب،  ( 1)
مراصد االطالع إىل  أمساء األمكنة ، البغدادينظر: ، امن بالد خراسان بن مرو و هراة و يقال له بغ و بغشور  ةديبلهي  ( 2)

 . 1/209، 1ط، والبقاع
 .1/281، 1، ططبقات الشافعيةانظر: ابن قاضي شهبة ،  ( 3)
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وقال فيه ابن السمعاين: أحد أئمة ا سالم ومن يضرب به املثل يف اآلفاق حبفظ مذهب 
مام ومعرفته وتصنيفه الذي مساه ا مالء، ورحل إليه األئمة والفقهاء من كل جانب واعتمدوا الشافعي ا 

 .(1)عليه،  وذكر السبكي تويف الزاز يف شهر ربيع اآلخر سنة أربع وتسعن وأربعمائة
 بو عبدهللا النيهي:أ •

النيهي بو عبدهللا أاحلسن بن عبدالرمحن بن احلسن بن امد بن عمر بن حفص بن زيد هو 
 تتلمذ على يد القاضي حسن املروزي، وأستاذ إبراهيم املروزي. 

: كان إماماً فاضالً عارفاً ابملذهب ورعاً انتشر عنه األصحاب، تويف يف حدود قال ابن السمعاين
سنة مثانن وأربعمائة، ونقل الرافعي عنه يف أوائل حد القذف، وعن الشيخ إبراهيم املروزي أنه حكى 

النيهي أنه صري  العتياد الناس القذف به، والنيهي منسوب إر نيه بنون مكسورة مث ايء  عن أستاذه
  .(2)وهي تعين بلدة صغرية بن س ستان وإسفراينمثناة من حتت ساكنة مث هاء، 

  :بو الفضل االزجاهيأ •

بفت  األلف زجاه إر أ ةزجاهي نسببو الفضل األأعبدالكرمي بن يونس بن امد بن منصور 
 :السمعاينابن قال ، وسكون الزاي وفت  اجليم ويف آخرها اهلاء وهي إحدى قرى خابران من خراسان

كان إمامًا فاضاًل ورع متقن حافظ ملذهب الشافعي متصرف فيه، تفقه بنيسابور على يد الشيخ أيب 
لى، تويف امد، مث مبرو على أيب طاهر السن ي ومبرو الروذ على القاضي احلسن، ومسع احلديث وأم

 . (3)سنة ست ومثانن وأربعمائة
  

                                                           
 . 104 -5/101، 2، ططبقات الشافعية الكربىانظر: السبكي ،  ( 1)
 .1/243، 1،  ططبقات الشافعيةانظر: ابن قاضي شهبة،  ( 2)
 .5/162، 2، طاملرجع السابقانظر: السبكي، ( 3)
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 :ووفاته املطلب الثاين: ثناء العلماء عليه
 ،رفعهم منزلهأهل عصره و أعلم أصب  من أحيت  علي العلوم دراسة  وتدريساً  كان الشيخ رمحه هللا عاكفاً 

محد أمد بن بو امد احلسن بن اأالقاضي  :قال عنه ابن السمعاينف ،مساً أشهرهم أو  وسعهم فقهاً أو 
 .مرو الروذ اط العلماء ومقصد الفقهاء تصار ف ،مام عصرهإاملرو الروذي 

ومما جاء يف ثناء العلماء على مكانة القاضي حسن ومدى علو ش نه وسعه فقه يف زمانه ما 
فاق آومن له الصيت يف  ،صحاباألهو إمام جليل أحد رفعاء "جاء عن ا مام السبكي حيث قال: 

وجالب التحقيق  ،وصاحب ذيول الفخار املرفوعة اجملرورة ،هو صاحب التعليقة املشهورةو  ،رضيناأل
 الن م مقدار ىعل والعايل السماء فاقآ ىعل السامي صوره ايل صوره من الوجه خيرج ،سوق املعاينإر 
 فلو الفضل مكمل قاضٍ فهو  ،العلماء عزائم تكون وكذا ،الفرقد فرق فوق واحلال ،الظلماء الليلة يف

، مرصوص بنيان ك هنم  خلفه ئمها  تصطف مامإوهو  ،منقوص نهأ قاض يف قالت ملا ،الن اة به يتعرف
وكان جبل فقه منيعاً صاعداً، ورجل علم من يساجله يساجل ماجداً، وبطاًل يرتك القرن مصفراً أانمله 

  .(1)"احلقيقه ىنه حرب املذهب علإاحلرمن  مماإويف كالم  أيضاً: قالو  ،قائماً وقاعداً 
و،رّج به مجاعة من فقهاء خراسان يف عصره،  فقيه خراسانبعض أهل العلم فقال:  وذكره 

فإنه أقبل عليه ملكان أبيه  ؛وممّن ،رّج االمام عبد الرزاق بن حّسان بن سعيد املنيعي ،يطول ذكرهم
، واعتمد عليه. ومسعت أنه  وحشمة بيته، وزّقه احلديث زقّا، ومحله على التعليق، وطالع تعليقه مراراً 

اقرتح عليه تصنيف يف الفقه، وقال: تصنيفي تعليق عبد الرزاق، ولقد تصّرف يف غوامض الفقه وترتيب 
االقوال والوجوه ونقل النصوص من بعض املواضع إر بعض واستنباط املعاين تصرفا مل يسبق إليه ، فكان 

فيه مامل يعتقد  نفسه وتصرفاته، معتقداً ه متع با من فق االمام فخر االسالم أبو املعايل مولعا بكالمه،
(2)الفقهاء حقيقة  وكان خري ،يف غريه

.  

 كبري  الوجوه صحابأ صحابناأ من املروزي امد بن احلسن علي بوأ ماما  هو: لنوويا قال
 القفال ابصحأ جلأ من وهو نيقةاأل املستفادة والفروع الدقيقة املعاين علي غواص الش ن مرتفع القدر

                                                           
 . 4/356، 2ط ،طبقات الشافعية الكربىالسبكي،  (1)
 . 35-34، ص1، طاملختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابورانظر: أبو احلسن الفارسي، ( 2)
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التعليق الكبري، وما أجزل فوائده، وأكثر فروعه املستفادة، ولكن يقع ىف نسخه اختالف،  له املروزي
وروى احلديث، وتفقه عليه مجاعات من  وكذلك تعليق الشيخ أىب حامد. وللقاضى الفتاوى املفيدة،

  .(1) األئمة منهم صاحب التتمة، والتهذيب
 :قال ،احلسن القاضي بن امد بن احلسن بن امد بن سناحل سبطه مسعت: الرافعي قالو 

 سهأر  طرق ف ،مثلك والعلم الفقه يف حدأ ليس نهأ ابلطالق حلفت :فقال رجل هللا رمحه القاضي نإ
 الدقائق يف غواصاً  كبرياً   كان  نهأ :يضاً أ قال، و طالقك يقع ال الرجال موت هكذا :قال مث ىوبك ،ساعه
 .(2)مةاأل حبرب يلقب وكان ،نامليام الغر صحاباأل من

 ،والفضل ةاليت تبن ما للقاضي حسن من املزي ةالعالي ةالسامي ةوصاف اجلليلهذه األ إرنظر  ف
اليشك  ،عالم وفقهاء كبارأ ةئمافوق رفعتها بصدورها عن  ةزلنلفاظ وتبدو رفيعه املمنا تتزين هذه األإو 

   .يف فضلهم وعظيم منزلتهم
بعلو ش نه  ةالتوفيق يف احليا ن القاضي حسن كتب هللا تعارأ ىعليدل  وهذا إن دل فإمنا

 من إمام كبري رمحه هللا تعار.  فلله دره ؛بن العامه واخلاصهورفعة قدره 
 وفاته: 

  هت، ومن شعره: 462يف ارم سنه   (3)حسن مبرو الروذتويف القاضي 
 حسن هلا حرباً أو  دراً ف وسع هلا ص       ةبنكب الدهر يوماً رماك ذا ما إ
 .(4) العاملن بفضله             سيعقب بعد العسر من فضله يسرا إلهفان 

                                                           
 . 1/164، د.ط، األمساء واللغات هتذيب ، النووي( انظر: 1)
 . 4/357، 2، ططبقات الشافعية الكربىانظر: السبكي، ( 2)
 :وال أمحر وال تقتدح ابحل ر األمحر وال يسّمى مروا، والروذ، ابلذال املع مة املرو احل ارة البيض تقتدح  ا النار، وال يكون أسود( 3)

هو ابلفارسية النهر، فك نه مرو النهر: وهي مدينة قريبة من مرو الشاه ان بينهما مخسة أايم، وهي على هنر عظيم فلهذا مسيت 
احلموي، ، انظر: لفضل ينسبون مروروذي ومّروذيصغرية ابلنسبة إر مرو األخرى، خرج منها خلق من أهل امدينة بذلك، وهي 

 5/112، 2، طمعجم البلدان
 . 4/358، 3، طسري أعالم النبالءانظر: الذهيب ،  ( 4)
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 : مؤلفاته الفقهية واستفادة اآلخرين منهاالثالثاملبحث 

 املطلب األول: مؤلفاته الفقهية: 
ترمجت شخصية بيز القاضي حسن بثرائه الفكري وسعة إطالعه، وهو ما يظهر من مؤلفاته الفقهية اليت 

هذا العامل اجلليل، ومدى إسهامه وجهوده وترجيحاته الفقهية، اليت كان هلا ش ن كبري، وهو ما جعل 
تلك املؤلفات اط أنظار فقهاء عصره وتالميذه يف نقل آراءه وفتاواه وترديدها  سواء من كان على 

 مذهبه أو كان من مذهب آخر. 
، وما أجزل فوائده، وأكثر فروعه املستفادة، لتعليق الكبريوله ا قال ا مام النووي يف سياق ذلك:

 . (1)ولكن يقع يف نسخه اختالف... وللقاضي الفتاوى املقيدة وهي مشهورة
وذكر ا مام ا سنوي: للقاضي حسن تعليقان يتميز كل واحد منهما بزوائد كثرية، وذلك يعود 

روع ابن احلداد، وكذلك له قطعة من شرح الختالف املعلقن عليه، كذلك للقاضي كتاب شرح على ف
 .  (2)تلخيص ابن القاضي، إضافة إر ذلك كتاب الفتاوى

 :   (3)ومما يتض  مما سبق أن مؤلفات القاضي حسن، هي كاآلب
 التعليقه: -1

يد يف هوهذا املؤلف نسبه إليه كثري من العلماء، ونقلوا عنه، مثل ا مام ا سنوي صاحب  التم
(، وكذلك ا مام ابن 416، 351 /1على األصول؛ حيث نقل عنه يف صفحات كتابه )،ريج الفروع 

(، وا مام السبكي يف طبقاته؛ حيث نقل عنه 1/241ح ر يف تلخيصه حيث نقل عنه يف )
(، وكذلك ا مام الشريازي الذي ذكر أن للقاضي تعليقان كبري وصغري يف كتابه طبقات 4/359)

 (.    1/287الفقهاء )
 لتعليق الكبري: ا -2

 . وكذا ابن قاضي شهبه يف ترمجته وكذا الشريازي يف طبقات الفقهاء ،النوويا مام ذكره 

                                                           
 . 1/164، د.ط، هتذيب األمساء واللغاتانظر: النووي،  ( 1)
 . 132، ص1، ططبقات الشافعية لإلسنويانظر: ا سنوي،  ( 2)
 وما بعدها. 28، ص1، طقاضي حسنيفتاوى الاملروزي، انظر:  ( 3)
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 أسرار الفقه: -3

 . .وكذا الشريازي يف طبقات الفقهاء يف ترمجته ،سنوي يف ترمجتهذكره  ا 
 شرح تلخيص ابن القاضي غري مكتمل: -4

  .يف ترمجته هبهوابن قاضي ش ،سنويا  كل من ا مام  ذكره
 ابن احلداد: فروع شرح علي -5

سىن أونقل عنه الشيخ زكراي االنصاري  يف ، ترمجته يف كالمها  شهبه قاضي وابن االسنوي ذكره
مس لة: علم فسق الشهود أو كذ م برؤية هالل رمضان، وكذلك ركان الصوم يف أطالب يف كتاب امل

  .القبور ةفصل دفن امليت وما يتعلق به وزاير  يف مغين احملتاج يفنقل عه اخلطيب الشربيين 
 طريقة اخلالف : -6

  .نه طبع بتحقيق الدكتور امد الن يميإ :وقاال ة،كتاب التعليق  ذكره اققاً 
 الفتاوى: -7

وهو أشهر كتبه، وقد نسبه إليه كثري من العلماء كا مام النووي وا مام ا سنوي، وا مام ابن 
كتابه اجملموع، وروضة الطالبن،   النووي يف. فذكره يف ترمجتهسبكي وغريهم قاضي شهبه، وا مام ال

 ة، وقليويب وعمري يف كتابه املنثور، وكتابه البحر  احمليط والشرواين يف كتابه حواشي حتفة احملتاج، والزركشي
حتفة تمي يف واهلي ، وابن ح ر يف الفتاوى الفقهية الكربى،هماييف حاشيتهما، والسبكي والرملي يف فتاو 

احملتاج، واخلطيب الشربيين يف مغين احملتاج، والرملي يف هناية احملتاج، واجلمل يف حاشيه اجلمل على 
 املنهج، والب ريمي يف حتفة احلبيب على شرح اخلطيب.  
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 :الفقهية مؤلفاته من بعده جاء ومن معاصريه استفادة وجه: الثاين املطلب
بري الذي قدمه القاضي حسن طوال حياته كان له أثر كبري يف اجملال ال شك أن ا سهام الفقهي الك

الفقهي يف عصره، واستفادة الكثريين منه بصورة متعددة هم ومن جاء بعدهم، ممثاًل يف نتاجه الفقهي 
من خالل مصنفاته، إضافة إر انتشار آرائه وجهوده الفقهية وترجيحاته من خالل املسائل واألقضية 

يت قدمها، والذي استفاد منها من عاصروه واعرتفوا له ابلفضل والتميز، أو ممن جاء بعده، والفتاوى ال
وهو ما وهر من خالل نتاجه الكبري يف كتب مذهبه على نطاق واسع، من خالل املسائل اليت وافق 

العلماء فيها قواعد مذهبه الشافعي، أو خالف فيها مذهبه أو تردد يف بعضها، إضافة إر نقل الكثري من 
 من املذاهب األخرى آلرائه واجتهاداته وترجيحاته الفقهية وذكرها يف كتبهم واالستفادة منها. 

ومن كتب الشافعية اليت جاء  ا آراء القاضي حسن وترددت فيها، الكتب اخلاصة مبذهبه، 
 : (1)وهي على سبيل املثال

   أسىن املطالب للشيخ زكراي األنصاري. -1
  للسيوطي ئروالنظا االشباه -2
  للنووي والضوابط صولاأل -3
 إعانة الطالبن أليب بكر الدمياطي.   -4
 ا قناع يف حل  ألفاظ أيب ش اع للخطيب الشربيين.  -5
  .للزركشي احمليط البحر -6
 .للنووي التنبيه لفاظأ حترير -7
  .اهليتمي ح ر البن احملتاج ةحتف -8
  .ميللب ري  اخلطيب شرح على احلبيب ةحتف -9
  .العسقالين البن ح ر احلبري التلخيص -10
 .سيوطياأل املنهاجي محدأ بن حملمد العقود جواهر -11

                                                           
 وما بعدها. 24، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي، ، انظر:  ( 1)
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  .املنهج ىعل الب ريمي ةحاشي -12
  ة.وعمري  قليويب حاشيتا -13
  احمللي اجلالل علي العطار حاشية -14
 .الشاشي للقفال العلماء حلية -15
  .للشرواين الشرواين حواشي -16
 .للزركشي الزوااي خبااي -17
 .للنووي الطالبن ةروض -18
  .اهليتمي ح ر البن الكبائر اقرتاف عن الزواجر -19
  .للسبكي الشافعيه طبقات -20
أما الكتب اليت جاء فيه ذكر القاضي حسن من غري كتب الشافعية، فهي كاآلب على سبيل  

 :   (1)املثال
  .ءالعلما من ةجملموع ةاهلندي ىالفتاو   -1
  .جنيم البن والنظائر شباها   -2
  .جنيم البن الرائق البحر  -3
  .عابدين نبال املختار الدر ىعل احملتار رد -4
   .عابدين البن ةالدري العقود -5
  ي.اخلادم سعيد البن ةاحملمدي ةالطريق شرح يف ةاحملمودي ةالربيق -6
  .عليش محدأ بن حملمد خليل ئتصر شرح اجلليل من  -7
  .يناعللصن السالم سبل -8

                                                           
 وما بعدها. 26، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي، انظر:  ( 1)
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  للصنعاين.  االجتهاد تيسري إر النقاد رشادإ -9
  .للشوكاين الفحول رشادإ -10

مما سبق يتبن لنا مدى جهود هذا القاضي العظيم، وإسهامه الفقهي الكبري، الذي بثل يف 
مصنفاته أو مصنفات مذهبه الشافعي من خالل ذكره فيها من علماء مذهبه، إضافة إر النقل عنه من 

اء املذاهب األخرى، واالستفادة من علمه، وشيوع ذلك النتاج الفقهي الكبري يف األقطار كثري من علم
 ا سالمية. 
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 : احلالة العلمية والسياسية واالجتماعية يف عصرهالرابعاملبحث 
 املطلب األول: احلالة العلمية:

 وهور حيت شدينالرامن الالزم التعرض للحالة العلمية ولو بشيء من االختصار من عهد اخللفاء 
للوقوف على ا طار العام للم هود  ،واملصنفات الكتب يف الشريعة مبادئ وتدوين ،الفقهية املذاهب

اخللفاء   : األور من فرتةمبرحلتن مر قد التشريع نإ املالحظف واحلركة الفقهية يف عصر القاضي حسن، 
مرحلة وهور املذاهب الفقهية، وتدوين  والثانية الراشدين، وأوائل التابعن إر آخر القرن الثاين اهل ري،

 الفقه إر آخر القرن الرابع اهل ري وامتداده إر وقتنا احلاضر. 
 اهلند من الراشدين اخللفاء عهد يف اجلديدة املمالك واتسعت سالميةا  الفتوحات امتدتلقد ف

 والشام ومصر والعراق روموال كفارس  ش ؛ ممأ هللا دين يف ودخل ،فريقيةإ غربإر  األندلس إر
 املسلمون وواجه النوازل وكثرت ،موراأل تبوتشع ،والغرب الشرق حبضارات العربية احلضارة وتفاعلت

 املفتون الفقهاء وهوركان   لذا ،ه نبيهسن وأ هللا كتاب  يف نص  ا يرد ومل ، ا هلم عهد ال وقائع اكذأن
 والشبيه ،النظري ىعل النظري وقامسوا ،القواعد وقعدواادئ املب ف سسوا ،مصاراأل كل  يف اجملتهدون والقضاء

 املرحلة بيزت وقد املنشودة الضالةإر  الوصول كيفيه  يف ومشار م ،فكارهمأ وتنوعت ،الشبيه ىعل
  :(1)نهام بسمات

 لنصوص اخللفاء ةمتابع ىعل ورقابتها األمة تسيطر  وزادت ،االسالمية الشريعة سرارأو  مواهب وهور. 1
  .االسالم قرهأ الذي ىالشور  أملبد ةتلبيو  ،الواض  احلق اتباع وحتري ،شريعةال

 ما علي أذاك ولقد ،ستنباطوا  التفريع يف التوسع أبدف ،عهد  ا يكن مل اليت والوقائع النوازل كثرت  .2
 واداره الدولة امور تدبري يف صرف الذى الثمن الوقت علي حرصا حيث مامل وترك احلوادث من جد

 فيما الشوري اساس علي وتبصر حزم عن منهم صدر امنا والتفريع استنباط هذا ان كما  شئوهنا
  بينهم

 فيما اجملتهدين من كان  القاضيأن  ، وداللة ذلكارتباطاً كبريًا ابلواقع املرحلة هذه يف الفقه ارتبط .3
 املستقل الفقيه وجد اكم  ،بقضائه والتشريع الفقه فت ثر ،فيها نص ال اليت الوقائع من له يعرض

                                                           
 وما بعدها. 1/27، 1، طالتهذيب يف فقه اإلمام الشافعيانظر: البغوي،  ( 1)
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لذا كان من الصعوبة التمييز بن الفقيه والقاضي. لكون  ؛وفتواه بفقهه القضاء أتثر وقد ،اب فتاء
 القاضي كان من املمكن أن يكون فقيهاً والعكس صحي .  

 الراشدين اخللفاء عهد وطيلة الرسول عهد منذ املعامل واضحة ابلقضاء املسلمن عناية ظهرتف
 .والتآخي احملبة حتكمهم والتنافس املنازعات عن بعيدين األمر ابدئ املسلمون وكان األموي، والعهد

، وهو ما يوضحه موقف اخلليفة األموي عمر األموي العصر يف مميزة مكانة للقاضي  صبحتف
وكان بن عبد العزيز عندما آلت إليه خالفة بين أمية، فقام بتقريب الفقهاء، وجعل للقضاة مكانة مميزة، 

يرى أن الدولة ال تصل  إال أبركاهنا األربعة: الوايل، والقاضي، وصاحب بيت املال، واخلليفة، حيث 
قال يف سياق ذلك: "إن للسلطان أركاانً ال يثبت إال  ا، فالوايل ركن، والقاضي ركن، وصاحب بيت 

  .(1)املال ركن، والركن الرابع أان"
 النظام أن واحلقيقة األموية، الدولة أواخر ح  هذه همبكانت اتفظاً  ول القضاء أن ويبدو 
 لله رة، الرابع القرن وح  الثاين القرن من الثاين النصف يف الذهيب عصره عرف ا سالمي القضائي
 تشكيالته، توسيع على والعمل تطويره ار وسعوا يف القضاء كبرياً   اهتماماً  العباسيون اخللفاء ف ور

 (.لقضاةا) قاضي منصب فاستحدث
 روح ميثل والذي ا سالمية العربية احلضارة مظاهر أبرز من الفرتة تلك يف القضائي النظام فكان

 ووضع القضاء ش ن فرفعوا واهتمام عناية كل  بعده من واخللفاء الرسول أواله والذي ا سالمية الشريعة
 معظم تغريت هت،132 سنة العباسي العهد بدأ منذ مجيعاً  لإلنسانية العدالة حتقق اليت املراتب أعلى يف

 ،تطور فقد القضاء إال اجلديد، العهد يف آاثرها كل  أزيلت بل األموية، ا دارية واألسس املقومات
 أغلب وبقي والراشدي، النبوي للعهدين امتداداً  ابألصل كونه  األموي، العهد يف للقضاء امتداداً  واستمر
 النعمان حنيفة ك يب  اخلالفتن، عهد عاصروا والفقهاء األئمة من الكثري كون  أعماهلم، يف القضاة

   .(2)وغريهم واألوزاعي
 وأضافوا القضائي، والتنظيم ا دارةن استفادوا ممن سبقوهم يف جمال العباسيإضافة إر ذلك أن 

 ماما  رواه ما بدليل القضاء دائرة فاتسعت ،اليت عاشتها اخلالفة والتوسع التطور مع تتوافق كثري  أشياء
                                                           

 . 6/568، 2، طاتريخ الطربيانظر: الطربي،  ( 1)
 .1/31، 1ط ،التهذيب يف فقه اإلمام الشافعيانظر: البغوي،  ( 2)
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 ،(2)"الف ور من هلم حيدث ما بقدر األقضية من للناس حيدث: "قال أنه (1)العزيز عبد بن عمر عن مالك
 ف صلحوا األموية، اخلالفة القضاء بعد جمالطوروا  العباسين ألن هذا العلوم، كباقي  القضاء فتطور
فكان للخليفة تعين القضاة يف  كبرية،  وأمهية خاصة، عناية وأولوه القضائي، التنظيم وعمادها ا دارة
 نظاماً  وأوجدوا .اخللفاء معظم اليه جلس الذي املظامل ودار املظامل، بقضاء االهتمام وازداد ،األقاليم
   .(3)احلسبة لقضاء خاصاً 

أنواع ئصصة نظر  (6)والقاضي (5)أن لكل من احملتسبتتمثل يف  واحلسبة (4)القضاءبن  ةوالصل
  أو تدليس أو غريه.  من خبس أو تطفيف   تتعلق مبنكر واهروهي اليتمن الدعاوى، 

عن القضاء يف مساع عموم الدعاوى اخلارجه عن وواهراملنكرات، وكذلك ما  ةوتقتصر احلسب
فال يكون له مساع بينة على إثبات حق أو ها، يفال جيوز للمحتسب النظر ف ،يدخله الت احد والتناكر
 ،ور احملتسب يف النظر يف كل ما يتعلق ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكريكون دف حيلف مييناً على نفيه،

يكون للمحتسب الظهور مبظهر القوة يف مواجهة كل يتعلق مبا هو و ح  وإن مل حيضر ذلك اخلصم، 
القضية املعروضة عليه الفحص والنظر يف  منكر، وهو ما خيتلف عن دور القاضي الذي يتطلب منه

 .(7)بوقار وأتنٍ 
                                                           

خامس اخللفاء الراشدين تشبيها له  م. وهو من ملوك الدولة ، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القرشيهو  ( 1)
 ه سنتان ونصف.ومدة خالفت، ه 99وويل اخلالفة بعهد من سليمان سنة ، املروانية األموية ابلشام

 .     2/153، 1، طتبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكامابن فرحون،   ( 2)
احلسبه يف اللغه :اسم من االحتساب ومن معانيها األجر، حسن التدبري، النظر ومنه قوهلم فالن حسن احلسبه يف األمر إذا  ( 3)

  مادة: حسب. .1/315، 3ط ،لسان العرب كان حسن التدبري له، انظر: ابن منظور،
، د.ط، األحكام السلطانيةواصطالحاً: إبهنا األمر ابملعروف إذا وهر تركه والنهي عن املنكر إذا وهر فعله، انظر: املاوردي، 

1/349 . 
 ، مادة: قضي. ويف2/507، د.ط، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي، انظر: األداء، : يف اللغهالقضاء  ( 4)

   .6/257، مغين احملتاج، انظر: اخلطيب الشربيين، وهار حكم الشرع يف الواقعة فيمن جيب عليه إمضاؤهإاالصطالح: 
 . 1/171 د.ط، املعجم الوسيط،احملتسب: من كان يتور احلسبة منصب احلسبة، جممع اللغة العربية ابلقاهرة،  ( 5)
بن الناس حبكم الشرع ومن تعينه الدولة للنظر يف اخلصومات والدعاوى وإصدار  القاطع لةمور احملكم هلا ومن يقضيالقاضي:  ( 6)

 . 2/743 د.ط، ،املرجع نفسهجممع اللغة العربية، ، األحكام اليت يراها طبقا للقانون ومقره الرمسي إحدى دور القضاء
 .     33/284، 1( انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، ط7)
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 :القضاء اتريخ
عندما وهر الدين ا سالمي، واستقرار األمر للمسلمن، فكان بداية تطبيق تعاليمه ونصوصه 
يف كثري من التفاصيل غريت بعض التقاليد والقوانن اليت كانت سائدة يف جمتمع اجلاهلية، وأبقت على 

  البعض اآلخر.
ن، ومل يكن هلا ذكر يف الكتب فلقد تضمنت بعض آايته على أحكام وقوانن تلقاها املسلم

السماوية اليت سبقت ا سالم، كاملسائل املتعلقة ابملرياث، واجلهاد، لذا جند أن كثرياً من أنظمة الكثري 
  الوضعية من الدين ا سالمي. قوانينها من الدول يف العصر احلديث قد اشتقت 

كان هو أول من تور سلطة اوية  وكان النيب صلى هللا عليه وسلم ابعتباره حامل الرسالة السم
، وتطبيق صور القضاء القضاء يف املدينة املنورة يف الفصل يف اخلصومات والنزاعات الناشئة بن الناس

 ، (1)املختلفة يف جمتمع املدينة املنورة

 .   (2)(ڑ ڑ ک ک ک) قال تعار:
 عليه وسلم يف النظام ن يف عهد الرسول صلى هللاكا  ويف عصر اخللفاء الراشدين بقي األمر كما

، وآتخي الناس وحبهم للدين ا سالمي الدين كان يف أوج انتشاره بن الناسالقضائي، وذلك ألن 
بو بكر أفيذكر أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عندما تور القضاء يف عهد اخلليفة  وارتباطهم به،

، حيث أن اجملتمع ا سالمي كان ي فيهابقي فرتة طويلة ال أتتيه أي مس لة يقضالصديق رضي هللا عنه 
 . (3)يسوده التسام  والصالح ما مينع التخاصم واملشاحنة

بن اخلطاب خليفة املسلمن، بقي اتفظاً مبنصب القضاء مع كونه خليفة  وعندما أصب  عمر
، وإزدايد إال مع إتساع رقعة الدولة ا سالمية ودخول الكثري من األمصار إر حظرية ا سالماملسلمن، 

. (4) مشاكل وقضااي الناس، خصص لكل بلد قاض خاص  ا يفصل يف القضااي والنزاعات اليت تقع
  وهو ما سار عليه بقية اخللفاء الراشدون يف النظام القضائي يف تعين القضاة يف األمصار وإرساهلم إليها. 

                                                           
 .12، ص1، طضاء عند العربالقانظر: طلفاح، ( 1)
 .48سورة املائدة، جزء من اآلية ( 2)
 .25، ص2، طاملدخل إىل الفقه اإلسالميانظر: مدكور، ( 3)
 .181، د.ط، صدراسات يف النظم اإلسالميةانظر: اليوزبكي ،   ( 4)
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يب سفيان حبيث أصب  دواوينًا يف خالفة معاوية بن أ فقد استحدثتأما يف العصر االموي 
مما يفهم أن النظام القضائي قد اكتسب أمهية واهتمام من قبل  ،ديوان النظر يف املظامل ديوااًن مستقالً 

خلفاء بين أمية، حيث مل يكن هلم أي تدخالت يف النظام القضائي أو عمل القضاة أو شؤونه، كما 
ت ثر أبي اجتاه سياسي، أو تدخل من قبل أي بتع القضاة ابستقاللية يف عملهم يف جمال القضاء دون ال

  . (1)استناداً ار الكتاب والسنة  وكانوا حيكمون ابجتهاداهتمخليفة، 
بثل يف خروج دائرة القاضي عن ويف العصر العباسي تطور النظام القضائي تطورًا واضحًا 

خللفاء قد أضافوا اهتماًما فن د أن ا ،(2)، ف صب  تعين القاضي بشكل مباشر من اخلليفةسلطات الوايل
يف  جعفر املنصورأبو كبرياً ابلقضاء، وأضفوا عليه شيء من القداسة، وما يدل على ذلك ما جاء عن 

داري اليكون أحدهم أنزه وأعف من اآلخر وذكر منهم قاضي وجود أربعة رجال يف كادره ا بنيه 
  .(3)الأتخذه يف احلق لومة الئم

ضاة مناطًا ابخلليفة ح  يف العصور اليت اتسمت ابلتذبذب وعدم يف الواقع وّل تعين الق
اليت تعكس هيبة الشريعة ا سالمية ، ) أي  ائفوالو االستقرار إذ أن القضاء هو آخر ما بقي من 

اخلالفة ( كما ان تويل الوالة أمر تعين القضاة حّد من سلطة القضاء وقّيد استقالله ح  إذا ما جاء 
ر يف أول خالفته ربط تعين القضاة ابخلالفة مباشرة فحرر القضاة من هيمنة والة األقاليم اخلليفة املنصو 

 .(4)عليه
وهو ما يظهر من  مركزًا قواًي يف التشريع ،اكتسب القضاء يف ذلك العصر د أن كذلك جن

، ممثلة يف وأن السمة املميزة يف ذلك الوقت هي املركزية يف ا دارة خاصة ارتباطهم ابخلليفة مباشرة،
إضافة إر ذلك اتساع سلطة القاضي  اخلليفة الذي كانت ممارسة سلطته ممزوجة بن الدين والسياسة،

يف ممارسة سلطاته؛ ممثلة يف الفصل يف الدعاوى اخلاصة ابألوقاف وتنصيب األولياء، وهو ما يعترب 
    .(5)اختصاصاً أكرب يتعدى جمرد الفصل يف اخلصومات والنزاعات املعتادة

                                                           
 .279، ص1ط، النظم اإلسالمية نشأهتا وتطورها، الصاحل، صبحيانظر:   ( 1)
 .73، د.ط، صمنصب قاضي القضاة يف الدولة العباسية عبد الرزاق، نباري،انظر: األ  ( 2)
 . 5/46، د.ط، الكامل يف التاريخ ابن األثري،انظر:   ( 3)
    .1/37، ترمجة جرجس فت  هللا، د.ط، تراث اإلسالمآرنولد،  ( 4)
 .  40د.ط، ص املرجع السابق، ،منصب قاضي القضاة يف الدولة العباسيةانظر: األنباري،  ( 5)
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يضاف إر ذلك أن القاضي قد انل اهتماماً كبرياً من قبل اخللفاء يف تلك الفرتة، حيث كان 
. تعيينه وعزله من قبل اخلليفة نفسه، مع خضوعه للمتابعة واملراقبة يف أداء تلك السلطات املمنوحة له

سؤولن يساقون ار ننا جند عددا من الوزراء واملأوفضاًل عن ذلك ومما يدل على أمهية منصب القضاء 
  . (1)احملاكم وخيضعون حلكم القانون عندما يقصرون ببعض واجباهتم او يهملون التزاماهتم جتاه الرعااي

 :اهلجري واخلامس الرابع القرنني يف القضاة صالحيات 

 اخلصوم، بن الفصل مع جيمع فكان كبرية  وصالحيات مبزااي العباسي العصر يف القضاء بيز
 وأهل واليتامى واملفلسن اجملانين من عليهم احمل ور أموال يف والنظر العامة احلقوق بعض فاءيتسا وأيضاً 
 مشاكل يف ينظر إن للقاضي حيق وكما واألبنية، الطرقات منافع يف والنظر املسلمن وصااي ويف السفه
 جانيب أحدى يف األحكام مجيع يف النظر يقلد، ويف سياق ذلك جاء: "البلد يف والغرابء جياوره وما البلد
 وبن ساكنيه بن وينظر له عينت اليت واحمللة قلده الذي اجلانب يف أحكامه فينفذ منه، اله يف أو البلد

 .(2)"الطارئن

، وذلك وفقًا ما ورد عن الزهري، أحد من وال ،خصم من ال اهلدااي يقبلون ال القضاة وكان
النيب صلى هللا عليه وسلم رجاًل من بين أسد يقال له ابن  ، قال: استعمل(3)الساعدي محيد أيبأخربان 
صدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم، وهذا أهدي يل، فقام النيب صلى هللا عليه وسلم: على على  (4)اللتبية

املنرب، فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: )ما ابل العامل نبعثه في ب يقول: هذا لك وهذا يل، فهال جلس 

                                                           
 .  2/358، 5، ترمجة عبد اهلادي أبو ريدة، طاحلضارة اإلسالمية حىت القرن الرابع اهلجريميتز،  ( 1)
 . 1/123، د.ط، األحكام السلطانيةردي، و املا(  2)
بن خالد بن  عبد الرمحن بن َعْمرو بن سعد، وقيل: املنذر بن سعد بن مالكهو اختلف يفي امسه فقيل: أبو محيد الساعدي: (  3)

، ثعلبة بن حارثة بن َعْمرو بن اخلزرج بن ساعدة، وأمه أمامة بنت ثعلبة بن جبل بن أمية بن َعْمرو بن حارثة بن َعْمرو بن اخلزرج
 . 6/75، 1، طأسد الغابة يف معرفة الصحابة، انظر: ابن األثري، تويف آخر خالفة معاويةو يعد يفي أهل املدينة، 

، 1، طاملرجع نفسه ابن األثري،انظر:  ،اللتبية األزدي استعمله صلى هللا عليه وسلم على بعض الصدقاتهو عبد هللا ابن ( 4)
3/371 . 
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به يوم القيامة  ءوأمه، فينظر، أيهدى له أم ال، والذي  نفسي بيده، ال أيب بشيء إال جايف بيت أبيه 
، مث رفع يديه ح  رأينا (3) ، أو شاة تيعر((2)خوار، أو بقرة هلا (1)رغاءحيمله على رقبته، إن كان بعرياً له 

  .(4)رب إبطيه، )أال هل بلغت( ثالاثً عف

مبنصب ما يف احلصول على حرمة استغالل الشخص املكلف وجه الداللة يف هذا احلديث على 
   املال لشخصه مقابل أداء وويفته وحتقيق الرب  منها ابلتعدي على املال العام.

ما ورد يف منع تلقي الرشاوى، حيث جاء عن عبد هللا بن عمر، قال: )لعن رسول هللا  كذلك
 .(5)واملرتشي( يصلى هللا عليه وسلم الراش

يف هذا احلديث أن اهلدااي واملنافع اليت حيصل عليها الشخص املكلف مبنصب ما  وجه الداللة
وبن  هلم بسبب تلك الوويفة تكون ارمة، وذلك ألن جواز ذلك يكون فيه فت  ابب االجتار مبصاحل 

 واملنافع مبختلف أشكاهلا.العباد وا خالل ابلواجبات مقابل احلصول على تلك اهلدااي 
قد بيز النظام القضائي فيه ابلعدالة والنزاعة واحليادية وعدم اجلور يف إحقاق  العصر العباسيف

حدثنا امد ": ما جاء يف السياق التايل تلك النزاهة واملوضوعية احلقوق ورد املظامل، وما يدلل على ذلك
 (6)انغوث بن سليمن أبيه قال: أقام خلف بن ربيعة عبن يوسف قال: حدثنا حييي بن أيب معاوية عن 

وقع بينهما  وذلك أن أم املهدي ،وعشرين سنة صرف عن القضاء سنة أربع وأربعن ومائة مبصر ثالاثً 
                                                           

، 1، طاملقصور واملمدودالرغاء: رغاء ا بل، والرغاء: بكاء الصيب، رغا يرغو رغاء، وهو أشده. انظر: أيب علي القايل،  ( 1)
1/473. 
 .1/339، 1، طمعجم اللغة العربية املعاصرةر: د. أمحد ئتار، ( خوار: صوت البقرة والثور، انظ2)
تفسري غريب ما يف الصحيحني ، انظر: بن أيب نصر، َأي تصي  واليعار َصوت الشَّاة َويُتَقال يعرت الشَّاة تَتْيعر يعاراتيعر:  ( 3)

 .1/113، 1، طالبخاري ومسلم
 .7174، حديث رقم: 9/70 العمال، ، كتاب األحكام، ابب هداايصحيحهأخرجه البخاري، يف ( 4)
 ، حسن صحي .1337، حديث رقم: 3/615، كتاب األحكام، ابب ما جاء يف الراشي واملرتشي، سننهأخرجه الرتمذي، يف ( 5)
غوث بن سليمان احلضرمّي: قاض مصري. كان أعلم الناس مبعاين القضاء وسياسته، ومل يكن ابلفقيه العامل. ويل القضاء  ( 6)

هت واهتم مبكاتبة  144وخرج إر الصائفة بفلسطن، وعاد يف سنته إر القضاء مبصر، ف قام إر سنة  ،هت 140 - 135نة مبصر س
لةعتذار من أيب جعفر املنصور، مث عاد إر مصر وأقام  ا، وأعيد ملنصب ا ابضية يف املغرب، فعزل وحبس. ومحل إر بغداد، 

 .5/122، 15، طاألعالماملهدي إر أن تويف، انظر: الزركلي،  هت، يف أايم اخلليفة137القضاء سنة 
. 
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بنت يزيد بن منصور بن عبدهللا احلمريية ال أرضى إال حبكم  أم موسى وبن أيب جعفر خصومة، فقالت:
 . (1)"غوث بن سليمان فحمل إر العراق ح  حكم بينه وبينها ورجع إر مصر

وهو ما يتض  أن العصر العباسي قد اكتسب فيه القضاء أمهية كبرية من قبل اخللفاء واستقاللية 
اعطت للقاضي حرية ممارسة قضائه دون أي أتثريات أو ضغوط، سواء من كبار الشخصيات أو األمراء 

رية يف وهو ما ساعد على تطور القضاء يف تلك الفرتة واستقالليته ووهور حتديثات كث ،أو اخللفاء
   تفاصيله كمؤسسة مستقلة يف ذلك الوقت.

 

                                                           
 .  271 -270، د.ط، صالوالة والقضاة ،الكندي(  1)
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 املطلب الثاين: احلالة السياسية: 
اتسمت احلالة السياسية يف هذه الفرتة بظهور املذاهب الفقهية وبدء مرحلة تدوين الفقه واليت امتدت 

 بعد ذلك إر وقتنا هذا.  
جتهاد املطلق ع ابب ا ا معامله واتسوضوح و  ،نضج الفقه االسالميفتميزت هذه املرحلة ب

برقي احلياه  كان هذا التطور والنضج مرتبطاً ف ،ونشطت الروح املعنوية للتشريع االسالمي ،واالستنباط
كما اجتمع   ،ابن تقدمهاأي عصر الدولة العباسية أ ؛سالمية يف ذلك العصرالسياسية واتساع الدولة ا 
 خران مها :أمع ذلك السبب سببان 

 ،وجموس فارس والروم ،المم املختلفة والدايانت االخرى كاليهود والنصارىاعتناق كثري من ا .1
وقد وحد االسالم بن الشتات ومجع كلمته  ،واهلند االسالم لسماحته وسهوله مبادئه وتعاليمه

  .ومشله

مما ترتب على ذلك نشؤ حركة  ،اهتمام اخللفاء واالمراء برجال العلم والفقه فقربوهم يف جمالسهم .2
صبحت أو  ةحكام السنأودونت  ،و التشريع خاصهأويف الفقه  ،عامهيف مجيع الفروع، علمية 
  .حباثهأأبصولة و  مستقالً  علماً 

ومع تزايد ذلك النشاط العلمي وضع علم أصول الفقه، وصنفت املؤلفات، واتسع النزاع العلمي 
ور مذاهب أخرى يف تلك بن أهل الرأي واحلديث، ووهرت املذاهب األربعة الرئيسية. إضافة إر وه

الفرتة كانت أقل شهرة وانتشاراً كمذهب األوزاعي وسفيان الثوري وداود الظاهري، مع بيز تلك املرحلة 
 . (1)خاصة بهث ووائف االقضاء واستحدأيضا بتطور يف جمال 

   :احلكم جملس
 بل الدقيق ملعىناب جملساً  -النبوي العهد- ا سالمية الدولة يف نشوءه بداية يف للقضاء يكن مل

 مؤسساب وهور أول ولعل الصحابة، أحد بيت أو النيب بيت يف أو املس د يف ينفذ القضاء كان
 واجلنب احلائض أتتيه ألنه املكروهات من أصب  األمر هذا أن إال املس د، يف كان  القضاء جمللس واض 

 يكون أن ينبغي وكان الصوت، ورفع والت احد والتكاذب اللغط من اخلصوم بن جيري ما مث والذمي،
 .قاصديه عن يبعد لئال البلد وسط يف اجمللس مكان

                                                           
 .1/31، 1، طالتهذيب يف فقه اإلمام الشافعيانظر: البغوي،  ( 1)
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 يف ابرزة فسيحة داراً  القضاء جمللس ف صب  ا سالمية، األمة حياة عم الذي التطور وبعد أما
 مرتفعاً  القاضي جلوس موضع يكون وأن ودخان، غبار أو ري  أو برد أو حر فيها يؤذي ال البلد وسط
 الداخل، ليعرفه الوسادة وموضع الفراش له يوط  وأن الناس، إر النظر عليه ليسهل وحنومها نربم أو كدكة
 .(1)املتميزة وجبته عمامته معتمر وهو اخلصوم عند أهيب وليكون
 املؤسسة إبعتباره العدالة، ومنفذي العدل أهل من -احلكم جملس- القضاء جملس يت لف وكما 
   :همو  ،العدل تطبيق عن املسؤولة
  :ثالثة أو قاضيني أو القاضي

 أجاز فقد القاضين جلوس أما أصالً، معروفة واليته وشروط تعينه ومواصفاته القاضي لعل
 خصوماهتم، وقضاء الناس على للتيسري واحد، بلد يف أكثر أو قاضين وتولية تنصيب والشارع الشرع

 يقضيان األطراف، ومرتامي واسع البلد كان  إذا البلد، من انحية أو طرف يف منهم واحد كل  خيصص
 من بنوع يقضي منهما وكل واحدة، وواليتهما املكان، نفس يف يكوان أن ميكن أو، منفصل بشكل

 للرجال، حدمهاأ أو األوقاف، أو والفروج ابلدماء والثاين ابألموال، يقضي أحدمها فمثالً  األحكام،
 مكان يف قاضين تنصيب وجيوز به، خاص زمان امنهم لكل يكون أن أو ذلك، وحنو للنساء، والثاين
 بن وعتاب (2)جبل بن معاذ أرسل عندما مصداقاً  احلكم، يف االجتماع عليهما يشرتط واحد، وزمان
 مشروط وهذا واحد، وقت يف اليمن إر هللا رسول فعل ملا ضيانقا ،(4)األشعري موسى أاب وقيل (3)أسيد
  :وجهان النوع هذا ويف القضائية، الوالية يف

                                                           
عة الفقهية الكويتية، املوسو انظر: ، و 1/38، 1، طيف أصول األقضية ومناهج األحكام تبصرة احلكامانظر: ابن فرحون،  ( 1)

 .33/307، 1ط
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي، أبو عبد الرمحن: ص  أيب جليل، كان أعلم األمة ابحلالل واحلرام. وهو  ( 2)

بينه وبن  أحد الستة الذين مجعوا القرآن على عهد النيب صّلى هللا عليه وسلم. أسلم وهو ف ، وآخى النيب صّلى هللا عليه وسلم
وشهد العقبة مع األنصار السبعن. وشهد بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صّلى هللا عليه ، جعفر بن أيب طالب

، 15، طاألعالمهت. الزركلي، 18ق.هت، وتويف  20. ولد عام وسلم وبعثه رسول هللا، بعد غزوة تبوك، قاضيا ومرشدا ألهل اليمن
7/258.  
ب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية ابن عبد مشس، أبو عبد الرمحن: وال أمري قرشي مكي، من الصحابة. كان ش اعا عتا( 3)

إر حنن،  عاقال، من أشراف العرب يف صدر ا سالم. أسلم يوم فت  مكة، واستعمله النيب صّلى هللا عليه وسلم عليها عند ئرجه
 .  4/199، 15، طاملرجع نفسهكلي، هت. الزر 13ق. هت، وتويف عام  13ولد عام 

عبد هللا بن قيس بن سليم بن حضار ابن حرب، أبو موسى، من بين األشعر، من قحطان: صحايب، من الش عان الوالة  ( 4)
، واستعمله النيب صلى هللا ولد يف زبيد )ابليمن(، الفاحتن، وأحد احلكمن اللذين رضي  ما علي ومعاوية بعد حرب صفن
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 القضااي، يف النظر أتخريإر  يؤدي مما وارد، جتهاداال مواقع يف ختالفا  ان وذلك جوازه، عدم: األول
 جيوز ال كا مامة  القضاء والية البعض اعترب وقد طويل، لوقت حل دون اخلصومات وتبقى
 .أقطا ا تعدد

 على يتفقان فإهنما واحد، صيبامل كان  نإو  ح  احلكم، يف وأوثق أحوط ألنه ذلك جواز: الثاين
 طريف أحد اشتكى ذاإو  اآلخر، مبوافقة حدمهاأ حكم نفوذ إانطة الشراكة، من املراد أي احلكم،
 وبنفس القضية نفس يف الثاين القاضي عند اشتكى الثاين والطرف قاضي، عند اخلصومة
 عندمها، عوتنابلد علما فإن صاحبه، خصم  حضار قاضي كل  فيبعث علمهما، دون االدعاء،
 ابدعاء شكوامها اختلفت إذا أما، اخلصم  حضار أوالً  بعث الذي للقاضي القضاء فيكون
 ينقض وال أواًل، اليه يرسل من أو يشتكي من يضار وال لوحده، يقضي أن منهما فلكل ئتلف،
 القضاء تعدد ولعل .(1)الشهود من شهد من عنده حضر منهما كل  الن اآلخر، قضاء احدمها

 ما، عصرٍ  يف القضاة ضعف من أو األمصار، يف الناس أعداد زدايدإ من انبع الواحد البلد يف
 .القضاة وتولية العزل كثرة  بسبب أو
 وحيتاج القاضي يف عمله إر من يساعده، وهم كالتايل:  

 :كاتب القاضي
يه وسلم النيب صلى هللا علألن يكون للقاضي احلق يف االستعانة يف عمله إر كاتب، وذلك 

متابعة تفاصيل شغاله يف االقاضي نظرًا لكثرة ، إضافة إر ذلك أن (2)استكتب زيد بن اثبت وغريه
القضية املعروضة عليه وأقوال اخلصوم وح  هم وما يستشهدون به، فإنه يكون يف حاجة إر كاتب 

بكتابة احملاضر  يقوم إبثبات تلك الوقائع، ويشرتط يف هذا الكاتب أن يكون مسلمًا عداًل عارفاً 
والس الت ويستحب فقهه، وأن يكون ذو عقل وخط جيد، وجيب عليه أال يتصرف يف أقوال اخلصوم 

جيب أن يكون جلوسه يف كما يرى وإمنا يكون كما مسعه إذا كان مل يكن له دراية ابلفقه،  كذلك 
ط، وإ،اذ الكاتب ومساعه بشكل واض  وذلك من ابب االحتيا ،مكان يستطيع من خالله رؤية القاضي

 . (3)املالكيةأمر وجويب وفق ما رجحه 
                                                           

هت، وأقره واليته عثمان بعد عمر مث أقره علي بعد مقتل 17لم على زبيد وعدن، وواله عمر بن اخلطاب البصرة سنة عليه وس
  . 4/114، 15، طاألعالمهت. انظر: الزركلي،  44ق. هت، وتويف عام  21عثمان، ولد عام 

  .33/302، 1وعة الفقهية الكويتية، طاملوسانظر: . و 1/81، 2، طروضة القضاة وطريق النجاةانظر: ابن السمناين،  ( 1)
   . 10/64، د.ط، املغينانظر: ابن قدامه،  ( 2)
  . 33/309، ، املرجع السابق1طاملوسوعة الفقهية الكويتية، انظر:، و 10/64، د.ط، املرجع نفسهانظر: ابن قدامه،  ( 3)
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 القاضي: أعوان
للقاضي أن يتخذ أعواان يكونون بن يديه؛ ألن جملس القضاء جملس هيبة، فلو مل يتخذ  البد

يقومون واألعوان هم الذين فيكون يف حاجة إر من يقوم إبحضار اخلصوم، ؛ ، فقد يستخف بهأعواان
، ويزجرون من يستحق الزجر من اخلصوم، وينبغي أن يكون هؤالء من ذوي ءبذلك يف جملس القضا

 .(1)الدين واألمانة
األصحاب واألعوان واحملضرين، ومن جيري جمراهم، من على اببه من  القاضي بنفسه ينبغي أن يتفقدف

عروفاً بفساده، ومينعهم من املآكل الردية، ويقوم بتقومي من هو يف حاجة إر تقومي، ويبعد من كان فيهم م
 ، ومن هؤالء: (2)ألن عيبه عائداً عليه

 القاضي: حاجب
من يقوم إبدخال اخلصوم على القاضي ويرتبهم فيقدم من حضر أوال مث  -هنا  -احلاجب 

 الذي يليه وهكذا، ومينع اخلصوم من التدافع على جملس القضاء.
، واملرجع واملالكية أجازوا ذلكفاألحناف ، وقد اختلف الفقهاء يف جواز ا،اذ القاضي حاجباً 

ن ألمل جييزوا ذلك . وقال الشافعية واحلنابلة: فيه عندهم الشرع فقد ا،ذ اخللفاء الراشدون ح اابً 
ه قد يقدم أو يؤخر املتخاصمن وفقاً حي ب الناس عن الوصول إليه، وألن حاجباً احلاجب قد يكون 

س القضاء، ويف حال الزمحة وكثرة الناس، وقال ، وال أبس عندهم اب،اذ حاجب يف غري جمللغرض له
، وعلق ابن أيب الدم القاضي أبو الطيب الطربي من الشافعية: يستحب للقاضي أن يتخذ حاجباً 

على ذلك بقوله: هذا هو الصحي  ال سيما يف زماننا هذا مع فساد العوام، ولكل زمن  (3)احلموي
  . (4)أحوال ومراسم تقتضيه وتناسبه

                                                           
  . 1/160، 1، طأدب القضاءابن أيب الدم،  انظر: ( 1)
 .1/123، 1، طروضة القضاة وطريق النجاةلسمناين، ابن ا  انظر: ( 2)
إبراهيم بن عبد هللا بن عبد املنعم اهلمدايّن احلموي، شهاب الدين، أبو إسحاق، املعروف اببن أيب الدم: مؤرخ حباث، من  ( 3)

بالد الشام. وتور قضاء تفقه ببغداد، ومسع ابلقاهرة، وحّدث  ا وبكثري من  ،علماء الشافعية. مولده ووفاته حبماة يف سورية
هت. 642هت، وتويف عام 583خ(، ولد عام  -خ(، و)تدقيق العناية يف حتقيق الرواية-، من تصانيفه )كتاب التاريخ محاة

 .1/49، 15، طاألعالمانظر: الزركلي، 
   . 310، 33/309، 1املوسوعة الفقهية الكويتية، ط انظر:، و 1/204، د.ط، أدب القاضيانظر: املاوردي،  ( 4)
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 املزكي: 
ذهب الفقهاء إر أن القاضي إذا عرف عدالة  ،من يعتمد عليه يف تعديل الشهودهو املزكي 

 الشهود فال حيتاج إر تزكيتهم، وإن عرف أهنم جمروحون رد شهادهتم.
 قال احلنفية واملالكية: و 

 إن التزكية نوعان:
لمس لة عن الشهود من تزكية السر، وتزكية العالنية، أما تزكية السر، فينبغي للقاضي أن خيتار ل

هو أوثق الناس وأورعهم داينة وأعظمهم دراية وأكثرهم خربة وأعلمهم ابلتميز فطنة، فيوليه املس لة عن 
الشهود سرا، فيس ل ذلك الرجل عن الشاهد من يثق به من جريانه وأهل الته وأهل سوقه، وال ينقل 

ي ليس بشرط عند ا مام أيب حنيفة وأيب يوسف للقاضي إال ما اتفق عليه عدالن ف كثر، والعدد يف املزك
والواحد يكفي واالثنان أحوط، وقال امد: شرط ح  ال تثبت العدالة بقول الواحد، ومنش  اخلالف 

 هل هو شهادة أم إخبار.
أما تزكية العالنية فقد قال صاحب معن احلكام: إنه قد وقع االكتفاء بتزكية السر ملا يف تزكية 

 تنة بسبب ما يالقيه املزكي من بالء من الشاهد يف حالة جترحيه .العالنية من ف
وقال الشافعية: ينبغي أن يكون للقاضي مزكون وأصحاب مسائل، فاملزكون يرجع إليهم ليبينوا 
حال الشهود، وأصحاب املسائل هم الذين يبعثهم القاضي إر املزكن ليبحثوا ويس لوا، وليس املراد 

 ن ف كثر.ابملزكي واحدا بل اثن
ال يقبل غريهم لوجوب قبول شهادة من  وذهب احلنابلة إر أنه ليس للقاضي أن يرتب شهوداً 

يشهدهم الناس فيستغنون إبشهادهم عن تعديلهم ويستغين  تثبت عدالته، ولكن له أن يرتب شهوداً 
ا عدالته القاضي عن الكشف عن أحواهلم، فيكون فيه ،فيف من وجه، ويقوم هؤالء بتزكية من عرفو 

  . (1)شهدمن غريهم إذا 
 املرتجم:

إذا كان ال يعرف لغة اخلصم أو  ،ال خالف بن الفقهاء يف أنه جيوز للقاضي أن يتخذ مرتمجاً 
الشاهد، ويكفي املرتجم الواحد عند أيب حنيفة واملالكية وأيب يوسف وأمحد يف رواية عنه وهي اختيار 

                                                           
 انظر:، 86-85، د.ط، صفيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام معني احلكامانظر: الطرابلسي، علي بن خليل،  ( 1)

   . 311، 33/310، 1املوسوعة الفقهية الكويتية، ط
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: أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن (1)، قال زيد بن اثبتوقاله ابن املنذر ،أيب بكر من احلنابلة
أتعلم له كتاب يهود، قال: إين وهللا ما امن يهود على كتاب، قال: فما مر يب نصف شهر ح  تعلمته 

وإذا كتبوا إليه قرأت له كتا م، وألنه مما ال  ،له، قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إر يهود كتبت إليهم
 إر لفظ الشهادة ف جزأ فيه الواحد ك خبار الدايانت.يفتقر 

اله إذا رتبه القاضي، أما إذا مل يرتبه أبن أتى  -عند املالكية  -والقول أنه يكفي الواحد العدل 
به أحد اخلصمن، أو طلبه القاضي للتبليغ فال بد فيه من التعدد ألنه صار كالشاهد، وقد حكى 

وذهب الشافعية وهو املذهب عند ، لقاضي يكفي فيه الواحد اتفاقاً الدسوقي أن املرتجم من قبل ا
 .(2)الشهادةاحلنابلة وامد من احلنفية إر أن الرتمجة شهادة، ويعترب يف املرتجم ما يعترب يف 

                                                           
ملدينة ونش  ولد يف ا، كان كاتب الوحي،  زيد بن اثبت بن الضحاك األنصاري اخلزرجي، أبو خارجة: صحايب، من أكابرهم  ( 1)

سنة، وتعلم وتفقه يف الدين، فكان رأسا ابملدينة يف القضاء والفتوى والقراءة  11وهاجر مع النيب صّلى هللا عليه وسلم وهو ابن ، مبكة
 .3/57، 15، طاألعالمالزركلي، هت.  45ق. هت، وتويف عام  11، ولد عام والفرائض

  .6/283، 1ط ،عرفة معاين ألفاظ املنهاجمغين احملتاج يف ماخلطيب الشربيين،  انظر: ( 2)
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 املطلب الثالث: احلالة االجتماعية: 
 ري بتطور كبري، كما كان يف اتسم القضاء يف تلك احلقبة الزمنية املمثلة يف القرنن الرابع واخلامس اهل

 القضاء تعقدكذلك   القضاء، جملس اجلديدة للعاملن يف الووائف بعضالعهد العباسي؛ حيث وهرت 
 والثقافية االجتماعية النواحي مشلت جديدة أساليب من اجملتمع على طرأ وما االجتماعية احلياة لتعقد

 وفقاً  يفصلون قضاة إراليت يف حاجة  ملشاكلا من الكثري وهور إر أدى الذي األمر واالقتصادية،
ويف تلك الفرتة وهرت املذاهب الفقهية يف العصر العباسي مما كان هلا أتثري وارتباط   ا سالمية، للشريعة
 القضاء يف العراق وفق املذهب احلنفي، والشافعي يف مصر، واملالكي يف الشام واملغرب.   فكان ،ابلقضاء

 نيتع كان  ، حيثاألقاليم يف األمري سلطة عن استقاللية صفة القاضي أعطي القضاء وألمهية
 ألهواء خاضع وغري أحكامه يف مستقالً  القاضي وكان ،اخلليفة اختصاص من العباسي العصر يف القضاة
 تور رفض الذي ،حنيفة أبو ا مام أمثال القضاء تور من الفقهاء من الكثري أمتنع لذلك ،السياسة
، الرشيد هارون العباسي اخلليفة زمن عهد يف إدريس وأبن ،املنصور العباسي اخلليفة هدع يف القضاء

 التولية على سلطتهم واقتصرت والوالة، اخللفاء عن مستقالً  بقي القضاء وممارسة عملإضافة إر أن 
 قضاء،ال شؤون يف التدخل اخللفاء بعض حاول قليلة أحيان يف إال احلكم، شؤون يف تدخل دون والعزل،
أبو  :املثال سبيل على منهم القضاء، تويل من اهلرب بل االعتذار أعالمهم من الكثري جعل الذي األمر

 عن متنعواأ العلماء هؤالء ولعل، (2)وابن خريان، (1)والقاضي شريك، وسفيان الثوريحنيفة النعمان، 
 :(3)منها أسباب لعدة القضاء والية
بسبب تدخل اخللفاء يف أعمال القضاة وإخضاع بعضهم  منصب القضاء تويل من العلماء رهبة .1

 لسيطرهتم وشهواهتم. 
 .ابلدنيا الزهد .2

                                                           
، شريك بن عبد هللا بن احلارث النخعي الكويف، أبو عبد هللا: عامل ابحلديث، فقيه، اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهتههو ( 1)

 ،كليالزر انظر:   مث عزله، وأعاده املهدي مث عزله موسى اهلادي، ولد ببخارى ومات الكوفة،استقضاه املنصور العباسي 
 .3/163، 15ط، األعالم

وله ديوان  أمحد بن علي بن خريان، أبو امد، امللقب بويّل الدولة: صاحب ديوان ا نشاء للظاهر مث للمستنصر، مبصر.هو ( 2)
 .1/172، نفسهاملرجع الزركلي،  انظر:  ،شعر صغري، وجمموع رسائل 

 .1/402، 5، طري أو عصر النهضة اإلسالميةاحلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجمتز، انظر:  ( 3)
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 .ابلعلم االنشغال .3
 .بعضها اخللفاء وتبين ،الفكرية واملذاهب الفرق وهور .4
 .الوالة أو اخللفاء تدخل من اخلوف .5
 .والفقهاء العلماء وبن واحلكام اخللفاء بن السياسية االختالفات .6
  :ملظاملا يف النظر

ديوان  عديو نصاف أصحاب احلقوق املظلومن،  ابلشكاوى املرفوعة إليه  عيني املظاملديوان 
 هذه تنظر عليا استئناف اكمة تشبه وهي ا سالمية، الدولة يف وهرت قضائية مؤسسة أبرز املظامل
  .شرعي حكم إصدار عن فيها القاضي ع ز اليت املشاكل يف احملكمة

ش  ديوااًن للمظامل، وخصص يومًا لنظر املظامل يتفحص فيها قضااي املظلومن فكان أول من أن
فكان إذا قابله أي إشكال أو كان يف حاجة إر حكم  ،(1)عبد امللك بن مروانمن غري مباشرة هو 
 .(3)فينفذ فيه أحكامه (2)إدريس اخلوالين وبأمنفذ رده إر قاضيه 

ة وولمهم، إر أن جاء عمر بن عبد العزيز فندب مما ترتب على ذلك من إزدايد جور الوال 
واليت عادت األمور بعد وفاته إر  نفسه للنظر يف املظامل ورد احلقوق إر أصحا ا وأعاد السنن العادلة

، مث جلس إليها بعد ذلك يف العصر (4)يزيد بن عبد امللكما كانت عليه قبل توليه، وذلك بعد جميء 
 اهلادي، مث الرشيد، مث امل مون، ح  كان آخر من جلس هلا اخلليفة العباسي اخلليفة املهدي مث

 . (5)املهتدي

                                                           
ونقلت يف أايمه الدواوين من ، عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي القرشي، أبو الوليد: من أعاوم اخللفاء ودهاهتمهو ( 1)

، عالماأل ،الزركليانظر:   ،ه 86وتويف بدمشق سنة  ،الفارسية والرومّية إر العربية، وضبطت احلروف ابلنقط واحلركات
 .4/165، 15ط

 خالفة عبد هم، يفضي، وقاعائذ هللا بن عبد هللا بن عمرو اخلواليّن العوذي الدمشقّي: اتبعي، فقيه. كان واعظ أهل دمشقهو ( 2)
 .3/239، املرجع نفسهالزركلي، انظر:   ،، وتور القضاء بدمشق يف عهدهامللك

 .    72ص ،1، طديوان املظاملانظر: عبد املنعم، محدي،  ( 3)
يف الشام. ولد يف دمشق، وويل اخلالفة بعد وفاة عمر بن عبد العزيز سنة بين أمية يزيد بن عبد امللك بن مروان من ملوك هو  ( 4)

 .8/185 ،15، طاملرجع السابق ،الزركليانظر:  ،كانت مدة خالفته أربع سنن وشهرا، و هت بعهد من أخيه سليمان 101
     .132-1/131، د.ط، حكام السلطانيةاألوردي، ااملانظر:   ( 5)
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 :املظامل قاضي شروط
 الذكورة،: اآلتية الشروط يف تتوفر أن املظامل قاضي على ينبغي كان  املظامل يف النظر اكمة ألمهية

 .(1)الطمع يلوقل الورع، وكثري القدر، جليل احلرية، اهليبة، عظيم العدالة، ا سالم،
 :املظامل قاضي جملس

ويكون عندما حيدد من انتدب للنظر يف املظامل بتحديد يومًا معروفًا يقصده فيه املتظاملون،  
ليكون ما سواه من األايم ما هو موكول إليه من السياسة والتدبري، إال إذا كان من العمال املنفردين 

 اآلايم.للنظر يف املظامل فيكون مندوابً للنظر يف كل 
 : وهي مخسة عناصر حبضور إال املظامل حمكمة تنعقد ال

 احلماة واألعوان جلذب القوي وتقومي اجلريء.  .1

 واحلكام الستعالم ما يثبت عندهم، ومعرفة ما جيري بن اخلصوم.   القضاة .2

 للرجوع إليهم فيما أشكل. الفقهاء .3

 ات أو حقوق. الكتاب  ثبات ما جرى بن اخلصوم، وما توجب عليهم من واجب .4

  . شهادهم على ما أوجب من حقوق الشهود .5
  ولقاضي املظامل صالحيات، منها:  

 .الرعية على واحلكام الوالة تعدي يف املظامل قاضي ينظر .1
 .األوقاف يف املتعلقة اخلالفات يف املظامل قاضي ينظر .2
 .واوينالد أموال من يصرفونه أو يدخلونه فيما الدواوين كتاب  عدالة مدى يف ينظر .3
 .أموال من جيمعونه فيما اخلراج عمال ولم يف النظر .4
 .احلساابت يف الناورون عنه ع ز فيما النظر .5
 .(2)أحكام من القضاة فيه احلكم عن ع ز فيما النظر .6

                                                           
     .1/110 د.ط، ،األحكام السلطانيةوردي، ااملانظر:  ( 1)
  وما يليها. 134 /1د.ط، ، املرجع نفسهاملارودي، انظر:  ( 2)
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 الدولة يف االجتماعية العدالة حتقيق يفمما يفهم أن وهور ديوان النظر يف املظامل قد أسهم 
 يف النظر اكمة وتنظر ،العادي القاضي من وسلطة قدراً  أعلى ملظاملا قاضي ألن وذلك ا سالمية،

 شكوى تقدم أن للرعية حيق فبهذا الرعية، على السلطة وذوي الش ن وأصحاب ،الوالة تعدى يف املظامل
 .واحملكوم احلاكم بن املشاكل يف مساواة إر أدى الذي األمر السلطة، أرابب على

 يف العدالة حتقيق، ابلقضاة املرتبطة الدواوين من وهو ،ابملظامل النظر ديوان وهور سبب وكان
 بعض واحنرفت أمورها، وتشعبت األسالمية الدولة رقعة توسعتأن  بعدخاصة  ا سالمية، الدولة جمتمع
 القاضي حدود خطرها طبيعة تعدت والمات نش ت الديين الوازع وضعف اخلري، مسرية عن النفوس

 ف أمامها.  يف التصدي  هلا والوقو 
 إن جند ولذا املظامل، يف ابلنظر ابلغاً  أهتماماً كذلك جند اخللفاء يف العصر العباسي قد أهتموا 

 منهم، أعف ابيب على يكون ال أربعة ابيب على يكون إن أحوجين ما" :يقول جعفر أاب العباسي اخلليفة
 أتخذه ال قاضي منهم"  م إال مللكا يصل  وال امللك أركان هم قال املؤمنن أمري اي هم من قيل وكما
 من اخلليفة وجلس العباس بين من للمظامل جلس من أول املهدي اخلليفة كان  وكما الئم، لومة هللا يف

 يوم وهو املظامل يف للنظر يوماً  خصص كان  امل مون اخلليفة عصر ومنذ الرشيد، وهارون اهلادي بعده
 :يقول كان  املهتدي اخلليفة جاء وعندما أهلها، إر ظاملامل رد يف حازماً  املعتصم كان  وكذلك األحد

 وكان املظامل، يف للنظر جلس من أخر واملهتدي "املال بيت وأجحف ولما وأزيل حقاً  أقرر إن يعل"
، إضافة إر ذلك أنه املظامل قبة ومساها فيها جيلس كان  قبة بىن وقد واخلاص العام إليه يرفعه فيما ينظر
 الوزير جلس املعتضد اخلليفة حكم يف املظامل، يف ابلنظر يقوم من هو الوزير كان  املهتدي، عصربعد 
 معظم وكان الثالاثء يوم املظامل يف للنظر الوزير جيلس الرابع القرن يف الوزير وكان سليمان بن يدهللابع

 اورديامل د بنوق ،القاضي من حرية وأقوى أكثر للمظامل جيلس من سلطة وكان جملسه حيضر الكتاب
على ا حصاء وبيان الفروق أن الفرق بن نظر املظامل ونظر القضاء من عشرة أوجه  مبا له من قدرة 

 الظلمة ومنع الت احد عن اخلصوم بكف للقضاة ليس ما اليد وقوة اهليبة فضل منأمهها أن لنظر املظامل 
 .(1) ...والت احد التغالب من

 مقر وكان ،الرشيد هارون عهد يف وابألخص ضاةالق قاضي منصب العباسي العصر يف ووهر 
 القضاء، شؤون إدارة يف اخلليفة يف وا انبة القضاة تعن أبرزها من ووائف إليه وسندت بغداد يف إقامته

                                                           
 .432-1/430، 5، طاحلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عصر النهضة اإلسالميةانظر: متز،  ( 1)
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 من والقضاة القضاء شؤون إن" :خلدون ابن ويقول ا سالمية األقاليم يف القاضي عمل سري ومراقبة
 وكثرة العامة ابلسياسة لقيامهم عنهم ينوب من استخلفوا مث أبنفسهم ونالعباسي مارسها اخلليفة مهمات
 وأشهر"  أنفسهم على ،فيفا به يقوم من فيه واستخلفوا الثغور وسد والفتوحات اجلهاد من اشكاهلا

 تور من آخر ويعتربت، ه170 عام الرشيد هارون عهد يف يوسف أبو القاضي املنصب هذا تويل من
 إليه انتهى الذي البخاري طالب أبو بن علي الفقيه وهو السل وقية، الفرتة يف ةالقضا قاضي منصب
 ابب مشهد يف ودفن ،هت 593 سنة وفاته ح  هذا منصبه يشغل وول، هت 589 سنة القضاة قضاء
  .(1)ببغداد التنب

  

                                                           
    .25، ص2، طاملدخل للفقه اإلسالمير: مدكور، امد سالم، انظ ( 1)
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 قضائه يف املروزي حسني القاضي منهجالفصل األول: 
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وكيف كان أحوال القضاة،  عامة على أحوال القضاء يف عصره ةر ظنوحيتوى هذا الفصل على 
القاضي إضافة إر ذلك كيف كان مسلك ، وما بيز به القاضي حسن ودوره وإسهامه يف جمال القضاء

 ، واملسائل اليت تردد فيهاخالف فيهاواملسائل اليت حسن كقاضي يف املسائل اليت وافق فيها مذهبه 
  وذلك من خالل اآلب: 

 املبحث األول: نظرة عامة على نظام القضاء يف عصره.
 املبحث الثاين: مسلك القاضي حسن املروزي يف قضائه وما بيز به.
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 نظام القضاء يف عصرهنظرة عامة على املبحث األول: 
 :املطلب األول: حال القضاء يف عصره

واليت كانت بثل فرتة اخلالفة  تلك الفرتة الزمنية اليت عاش فيها القاضي حسن، تطور القضاء يف
حيث تطور جمال القضاء تطورًا كبرياً، واتسع مما ترتب عليه وهور اختصاصات وووائف  العباسية؛

وانتشارها، وكانت  املذاهب الفقهيةجديدة مل تكن موجودة من قبل، وكذلك صاحب تلك الفرتة وهور 
ل خصم مع ،صيص قاضي من نفس اخلصومات اليت تقوم بن اخلصوم يكون فصلها وفق مذهب ك

املذهب، وهو ما كان منتشرًا يف األقاليم والبالد ا سالمية اليت كانت اتبعة للخالفة العباسية يف طور 
الفعلي ضعفها وعدم وجود سيطرة حقيقية، وإمنا كانت تبعية أمسية فقط حيث كان الوايل هو احلاكم 

ان ذلك يف معظم الوالايت واألقاليم التابعة للخالفة ، وهو ما يفهم أن السائد كلةقليم أو الوالية
 العباسية يف فرتات ضعفها. 

على كافة  وما طرأ على اجملتمع من أساليب جديدة ،فقد تعقد القضاء لتعقد احلياة االجتماعية 
املستوايت سواء النواحي االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية، مما ترتب عليه وهور الكثري من 

صومات واملشاكل اليت تطلبت لقضاة للفصل فيها وفقاً للشريعة ا سالمية، ومع توسع التعامالت، اخل
 يف العصر العباسي املذاهبحيث وهر  وتنوعها واختالف اطرافها من أقاليم ئتلفة ومذاهب متعددة،

ة وساد املذهب ومما أدى إر أتثريها يف أحكام القضاة فكان قاضي العراق وفق مذهب أيب حنيف الفقهية
بينما جند املذهب احلنبلي مل يكن له نفس  .(1)الشافعي يف مصر واملذهب املالكي يف الشام واملغرب

هذا املذهب إمنا ولمه أصحابه ألن أصحاب أيب حنيفة والشافعي "القدر من االنتشار، قال ابن عقيل: 
انت الوالية لتدريسه واشتغاله ابلعلم. إذا برع واحد منهم يف العلم تور القضاء وغريه من الوالايت. فك

ف ما أصحاب أمحد: فإنه قل فيهم من تعلق بطرٍف من العلم إال وخيرجه ذلك إر التعبد والتزهد لغلبة 
 .(2)"اخلري على القوم، فينقطعون عن التشاغل ابلعلم

صوم، جيمع مع الفصل بن اخل مبزااي وصالحيات كبرية، فكان القاضي بيز القضاءيظهر  مما 
وأهل  ،بعض احلقوق العامة والنظر يف أموال احمل ور عليهم من اجملانين واليتامى واملفلسن يفاءتإس

                                                           
 .30/3/2017، بتاريخ املرجع يف احلضارة العربية اإلسالميةانظر: الكروي، ( 1)

 .348 /1، 1، طذيل طبقات احلنابلةابن رجب،  (2)
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وحيق للقاضي إن ينظر يف قضااي البلد  (1) السفه ويف وصااي املسلمن والنظر يف مصاحل الطرقات واألبنية
 مجيع األحكام يف أحدى جانيب البلد أو يقلد النظر يف: "ويقول املاوردي، وما جياوره والغرابء يف البلد

فينفذ أحكامه يف اجلانب الذي قلده واحمللة اليت عينت له وينظر بن ساكنيه وبن  يف اله منه،
في عهد إضافة إر أن القضاة يف تلك الفرتة الزمنية قد عهد إليهم بقيادة اجليوش، ف .(2)"الطارئن

 ،(4)زايدة هللا بن األغلبابجليش إر أرض الروم وأرسل  (3)كثمحيىي بن أاخلليفة العباسي امل مون خرج 
 . (6)هت213يف سنة  صقليةعلى احلملة األغلبية على  قائداً  (5)أسد بن الفراتالقاضي 

ابلنزاهة والعدالة واملوضوعية يف تلك الفرتة واليت كانت بثل العصر العباسي الثاين وقد بيز القضاة 
القضاء، ولكي يظل القاضي بعيداً عن يف تعين  ، مع بقاء سلطة اخللفاءحيزيف إحقاق احلق وعدم الت

من قبل هارون الرشيد عام حضور جملس  (7)امد بن مسروق الكنديأتثري األمراء رفض قاضي مصر 
إضافة إر ذلك فلقد كان اخللفاء واألمراء يبتعدون عن التدخل يف شؤون  ،(8)الوايل عبدهللا بن املسيب

   .(9)أمري الكوفة يت نب أن يكون بينه وبن القاضي خالف موسىعيسى بن فكان  القضاة،

                                                           
 .30/3/2017، بتاريخ املرجع يف احلضارة العربية اإلسالميةانظر: الكروي،   (1)

 .1/123، د.ط،األحكام السلطانيةاوردي، امل  (2)

، أبو امد: قاضي، رفيع القدر، من نبالء الفقهاء، تور القضاء حيىي بن أكثم بن امد بن قطن التميمي األسيدي املروزي(   3)
 .8/138، 15عالم، طهت، انظر: الزركلي، األ242هت، وتويف سنة 159ابلبصرة أايم اخللفة امل مون، مث قضاء القضاة ببغداد، ولد عام 

، كان فصيحاً ويل بعد وفاة أخيه عبد هللا ،زايدة هللا بن إبراهيم بن األغلب بن سامل، أبو امد: رابع األغالبة أصحاب إفريقية   (4)
 .3/56 15، طاملرجع نفسهالزركلي، انظر:  ه،223ه، وتويف ابلقريوان، عام 172وبليغاً، ولد عام 

وهو مصنف ، ن مور بين سليم، أبو عبد هللا: قاضي القريوان وأحد القادة الفاحتن. أصله من خراسانأسد بن الفرات بن سنا  (5)
 .1/298 ،15ط ،املرجع نفسهالزركلي، ، انظر:  هت213هت، وتويف عام 142، ولد عام )األسدية( يف فقه املالكية

  .30/3/2017، بتاريخ املرجع يف احلضارة العربية اإلسالميةانظر: الكروي،   (6)

مات سنة إحدى ، مسروق بن املرزابن بن مسروق، أبو سعيد الكندي بن أيب النعمان، الكويف، ابن عمر علي بن سعيد  (7)
انظر:  ،ويف اتريخ نيسابور: قال صاحل بن امد: مسروق بن املرزابن صدوق، وأربعن ومائتن، أو قبلها، أو بعدها بقليل

 .11/156، 1، طيف أمساء الرجالإكمال هتذيب الكمال البك ري، 

ق قام  ا إر أن وليها استخالفا ، هت 176عبد هللا بن املسيب بن زهري الضيب: من أمراء الدولة العباسية. واله الرشيد مصر سنة   (8)
مث صرف هت، 179، مث صرف بعزل عبد امللك، واستخلفه مرة أخرى عبيد هللا بن املهدي سنة عن عبد امللك بن صاحل العباسي
 .4/137، 15، طاملرجع السابقانظر: الزركلي،  ،هت.179عنها، ولزم داره إر أن مات عام 

 .271 -270، ص1، طالوالة والقضاةانظر: الكندي،   (9)
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اتسع ومشله الكثري من التطور واالختصاصات والووائف مما يفهم أن القضاء يف ذلك العصر قد 
اجلديدة، وبيز القضاة بوضع خاص مقدر من اخلليفة واألمراء، واالهتمام  م، وأبرزقاهم، إضافة إر 

 ابستقالليته كقاضي يف عمله وعدم خضوعه ألي مؤثرات خارجية تؤثر على عمله كقاضي. بتعهم
 :دالئل مشروعية القضاء

الرسول صلى هللا عليه  على السماوية الرسالة  ا جاءت اليت ا سالمي التشريع مصادر إن
 استنباط أو الرأي اجتهاد ار الرجوع أو احلكم يف اعتقاده ومدى ،القاضي عليها يستند واليت وسلم،
 تتمثل فيما يلي:  القاضي إليها يرجع اليت املذاهب من احلكم

 :الكرمي القران .1
 اآلايت هذه ومن وابلعدل ابحلكم حتث كثرية  آايت فيه وردت الكرمي ابلقرآن القضاء مشروعية

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ) :تعار قوله القرآنية

 . (1)(مب

 .  (2) (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۆ )وقوله تعار: 
 :النبوية السنة .2

 أو فعل أو قول كل  وهو القضاء يف مشروعيتها ودليل ،التشريع مصادر من الثاين املصدر وهو
 فقد ،وسلم عليه هللا صلى للنيب القول يف السنة وأما وسلم، عليه هللا صلى امد الرسول صفة أو تقرير

                                                           
 .26( سورة ص، جزء من اآلية 1)
 .     49( سورة املائدة، جزء من اآلية 2)
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 وسلم عليه هللا صلى النيب مسعت قوله العاص بن ور عم عن (1)العاصأيب قيس مور عمرو بن  عن روي
 .(2) (جرأ فله فاخط  فاجتهد حكم وإذا أجران فله ف صاب فاجتهد احلاكم حكم إذا: )يقول

عبد  عن روي وما الناس، بن وقضى بنفسه القضاء هللا رسول تور فقد الفعل، يف السنة أما
خيتصمان  األنصار جاء رجالن من): قوهلا اعنه هللا رضي سلمة أم ، عن(3)سلمةهللا بن رافع مور أم 

ما بينة فقال رسول هللا صلى مواريث بينهما قد درست ليس بينه  إر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
ولعل بعضكم أحلن حب ته أو قد قال حل ته من بعض  إنكم ،تصمون إيل وإمنا أان بشر هللا عليه وسلم

فإين أقضي بينكم على حنو ما أمسع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فال أيخذه، فإمنا أقطع له قطعة 
بكى الرجالن، وقال كل واحد منهما حقي ألخي فقال من النار أيب  ا إسطاماً يف عنقه يوم القيامة ف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما مث توخيا احلق مث استهما مث ليحلل كل 
 وسلم عليه هللا صلى الرسول إن :قال عباس ابن عنى عمر بن دينار، ورو . (4)(واحد منكما صاحبه

 ومنهم ،حياته يف الناس بن القضاء إمامة الصحابة لبعض مهد فإنه رهتقري يف أما وشاهد، بيمن قضى
  .(5)حكمهم وأمضى عنهم هللا رضي جبل بن ومعاذ اخلطاب بن عمر اخلليفة

 :اإلمجاع .3

                                                           
هللا: فات  مصر، وأحد عظماء العرب ودهاهتم وأويل الرأي واحلزم واملكيدة  عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، أبو عبد ( 1)

فيهم. كان يف اجلاهلية من األشداء على ا سالم، وأسلم يف هدنة احلديبّية. وواله النيب صلى هللا عليه وسلم إمرة جيش " ذات 
وواله عمر ، اجليوش يف اجلهاد ابلشام يف زمن عمر السالسل " وأمده ب أيب بكر وعمر. مث استعمله على ُعمان. مث كان من أمراء

فلسطن، مث مصر فافتتحها. وعزله عثمان. وملا كانت الفتنة بن علي ومعاوية كان عمرو مع معاوية، فواله معاوية على مصر سنة 
 .5/79، 15، طاألعالمهت. انظر: الزركلي، 43ق.هت، وتويف ابلقاهرة عام  50لد عام و  ،هت 38
، حديث 3/1342، صد.ط، كتاب األقضية، ابب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد ف صاب أو أخط ، صحيحهمسلم، يف  ( أخرجه2)

 .1716رقم: 
هند بنت سهيل املعروف أبيب أمية )ويقال امسه حذيفة، ويعرف بزاد الراكب( ابن املغرية، القرشية املخزومية، أم سلمة: من  ( 3)

هت.، انظر: الزركلي، 62ق.هت، وتوفيت عام  28، ولدت عام تزوجها يف السنة الرابعة لله رةزوجات النيب صلى هللا عليه وسّلم 
 .8/97، 15، طاألعالم

 حديث حسن. .26177، حديث رقم: 277، ابقي مسند األنصار، د.ط، صمسنده( أخرجه ا مام أمحد، يف 4)
 بعدها.وما  1/28، 1، طالتهذيب يف فقه اإلمام الشافعيانظر: البغوي،  ( 5)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1152&idfrom=25268&idto=25527&bookid=6&startno=226#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1152&idfrom=25268&idto=25527&bookid=6&startno=226#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1152&idfrom=25268&idto=25527&bookid=6&startno=226#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1152&idfrom=25268&idto=25527&bookid=6&startno=226#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1152&idfrom=25268&idto=25527&bookid=6&startno=226#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1152&idfrom=25268&idto=25527&bookid=6&startno=226#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1152&idfrom=25268&idto=25527&bookid=6&startno=226#docu
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 . (1)"العزُم واالتفاق"ا مجاع لغة: 
أمر اتفاق علماء العصر من أمة امد صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته على "ويف االصطالح: 

 يد إن: )يقول حيث وسلم عليه هللا صلى الرسول أحاديث من مشروعيته ودليل .(2)"من أمور الدين
ويد  يقضي حن القاضي مع هللا يد: )وقوله ،(3) (فإذا جار وكله إر نفسه جير مل ما القاضي مع هللا

 .(4)(هللا مع القاسم حن يقسم
 :االجتهاد .4

لدال أصله املشقة، مث حيمل عليه ما يقاربه: جهدت نفسي اجليم واهلاء وااالجتهاد لغة : 
 .(5) واجلهد: الطاقة وأجهدت،
: بذل اجلهد يف تعرف احلكم الشرعي، والتام منه: ما انتهى إر حال الع ز عن واصطالحاً  
  . (6) مزيد طلب
 يتعذر فعندما وا مجاع والسنة الكتابمن  له املقررة مداركه من الشرعي احلكم استنباطأي 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ) :تعار هللا قول وهو احلكم يف العلماء اجتهاد ار يرجع هذا يف وجوده عدم

 .    (7) (ۇئ ۇئ
 :القياس .5

 .  (8)القياس يف اللغة: املشهور أنه تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته به

                                                           
 .2/211، 2، طشرح الكوكب املنريابن الن ار، ( 1)
 . 169، ط: دار ا تقان، صمذكرة يف أصول الفقهالشنقيطي،  (  2)
 ، حسنه األلباين يف صحي  اجلامع.2312حديث رقم:  ،2/775، ابب ذكر القضاة، سننه أخرجه ابن ماجه، يف(  3)
 ، حسن وفيه ضعف. 20440، رقم: 10/224ي، ابب القسمة، د.ط، ، كتاب آداب القاضسننهأخرجه البيهقي، يف (  4)
 .   1/486، مادة جهد، د.ط، معجم مقاييس اللغة( انظر: القزويين، 5)
 .   3/575، د.ط، خمتصر شرح الروضةانظر: الطوسي، (  6)
 .105سورة النساء، جزء من اآلية  ( 7)
 5/40، د.ط، املرجع السابقانظر: القزويين، ( 8)
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أبمر جيمع بينهما محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما أو نفيه عنهما "وأما يف ا صطالح: 
   . (1)"من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما

ال جيوز السلم يف احليوان، ألنه غري منضبط، قياساً على السلم يف املختلطات، فإذا ما اعرتض  فمثالً 
 ه عليه الصالة والسالم أنوهو ما روى: )على أن هذا القياس فاسد، وذلك ألنه خالف حديث يف السنة 

، ولفظ السلم عام وشامل، فيدخل احليوان يف ذلك، (2) رخص يف السلم(يس عند ا نسان و هنى عن بيع ما ل
وجييب املستدل به أبن هذا احلديث مؤول فحمل على ما سوى احليوان مما ميكن ضبطه من املكيل واملوزون، 

وم إر وذلك على ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: )من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم ووزن معل
  . (4)، وهذا ال ميكن يف احليوان فال جيوز السلم فيه (3) أجل معلوم(

 :(5)القضاء تويل حكم
 فرض تعين القاضي يف كل انحية يقوم فيها ابلفصل بن املتخاصمن، ورفع التظامل بينهم،

ٻ ٻ ٻ ٻ ) :وتعار تبارك قال لورود ذلك يف كتاب هللا عز وجل، فرضاً،وكونه . كفاية

  .(6)   (پ پ
   .(7)املنكر عن والنهي ابملعروف األمر ابب من ألنه؛ كفاية  فرض كونه  وأما

القضاء وا مامة فرض كفاية اب مجاع، فإن قام به من يصل ، سقط الفرض عن قال النووي: "
الباقن، وإن امتنع اجلميع، أمثوا، وأجرب ا مام أحدهم على القضاء، وقيل: ال جيرب، والصحي : 

  .(8)"لاألو 
ويف سياق ذلك جند أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد بعث علي بن أيب طالب إر اليمن للقيام 

على مكة والياً وقاضياً، مما أسيد  عتاب بن مبهام القضاء، وكذلك استخلف النيب صلى هللا عليه وسلم
                                                           

 .2/5، 1، طالربهان يف أصول الفقهاجلويين،  ( 1)
 .4/529، 1ط كتاب البيوع، ابب: السلم،  ،نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلدايةاخرجه الزيلعي، ( 2)
 ..2240، حديث رقم 1،1/85ط، كتاب السلم، ابب: السلم يف وزن معلوم، يف صحيحهأخرجه البخاري، (  3)
 .7/453، 1، طصائر بشرح روض الناظرإحتاف ذوي الب، النملةانظر: ( 4)
وهو لغة: إحكام الشيء وإمضاؤه وجاء ملعان أخر كالوحي، واخللق وشرعا: الوالية االتية أو احلكم املرتتب ، القضاء ابملد ( 5)

  . 10/101، د.ط، حتفة احملتاج يف شرح املنهاجحبكم الشرع فخرج ا فتاء، ابن ح ر،  عليها، أو إلزام من له ا لزام
 . 135سورة النساء: جزء من اآلية  ( 6)
 .8/151، 4، طالفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعيانظر: اخلن، والبغا، والشرجبي،  ( 7)
  . 11/92، 3، طبني وعمدة املفتنيلروضة الطاالنووي،  ( 8)



 

50 

 

انحية، وهو ما يعين أن القضاء ليس بفرض عن، ألنه لو كان كذلك مل يكلف قاضي واحد يف كل 
 .(1)جيعل القيام به من قبل ا صل  ابعتباره فرض كفاية يسقط ا مث عن الباقن

من ال يصل  للقضاء حترم توليته، وحيرم عليه التويل والطلب، وأما من يصل ، ": النووي قال 
د ا مام فله حاالن، أحدمها: أن يتعن للقضاء، في ب عليه القبول، ويلزمه أن يطلبه ويشهر نفسه عن

متنع، عصا، افإن إن كان خامال، لوال يعذر أبن خياف ميل نفسه وخيانتها، بل يلزمه أن يقبل وحيرتز، 
جيرب على القيام بسائر فروض الكفاية عند  وبه قال األكثرون، كماوجهان الصحي  نعم،  وهل جيرب؟

لعامة، ويشبه أن تكون كبرية، فيفسق التعن، فإن قيل: امتناعه من هذا الواجب املتعن املتعلق ابملصاحل ا
، فإذا اتب، به، وخيرج عن األهلية، فكيف يور وجيرب، فاجلواب أنه ميكن أن يقال: إنه يؤمر ابلتوبة أوالً 

  .(2)"ويل
 يف جيعل أن عليه جيب كما  قاضياً، ىعدو  مسافة كل  يف يويل أن ا مام على: الشافعية قالو 

 تعن إذا أما ليالً، موضعه إر مبكر منها يرجع اليت هي عدوى،ال ومسافة ،مفتياً  قصر مسافة كل
 ولزمه له، ابلنسبة يهلع فرض وكان عليه، وجب غريه، يصل  مل أبن وذلك انحية، يف واحد للقضاء
 امليل من وحترز يلزمه، بل منه، ميل خلوف رفضه يف يعذر وال إليه، احلاجة لوجود إليه يدع مل إن طلبه،
 من انحيته يف وكان ليتواله، له يصل  من على القضاء عرض وإذا هذا، .األعيان فروض كسائر  واجلور،

 طلب غريمن  دعي قد دام ما منه، رأو  هو من هناك كان  وإن له، جاز يتواله أن ورضي ،أصل  منه
لسالم عليه الصالة وا هللا رسول ور وقد ،له أهالً  دام ما املفضول، تويل مينع ال األفضل وجود ألن منه،
 .(3)عنهم هللا رضي الصحابة أفضل يكن ومل مكة، قضاء أسيد بن عتاب

فعلى املشهور إذا قام ابلفرض من يصل  سقط الفرض عن الباقن، قوله: " ن ابن الرفعةونقل ع
وإن امتنعوا أمثوا وأجرب ا مام أحد الصاحلن على الصحي ، وخرج بقبول التولية إيقاعها للقاضي من 

ا فرض عن عليه لدخوله يف عموم واليته وال يص  إال من جهته، وال جيوز أن يتوقف ح  ا مام فإهن
يس ل ألهنا من احلقوق املسرتعاة، و جيب على ا مام أن يويل يف كل مسافة عدوى قاضيا كما جيب 

ض عن ، وقال البلقيين: وأما إيقاع القضاء بن املتنازعن ففر عليه أن جيعل يف كل مسافة قصر مفتياً 
                                                           

 .8/152، 4، طاملرجع السابقانظر: اخلن، والبغا، والشرجبي،  ( 1)
 .11/92، د.ط، رجع السابقاملالنووي،  ( 2)
 .8/152، 4، طالفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعيانظر: اخلن، والبغا، والشرجبي،  ( 3)
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على ا مام بنفسه أو انئبه، وإن ترافعا إر النائب فإيقاع القضاء بينهما فرض عن عليه، وال جيوز له 
فإن تعن للقضاء واحد يف تلك الناحية أبن مل يصل  غريه لزمه ، اعالدفع إذا كان فيه تعطيل وتطويل نز 

يلزمه أن يطلب ويقبل وحيرتز من  طلبه إن مل يعرض عليه للحاجة إليه، وال يعذر خلوف ميل منه، بل
  .(1)"امليل كسائر فروض األعيان

 :القضاء طلب
إذا كان يف الناحية من هو مثله، أو أفضل منه، ذهب مجهور الفقهاء إر كراهة طلب القضاء، 

  .(2)لورود النهي فيه، والتحذير منه
س الناحية مثله وذلك إذا كان يوجد قاض غريه يف نف ،ويكره من الشخص أن يطلب القضاء

عن أنس فعن بالل، ، (3)أو أفضل منه، وذلك لنهي النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك والتحذير منه
من طلب القضاء واستعان عليه، وكل )قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  بن مالك

 .    (4)إليه، ومن مل يطلبه ومل يستعن عليه، أنزل هللا ملكاً يسدده(
 ا، وذلك يف ثالث صور: هولقد استثنيت هذه الكراهة عند الشافعية واستحبو 

إذا ما كان هذا الشخص غري مشهور، ويرجو من وراء طلب القضاء نشر العلم، : األوىل
 للحصول على منفعة عائدة عليه بنشر هذا العلم واستفادة الناس منه.  

فإنه يتم توليته منصب القضاء وحتصيل كفايته إذا ما كان طالب القضاء اتاجاً للرزق، : الثانية
 .  من بيت مال املسلمن

إذا كان طلبه القضاء يف وقت انتشر فيه الظلم واجلور من القضاة، وكان وراء طلبه ذلك : الثالثة
 . (5)تدارك هذا الظلم، وإثبات احلقوق وإرجاعها ألصحا ا

                                                           
 . 6/259، 1، طمغين احملتاجالشربيين،  اخلطيب ( 1)
، 4/423، 2ط ،رد احملتار على الدر املختار، وانظر: ابن عابدين، 6/261، 1، طاملرجع نفسهانظر: اخلطيب الشربيين،  ( 2)

 .10/33، د.ط، املغين، انظر: ابن قدامه، 1/15، 1، طتبصرة احلكاموانظر: ابن فرحون، 
 .8/152، 4، طالفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعيانظر: اخلن، والبغا، والشرجبي،  ( 3)
 .ضعيف.3578، حديث رقم 3/300، كتاب األقضية، ابب طلب القضاء والتسرع إليه، د.ط، سننهأخرجه أبو داود، يف  ( 4)
 .8/153،  4، طاملرجع السابقانظر: اخلن، والبغا، والشرجبي،  ( 5)
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تقام من أحد اخلصوم لوجود خصومة كان القصد من وراء طلب القضاء هو قصد االن  إذا أما
بن القاضي وأحد املتخاصمن، أو احلصول على رشوة، أو التفاخر واالستعالء، كان حكم ذلك 

 .  (1)طلب حراماً، وذلك لكونه وسيلة للظلم ووقوع احلرامال
مما يتبن لنا مدى أمهية هذا املنصب، وما يرتتب عليه من ئاطر ومسالك وعرة، الناجي فيه  

وهو ما يتطلب احليطة وتوخي احلذر خلطورة ما يرتتب عليه تويل مثل ذلك ليل، واهلالك فيه كثري. ق
املنصب، وما يرتتب على أحكام ذلك القاضي من حقوق ومصاحل تثبت يف حق شخص وتنفى يف 

 حق شخص آخر.  
  :(2)للقضاء يصلح من شروط
 :ليهالتا الشروط توليته تص  حيت القضاء يتويل فيمن يشرتط
   .القضاء الكافر توليه شرعا جيوز فال: االسالم .1
 جنونه كان  وإن جمنون، وال صيب تولية جيوز فال عاقالً، ابلغاً  القاضي يكون أن أي: التكليف .2

   .الصفات هذه فيه وجدت من لنقص متقطعاً،
  . نقصها وأ واليته لفقدان بعضه وأ كله  رقيق القضاء يويل فال: ةاحلري .3
  .هائتكفا  كانت  مهما القضاءامرأة  تتور نأ جيوز فال: ةالذكور  .4
  .حكمه يف اجلور منؤ ي وال ةبقول يوثق ال نهأل ،القضاء فاسق يور فال: ةالعدال .5
 ميكنه ال ألنه أصاًل، يسمع ال أصم القضاء يتويل أن جيوز فال أذنه، يف بصياح ولو السمع، .6

 .وإنكارهم اخلصوم إقرار بن يفرق أن هذه واحلالة
 ألن الصور، يعرف وال األشباح، يري من وال كلياً،  البصر فقد قد أعمي يويل فال بصر،ال .7

 بن ميز إن وهو املطلوب، من الطالب يعرف وال اخلصوم، بن مييز أن يستطيع ال األعمى
 .عليه يشتبه قد والصوت ابلصوت، بينهم مييز فإمنا الناس

 .األحكام تنفيذ عن لع زه ه،إشارت فهمت وإن األخرس، تولية جيوز فال النطق، .8
 .مرض أو كرب  بسبب نظر، ئتل مغفل يور فال القضاء، أبمور للقيام الكفاية  .9

                                                           
 .8/153، 4، طاملرجع نفسهاخلن، والبغا، والشرجبي، انظر:  ( 1)
 .8/153،  4، طاملرجع نفسهاخلن، والبغا، والشرجبي،  (2)
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 حفظ من وهو فيها، املقلد وال الشرعية، ابألحكام اجلاهل القضاء يور فال االجتهاد، .10
 يصل  ال املقلد وألن أدلته، تقرير عن وقاصر بغوامضه، عارف غري لكونه إمامه، مذهب

 .أور للقضاء صالحيته فعدم لفتوي،ل

 فذهبوا إر: ومس لة الذكورة عند الفقهاء هي ال خالف ابلنسبة لتويل املرأة القضاء،
فال يص   :)قوله: ال أنثى وال خنثى( أيفاملالكية ذهبوا إر عدم اجلواز، قال ابن عرفة: "

  .(1)"توليتهما للقضاء وال ينفذ حكمهما
ا تويل املرأة القضاء فيما عدا احلدود والقصاص، قال ابن اهلمام: وجيوز أما األحناف فقد أجازو 

قضاء املرأة يف كل شيء إال يف احلدود والقصاص، وهو عكس ما ذهب إليه مالك والشافعي وأمحد، 
العقل ليست أهال للخصومة مع الرجال يف  املرأة انقصةحيث أهنم ذهبوا إر عدم اجلواز وذلك ألن 

   .(2)(لن يفل  قوم ولوا أمرهم امرأة: ) صلى هللا عليه وسلم قال اافل اخلصوم،
وشرط القاضي أي من تص  توليته أما الشافعية، ذهبوا إر عدم اجلواز، قال ا مام الرملي: "

للقضاء مسلم النتفاء أهلية الكافر للوالية، ونصبه على مثله جمرد رايسة ال تقليد حكم وقضاء، ومن مث 
تحاكم عنده وال يلزمهم حكمه إال إن رضوا به مكلف لنقص غريه، واشرتاط املاوردي زايدة مل يلزموه ابل

ذكر فال تور  ،عقل اكتسايب على العقل الغريزي ئالف لكالمهم حر كله لنقص غريه بسائر أقسامه
 . (3)"امرأة لنقصها والحتياج القاضي ملخالطة الرجال وهي م مورة ابلتخدر، واخلنثى يف ذلك كاملرأة

 وألن املرأة انقصة العقل قليلة الرأيواحلنابلة ذهبوا إر عدم جواز توليها القضاء، قال البهوب: "
  .(4)"ليست أهال حلضور اافل الرجال

 :القاضي تولية ثبوت
 ال إر معه خيرجان شاهدينإذا قام ا مام بتنصيب قاضياً، فيتم إثبات تلك التولية بشهادة 

 تعينه، خرب ابستفاضة توليتهتنصيبه قاضياً لتلك التوالية، كما من طرق إثبات التنصيب لإلخبار ب واليته
وإشهار تنصيبه، وعادة ما يتم إثبات تولية القضاء من قبل ا مام لشخص القاضي املعن عن طريق 

                                                           
 .4/129، د.ط، حاشية الدسوقي على الشرح الكبريابن عرفه،   (1)
 .4425، حديث رقم: 6/8كتاب املغازي، ابب: كتاب النيب )ص( إر كسرى، ،  يف صحيحهاخرجه البخاري،   (2)
 .4/129، ط. اخرية، هناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملي،  (3)
 .6/294،  كشاف القناع عن منت اإلقناعالبهوب،  (4)
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فة إر كتاب يقوم بكتابته يثبت فيه توليته، مع إثبات يف ذلك الكتاب كل ما حيتاج إر القيام به،إضا
 .(1)هللا، ومشاورة أهل العلم ىتقو بتقدمي النص  

 :القاضي وظيفة
الفصل يف بات متعددة، منها على سبيل املثال عليه مهام كثرية وواجتفرض وويفة القاضي 

، وكذلك إيقاع عقوبة احلبس بينهم أو ا صالحاخلصوم  اخلصومات املعروضة عليه سواء ابحلكم بن
ود، والوالية على مال الصغري واجملنون والسفيه، وإقامة احلدود وغري ذلك مما يدخل والتعزير، وإقامة احلد

    .(2)يف اختصاصه
وهو ما يفرض على القاضي أن يستعن يف مهامه بكتاب هللا وسنه رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم، ومبا أمجع عليه املسلمون، مث اجتهاده بعد ذلك الستخراج احلكم الصحي .
رضي هللا عنه  معاذدالئل كثرية وردت يف هذا السياق، منها ما ورد عن حديث ذلك ه يؤكدو 

 بعث - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أنحينما بعثه النيب صلى هللا عليه وسلم إر اليمن للقضاء، 
 هللا؟ كتاب  يف يكن مل فإن: قال هللا، كتاب  يف مبا أقضي فقال تقضي؟ كيف:  فقال اليمن، إيل معاذاً 
 وال رأيي أجتهد: قال هللا؟ رسول سنة يف يكن مل فإن: قال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول فبسنة قال
 ملا هللا رسول رسول وفق الذي هللا احلمد ): وقال صدره، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فضرب آلو

  . (3)(هللا رسول يرضي
 :القاضي جلوس مكان

 فسي  ابرز للناس، حبيث يستطيع أن يراه املستوطن والغريب يف مكان القاضي جلوس ويكون
فيكون جلسه يف الصيف والشتاء مبا  ،احلر والربد، أذى من مصوانً  جملسه ويكون والضعيف، والقوي

  .(4)يناسبه حبيث ال يتعرض القاضي واخلصوم لةذى 
                                                           

 .8/159، 4، طلى مذهب اإلمام الشافعيالفقه املنهجي عانظر: اخلن، والبغا، والشرجبي،  ( 1)
   .8/159، 4، ط املرجع نفسهاخلن، والبغا، والشرجبي، انظر:  ( 2)
، ضعفه 3593، حديث رقم 3/303، كتاب األقضية، ابب: اجتهاد الرأي يف القضاء، د.ط، سننهأخرجه أبو داود، يف  ( 3)

وما  2/344. وصححه بعضهم كابن القيم يف إعالم املوقعن (، 881األلباين يف السلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة )
 بعدها.  

 .1/226، 1ط ،التقريب ألفاظ شرح يف اجمليب القريب فتحانظر: ابن الغرابيلي،  ( 4)
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صومات فتتوافر فيها أما يف عصران احلاضر فن د أن احملاكم املخصصة للفصل يف القضااي واخل
 تلك املتطلبات املناسبة سواء يف املباين وقاعات التقاضي واخلدمات املتوافرة  ا.  

  :املسجد يف للقضاء اجللوس كراهة
وذلك صوانً له عن اخلصومات والصياح واللغط،  ،يكره أن يتخذ القاضي املس د جملساً للقضاء
لك، إضافة إر ذلك أن جملس القضاء قد يتطلب وذلك ألن جملس القضاء عادة ما ال خيلو من ذ

حضور اخلصوم الذي قد يكون فيهم احلائض أو الصغري أو اجملنون، أو الكفار، وهو ما ال يليق بقدسية 
 . (1)ومكانة املس د
 الناس إر النظر، وذلك ح  يسهل عليه وحنوها كدكة  مرتفعاً  جلوسه موضع يكون أنكذلك 

 اخلصوم عند أهيب يكون الداخل ليعرفه الوسادة وموضع الفراش له يوط  نأ وحسن ،املطالبة وعليهم
    .(2)القبلة مستقبل يكون أن واملستحب ميل لئال ابلقاضي وأرفق

 املس د هي ال خالف بن الفقهاء، وإيضاحها كاآلب:  ومس لة القضاء يف
وأسهل عليهم للدخول   ،أن القاضي جيلس للحكم يف املس د ألنه أيسر للناس يروااحلنفية ف

قال أبو حنيفة : ينبغي للقاضي أن جيلس للحكم يف املس د اجلامع ألنه أشهر املواضع وال خيفى  ،عليه
   . (3)وال أبس أن جيلس يف بيته وأيذن للناس وال مينع أحدا من الدخول عليهوقال البزدوي:  ،على أحد

س د من احلق واألمر القدمي، واستحب قال مالك يف املدونة القضاء يف امل" :وعند املالكية
   .(4)"مالك اجللوس للقضاء يف رحاب املس د ليصل إليه املسلم والكافر واحلائض والضعيف

ألن جملس القاضي ال خيلو عن اللغط  ؛ويرى الشافعية كراهية ا،اذ املس د جملسا للقضاء
س د يصان عما قد يفعله أولئك من وامل ،وقد حيتاج إر إحضار اجملانن والصغار ،وارتفاع األصوات
 أما إذا صادف وقت حضور القاضي إر املس د لصالة أو غريها رفع اخلصومة ،أمور فيها مهانة به

 . (5)فال أبس بفصلها ،إليه

                                                           
 .8/165، 4، طالفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعيانظر: اخلن، والبغا، والشرجبي،  ( 1)
 .4/130، د.ط، حل ألفاظ أيب شجاعاإلقناع يف انظر: الشربيين،  ( 2)
 .8/19، 1، طاحمليط الربهاين يف الفقه النعماينانظر: ابن مازة،  ( 3)
 .7/147، د.ط، شرح خمتصر خليلاخلرشي،  ( 4)
 .6/285، 1، طمغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاجانظر: اخلطيب الشربيين،  ( 5)
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يرى احلنابلة أن يكون جملسه وسط البلد، فسيحاً، وله القضاء يف املس د، ويصونه عما ال و 
اخلصوم يف حلظه ولفظه وجملسه والدخول عليه، وأن حيضر جملسه فقهاء  يليق فيه، وأن يكون عدالً بن

 .(1)املذاهب ليشاورهم فيما يشكل عليه
وهو جواز القضاء يف املس د وهو ما ذهب إليه اجلمهور، ومبا أن مس لة والراج  يف ذلك 

غري املس د القضاء يف املس د مس لة ال تتعارض مع أي نص شرعي فيكون هناك إمكانية القضاء يف 
إذا مل تتوافر الشروط اخلاصة بذلك وهي على سبيل املثال عدم وجود الضوضاء وتواجد الصبيان واجملانن 

 وغري ذلك مما يكون له أتثري على هيبة املس د وهيبة القاضي وجملسه. 
 :القضاء القاضي فيها يتجنب اليت احلاالت

لى القاضي القضاء يف اخلصومات اليت وهناك حاالت يف حال توافرها فإنه يكون مكروهًا ع
تعرض عليه حفظاً حلقوق املتخاصمن، وحتقيقاً لشفافيته وضمانة لعدم جوره، وإن قضى يف حال قيام 
تلك األحوال وكان هناك اعتقاداً منه أن ذلك ليس له أتثرياً على حكمه ص  وأصب  انفذاً، وهو ما 

 أو لغضب عقله وكمال خلقه فيه يتغري حال كل  يف يقضي أن يكرهيوضحه ما جاء يف سياق اآلب: "
 مدافعة أو مالل أو نعاس وغلبة شديدين وفرح وحزن مزعج وخوف مؤمل مرض أو مفرطن شبع أو جوع
 مل إذا فيما الكراهة وغريمها والبغوي الرافعي ا مام قال مث ،إليه يتوق طعام حضور أو األخبثن أحد
  .(2)"نفذ احلال هذه يف قضى ولو فرق ال أنه آخرين كالم  وواهر تعار هلل الغضب يكن

 - هللا رسول مسعت: قال (3)عنه هللا رضي بكرة أيبعبد الرمحن بن  عنما ورد  هذا يف واألصل
  .(4)(غضبان وهو اثنن بن حكم يقضن ال): يقول - وسلم عليه هللا صلى
 :بنفسه القاضي وبيع شراء

                                                           
 .1/239، 1، طربعمدة الطالب لنيل املآانظر: البهوب،  ( 1)
 .11/139، 3، طروضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي،  ( 2)
عبد الرمحن بن أيب َبْكَرة نفيع بن احلارث الثقفي البصري، أبو حبر: أول مولود ولد يف ا سالم ابلبصرة. اتبعي، من رجال  ( 3)

هت. 96هت، وتويف عام  14، ولد عام د بن أبيهاحلديث الثقات. واله علي ابن أيب طالب، على بيت املال، مث واله ذلك زاي
 .3/340، 15، طاألعالمالزركلي، 

 .7158، حديث رقم 9/65، كتاب األحكام، ابب: هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان، صحيحهأخرجه البخاري، يف  ( 4)
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راء بنفسه، اال الضروره  لئال يشتغل قلبه عما هو بصدده، يكره للقاضي أن يتور البيع والش
 .(1)وألنه قد حيايب، فيميل قلبه إيل من حيابيه، إذا وقع بينه وبن غريه خصومة

 :وفرعه وأصله شريكه أو لنفسه القاضي حكم
 لشريك وال شرك فيه له فيما لشريكه والوال حيكم لرقيقه حكم القاضي لنفسه يكون غري انفذاً 

، كذلك يكون حكمه غري انفذاً يف حق أحد من أصوله وإن علو وال فروعه شرك فيه له فيما اتبهمك
 بعلمه هلم يقضي أن أراد ولو فإن حكمه ال ينفذ، فعل فإن لشريكه وال ،أحدهم ململوك وال نزلوا وإن
 يشهد اكم  وفروعه أصوله على يقضي أن وجيوز ،لةجانب بعلمه قضاءه جوزان وإن ،قطعاً  ينفذ مل

 قطع ألنه عليه يدعى ما نفي على ابنه حيلف أن له فقال وعليه للولد احلكم البغوي وفصل، عليهم
 البغوي قال، و ابنه من الدفع بينة يسمع وال ابنه على املدعي بينة يسمع أن وله له حكم ال للخصومة
 جيز مل قاضياً  خيتار أن لرج إر ا مام جعل ولو قال كنفسه  ألهنما ابنه أو أابه يستخلف أن وللقاضي

 اجلمهور قطع وبه الصحي  على عدوه على يقضي ال، نفسه خيتار ال كما  ولده وال والده خيتار أن
 خبالف واهرة احلكم أسباب ألن السلطانية األحكام كتابه  يف املاوردي وجوزه عليه كالشهادة
   .(2)الشهادة

 : اإلهداء إىل القاضي
مور الغري جائزة، وخاصة من كان حيمل صفة اخلصم يف قضية يقوم ا هداء إر القاضي من األ

القاضي ابلنظر فيها، أو ممن ملن يكن هلم خصومة تنظر، فمنصب القاضي يتطلب من القاضي عدم 
قبول اهلدااي أايً كانت صفتها وسواء كانت بسيطة أو كبرية، وهو ما يتعارض مع متطلبات عمله يف 

ابة وامليل من قبله ألحد املتخاصمن، أو من غريهم، إضافة إر ذلك أنه ال القضاء، ضماانً لعدم احملا
جيوز أن يقبل القاضي اهلدااي ح  من األشخاص الذين مل يعتادوا تقدمي اهلدااي له، وذلك ضماانً لعدم 
وقوع شيء من امليل والتقرب واحملاابة الحتمال وقوع خصومة يف املستقبل فيكون القاضي يف موضع 

                                                           
 .8/191، 4، طالفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعيانظر: اخلن، والبغا، والشرجبي،   ( 1)
، د.ط، األحكام السلطانية، وانظر: املاوردي، 2/620، د.ط، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاعانظر: اخلطيب الشربيين،  ( 2)

 .129 – 128ص
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ة جتعله يقع يف احملظور يف إنتفاء احليادية واحلق يف إيقاع أحكامه لصاحل أحد اخلصوم، لذا كان شبه
  .(1)اضيقكعدم جواز مثل ذلك حلساسية منصبه وصفته  

 عنه، هللا رضي الساعدي محيد أيب الزهري، قال أخربين عروة، عن عنما جاء   هذا يف واألصل
 اي: فقال عمله، من فرغ حن العامل ف اءه عاماًل، استعمل - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن

 لك أيهدي فنظرت وأمك، أبيك بيت يف قعدت أفال): له فقال يل، أهدي وهذا لكم هذا هللا، رسول
 هو مبا هللا على وأثين فتشهد الصالة، بعد عشية - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قام مث (ال؟ أم

 أفال يل، أهدى وهذا عملكم، من هذا: فيقول في تينا نستعمله، العامل ابل فما دبع أما): قال مث أهله،
 شيئاً  منا أحدكم يغل ال بيده، امد نفس الذي فو! ال؟ أم له يهدي هل: فنظر وأمه أبيه بيت يف قعد
 هلا  ا جاء بقرة كانت  وإن ،(2)رغاء له به جاء بعرياً  كان  إن: عنقه على حيمله القيامة يوم به جاء إال

 يديه - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول رفع مث (غتبل قد ،(4)تيعر  ا جاء شاة كانت  وإن ،(3)خوار
  .(5) ، مث قال: )اللهم بلغت؟( مرتنإبطيه ُعفرة إيل للنظر إان ح 

 :عزل القاضي نفسه
يق الكتابة إذا ما رغب القاضي عزل نفسه بناء على طلبه، فإنه يكون بصري  القول، أو عن طر 

 .  (6)إر ا مام، ووجه ذلك أن القاضي مبنزلة الوكيل وابلتايل يستطيع عزل نفسه ابعتباره وكيالً عن نفسه
وذهب األحناف يف ذلك إر أنه ال يقبل بعزله إال بعد موافقة ا مام وليس بعد عزل نفسه 

 .  (7)بنفسه

                                                           
 .8/169، 4، طالفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعيانظر: اخلن، والبغا، والشرجبي،   ( 1)
، 1، طاملقصور واملمدود، انظر: ابن القاسم، أبو علي، يرغو رغاء، وهو أشده الرغاء: بكاء الصىب، رغاو رغاء ا بل.  ( 2)

 .473ص
    .1/261، د.ط، املعجم الوسيط. انظر: جممع اللغة العربية ابلقاهرة، من صوت البقر والغنم والظباء :اخلوار ( 3)
، املرجع نفسهجممع اللغة العربية، ، انظر:  رصوت الغنم أو املعزى، أو الشديد من أصوات الشاء، يعرت تيعر وتيع تيعر: ( 4)

1/500.  
 .1832، حديث رقم 3/1463، كتاب ا مارة، ابب: حترمي هدااي العمال، صحيحهأخرجه مسلم، يف  ( 5)
 .  2/510، د.ط، مقاصد الشريعة اإلسالميةانظر: ابن عاشور، ( 6)
 .2/328، 2، طهلنديةالفتاوى اانظر: جلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي، ( 7)
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يرتتب  ال ح  قضائه، يف ألحد حق قتعلّ  عدم بشرط إال عزله يتم الذهب املالكية إر أنه و 
 . (1)على عزل نفسه وقوع ضرر على املتخاصمن الذي التزم القضاء بينهم

أن القاضي كيف عزل نفسه انعزل إن مل يتعن عليه وإن تعن عليه مل ينعزل وذهب الشافعية: " 
كن ال جيوز أن يعزل ول، أو لغريه مل جيز وقال املاوردي إن عزل نفسه لعذر جاز، يف أوهر الوجهن

وعلى ا مام أن يعفيه إذا ، ألنه موكول بعمل حيرم عليه إضاعته؛ نفسه إال بعد إعالم ا مام واستعفائه
ألن العزل ، وال يكون قوله عزلت نفسي عزال فيتم عزله ابستعفائه وإعفائه وال يتم أبحدمها؛ وجد غريه

  .(2)"فال يعزهلا وهو ال يويل نفسه يكون من املويل
ومن عزل نفسه من إمام وقاض ووال واتسب وحنوهم انعزل سواء كانت واليته من ا مام "أما احلنابلة: 

أو غريه؛ ألنه وكيل وال ينعزل قاض بعزل قبل علمه لتعلق قضااي الناس وأحكامهم به؛ فيشق، خبالف 
  .(3)"الوكيل؛ فإنه يتصرف يف أمر خاص

لنفسه، جيوز فيها القاضي أن يعزل نفسه إذا القاضي  والراج  يف هذه املس لة أن مس لة عزل
كان عنده سبباً أو عذراً يف ذلك، أما يف حال عدم وجود عذراً أو سبباً فال ينعزل، وذلك ألن لتعلق 
حقوق الغري بعمله كقاضي، والبد أن يعود إر ا مام الذي قام بتوليته لتفادي أي ضرر يقع على 

 حقوق املتقاضن.
 مبوت اإلمام أو بعزله عن اإلمامة:  عزل القاضي
 يف حكاماً  ولَّوا اخللفاء ألن يصّ ، فال ا مامة عن بعزله أو ا مام، مبوت القاضي عزل وأما

، ح  ال املسلمن على ضرراً  ا مام مبوت القضاة عزل يف وألنيتم عزهلم مبوت احلكام،  فلم زماهنم،
أمر القضاء مل يكن ملصلحة  القاضيتولية  وألن مهم،مبوت حكا يرتتب على ذلك تعطل مصاحل العباد
 .   (4)ا مام، وإمنا ملصلحة عموم املسلمن

                                                           
 .1/62، 1، طتبصرة احلكام يف أصول اأٌلقضية ومناهج احلكام، ابن فرحونانظر: ( 1)
 .16/333، 1، طاحلاوي الكبري، واملاوردي: 2/291، 1، طجواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهوداألسيوطي،  (2)
 .6/466، 2، طمطالب أوىل النهى يف شرح غاية املنتهىالسيوطي،  (3)
 .4/383، 1، طمغين احملتاجالشربيين،  انظر: اخلطيب( 4)
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 :(1)حالتان فله اإلمام ِقبل من القاضي عزل

 .ال: وقيل عزله، ا مام ميلك: فقيل عزله، يوجبهناك ما  وليس فيه، القضاء شروط توافرت إذا

 وذهب الفقهاء يف ذلك على ثالثة آراء:  

    .(3)، ورأي يف احلنابلة(2)ما ذهب إليه األحناف وهو ،مطلقاً  عزله ا مام ميلك: لرأي األولا

  ، إذا ما توافر سبب من األسباب التالية: القاضي عزل ا مام ميلك: الرأي الثاين

 وقوع خلل من القاضي، ولو كان ذلك عائداً لغلبة الظن، مثل ما إذا كان كثرة شكاوى منه.  -1

يقع منه خلل، ولكن يتوافر من هو أكف  وأفضل منه لتويل مهام القضاء، في وز يف هذه احلالة  الأ -2
  عزله حتقيقاً ملصلحة املسلمن يف تولية من هو أفضل.  

ويف ذات الوقت ال يوجد من يتور مهام هذا املنصب يف القضاء أفضل يقع أي خلل منه،  أال -3
 من تستدعي عزله.  منه، ولكن املصلحة العامة للمسل

فإمام ، احلالة تلك يف عزله تنفيذ يف واختلفوا. إمث األسباب هذهحتقق  دون القاضي ا مام وعزل
وهو األهم، حيث كان تعليلهم لذلك عائداً ملراعاة أمر ا مام، إال إذا كان ال يوجد  يرى التنفيذ احلرمن

وقوع  لعدم النفاذ بعدمما أخذ الشافعية واملالكية بين من خيلف القاضي املراد عزله، فإنه يتوجب بقاؤه.
، إر وجوب العزل إذا ما حتققت املفسدة من بقائه احرتزوامع ذلك فقد  لكنخلل، أو املصلحة، 

 .  (4)ويكون مستحباً إذا ما ُخشي مفسدته

لقاضي أمر حيث قالوا: أن تولية ا. للحنابلة الثاين الرأي وهو ال جيوز عزله مطلقاً، :الرأي الثالث
 .(5)القضاء أمر فيه مصلحة عامة للمسلمن. وابلتايل ال جيوز عزله من قبل ا مام

                                                           
 .   2/511، د.ط، مقاصد الشريعة اإلسالميةانظر: ابن عاشور،  (1)
 . 1/148، 2، طروضة القضاة وطريق النجاةانظر: ابن السمناين،  (2)
 .3/492، 1، طشرح منتهى اإلراداتانظر: البهوب،  (3)
 .2/260، 1، طاملقدمات املمهدات،  وانظر: ابن رشد القرطيب، 6/272، 1، طمغين احملتاجيين، انظر: اخلطيب الشرب (4)
     . 9/103، د.ط، املغينابن قدامه، انظر: ( 5)
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والراج  يف هذه األقوال أن ا مام ميلك عزل القاضي  إذا ما توافرت أسباب لذلك ككثرة 
الشكوى منه، أو يف حال إذا مل يقع أي خلل ولكن تواجد من هو أفضل منه، أو وقع خلل منه يرتتب 

ليه وقوع ضرر على مصاحل املتخاصمن، حيث أن ا مام يف عزله للقاضي البد أن يراعي أال يرتتب ع
    مفسدة أكرب تقع نتي ة عزله، ك ن ال يكون هناك من حيل اله أو من قبيل ذلك.
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 :املطلب الثاين: دور القاضي يف عصره
ائية اليت كانت حتت راية اخلالفة بقوة نفود الوالة واحلكام يف البالد النبيزت تلك املرحلة 

العباسية، ح  وصل  م األمر إر االستقالل الذاب عن اخلالفة العباسية، فكانت سلطة اخلالفة سلطة 
يف  (1)احلمدانين، كرمزية، حبيث كان الوايل صاحب التصرف احلقيقي يف شؤون الوالية ومنها القضاة

يف الشرق، حيث كانت تلك الوالايت شبه  (3)اخلوارزميةو س، يف بغداد وفار  (2)والبويهينمشال سورية، 
مستقلة، وكان يتم فيها تعين القضاة بنفسها، ويتم تعين قاضيًا للقضاة مبا مياثل قاضي القضاة يف 

 . (4)بغداد عاصمة اخلالفة العباسية
ضون من قبل مما يعين أن تعين القضاة يف تلك الفرتة الزمنية كان يتم من قبل الوزراء املفو 

 اخلليفة، أو أمري األمراء، أو قاضي القضاة، الوالة واحلكام يف األمصار.
يف تلك الفرتة يف تعين القضاة لقاضي القضاة حيث مل يعد للخليفة أو  حيث أصب  احلق 

الوالة ش ن يف هذا األمر، حيث أصب  قاضي القضاة هو املتصرف احلقيقي يف أمور القضاء، كما وهر 
التنازع والتنافس على السلطة بن الوالة والقضاة، وكان كل طرف حريص على توسيع شيء من 

اختصاصاته على حساب اآلخر، مع ميل الناس يف الغالب إر االحتكام إر القضاة ومراجعتهم ضماانً 
 .   (5)للحصول على حقوقهم وحتقيق احلياد، مما ترتب أحياانً وقوع االصطدام والتنافس بن الوالة والقضاة

                                                           
و يف قلعة منيعة ببلدة ماردين من أعمال املوصل، و يف ابكورة  ينتسب احلمدانيون إر جدهم محدان بن محدون التغليب، ( 1)

بدأ شخصه يظهر على مسرح احلياة السياسية للدولة   من القرن، الثالث اهل ري كانت السيادة حلمدان بن محدون النصف الثاين
 .1/4/2018انظر: مقالة: الدولة احلمدانية يف املوصل وحلب، شبكة ا نرتنت، مت االطالع بتاريخ  العباسية،

الرابع اهل ري/العاشر امليالدي، سيطرت على اهلضبة ا يرانية والعراق، اللة من أبرز السالالت اليت وهرت يف القرن البويهين س( 2)
انظر: مقالة البويهين، شبكة ا نرتنت، اتريخ االطالع  .وهي ذات تقاليد شيعية، وكانت تقطن بالد الديلم جنوب غريب حبر قزوين

1/4/2018.  

ألف وسبعمئة وسبعن، وألف ومئتن وعشرين ميالدّي، وُعريفت  تركّية، حكمت الكثري من الّدول اآلسيويّة، بن عاميساللة  ( 3)
عرب التاريخ بعّدة تسميات منها: خوارزمشاهيان، وشاهات خوارزم، واخلوارزمشاهات، وكانت عاصمتها األور مدينة قوان أوركنش، 

 .1/4/2018تاريخ . انظر: مقالة: الدولة اخلوارزمية، شبكة ا نرتنت، مت االطالع بومن بعدها مدينة مسرقند
 وما بعدها. 85، د.ط، ص اتريخ عصر اخلالفة العباسيةانظر: العش، ( 4)
 . 231، ص1، طاتريخ القضاء يف اإلسالمانظر:  الزحيلي، ( 5)
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قاضي بغداد عندما مت هتديده من قبل  (1)أبو حامد ا سفراييينموقف القاضي وهو ما يوضحه 
اخلليفة ابلعزل يف حال عدم تنفيذ األحكام الشرعية، حيث رد ا سفراييين على كتاب اخلليفة 

أن أكتب إر بقوله:"اعلم أنك لست بقادر على عزيل عن والييت اليت والنيها هللا تعار، وأان أقدر 
   .(2)خراسان بكلتمن أو ثالث، أعزلك عن خالفتك"

وهو ما يعكس قوة القضاة يف تلك الفرتة الزمنية وبكنهم واستقالهلم دون خضوع ألي سلطة 
 أو أتثري. 

وهو ما يتض  من قوة مكانتهم يف قدرهتم على إحضار الوالة واألمراء إر جملس القضاء للفصل 
تعلق  م، وغالباً ما كان اخللفاء واألمراء يتقبلون ذلك، ويف حال عدم است ابة يف قضااي أو دعاوى ت

األمراء أو الوالة لذلك كان القاضي يصر على رأيه ويهدد ابالعتزال إذا مل يست ب لطلبه، ويصر عليه 
 إر أن ينفذ. 

املنصور  عندما أراد أبو جعفر (3)امد بن عمران الطلحيوهو ما يوضحه موقف قاضي املدينة 
احلج يف عام من األعوام وأراد أن ميضي ابحلمالن إر الشام، ف قاموا عليه دعوى، فاستدعى أبو جعفر 
املنصور إر جملس القضاء، وأمر كاتبه أبن يناديه ابمسه ال بكونه اخلليفة، وملا حضر اخلليفة أبو جعفر 

قباله، بل عامله كخصم يف الدعوى بن عمران الست امداملنصور إر جملس القضاء مل يقف القاضي 
املرفوعة عليه من قبل احلمالن، وقام ابلقضاء لصاحل احلمالن على اخلليفة أبو جعفر املنصور، مث قام 
بعد ذلك ابلوقوف له وحياه كخليفة للمسلمن، وهو ما أيده أبو جعفر املنصور وأقر مجيع تصرفات 

 . (4)القاضي يف ذلك
أنه كان من يستطيع أن ميتنع عن تويل القضاء، وهو ما فرضته  وكان من قوة وضع القاضي

 الظروف اليت كانت قائمة يف ذلك الوقت، واليت كانت تعود لعدة أسباب منها: 

                                                           
ة ، ورحل إر بغداد وتفقه  ا وبلغ مكانأمحد بن امد بن أمحد األسفراييين، أبو حامد: من أعالم الشافعية. ولد يف أسفراين ( 1)

    .1/211 5ط، ألعالمانظر: الزركلي، ا، هت406هت، وتويف عام 344عالية، ولد عام 
    .2/250.ط، ، دظهر اإلسالمأمن،  ( 2)
امد بن عمران بن إبراهيم بن امد الطلحي تور قضاء املدينة يف زمن أبو جعفر املنصور، وأمه أمساء بنت أيب سلمة اخلزرجي،  ( 3)

 .1/139، 1، طرة أنساب العربمجهانظر: ابن حزم، 
 .1/193، 1، طأخبار القضاةانظر: وكيع،  ( 4)
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الرهبة من تويل منصب القضاء وذلك ملا ورد من األحاديث الرتهيب والتحذير منه، فكره الكثري  -1
  فكرة تويل القضاء خوفاً من الظلم واجلور.

زهدهم يف الدنيا واالبتعاد عن املناصب واملراكز اليت تشغلهم عن عباد هللا تعار، والتقرب  -2
 للصاحلن. 

 تفرغهم للعلم والبحث واالجتهاد واهتمامهم ابلدعوة والعلم وتقدمي ذلك على أمر القضاء.   -3
هم واعتقاداهتم وآرائهم يف خشية استغالل اخللفاء والوالة لسمعة هؤالء العلماء يف حتقيق مطالب  -4

ول وهور الفرق واملذاهب االعتقادية والفقهية وميل هؤالء اخللفاء لبعضها، مما ترتب عليه 
خوف هؤالء العلماء من تقلد منصب القضاء ح  ال خيضعوا لت ثري هؤالء اخللفاء واألمراء يف 

اء أو الوالة عدم التدخل حتقيق أغراضهم، وهو ما دعى بعض القضاة االشرتاط على هؤالء اخللف
يف شؤون القضاء والت ثري فيه من قريب أو بعيد، مما حيقق فرصة إقامة احلق والعدل على اجلميع 

   .(1)وتنفيذ األحكام القضائية على اجلميع دون تفرقة
ونذكر على سبيل املثال يف تلك الفرتة الزمنية من العلماء الذين اعتذروا عن تويل منصب 

، (3)، الذي اعتذر هلارون الرشيد، روى وكيع فقال: "جيء بعبد هللا بن إدريس(2)ع بن اجلراحوكيالقضاء، 
، ووكيع بن اجلراح إر هارون الرشيد، دخلوا ليوليهم القضاء، ف ما ابن إدريس، (4)وحفص بن غياث

هذا،  ال هارون: خذوا بيد الشيخ، ال فضل يف، فق(5)فقال: السالم عليكم، وطرح نفسه ك نه مفلوج
                                                           

 وما بعدها. 1/23، 1، طأخبار القضاةانظر:  وكيع، ( 1)
كوفة، وتفقه وكيع بن اجلراح بن ملي  الرؤاسي، أبو سفيان: حافظ للحديث، ثبت، كان ادث العراق يف عصره. ولد ابل (2)

 .8/117، 15، طاألعالمانظر: الزركلي، هت. 197هت، وتويف عام 129م ، ولد عاوحفظ احلديث، واشتهر
عابدا، ح ة يف ما يرويه، أراد الرشيد توليته ، عبد هللا بن إدريس األودي الكويف: من أعالم حفاظ احلديث. كان فاضال( 3)

هت. 192هت، وتويف عام 120، ولد عام القضاء، فامتنع تورعا، ووصله، فرد عليه صلته، وكان مذهبه يف الفتيا مذهب أهل املدينة
 .4/71، 15، طاملرجع نفسه الزركلي، انظر:

ويل القضاء ببغداد الشرقية ، حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي األزدّي الكويف، أبو عمر: قاض، من أهل الكوفة ( 4)
   . 2/264، نفسهاملرجع  الزركلي، انظر:، هت194هت، وتويف عام 117، ولد عام هلارون الرشيد، مث واله قضاء الكوفة ومات فيها

ف ل ج: الفلج الظفر والفوز. و فلج على خصمه من ابب نصر. وأفل ه هللا عليه واالسم الفلج ابلضم. و أفلج هللا ح ته  (5)
 ل بضم الفاء فهو مفلوج.قومها وأوهرها. والفلج يف األسنان بفتحتن تباعد ما بن الثنااي والرابعيات. والفاجل ري . وقد فلج الرج

 . 1/242، 5، طخمتار الصحاحانظر: الرازي، 
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وأما وكيع، فقال: وهللا اي أمري املؤمنن ما أبصرت  ا منذ سنة، ووضع إصبعه على عينه، وعىن إصبعه، 
 .  (1)ف عفاه هارون، وأما حفص فقال: لوال غلبة الدين والعيال ما وليت"

عهم مما يتبن مدى املكانة اليت كان يتمتع  ا القضاة يف تلك الفرتة الزمنية وعدم إجبارهم وخضو 
لسلطان اخللفاء واألمراء والوالة يف فرض هذا األمر عليهم، وهو ما يشري إر مدى بتع القضاء يف ذلك 

 الوقت ابستقالل اتم. 
 منصب قاضي القضاة: 

ميثل منصب قاضي القضاة شكل من أشكال التطور الذي وهرت يف اخلالفة العباسية، وكان 
اجلسيمة، ووهور مبدأ توزيع األعمال واالختصاصات على سبب وهوره نتي ة انشغال اخلليفة ابملهام 

 األمور العظيمة.  همن ينوب عنه يف هذعدد من األشخاص، مما أوهر حاجة اخلليفة إر وجود 
يف عهد الرشيد،  (2)أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاريوأطلق هذا اللقب على ا مام 

 . (3)قال له قاضي قضاة الدنياهت، وكان ي182والذي استمر فيه ح  وفاته سنة 
حيث كان يتور مجيع مهام القضاء من حيث ا شراف الكامل، ومسؤولية تعين القضاة 
وا شراف عليهم ومتابعتهم، وتفقد أحواهلم وشؤوهنم، ومراقبة األحكام القضائية اليت تصدر عنهم، 

 .   (4)وعزل من يستحق العزل منهم
، حيث كان تعين قضاة بغداد، مث تعين قضاة األقاليم وصار لقاضي القضاة فيما بعد حق

يسمى قاضي اخلليفة، وأيخذ برأيه يف األمور اخلطرية، إضافة إر مصاحبة اخلليفة يف أسفاره، إضافة 
إر ذلك أن اخلليفة هارون الرشيد كان ال يقلد قاضيًا ببالد العراق أو خراسان أو مصر أو الشام إال 

 . (5)أيب يوسفبعد أخذ رأي القاضي 

                                                           
 .3/184، 1/27، 1، طأخبار القضاةانظر:  وكيع، ( 1)
وخالفه يف مواضع، وروى ، يعقوب بن إبراهيم الكويف قاضي القضاة، وهو أّول من دعي بذلك. تفّقه على ا مام أيب حنيفةهو  (2)

وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معن، وأكثر العلماء على تفضيله وتعظيمه. ويل القضاء للمهدّي عنه اّمد بن احلسن الشيباين، 
   .2/367، 1، طشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، انظر: ابن العماد، وابنيه

 . 377، ص1، طمرجع العلوم اإلسالميةانظر:  الزحيلي، ( 3)
 96ص ،1، طاتريخ القضاء يف اإلسالمانظر:  ابن عرنوس،  ( 4)
 .97، ص1ط املرجع نفسهابن عرنوس، انظر:  ( 5)
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ولقد كان منصب قاضي القضاة يف بداية وهوره يف بغداد، وكان ذلك املسمى ينصرف إر 
قاضي بغداد، لكن جند أن األمر قد اختلف فيما بعد يف األقطار ا سالمية اليت أخذت تستقل بشكل 

د من هذه تدرجيي عن عاصمة اخلالفة، حيث قام كل حاكم هلذه األقطار بتعين قاضي خاص لكل بل
بل أصب  يف القطر االحد أكثر من قاض للقضاة  ،ءقطر قاض للقضاالبلدان، حيث صار يف كل 

 . (1)وذلك حسب املذاهب األربعة أو بتوزيع االختصاص املكاين
 :أعوان القضاة

نظراً لتوسع سلطان اخلالفة العباسية، وزايدة الدعاوى واخلصومات، وكثرة عدد السكان، صار 
اجة إر أعوان يساعدوهنم يف أداء مهامهم بشكل أكثر توسعًا عما كان عليه يف العهود القضاة يف ح

 السابقة، وهو ما حتقق من خالل اآلب:  
وتكون عندما ينيب القاضي انئبًا عنه ليقوم ابلفصل يف القضااي يف املدن  وظيفة انئب القاضي: -1

ابالستخالف الذي يكون له أحكام  والقرى، أو حيل اله يف حال غيابه أو سفر، وهو ما يسمى
وشروط، وملا وجد منصب قاضي القضاة صار القاضي ال حيق له أن يستخلف مكانه إال إذا كان 

 .  (2)م ذوانً له يف ذلك صراحة أو داللة

كاتب القاضي: وهذه الوويفة كانت توجد منذ العهد األموي ولكن يف العهد العباسي بتع    -2
ات أمهيته، حيث أن لديه أعمال كثرية منها، تدوين أقوال الطرفن بصالحيات ومهام أكرب وزد

والشهود والقاضي، وترتيب القضااي حسب حضور اخلصوم، وعرضها على القاضي ابنتظام، إال 
 .  (3)ملسافر أو معذور

 .  (4)املنادي: وهو الذي يقف عند رأس القاضي لبيان هيبته ومكانته، ويقوم ابملناداة على اخلصوم  -3

احلاجب واجللواز واملعاون: وهم أفراد من الشرطة واحلرس، تتلخص ووائفهم يف تنظيم أعمال   -4
القضاء، واحملافظة على النظام أثناء انعقاد اجللسات، وترتيب حضور اخلصوم وجلوس الرجال يف 

                                                           
 .98، ص1، طاتريخ القضاء يف اإلسالمانظر: ابن عرنوس،   ( 1)
 96، ص.1ط، املرجع نفسهابن عرنوس، انظر:    ( 2)
 . 74، د.ط، صالوزراء والكتابانظر: اجلهشياري، ( 3)

 .2/408، 3، طمينظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالانظر: القامسي، ( 4)



 

67 

 

األماكن املخصصة للرجال وجلوس النساء يف األماكن املخصصة للنساء، ومنعهم من االقرتاب 
قاضي بغري دور، والقيام ابألعمال اليت يكلفون  ا من قبل القاضي خارج احملكمة واحملافظة من ال

 .(1)على هيبة القاضي وجملسه

صاحب املسائل: وهو الشخص الذي يتور التحقيق يف املسائل اليت يعهد إليها  ا من قبل   -5
 . (2)القاضي

 ا، ووضع احلدود بينهم يف العقارات، القسام: وهو الشخص الذي يقوم بقسمة احلقوق بن أصحا  -6
ولقد أوض  ا مام املاوردي صفاته وشروطه، وأنه جيتهد يف القسمة كاحلاكم، خالفاً للكاتب الذي 
يقوم بتدوين وإثبات احلكم ويس ل ما يسمع فقط.ونقل وكيع عن القاسم بن عبد الرمحن بن عبد 

يعين  ،والقرآن واحلساب،: القضاء، واألذان، ، قوله: "أربع ال يؤخذ عليهن أجر(3)هللا بن مسعود
  . (4)ابحلساب: القسام"

األشخاص الذين يكلفون من قبل القاضي ببعض األعمال املهمة ويؤبنوا عليها، مثل وهم  األمناء: -7
حفظ أموال اليتامى والقاصرين وانقصي األهلية والغائبن، وحفظ الرتكات ح  يتم اقتسامها بن 

 . (5)الورثة

: وهو الذي يقوم حبفظ أوراق القاضي والواثئق والس الت والودائع يف مكان ن ديوان احلكمخاز  -8
ح  يستطيع القاضي الرجوع إر تلك الس الت ئصص، وحيافظ عليه، ومينع امتداد األيدي إليه، 

وجوده عند  الكنديفيما بعد، أو من أيب بعده الوصول إر تلك الواثئق والس الت، وذكر 
  .(6)مبصرالقضاة 

                                                           
 .2/411، 3، طنظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالميالقامسي،  انظر:( 1)

 .416، 414، 2/409، 3، طنفسهاملرجع القامسي، انظر:  ( 2)

رمحن عبد الرمحن بن صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن مسعود اهلذيل ا مام، اجملتهد قاضي الكوفة، أبو عبد ال (3)
ولد يف صدر خالفة معاوية. وحدث عن: أبيه، وعبد هللا بن عمر، وجابر بن مسرة، ومسروق، ، الكويف، عم القاسم بن معن الفقيه

قال األعمش: كنت ، وآخرون ،روى عنه: األعمش، وامد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، واملسعودي، ومسعر بن كدام، وطائفة
 .5/501، د.ط، سري أعالم النبالء، انظر: الذهيب، انع: تويف سنة ست عشرة ومائةقال ابن ق ، أجلس إليه وهو قاض

 .2/407، 3،  طاملرجع السابقالقامسي، انظر: ( 4)

 . 2/418، 3، طاملرجع نفسهالقامسي، انظر:  ( 5)

 .2/423، 3، طاملرجع نفسهالقامسي، انظر:   ( 6)
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ويضاف إر ذلك األشخاص الذي كانوا يقومون أبعمال الرتمجان ، الذي شاع وانتشر  الرتمجان: -9
يف هذه الفرتة الزمنية لكثرة البلدان والشعوب اليت دخلت حتت راية ا سالم واختالف اللغات 

لشهود الذين ال بينها، مما تستدعي احلاجة إر وجود الرتمجان عند القاضي ملعرفة أقوال اخلصوم وا
 . (1)جييدون اللغة العربية، وح  يستطيعون مساع احلكم الصادر منه

بناء على ما سبق يتض  لنا أن شخصية القاضي يف ذلك العصر مل تكن شخصية مهمشة أو 
غبات اخلليفة أو الوالة أو األمراء، بل كانت له شخصية مستقلة، هلا كان جمرد مووف يقوم بتنفيذ ر 

واملكانة العالية الذي استطاع  ا أن ميارس عمله بكل استقاللية دون ميل أو  ،هليبة والوقارالكثري من ا
خضوع ألي مؤثر خارجي أو أهواء، وهو ما جعل شخصية القاضي يف تلك الفرتة الزمنية يسعى إليها 
م الكثري من الناس لطلب احلق واالحتماء به من أي جور أو ولم، وهو ما فرض له وضع خاص أما

أصحاب السلطة على اختالفهم، إضافة إر تعاوم دورهم وتقلدهم مناصب كبرية فرضت هلم وضع 
 مميز بصالحيات وسلطات حققوا  ا إقامة العدل وإنصاف احلقوق.

                                                           
 .2/423، 3، طاريخ اإلسالمينظام احلكم يف الشريعة والتانظر: القامسي،  ( 1)
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    املبحث الثاين: مسلك القاضي حسني املروزي يف قضائه

 :مذهبه فيه وافق فيما مسلكه: األول املطلب

ونبن فيها آرائه الفقهية  ،ي حسن واجتهاده يف املسائل اليت وافق فيها مذهبهونوض  هنا مسلك القاض
اليت عرضت عليه، وكيف كان تناوله هلا، وهو ما سنوضحه من خالل املسائل األقضية من خالل 

 التالية، ومنها: 
 كتاب الصالة

  :(72) رقم مسألة
 وم ال ميكث بل خيرج عن متابعته. سلم ا مام عن ركعتن يف الظهر، وقام للسنة، فامل م ذاإ

ساعة ال يضره، فلو قام ليتم صالته فعاد ا مام ال يعود امل موم معه على واهر انتظر  فلو: قلت
 . (1)املذهب؛ ألنه ملا قام قطع نفسه عن متابعة ا مام

  :(81) رقم مسألة
ا مام  س دة أم صلى مع ا مام، فلما س د ا مام وقام، شك امل موم أنه هل ترك مع  رجل
 ؟ال، ماذا يفعل
ركعة مع ا مام، صلى مع ا مام  فاتته من عنه هللا رضي الشافعي قال قد :عنه هللا رضي :قال

ما بقي من صالته، مث بعدما سلم ا مام، يقوم ويقضي ما فاته، مفهومه يدل على أنه إذا فاتته ما دون 
 يتابع ا مام، ألنه يسري، وحيتمل أن يقال: يتابع ركعة، يشتغل بقضاء ما فاته، والظاهر أنه يس د مث

ا مام، مث يف آخر صالته يقضي ما فاته. ف ما إذا قام مع ا مام، مث وقع له هذا الشك، فإن حكمه 
حكم ما لو نسي الفاحتة وركع ا مام وركع معه مث تذكر، ال يعود، فإذا سلم ا مام، يقوم ويقضي 

 .  (2)ركعة
 

                                                           
 . 90، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)

 . 96ص، 1، طاملرجع نفسهاملروزي،  ( 2)
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  :(110)رقم  مسألة
إذا أراد اجلمع بن الصالتن بعذر املطر، فلما فرغ من الصالة األور، قال لواحد: انظر هل 

 أمسكت السماء املطر؟
يبطل حكم مجعه كمتيمم فرغ من التيمم، مث قال آلخر: هل معك ماء؟ يبطل تيممه؛ : أجاب

 ألنه شك يف سبب جواز اجلمع، ح  لو قال ادع فالانً، ال يبطل اجلمع.
: يبطل اجلمع كما ذكران؛ ألن هذا ليس من توابع الصالة وأحكامها. (1)أبو إسحاق ا سفراييين قال

قيل له: أليس هو من مصلحة الصالة؟ قال: ليس كل ما هو من مصلحة الصالة يص  أن يقوله، كما 
 .(2)لو قال يف صالته: انظر الثوب هل به جناسة أم ال؟ تبطل صالته

 :(111) رقممسألة  
أنه صلى مخسًا أم أربعاً، ومل يتذكر. ليس عليه س ود  فشك ،خرياأل للتشهد جلس رجل 

السهو، ومبثله لو قام إر الرابعة، فشك أهنا رابعة أم خامسة، ومل يتذكر أهنا رابعته، عليه س ود السهو. 
الة، وإذا وقع والفرق أنه إذا كان قائماً مل يكن عليه ذلك القيام يف أحد اتمليه، فيكون زايدة يف الص

يف التشهد فذلك اجللوس عليه واجب يف عموم األحوال. وعلى هذا لو قرأ الفاحتة يف خالل الشك، 
مث تذكر أهنا رابعته، قال: ال حتسب؛ ألن يف أحد اتمليه أنه مل يكن عليه القيام، مث قال بعد: املذهب 

 . (3)أنه حتسب قراءته، وهذا أص ، وهللا أعلم
 البيوعكتاب 

  يع يف اللغة: الب
مصدر بعت ، يقال : ابع يبيع مبعىن ملك ومبعىن اشرتى . وكذلك شرى يكون للمعنين . واشتقاقه  

 -من الباع ألن كل واحد من املتعاقدين ميد ابعه لةخذ وا عطاء ، ويقال للبائع واملشرتي بيعان 
(4)وأابع الشيء : عرضه للبيع -بتشديد الياء

. 
                                                           

إبراهيم بن امد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق: عامل ابلفقه واألصول. كان يلقب بركن الدين، قال ابن تغري بردي: وهو  ( 1)
مث خرج إر نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدّرس فيها، ورحل إر ، فراينأول من لقب من الفقهاء. نش  يف أس
 . 1/61، 15، طاألعالم الزركلي، هت، انظر:418، وتويف عام خراسان وبعض أحناء العراق، فاشتهر.

 . 116، ص1، طفتاوى القاضي حسني املروزي، ( 2)

 . 85، ص1ط، املرجع نفسهاملروزي،  ( 3)

  . 1/43، 5، طخمتار الصحاحازي، انظر: الر  (4)
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 يف االصطالح: البيع 
 من الناحية االصطالحية تعريفات ئتلفة، وهو ما يتض  من خالل اآلب:  البيع عرف الفقهاء

 .(1)ه"بادلة شيئ مرغوب فيه مبثل: "ماألحناف

  . (2)"البيع عقد معاوضة على غري منافع": املالكية
 . (3)"مبادلة مال مبال: "الشافعية
   .(4)"، وبلكاً مبادلة املال ابملال، بليكاً "احلنابلة: 

  
 :(231) مسألة رقم

اشرتى عيناً من رجل، مث أقر   ا لولده الطفل، بعد التفرق عن اجمللس، وبعد القبض، مث أقال 
 ؟من البائع ما حكمه

أجاب: ينظر، إن قال: اشرتيتها للطفل مباله، أو بنية الطفل، وا قالة كانت على النظر والغبطة، 
 صحت ا قالة. 

طفل، مث قال للبائع: أقلتك، مل تص  ا قالة، ألنه اشرتى لنفسه، مث ملكه وإن قال: هو ملك لل
زال عن العن، وإن أقّر للولد به قبل التفرق مث أقال البائع، إن قال: اشرتيته للطفل، فعلى ما ذكران من 

يك النظر والغبطة. وإن قال: هذه ملك الطفل، مث اقال، فا قالة صحيحة؛ ألن قوله: ملك الطفل: بل
مبتدأ، فال يص ، كما لو ابع يف زمن اخليار. أما خيار الشرط أو خياُر اجمللس؛ فالظاهر من املذهب 
أن البيع ابطل، وإن أقر بعد التفرق عن اجمللس قبل القبض أبنه ملك الطفل مث أقال البيع، فا قالة 

مغصوابً، وهو  ذا فاسدة، قوله: هذا ملك الطفل أو ملك  نسان محله على وجه صحي ، أبن كان 
الشراء خلصه من يد الغاصب، وأقر به  للمغصوب منه فص  ا قرار له ابمللك، ولكن ليس للمقر له 
أن ينزعها من يد البائع، قبل قبض الثمن من املشرتي، وال جيرب املقر على التسليم يف تلك احلالة؛ ألن 

  . (5)إقراره يقبل فيما عليه وال يقبل يف حق الغري
                                                           

  . 4/502، 2، طرد احملتار على الدر املختارابن عابدين،  (1)
  . 2/220، 2، طأسهل املداركالكشناوي،  (2)
  . 3/4، د.ط، حاشية البيجرمي على اخلطيبالبي رمي،  (3)
  . 3/480، د.ط، املغينابن قدامه،  (4)
 . 188ص ،1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 5)
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 :(232) رقم مسألة
أسلم ديناراً يف كيل حنطة إر أجل، فقبل أن يتفرقا عن اجمللس أو يتخايرا، فاملسلم إليه أقرض 

 أم ال؟ عقد السلمالدينار من املسلم، أو قضى به دين املسلم الذي كان له عليه، هل يبطل 
لم قبل أجاب: املذهب أن العقد يبطل؛ ألن ملك املسلم إليه مل يستقر على رأس مال الس

 . (1)التفرق، أو التخاير
 : (256) مسألة رقم

 اخلنازير، ومل يعلم به؟ لو اشرتى أرضاً فوجدها مرتع 
 .  (2)قال: له الرد. قال الشيخ العبادي: ال ردل له

  الرهن كتاب
 الرهن يف اللغة:
وإذا  ،تاالشيء يرهن رهوان ثبت ودام فهو راهن ويتعدى ابأللف فيقال أرهنته إذا جعلته اثبرهن 

وجدته كذلك أيضا ورهنته املتاع ابلدين رهنا حبسته به فهو مرهون واألصل مرهون ابلدين فحذف 
أطلق الرهن على املرهون ومجعه رهون مثل: و ،  للعلم به وأرهنته ابلدين ابأللف لغة قليلة ومنعها األكثر

   .(3) فلس وفلوس ورهان مثل: سهم وسهام والرهن بضمتن مجع رهان
 يف االصطالح: هن الر 

 ئتلفة يف الصيغة متقاربة يف املعىن: من الفقهاء كثرية جاء الرهن يف تعريفه االصطالحي بعبارات  
واألعيان املضمونة ابملثل فاحلنفية عرفوه أبنه "حبس شيء مايل حبق ميكن استيفاؤه منه كالدين 

  .(4)"والقيمة
 .(5)أو غرراً ولو اشرتط يف العقد وثيقة حبق" الكية عرفوه أبنه: بذل من له البيع ما يباعوامل

                                                           
 . 189، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)

 . 201، ص1ط، املرجع نفسهاملروزي،  ( 2)

 .  1/242، مادة رهن د.ط،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريانظر: الفيومي،  ( 3)

 .4/352، 2، مادة قرر، طرد احملتار على الدر املختارابن عابدين،  ( 4)

 .5/236، د.ط، صر خليلشرح خمتاخلرشي،  ( 5)



 

73 

 

 .(1)وثيقة بدين يستوىف منها عند تعذر الوفاء"مال عرفوه أبنه: "جعل عن والشافعية 
   .(2)"غري سلم ودين كتابة، ولو يف املآلواحلنابلة عرفوه أبنه: "توثقة دين 

الراهن كل حق مايل يقع يف ذمة يثبت  ا  بدين : وثيقةأبنه وبناء على ما سبق ميكن تعريف الرهن
  املرهتن واستيفائه منه.

 :(266) رقم مسألة
 استولدها؟ مث أبنه من جاريه رهن :املروزي القفال الشيخ عن

ال تصري أم ولد له على أص  القولن، خبالف ما لو استولد جارية أبيه؛ ألن ها هنا أثبت له 
لو استعار األب جارية االبن فرهنها من غريه مث حقًا يف اجلارية بعقده فال ميلك إبطاله، وكذلك 

استولدها، ال تصري أم ولد له ف ما إذا رهن رجل جاريته ف اء أبوه واستولدها، تصري أم ولد له؛ ألنه مل 
يثبت له حقًا لفقده. وكذا أجاب القفال وطرد، غري أنه انقض مبا لو رهن جارية مث مات عن أب مث 

ري أم ولد له، وإن مل يثبت احلق نفسه، وعلل أبن الوارث خليفة املورث، استولدها األب، قال: ال تص
 . (3)فنزل منزلته

   اإلقراركتاب 
 اإلقرار يف اللغة: 

  : (4)األقرار يف اللغة أيب على عدة معان منها
 االعرتاف ابحلق واخلضوع له ف قر: اعرتف، وقرره: أخضعه للحق، 

 وضع الشيء يف قراره. الثبوت: من أقّر يقّر إقرار مبعىن 
 املوافقة: فيقال: أقرك على هذا األمر، أي أوافقك.

 يف االصطالح: اإلقرار 
 الفقهاء على حقيقة ا قرار، وإمنا جاءت عباراهتم ئتلفة يف التعبري عنه:  مل خيتلف

  .(5)فاحلنفية: "إخبار عن ثبوت حق للغري على نفسه"
                                                           

 .3/38، 1، طمغين احملتاج يف معرفة ألفاظ املنهاجاخلطيب الشربيين،  ( 1)

 .2/103، 1، طشرح منتهى اإلراداتالبهوب،  ( 2)

 . 209، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 3)

 . 250، ص5، طخمتار الصحاحالرازي،  ( 4)

 . 7/249، 2، طقائقالبحر الرائق شرح كنز الدابن جنيم،  ( 5)
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 .(1)ئله فقط بلفظه أو بلفظ انئبه"واملالكية: "خرب يوجب حكم صدقه على قا

 . (2)والشافعية: "إخبار عن حق اثبت على املخرب"

واحلنابلة: "إوهار مكلف ئتار ما عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة من أخرس أو على موكله، أو موليه، أو 
  .(3)موروثه مبا ميكن صدقه"

  أبي وسيلة يعرب  ا عن صدق إقراره. للمقر لهوبذلك ميكن تعريف ا قرار أبنه: إثبات املقر حق 

 :(319)مسألة رقم: 

 أقر يف مرض موته أبن فالانً وارثه، ومل يبن اجلهة، ومات قبل البيان، هل يرث منه؟

أجاب: ال يرث  ذا ا قرار؛ ألنه جمهول، ال يدرى أنه وارث يف اجلملة، أم وارث يف احلال، 
 قيل  ،(4)قال العبادييستحق مجيع الرتكة أو بعضها، وكذلك وإن كان ممن يرث يف احلال، ال يدري أنه 

للقاضي ا مام رمحه هللا أليس قال الشافعي رضي هللا عنه: لو قال: لفالن علي ألف درهم، وهو وارثه، 
 جهة وراثته؟لزمه، تسليمه إليه، وإن مل يبن 

؛ ألنه أمن من مطالبة أجاب: الشافعي قصد  ذه املس لة وجوب الدفع على املقر إر املقر له
املورث املقر له، خبالف ما لو قال: علي ألف درهم لفالن، وهذا وكيله، ال يلزمه الدفع إليه؛ ألنه ال 

 .أيمن جحود املقر له وكالته

ومل يكن بقصد الشافعي رضي هللا عنه  ذه املس لة أن يقر أبن هذا وارثه مطلقاً، وصورة املس لة: 
 .(5)ناً واهر النسب من املقر لهأن يكون ذلك الوارث معي

                                                           
 . 2/246، د.ط، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواينالنفراوي،  ( 1)

 .3/268، 1، طمغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاجاخلطيب الشربيين،  ( 2)

 . 6/452، د.ط، كشاف القناعالبهوب،  ( 3)

ي األزهري، شهاب الدين: فاضل من أهل مصر، له مؤلفات عديدة منها أمحد بن قاسم الصباغ العبادي، مث املصري الشافع ( 4)
 .1/198، 15، طاألعالمهت. انظر: الزركلي، 992شرح الورقات  مام احلرمن، وتويف عام 

 . 234، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 5)
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 :(320)مسألة رقم 

 كتب على قرطاس أن لفالن علي ألف هل يصري مقراً؟

أجاب: الظاهر أنه ال يصري مقراً؛ ألن طريق األقارير القول، فال يثبت ابلفعل، وكذلك ا شهاد 
 عنه يف الطالق: عليه ال يص  إال ابلتلفظ. وميكن أن يقال: يصري مقراً، فما ذكر الشافعي رضي هللا

 . (1)لو كتب بطالق زوجته ونوى، يقع، وأن الطالق يعتمد اللفظ، وهذا بعيد
   كتاب الشفعة

 فعة يف اللغة: الش
والشفيع  ،والشفعة يف الدار واألرض ،فشفعه من ابب قطع يقال: كان وتراً  ،الشفع ضد الوتر

واستشفعه إر فالن س له أن ، هاوالشافع الشاة اليت معها ولد ،صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة
   .(2)وتشفع إليه يف فالن فشفعه فيه تشفيعاً  ،يشفع له إليه

 يف االصطالح: الشفعة 
 اختلف الفقهاء يف تعريف الشفعة من الناحية الشرعية على عدة أقوال: 

شرب والطريق الشفعة واجبة للخليط يف نفس املبيع مث للخليط يف حق املبيع كال: "أبهنا حنافاألفعرفها 
 .(3) "مث لل ار

 .(4)"استحقاق شريك اخذ ما عاوض بة شريكة من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة": أبهنا املالكيةو 
حبق بلك قهري يثبت للشريك القدمي على الشريك احلادث بسبب الشركة ابلبدل "الشافعية: عرفها و 

 .(5)"الذي بلك به لدفع الضرر
 .(6) "حقاق انتزاع ا نسان صحة شريكه من مشرتيها مثل مثنهااست" :عرفوهاف احلنابلةأما 

 يثبت للشريك القدمي على الشريك اجلديد بعوض. عقار وميكن تعريف الشفعة: أبهنا حق انتقال ملكية
                                                           

 . 235، ص1ط، فتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)

 . 166، ص5، مادة: شفع، طصحاحخمتار الالرازي، انظر:  ( 2)

 . 4/308، د.ط، اهلداية يف شرح بداية املبتدياملرغيناين،  ( 3)

 . 3/629، د.ط، بلغة السالك ألقرب املسالكالصاوي،  ( 4)

 . 11/3، 1، طكفاية النبيه يف شرح التنبيهابن الرفعة،  ( 5)

 . 235، ص1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحدابن قدامه،  ( 6)
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 : (370) رقممسألة 
 املشفوع؟ يف تصرف ذاإ املشرتي

ة، إال ينقضه له عابلشف (2)الشقص إر أخذ الشفيع يوصل ال تصرف كل:  (1)سريج ابن قال
وكل تصرف يتوصل إر أخذه بغري نقضه فهو ابخليار مثل البيع، إن شاء أخذ  كالوقف واهلبة،نقضه،  

 من البائع الثاين، وإن شاء أخذ حبكم األول، وينقض الثاين. 
وقال أبو إسحاق رمحه هللا: ليس للشفيع نقض تصرفات املشرتي حبال، مث نظر: إن كان ذلك 

 يثبت الشفعة فيه، فقد بطلت شفعته، كالوقف واهلبة، وإن كان ذلك التصرف مما ثبت التصرف مما ال
 الشفعة فيه، كالبيع، أيخذ ابلبيع الثاين، وليس له نقضه حبال.

خالف والبن سريج وجه آخر: إن تصرفات املشرتي يف الشقص املشفوع، ال تنفذ حبال، وهذا 
 .  (3)يع نقض بنائه وغراسه جماانً س للشفيل كتابه ئتصر يف الفقه:  ما قال يف

   كتاب اهلبة
 اهلبة يف اللغة: 

الواو واهلاء والباء: كلمات ال ينقاس بعضها على بعض. تقول: وهبت الشيء أهبه هبة وموهبا. " :وهب
   .(4)"، واجلمع مواهب، ويقال أوهب إيل من املال كذاواهتبت اهلبة: قبلتها

 يف االصطالح: اهلبة 
 . (5)"بليك عن بال شرط عوض" اف:عرفها األحن

 .(6)"بليك متمول بغرض عوض إنشائي"وعرفها املالكية: 

                                                           
ولد: ، شيخ ا سالم، فقيه العراقن، أبو العباس، أمحد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي، صاحب املصنفات ( 1)

وحدث عنه: أبو القاسم الطرباين، وأبو  .سنة بضع وأربعن ومائتن، ومسع يف احلداثة، وحلق أصحاب سفيان بن عيينة، ووكيع
 . 14/201، 3، ط، سري أعالم النبالءانظر: الذهيب، بن الغطريف اجلرجاين، وغريهم الوليد حسان بن امد الفقيه، وأبو أمحد

  . 5/33، د.ط، كتاب العنيالفراهيدي، ، طائفة من الشيء، تقول: أعطيته َشْقصاً من مالهالشقص:  ( 2)

 . 255ص ،1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 3)

 ، مادة وهب.6/147 ،، د.طمعجم مقاييس اللغةالقزويين،  ( 4)

 . 9/19 ،، د.طفتح القديرابن اهلمام،  ( 5)

 . 6/49، 3، طمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلاحلطاب الرعيين،  ( 6)
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 .(1)"التمليك بال عوض هبة"وعرفها الشافعية: 
 .(2)"عوضبغري  يف احلياةبليك "وعرفها احلنابلة: 

راً للموهوب له وميكن تعريف اهلبة بناء على ما سبق: بليك الواهب يف حال حياته ماالً منقوالً أو عقا
 وحده دون عوض.

 :(445)مسألة رقم 
 هدااي؟إليه  الناس ف هدى ولده خنت رجل

فإن تلك اهلدااي ملك للولد، وعلى األب قبوهلا لولده، فإن مل يقبل أمث، وأخذه اهلدية قبول 
النظر، وال ينظر لولده، وكذا القيم يقبل اهلدية للصغري، فإن مل يقبل الوصية واهلدية له: أمث وانعزل، لرتكه 

فيه إر تقرب الناس إر األب، كمن يضيف صبيًا تقراًب إر أبيه، فما أكله الصيب يكون ملكًا له ال 
رمحه هللا: أنه يكون ملكاً لةب؛ ألن الناس يقصدون  أيب إسحاق الشريازيلةب، وحكي عن الشيخ 
 . (3)به التقرب إر األب وبليكه

  كتاب الفرائض
 لغة:ائض يف الالفر 

، مجع فريضة، وهو البعري امل خوذ يف الزكاة، مسي فريضة ألنه فرض واجب على رب املال"الفرائض: 
، يقال: ما أعطاين فرضًا وال قرضاً، والفرض: العطية املرسومة، وقيل: ما أعطيته بغري والفرض: اهلبة

توجبه على إنسان والفرض: مصدر كل شيء تفرضه ف .والفرض: جند يفرتضون، واجلمع الفروضقرض، 
  .(4)"بقدر معلوم، واالسم الفريضة

 الفرائض يف االصطالح:
 علم الفرائض اصطالحاً بعدة تعريفات منها: رف عُ 

 .(5)"علم أبصول من فقه وحساب تعرف حق كل من الرتكةاألحناف قالوا هي: "

                                                           
 . 5/405، ط. أخرية، هناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملي،  ( 1)

 . 6/41 ،، د.طاملغينابن قدامه،  ( 2)

 . 297، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 3)

 .7/203، 3، مادة: فرض، طلسان العربابن منظور،  ( 4)

 . 1/761، 1، طالدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحاراحلصفكي،  ( 5)
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 .(1)"علم يعرف به من يرث ومن ال يرث ومقدار ما لكل وارث" :واملالكية
 .  (2)"عية: "علم يعرف به كيفية توزيع الرتكة على مستحقيهاوالشاف

 .  (3)واحلنابلة: "العلم بقسمة املواريث"
 وميكن تعريف الفرائض أبنه: علم ميكن من خالله أنصبه الوراثن ومستحقي املرياث من عدمه.

 : (450) مسألة رقم
  من ذوي األرحام خلف بنت بنت وبنيت أخ ألب وأم.

ف لبنت البنت، والنصف لبنيت األخ، ،رجيًا على قول ابن : النص(4)الفورايناسم أبو الققال 
  سريج فإنه ينزل كل شخص منزلة املدر به. 

: كل املرياث لبنت البنت، ومل أقلد فيه احلنفية، ولكن ملعىن ئيل: وهو أن التوريث ابلرحم قالو 
ن املرياث لالبن، وإمنا اعترب التوريث ابلعصوبة؛ لو مات عن ابن وأخ فإ ، مث(5)ابلعصوبةيعترب ابلتوريث 

ألن التوريث ابلرحم توريث ابلتعصيب، ولو خلف أبين عمه، أحدمها ألب وأم واآلخر ألب، وابن خالة 
   .(6)ألم، فالثلثان ألبين العمة اليت ألب وأم، والثلث البن اخلالة

   الوصااي كتاب
 الوصية يف اللغة: 
أصل يدل على وصل شيء بشيء، ووصيت الشيء  واحلرف املعتللصاد الواو واالوصية لغة: "

  .(7)"وصلته

                                                           
 . 4/456، د.ط، حاشية الدسوقي على الشرح الكبريابن عرفه،  ( 1)

 . 166، ص1، طالتعريفاتاجلرجاين،  ( 2)

 . 4/426، 1، طصر اخلرقيشرح الزركشي على خمتالزركشي،  ( 3)

، عبد الرمحن بن امد بن أمحد بن امد بن فوران بضم الفاء الفوراين أبو القاسم املروزي أحد األعيان من أصحاب القفال ( 4)
املصنفات الكثرية يف املذهب  قال الذهيب له ،وكان مقدم الشافعية مبرو انتهى صنف ا ابنة يف جملدين والعمد دون ا ابنة

والفوراين ثقة جليل القدر ، وقال أيضاً: صول واجلدل وامللل والنحل وطبق األرض ابلتالمذة وله وجوه جيدة يف املذهبواأل
، تويف سنة واسع الباع يف دراية املذهب وعمده اشوة من النصوص ملخصة والنهاية اشوة من ا ابنة بلفظها من غري عزو

 .1/249، 1، طعيةطبقات الشافهت، انظر: ابن قاضي شهبة، 461

 . 1/115، 8، طالقاموس احمليطالفريوز آابدي، وهم الذين يرثون الرجل عن كاللة  من غري والد وال ولد،  ( 5)

 . 300، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 6)

 .6/116، مادة وصى، د.ط، مقاييس اللغةالقزويين،  ( 7)
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 يف االصطالح:الوصية 
 عرف الفقهاء الوصية من الناحية االصطالحية بعدة تعريفات، وهي كالتايل: 

 . (1)عرفها األحناف: "بليك مضاف إر ما بعد املوت عيناً كان أو ديناً"
   .(2)"ا يف ثلث عاقده يلزم مبوته أو نيابة عنه بعدهعقد يوجب حقوعرفها املالكية: "
تربع حبق مضاف ولو تقديرا ملا بعد املوت، وليس التربع بتدبري وال تعليق عتق وإن " وعرفها الشافعية:

 .(3)"التحقا  ا حكما كالتربع املن ز يف مرض املوت، أو امللحق به
  . (4)"أو التربع ابملال بعدهاألمر ابلتصرف بعد املوت وكذلك عرفها احلنابلة: "
 عقد يلزم عاقده ابنتقال ثلث ما ميلكه إر غريه بعد موته. وميكن تعريف الوصية: 

 : (451)مسألة رقم 
أوصى لواحد بثلث ماله، وآلخر بعشرة داننري، وثلث ماله: مئة دينار، كم خيلص للموصى له 

 من مجيع الثلث؟
الباقية بينهما نصفان، كما لو أوصى  نسان بعبد له، أجاب: خيلص له تسعون ديناراً والعشرة 

وآلخر بنصف ذلك العبد، وقيمة العبد ثلث ماله، خيلص للموصى له ابلكل نصف العبد، والباقي 
 بينهما نصفان، فيكون للموصى له ابلنصف ربع العبد.

لث بينهما أثالاثً، ف ما إذا أوصى لواحد مبئة، وآلخر خبمسن، وثلث ماله: ثالثون ديناراً جيعل الث
فثلثاه للموصى له ابملئة، وثلثه للموصى له ابخلمسن، وكذا لو أوصى لواحد بربع ماله، وآلخر بثلث 

 . (5) ماله، وآلخر بنصف ماله، وأجاز الوارث يقسم بينهما على ثالثة عشر سهماً 
  

                                                           
 .1/732، 1، طوجامع البحار الدر املختار شرح تنوير األبصاراحلصفكي،  ( 1)

 .1/732، د.ط، الفواكه الدواين على رسالة ابن زيد القريواينالنفراوي،  ( 2)

 .4/66، 1، طمغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاجاخلطيب الشربيين،  ( 3)

 .1/468، د.ط، الروض املربع شرح زاد املستنقعالبهوب،  ( 4)

 . 301، ص1، طي حسنيفتاوى القاضانظر: املروزي،  ( 5)
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  كتاب النذور
 النذر يف اللغة:

والنذير املنذر  يكون إال يف التخويف، واالسم النذر بضمتن،ا نذار ا بالغ وال النذر يف اللغة هو: "
وقد نذر هلل كذا من ابب ضرب ونصر. ويقال: نذر على نفسه  ،النذور ،والنذر واحد ،وا نذار أيضا

 .(1)"ونذر القوم ابلعدو علموا ،وتناذر القوم كذا خوف بعضهم بعضا ،ونذر ماله نذراً  نذراً 
 يف االصطالح:النذر 
 علماء النذر بعدة تعريفات منها: عرف ال

 . (2): "قربة مشروعة"إبنه عرفه األحناف
 . (3)"التزام مكلف أتهل للعبادة ولو يف غضب على املعروفوعرفه املالكية: "

 . (4)"التزام قربة غري الزمة أبصل الشرع: "الشافعيةوعرفه 
 .(5)اال بكل قول يدل عليه"إلزام مكلف ئتاٍر نفسه هلل تعار شيئا غري ": عرفه احلنابلةو 

  كل أمر غري اال يُلزم الشخص به نفسه قربة هلل عز وجل.وميكن تعريف النذر أبنه:  
 :(709) مسألة رقم
: إن عاش يل ولد، فلله علي أن أعتق رقبة، فولد فقال ،نذر لو ،ولد له يعيش ال الذي ةاملعال 

 نذر؟له ولد، كم يشرتط أن يعيش ذلك الولد ح  يلزمه ال
أجاب: يشرتط أن يعيش هذا الولد زايدة على من عاش من أوالده أكثر. مثل إن عاش له ولد 
سنة، وعاش له آخر سنتن، يشرتط أن يعيش هذا زايدة على سنتن، ح  جيب العتق، وإن قلت تلك 

ش له ولد، الزايدة. وقال الشيخ العبادي رمحه هللا: إذا ولد له ولد حي، جيب العتق؛ ألنه نذر: إن عا
 . (6)وقد عاش

                                                           
 . 308، ص5، مادة: نذر، طخمتار الصحاحالرازي،  ( 1)

 . 4/76، د.ط، االختيار لتعليل املختارالبلدحي،  ( 2)

 . 1/291، 1، طالشامل يف فقه اإلمام مالكأبو البقاء الدمريي،  ( 3)

 . 10/95، 1، طالنجم الوهاب يف شرح املنهاجالدمريي،  ( 4)

 . 701، د.ط، صض املربع شرح زاد املستنقعالرو البهوب،  ( 5)

، هذه املس لة عن القاضي، ونقل 7/498، ولقد ذكر النووي يف اجملموع ، 410، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 6)
 كذلك جواب العبادي، وصح  النووي جواب القاضي حسن.
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  كتاب الغصب
 الغصب يف اللغة: 
  .(1)"أخذ الشيء ولًما، مااًل كان أو غريه" :يف اللغةالغصب 

 يف االصطالح:الغصب 
 ، منها: متعدده تعريفاتبورد تعريف الغصب اصطالحاً من قبل الفقهاء 

اجملاهرة واملغالبة بفعل يف  عرفه األحناف أبنه: "هو إزالة يد املالك عن ماله املتقوم على سبيل
 .  (2)املال"

 . (3)"قهراً تعدايً بال حرابة: "أخذ مال هوواملالكية فقالوا 
 .  (4)وعرفه الشافعية: "إثبات اليد على مال الغري بغري إذنه"

 . (5)"مال غريه بغري حق احلنابلة: "االستيالء علىوعرفه 
  ون وجه حق. وميكن تعريف الغصب: حيازة مال الغري ابلقوة د

 (:356مسألة رقم: )
 ؟سارق دخل دار إنسان، فلم ميكنه اخلروج زماانً، وبقي فيها ئتفياً 

ال جيب أجرة املثل؛ ألنه مل يستولي عليها إبزالة يد املالك فيها، خبالف الغصب؛ ألن حقيقة 
كيناً أو نقله من الغصب االستيالء على ملك الغري ولماً إبزالة يد املالك عنه، وعلى هذا لو رفع س

بن يدي رجل لينظر إليه، مل يضمن، ألنه مل أيخذ أخذ مست ثر به، وكذلك لو جاز أرض إنسان 
 . (6)وخرج منها، مل يضمن

  

                                                           
 . 162، مادة: غصب، ص1، طالتعريفاتاجلرجاين،  ( 1)

 .  7/143، 2، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين ( 2)

 .  3/442، د.ط، حاشية الدسوقي على الشرح الكبريابن عرفه،  ( 3)

 .4/291، 1، طالوسيط يف املذهبالغزايل،  ( 4)

 .  5/177، د.ط، املغينابن قدامه،  ( 5)

 . 250، ط، صفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 6)
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 (: 358مسألة )
 وغزل ونسج وقصر؟ (2)وندف (1)فحلجغصب قطناً 

له إن زادت، عليه رد الثوب إر املالك، وإن تلف يف يده، عليه قيمته مقصوراً؛ ألنه عن ما
   .(3)وجيب يف املقصور رد أكثر قيمته

  كتاب اجلراح
 اجلرح يف اللغة: 

  .(4)جروح وجراحومجعه، اجلرح: االسم من اجلرح، 
 اجلرح يف االصطالح: 

 تناول الفقهاء تعريف اجلرح من خالل حديثهم عن الدايت أو اجلناايت والدماء والقصاص. 
الشرعية دار حول فكرة اجلناية على ما دون النفس، من  أن تعريفهم لل رح من الناحيةحيث 

كل أذى يقع على جسم ا نسان من غريه، سواء كان يف صورة جرح أو كسرًا أو قطعاً، أو ذهاب 
 .(5)منفعة كبرياً كان أو صغرياً دون أن يرتتب على ذلك إهناء حياته

 ديداً ومن هذه التعريفات: عرفوا اجلراح بشكل أكثر حتإر ذلك جند أن املالكية قد إضافة 
متعلق اجلناية غري النفس إن أابنت بعض اجلسم فقطع، وإال فإن أزالت اتصال قال ابن عرفه: "

 . (6)"عظم مل ينب فكسر وإال فإن أثرت يف اجلسم ف رح، وإال فإتالف منفعة
 . (7)"وهذه اجلناية إما جرح وإما إابنة، وإما إبطال منفعةقال العبدري: "

  
                                                           

 . 1/184، 8، طالقاموس احمليطالفريوز آابدي، ، ج، وهو حالج، والقطن: حليج والوجحلج القطن حيلج وحيل ( 1)

 . 1/855، 8، املرجع السابق، طابملندف واملندفة، أي: خشبته اليت يطرق  ا الوتر لريق القطن ندف القطن يندفه: ضربه ( 2)

 . 251، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 3)

 . مادة: جرح.1/502، د.ط، منت اللغةمعجم رضا، انظر:  ( 4)

 .  1/421، د.ط، التشريع اجلنائيعودة، انظر:  ( 5)

 .  2/634، 1، طالبهجة يف شرح التحفةالتسويل،  ( 6)

 .8/335، 1، طالتاج واإلكليل ملختصر خليلالعبدري،  ( 7)
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 (:647لة )مسأ
 احلريب إذا قتل مسلماً، أو أتلف ماالً ملسلم مث عقد عقد الذمة؟

رمحه هللا يف املنثور: أنه يؤاخذ به، ويعقد  ذكر املزينال يسقط الضمان، قال الشيخ العبادي: 
الذمة ال يسقط الضمان، ولو أسلم احلريب يسقط عنه الضمان لقوله صلى هللا عليه وسلم: ا سالم 

  .(1)بلهما ق يهدم
  :(648) رقم مساله

 : اقتل نفسك، فقتل. هل جيب على اآلمر القيمة؟  للغري جمنون لعبد قال رجل
أن تلزمه القيمة، كما لو قال له: اقتل فالانً فقتله، نص الشافعي رضي هللا عنه  وجب :جابأ

 .   (2)على: أنه جيب على اآلمر القود والضمان
   كتاب الدعاوى والبينات

 يف اللغة: الدعوى
)دعو( الدال والعن واحلرف املعتل أصل واحد، وهو أن بيل الشيء إليك بصوت وكالم يكون منك. 

قال اخلليل: االدعاء أن تدعي حقا لك أو لغريك. تقول ادعى حقا، أو ، تقول: دعوت أدعو دعاء
 .(3)ابطال

 يف االصطالح: الدعوى 
غريه، سواء كان هذا الشيء عيناً، أو منفعة، هي إضافة ا نسان لنفسه شيئاً على الدعوى: "
 .(4)"أو حقاً، أو ديناً 
 البينة يف اللغة: 
 . (5)"الداللة الواضحة عقلية كانت أو اسوسة" البينة:

                                                           
ميان، ابب: كون ا سالم يهدم ما ، كتاب ا صحيحه. أخرجه مسلم، يف 384، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)

 .121. رقم: 1/12قبله..، 

 . 385، ص1ط، املرجع نفسهاملروزي،  ( 2)

 . 2/279، مادة: دعو د.ط، معجم مقاييس اللغةانظر: القزويين،  ( 3)

 . 15/382، 1ط، الشرح املمتع على زاد املستنقعابن عثيمن،  ( 4)

 157، ص1، طاملفرداتالراغب األصفهاين،  ( 5)
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 يف االصطالح:البينة 
الشهود بينة  -عليه الصالة والسالم  -اسم لكل ما يبن احلق ويظهره، ومسى النيب : "هي البينة
  . (1)"بقوهلم وارتفاع ا شكال بشهادهتملوقوع البيان 

 (: 739مسألة )
رجل ادعى على آخر عشرة داننري، فقال املدعى عليه: ال يلزمين تسليم هذا املال اليوم إليك، 

 هل جيعله مقراً  ذا املال ) ذا القول(؟
 .(2)أجاب: ال جيعله مقراً؛ ألن ا قرار ال يثبت ابملفهوم، إمنا يثبت ابلصحي 

 (:741لة )مسأ
إذا عرض اليمن على املدعى عليه، فنكل، مث قال: أان أحلف إن كان قد حكم عليه احلاكم 

 ابلنكول، أو أقبل على املدعي؟
ليس له ذلك؛ ألن حقه قد بطل، وإن كان قبله، فله أن حيلف، وإن كان قد عرض عليه اليمن 

 بل عليه املدعي؟ ثالاثً، ف ىب أن حيلف، وإن مل حيكم عليه ابلنكول، ومل يق
قلت: يف هذه الصورة له أن حيلف، وعليه دل النص يف املختصر يف ابب االمتناع عن اليمن، 
فإذا حكم بنكوله، مل يكن له أن حيلف إال بعد رضى املدعي، فإن رضي املدعي يعرض اليمن على 

حيلف؛ ألنه رضي املدعى عليه، فإن حلف فذاك، وإن مل حيلف، فقد بطل حق املدعي، وليس له أن 
 .   (3)إببطال حقه حيث رضي بيمن املدعى عليه

   القسامةكتاب 
 القسامة يف اللغة: 

القسامة: ، و القسامة اجلماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون، ومين القسامة منسوبة إليهم
   .(4)اسم من ا قسام، وضع موضع املصدر، مث يقال للذين يقسمون قسامة

                                                           
 .1/240، 1، طتبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكامابن فرحون،  ( 1)

 . 423، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 2)

 . 424،  ص1، طاملرجع نفسهاملروزي،  ( 3)

 . 12/481،  3، طلسان العربانظر: ابن منظور،  ( 4)
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 طالح:يف االصالقسامة 
 عرف الفقهاء القسامة من الناحية االصطالحية، كاآلب: 

بسبب ئصوص وعدد ئصوص، وعلى  -تبارك وتعار  -اليمن ابهلل : "هي فاحلنفية قالوا
شخص ئصوص، وهو املدعى عليه على وجه ئصوص، وهو أن يقول مخسون من أهل احمللة إذا وجد 

  .(1)"ه قاتال، فإذا حلفوا يغرمون الديةقتيل فيها: ابهلل ما قتلناه وال علمنا ل
يف املس د األعظم بعد الصالة عند اجتماع الناس  أن حيلف أولياء الدم مخسن مييناً " واملالكية:

 . (2)"أن هذا قتله
اسم لةميان اليت تقسم على أولياء الدم، م خوذة من القسم، وهو اليمن، وقيل " والشافعية:

 . (3)"اسم لةولياء
 . (4)"األميان املكررة يف دعوة القتل" ابلة:واحلن

  .حيلف به أولياء الدم بسبب وعدد معلوماليت  األميانوميكن تعريف القسامة: 
 (:658مسألة رقم )

ادعى على رجل: أبنك قتلت أيب عمداً، فقال املدعى عليه: ال، بل قتلته خط ، فاملدعي أقام 
 اً، هل تقبل شهادهتما؟شاهدين من عواقل املدعى عليه أنه قتله عمد

إذ )العاقلة  .(5)العاقلةأجاب: تقبل بال خالف؛ ألهنما مل جيرا إر أنفسهما نفعاً؛ ألن الدية مل جتب على 
: )ال حتمل العاقلة عمداً وال ال حتمل صلحًا وال عمداً وال اعرتافاً( كذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم

   (7). (6) عبداً وال صلحاً وال اعرتافاً(

                                                           
 . 7/286،  2، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  ( 1)

 . 228، د.ط، ص القوانني الفقهيةابن جزي،  ( 2)

 . 5/378،  1، طمغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاجاخلطيب الشربيين،  ( 3)

 . 8/487، د.ط، املغينابن قدامه،  ( 4)

من قلة، وأصلها اسم، فاعلة العاقلة: هي العصبة واألقارب من قبل األب الذين يعطون دية قتيل اخلط ، وهي صفة مجاعة عا  ( 5)
 .3/278، د.ط، النهاية يف غريب احلديث واألثر. ابن األثري، العقل، وهي من الصفات الغالبة

، 16359، حديث رقم: 8/181، 3، كتاب الدايت، ابب: ال حتمل العاقلة عمداً...، طالسنن الكربىأخرجه البيهقي،  ( 6)
 .2304برقم:  ،7/366قال األلباين سنده حسن يف ا رواء 

 . 389-388،  ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 7)
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 :مذهبه فيه خالف فيما مسلكه: الثاين املطلب
هنا يربز من خالل املسائل واألقضية اليت عرضت على القاضي حسن مدى اجتهاده وبراعته وسعة 
علمه من خالل خروجه يف فتاواه على ما استقر عليه مذهبه يف األقضية اليت عرضت عليه، وموافقته 

مما يؤكد غزارة علمه وشخصيته الفقهية املميزة اليت وصلت لدرجة  آلراء فقهاء ئالفن له يف املذهب،
 االجتهاد املطلق، وهو ما يتض  من خالل املسائل التالية: 

 الصالةكتاب 
 :(45)مسألة رقم: 

هل  ،ول حيت قام واعتدلالتشهد األا مام فرتك  ،مامخلف ا ذات أربع  ةرجل يصلي صال
 موم متابعته؟ للم

مث  ،متابعته ورذا تركه فاألإوكذا يف القنوت  ،سخرج نفسه ال أبأيتابعه ولو  أجاب: األور أن
 .   (1)؛ ألن سهو ا مام حلقه ابلقيامو مل يس دأمام س د ا  ،خر صالتهآب بس ود السهو يف أي
 :(47)مسألة رقم  

صالته إذا صالة رابعية؟ ليس للم موم متابعته، فإن فعل بطلت  إذا جلس ا مام يف الثالثة يف
 كان عاملاً، بل خيرج عن متابعته، وهل يلزمه س ود السهو؟

إن خرج عن متابعته قبل أن يبتدئ ا مام ابلتشهد، ومل يزد جلوسه على جلسة االسرتاحة  :نظر
جلسة االسرتاحة س د؛ ألن  ال س ود عليه. وإن كان بعد ما ابتدأ ابلتشهد، أو زاد جلوسه على قدر

 . (2)سهو ا مام حلقه
 : (65)مسألة رقم 
   ة أكثر من أربع بتسليمة واحدة؟النافل صلى رجل

 جيوز، فلو كان جيلس بن كل ركعتن؟ 

                                                           
 .71، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)
 .72، ص1ط، املرجع نفسهاملروزي،  ( 2)
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إر اخلامسة، وال جيوز  القيام بعد صالته وتبطل ،صالته ص ت ال نهأ املذهب عنه هللا رضي قال
 أن يزيد تشهد النفل على تشهد الفرض، وهو اثنان.  

ه جيوز أن جيلس عقيب كل ركعتن، وإن مل يسلم خبالف الفرض؛ ألنه قلت: والقياس عندي أن
اليزيد على أربع ركعات، فلم جتز الزايدة على تشهدين، والنفل ملا جاز أن يزيد على ركعتن، جاز أن 

 . (1)يزيد يف التشهد
 (:92مسألة رقم )

لصالة عنه، أن من صلى ومل يقرأ الفاحتة مل يسقط فرض ا :ابلطالق حلف فعياش عن سئل
  وحنفي حلف بطالق زوجته، أن من صلى ومل يقرأ الفاحتة أنه يسقط الفرض عنه.

 بطالق حلفافتصد ومل يتوض ، وصلى، مث  فعياشأجاب يقول يف هذه املس لة: ما يقولون يف 
أن الفرض قد سقط عنه، كل ما يقولون هناك حنن نقول يف هذه املس لة، وإال فاالعتقاد أن  زوجته
 .   (2)بوقوع الطالق على زوجة احلنفيحيكم 

   (:102مسألة رقم ) 
 احلنفي إذا صلى الوتر خلف الشافعي ما حكمه؟

ثالاثً؛ ألن عنده الوتر واجب، وعند إمامه  فعياالشأجاب: مل تص  صالة احلنفي، وإن صلى 
ى الوتر خلف احلنفي نفل، وعنده اختالف نية ا مام وامل موم بنع صحة االقتداء، ف ما الشافعي إذا صل

فال تص  أيضاً؛ ألنه يصليه كاملغرب، وإذا قعد ا مام للتشهد األول واتبعه امل موم تبطل صالته إال أن 
ال يتابعه يف التشهد األول، وخيرج نفسه عن صالته، في وز، ألن عندان ا يتار ابلثالث جائز، وهللا 

   .(3)أعلم
  :(118)  رقممسألة 

ال حيسن الفاحتة، ويلحن فيها، حبيث ال تص  صالته على أصل  عيفاشحنفي صلى خلفه 
 الشافعي، وتص  على أصل أيب حنيفة؛ ألنه حيسن تالوة ثالث آايت منها، هل تص  صالة امل موم؟ 

 .  (4)أجاب: تص ؛ ألن عنده أن صالة إمامه صحيحة
  

                                                           
 .83، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)
 .103، ص1ط، نفسهاملرجع املروزي،  ( 2)
 .110، ص1ط، املرجع نفسهاملروزي،  ( 3)
 .121، ص1، طاملرجع نفسهاملروزي،  ( 4)
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   كتاب اإلجارات
 يف اللغة: اإلجارة 
ُر، وهوا ما أعطيت من أجر يف عمل، واألجر: الثواب الذي يكون من هللا   جارة من َأَجر أيجي

عز وجل للعبد على العمل الصاحل، واجلمع أجور، وأْجر املرأة مهرها، واملعروف يف تفسري اأُلْجرة هو 
 . (1)ما يعطى األجري يف مقابلة العمل

 يف االصطالح: اإلجارة 
 الفهم يف تعريفها من حيث اللفظ: اتفق الفقهاء يف معىن ا جارة شرعا، وإن كان اخت

  .(2)"عقد على املنافع بعوضعرفها احلنفية أبهنا: "ف
 . (3)وعرفها املالكية: "بليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض"

 .  (4)"وا ابحة بعوض معلوم لدالشافعية: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبوعرفها 
منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عن معلومة عقد على  احلنابلة: "وعرفها 

 .(5)"أو موصوفة يف الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم
 وميكن تعريف ا جارة إبهنا: كل عقد يتضمن منفعة مباحة يرتتب عليها عوض معلوم.

 (:418مسألة رقم: )
حة مقصودة، وكذا لو غصب رجل قال رضي هللا عنه: جيوز استئ ار املسك للرائحة؛ ألن الرائ

مسكاً، مث رده إر املالك، جيب عليه أجرة مثل ما انتفع به. ولو است جر الببغاء لالستئناس بصوته، 
قال: فيه وجهان كالدراهم، وجيوز استئ ار اللنب لسد الباب مدة، واستئ ار اجلرين، وعندان جيوز 

قامة اجلماعة فيها مدة، كما جيوز لتعليم القرآن استئ ار املصحف لقراءة القرآن، واستئ ار الدار  
 .(6)فيها خالفاً أليب حنيفة، رمحه هللا حيث مل جيوز

                                                           
 .4/10، 3، طلسان العربابن منظور، انظر:  ( 1)
 .3/230، د.ط، اهلداية يف شرح بداية املبتدياملرغيناين،   (2)
 .4/2، د.ط، حاشية الدسوقي على الشرح الكبريابن عرفه،  ( 3)
 .11/202، 1، طكفاية النبية على شرح التنبيهابن الرفعة،   (4)
 .2/283، د.ط، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبلاحل اوي،  ( 5)
 .285، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 6)
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   كتاب الطالق
 الطالق يف اللغة: 

طلق الرجل امرأته تطليقا فهو مطلق فإن كثر تطليقه للنساء قيل مطليق ومطالق واالسم "الطالق لغة: 
لغة من ابب قرب فهي طالق بغري هاء قال األزهري  ويف، وطلقت هي تطلق من ابب قتل الطالق

 . (1)"وكلهم يقول طالق بغري هاء
 طالق يف االصطالح: ال

 تفاوت ألفاوهم: و اتفق الفقهاء على معىن الطالق يف الشرع، على اختالف مذاهبهم، 
    .(2)فعرفه األحناف:"رفع قيد النكاح بلفظ ئصوص"

 .(3) "تعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتن للحر ومرة لذي رقصفة حكمية ترفع حلية م" واملالكية:
 . (4)"حل عقد النكاح بلفظ الطالق وحنوهوالشافعية: "
 .(5)"حل قيد النكاح" واحلنابلة:

   التعريف الذي قال به الشافعية جلموعه وحتديده وداللته الواضحة.  ،تار ةالباحثو 
 :( 619) مسألة رقم  

 ،طالق بأفامر  قبلتك مهماألمه:  قال رجلتعار:  هللا رمحه ةحنيفيب أ ماما  مذهب علي
 موهتا؟ بعد فقلبها

امرأته، ولو قال لزوجته: مهما قبلتك فضرتك طالق، فقبلها بعد موهتا، مل تطلق، والفرق  لقتطُ 
وال شهوة بعد أن القبلة يف األم قبلة كرامة فاستوى فيها حالة احملياة واملمات، وقبلة الزوجة قبلة شهوة 

 .(6)املوت
                                                           

 .2/376، مادة: طلق، د.ط، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي،  ( 1)
 .3/226، 2، طرد احملتار على الدر املختارابن عابدين،  ( 2)
 .4/18، 3، طمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل احلطاب الرعيين، ( 3)
 .4/455، 1، طمغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاجاخلطيب الشربيين،  ( 4)
 .7/363، د.ط، املغينابن قدامه،  ( 5)
 .  4/18، 3، طاملرجع السابقاحلطاب الرعيين،  ( 6)
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  اجلراح  ابكت
 :(650) مسألة رقم  

 ؟قاتله القيمة ىعل وجيب ،هممحي عن يرث شخص
ال يتصور إال على أصل أيب حنيفة رمحه هللا وهو: أن يرمي سهماً إر عبد، فيعتقه مواله، مث 

ب على الرامي ميوت أب املعتق، مث يصيبه السهم وميوت منه يرث أابه؛ ألنه مات، وهو حر، وجي
 .    (1)القيمة؛ ألن عنده االعتبار حبالة الرمي

 كتاب الدعاوى والبينات
 (:746مسألة رقم )

أدعى على آخر عشرة داننري، فقال املدعى عليه: إن كنت تدعي من مثن ذلك املبيع، ح   
 أجيب، وإن كنت تدعي من جهة أخرى فال يلزمين، هل يسمع هذا اجلواب؟

 القفال رضي هللا عنه يقول: يسمع هذا اجلواب. أجاب: كان الشيخ
 قال: وعندي ال يسمع، وال يلزم املدعي أن يبدي جهة الدعوى بل له إطالق الدعوى. 

وعلى هذا، لو أدعى على إنسان عشرة، فقال املدعى عليه: سله إن كان يزعم أن يل به رهناً 
 عنده ح  أجيب؟ 

ه القاضي إن كان به رهناً، فإن أقر ابلرهن، فال قال الشيخ القفال: يسمع منه هذا، ويس ل
يكون ذلك إقراراً من جهة املدعى عليه ابملال، لكن القاضي يس له، فإن أقر ابملال فذاك، وإن مل يقر 

 . (2)حيلف، ويطالب املدعى برد الرهن
 

 

                                                           
 .427، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)
 .240، ص1ط، ملرجع نفسهاملروزي، ا ( 2)
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 :فيها تردد الذي املسائل يف مسلكه: الثالث املطلب
تهاد القاضي حسن يف بعض املسائل اليت عرضت عليه، وكيف ويربز يف هذا املطلب كيف كان اج

تعامل معها، حيث رأى يف بعض املسائل أهنا حتتمل وجهان يف الفتوى، وبعض املسائل اليت مل جيب 
وفضل إعادة النظر فيها والتفكر فيها  دوء وروية، مما يبن مدى طالقة هذا العامل الكبري  ؛عليها

 مجوده، وهو ما يتض  من خالل عرض املسائل التالية:واجتهاده، ومرونته وعدم 
 الصالة كتاب

 :(55) رقم ةلأمس
الس ود الثاين يف الركعة األور، وقرأ ساهيًا بسم هللا خري األمساء على أن  من سهأر  رفع رجل

 يتشهد، وون أنه ال تشهده. فقبل أن أيب بشيء من التشهد، تذكر وقام، هل عليه س ود السهو؟ 
املذهب أنه ال جيب؛ ألنه مل يقرأ شيئاً من التشهد، وحيتمل أنه جيب؛ ألنه أتى مبا هو  أجاب:
 سنة التشهد.   

ونظريه لو أتى يف الوضوء عند املضمضة ومل يستدم النية إر غسل الوجه، هل يص  وضوءه؟  
 . (1)وجهان؛ إن قلنا هناك: يص ، فههنا يس د، وإال فال

 (: 56مسألة رقم )
أن  ىونو  ،تذكر مث ،ساهياً إر الثالثة  قام مث ،ركعتن يصليأن  بنيه النفل صاله يف شرع رجل

 يتم أربعاً، هل عليه أن يعود إر القعود، مث يقوم؟  
أجاب: عليه أن يعود إر القعود مث يقوم. وهللا أعلم؛ ألن قيامه غري اسوب، كمن شرع يف 

 مث تذكر ونوى ا بام، عليه أن يعود إر القعود مث يقوم.الصالة بنية القصر فقام إر الثالثة ساهياً، 
قلت: يف املس لتن وجه آخر: أنه جيوز أن ميضي، وهو األص  عندي، فإن الشافعي رضي هللا 
عنه، نص على أنه لو أراد أن يس د فسقط على جبهته )وكان قصده الس ود ُحسب له، وإن سقط 

  . (2)كون س وداً، مث مل يوجب العودعلى جنبه( حتول، والسقوط على جنبه ال ي
 :(107) رقم مسألة

ُارم أخر صالة العشاء ليلة النحر إر آخر الوقت، حبيث مل يبق من الوقت إال قدر ركعتن، 
 ولو اشتغل ابلصالة فاته الوقوف، هل له أتخري الصالة أم ال؟ 

                                                           
 .77، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي، ( 1)
 .78، ص1، طنفسهاملرجع املروزي،  ( 2)
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ف ويقف بعرفة، ويصلي أجاب: إن علم أنه يدرك ركعة يف الوقت، فعليه أن خيرج إر املوق 
ركعة يف الوقت، والباقي خارج الوقت، ألن الظاهر أن املؤدي ركعة يف الوقت، كاملؤدي الكل يف الوقت، 

 وإن حتقق أنه ال يدرك قدر ركعة يف الوقت، فهل عليه أن يشتغل ابلصالة أم ال؟ 
عرفة، ويصلي ركعة أجاب: إن علم أنه يدرك ركعة يف الوقت، فعليه أن خيرج إر املوقف ويقف ب

يف الوقت، والباقي خارج الوقت؛ ألن الظاهر أن املؤدي ركعة يف الوقت، كاملؤدي الكل يف الوقت، وإن 
 حتقق أنه ال يدرك قدر ركعة يف الوقت، فهل عليه أن يشتغل ابلصالة أم ال؟ 

 أجاب: إنه حيتمل وجهن: 
ه أتدية ذلك يف العام القابل أحدمها: عليه أن يشتغل ابلصالة؛ ألن وقت احلج موسع علي

 ويكون أداء ال قضاًء، والصالة تصري قضاء. 
والثاين: يشتغل ابلوقوف؛ ألنه ميكنه قضاء الصالة يف احلال، وال ميكنه قضاء احلج إال يف العام  

وسعاً القابل، ورمبا حلقته املنية فيفوته احلج، وايضاً فإنه إذا تلبس اب حرام يضيق وقت احلج، وإمنا جيب م
 قبل التلبس اب حرام، وكان رضي هللا عنه مييل إر هذا الوجه.

قلت: واألول أص  يف القياس؛ ألن احلج واجب العمر، وهذا من هذه احليثية موسع، والصالة 
واجب الوقت، وقد تضيق الواجب بت خريه إر آخر الوقت فال يضيع املضيق ألجل املوسع، لكن تعليل 

 ضاً، فبعد شروعه يف ا حرام ميكن أن يقال إنه تضيق عليه ف صب  أمام واجبنالقول الثاين وجيه أي
مضيقن، فيؤدي ما يت خر قضاؤه وخيشى فواته ابملوت أو العمر على ما يقرب قضاؤه وال خيشى فواته، 

 . (1)وهللا أعلم
 (:109مسألة رقم )

ر الغروب إال قدر أداء رجل أخرج الظهر عن الوقت بغري عذر، وأخر العصر إر أن مل يبق إ
 أربع ركعات؟ 

قال الشيخ القفال رمحه هللا: هو ابخليار إن شاء صلى الظهر، وإن شاء صلى العصر؛ ألنه 
مخس ركعات، عليه أن يقدم الظهر  ردقعاص بت خري كل واحدة منهما، ولو بقي من وقت العصر 

قال رضي هللا عنه يف ، دم العصرعلى العصر بال خالف، ولو كان أتخري الظهر ابلعذر يف هذه فيق
املس لة األور: حيتمل أن يقال: يقدم العصر، ألن عصيانه يزداد بت خري العصر عن هذا الوقت؛ النه 

                                                           
 .114، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)
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يؤخره عن وقت األداء إر وقت القضاء، وإذا أخر الظهر أخره عن وقت القضاء، فكان حكمه 
 . (1)أخف

 الدفن  كتاب
 الدفن يف اللغة: 
 .   (2)املوارة، دفنه يدفنه: دفناً، وادفنه: فاندفن، وتدفن: فهو مدفون ودفن"الدفن: "السرت و 

 الدفن يف االصطالح: 
 عرف الفقهاء الدفن بتعريفات ئتلفة، منها: 

 . (3)"ا خفاء حتت أطباق الرتابالدفن هو: "
 .(4)"القربوضع امليت يف  " ولقد عرفه األحناف:

 . (5)الرتاب" مواراة امليت يف"وعرفه املالكية: 
وأكمله قرب على قامة رجل  حفرة توارى بدن امليت وحترسه من السباع وتكتم رائحته"وعرفه الشافعية: 

  .(6)"ربع
  .(7)"إفراد كل ميت بقرب" وعرفه احلنابلة:

  وميكن تعريف الدفن: وضع امليت يف حفرة وتغطيته ابلرتاب.
  :(156) رقممسألة 

 املسلمن؟ مقابر يف يدفن هل مسلم ولد بطنها ويفة نصراني ماتت
 وجه ليكون ؛يستدبر بل ةالقبل  ا يستقبل وال ،الولد ةحبرم املسلمن مقابر يف تدفن: أجاب

إر القبلة؛ ألن وجه الولد يف بطنها مما يلي وهرها، وقيل: ال يدفن يف مقابر املسلمن وال يف  الولد
 .  (8)مقابر الكفار

                                                           
 .116، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)
 .13/155، 3ط مادة: دفن، ،لسان العربابن منظور،  ( 2)
 .1/339، 1، طالتعريفاتن امد بن علي، علي ب ،اجلرجاين ( 3)
 .1/61، د.ط، املبسوط ،السرخسي ( 4)
 .1/478، د.ط، منح اجلليل شرح خمتصر خليل ،عليش ( 5)
 .2/388، 1ط، الوسيط يف املذهب ،الغزايل ( 6)
 .1/206، 2ط، النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر جملد الدين ابن تيمية ،ابن مفل  ( 7)
 .144، ص1ط،  املرجع السابقملروزي، ا ( 8)
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    االستسقاء ابب
 اء يف اللغة: االستسق

يقال سقى هللا  ،وهو استفعال من طلب السقيا: أي إنزال الغيث على البالد والعباد"ستسقاء: اال
  .(1)"واستسقيت فالان إذا طلبت منه أن يسقيك ،واالسم السقيا ابلضم ،عباده الغيث، وأسقاهم

 يف االصطالح:االستسقاء 
 عرف الفقهاء االستسقاء بتعريفات متعددة منها: 

  .(2)"طلب إنزال املطر بكيفية ئصوصة عند شدة احلاجة": األحنافقال 
 .(3)"سنة تفعل عند أتخري املطر واحلاجة إليه"وقال املالكية: 
 . (4)"طلب السقيا"وقال الشافعية: 

إذا أجدبت األرض واحتبس القطر خرجوا مع ا مام على الصفة اليت خرج عليها " احلنابلة:قال و 
 . (5)"لالستسقاء متبذالً متواضاً متخشعاً متضرعاً  -لى هللا عليه وسلمص –رسول هللا 

 :(157) رقممسألة 
 ؟ةالصال يلزمهيلزمه أن يستسقي، وهل  ؟يستسقي نأ نذر رجل 

إن مل و  ،لزمه مطاعاً إمامًا  كان  نإ :نظر ،ابلناس يستسقي نأ نذر ولو ،وجهن حيتمل :قال
خيطب ابلناس، ويذكر وهو من أهله لزمه، ولو نذر أن يستسقي  يكن مل ينعقد نذره، وكذلك لو نذر أن
 يف سنة اخلصب، هل ينعقد نذره؟ 

 .  (6)حيتمل وجهن
  

                                                           
 .2/381، مادة: سقى، د.ط، النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري،  ( 1)
 .2/184، 2، طرد احملتار على الدر املختارابن عابدين،  ( 2)
 .1/54، 1، طالتلقني يف الفقه املالكيالثعليب،  ( 3)
 .4/513، 1، طكفايه النبيه يف شرح التنبيهابن الرفعة،  ( 4)
 .1/98، د.ط، العدة شرح العمدة اء الدين املقدسي،  ( 5)
 .146، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 6)
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 كتاب الزكاة
 : (160) رقم مسألة

 اجتمع على رجل زكوات فمات، هل جيوز لإلمام صرفها إر ورثته الفقراء؟ 
 وز، وإال فال.  أجاب: إن كانوا ممن جيوز له صرفها إليهم يف حال حياته جي

وحيتمل أن يقال: إنه جيوز، وإن كانوا ممن تلزمه نفقتهم يف احلياة؛ ألن نفقتهم ساقطة : قال مث
عنه فال يتهم يف إسقاط النفقة عن نفسه، وليس بصحي ، بل املذهب: إنه ال جيوز لبقاء البعضية، ولو 

 .  (1)ام القفال رمحه هللا تعارصرف إر زوجته بعد موته جيوز؛ ألن يف احلياة جوزه الشيخ ا م
 كتاب الصوم

 : (174)مسألة رقم 
أصب  ومل ينو الصوم، فتمضمض ومل يبالغ، فسبق املاء إر جوفه، مث نوى صوم التطوع  رجل

أن الصائم إذا بضمض ومل يبالغ فسبق املاء إر جوفه هل يبطل  على يبىن هذا :قالهل يص  أم ال؟  
: إن قلنا: ص  صومه مث ص  ههنا صومه وإال فال، واألص  صحة الصوم يف وفيه قوالن صومه أم ال؟ 

 .   (2)املوضعن
 : (175) مسألة رقم
 ؟ حكمه ما ،مريض وأ ابوس وهو فقدم فالن فيه يقدم يوم يعتكفأن  نذر رجل
إن كان حبسه بظلم حكمه حكم ما لو قال: هلل علي أن أصوم يوم يقدم فيه فالن، : أجاب
فطر، وفيه قوالن: كذا هنا، وإن كان حبسه حبق، أبن كان عليه دين فحبسه احلاكم ابلدين فقدم وهو م

 . (3)احلال، وهو ملي لزمه قضاء اعتكاف ذلك اليوم
 البيوع كتاب

 : (263) رقم مسألة
 أسلم يف جارية وقبضها مث وجد  ا عيباً ورد هل جيب االسترباء على املسلم إليه؟

                                                           
 .149، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)
 .156، ص1، طنفسهاملرجع املروزي،  ( 2)
 .156، ص1ط، نفسهاملرجع املروزي،  ( 3)
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جه آخر أنه ال جيب، وهذا بناء على أن املستوىف من الذمة إذا رد العن الظاهر أنه جيب، وفيه و 
 ابلعيب هل جيعل ك نه مل أيخذ العن أصاًل؟ 

وجهان، واستنبطه من مس لة؛ وذلك لو أهنما تصارفا يف الذمة وتقابضا، مث وجد أحدمها مبا 
 قبضه عيباً بعد التفرق هل له أن يستبدل؟ 

هل إذا رد ابلعيب يعدم القبض من أصله أم  ،قبوض من الذمةقوالن: فخرج من هذا أن امل
 برفعه من حينه؟ 

ف واابن، إن قلنا يعدم أصله: ال جيوز أن يستبدل عنه، وإن قلنا: ينقضه من حينه، له أن  
 يستبدل.

وخيرج عليه مسائل، منها: لو ابع ثواًب بدينار يف الذمة، وتقابضا، مث وجد قابض الدينار به 
ظر إن وجده حناسًا له رده، ويرد الثوب إر حينه، وإن وجده رديء اجلوهر، هل له رد الثوب عيباً؛ ن

 إر حينه ح  أيخذ البدل أم ال؟ 
إن قلنا: يرفع القبض من حينه، ليس له ذلك، وإن قلنا يعدمه من أصله: له ذلك، وميثله لو 

ن يعطي غريه؟ إن قلنا: من أصله، تعن وجد ابلثوب عيباً فرده، هل يتعن حقه يف الدينار أم لآلخذ أ
 حقه فيه، وإن قلنا من حينه: فال.

 ومنها: إذا قبض املسلم فيه، وكان عبداً فاستغله مث وجد به عيباً فرده هل جيب رد الغلة؟ 
 إن قلنا من حينه: ال جيب، وإن قلنا من أصله: وجب. 

لرد؟ إن قلنا من حينه: جيب، وإن وإن كانت جارية، هل جيب على املسلم إليه االسترباء بعد ا
 . (1)قلنا من أصله: ال جيب

 كتاب الغصب
 : (334) رقممسألة 

 قبل سيدهافمات  ة،للحيول منه للمغصوب ةالقيم وغرم ،يده من بقت ف رجل ولد مأ صبغ
اسرتداد القيمة من تركة املالك؟ وكذلك لو غصب عبداً  بصللغا فهل ة؛اال ال هي عتقت ،عودها

 يده، وضمن قيمته للحيلولة، مث إن املالك أعتقه، هل للغاصب اسرتداد القيمة منه؟  وأبق من

                                                           
 .205، ص1، طنيفتاوى القاضي حساملروزي،  ( 1)
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أجاب: له ذلك فيهما، قال الشيخ العبادي يف أم الولد إذا حصل عتقها مبوت السيد: ال رجوع 
للغاصب يف تركته، ولو أعتقها السيد ثبت له الرجوع، وفرق أبن إنشاء العتق من املالك اسرتجاع وقبض 

ن الغاصب، فصار كما لو عادت إر يده؛ له اسرتداد القيمة، وإذا مات املالك حصل العتق حكماً، م
ال حقيقة، فقيل له: ما تقول فيما لو مات السيد قبل أخذ القيمة من الغاصب ح  عتقت، هل لورثة 

 املالك أن يطالبوا الغاصب بقيمتها؟ 
 . (1)فقال: ح  أتفكر فيه

 كتاب اجلراح
 (: 644قم )مسألة ر 

صاحل اجملين عليه مع السيد عن دم العبد اجلاين على عن مال السيد، فخرج املال مستحقاً ما 
 حكمه؟
 ،املستحقه العن قيمه ايل يرجع حدمهاأ :جواابن فيه مث ،خالف بال (2)القود يسقط: جابأ
 (3)رشأ قول ويف ،قول يف املقتول ةدي وأ اجلاين العبد قيمه من مريناأل قلأب السيد على يرجع والثاين
  .(4)اءدللف ئتار صار ةاملصاحل وجه ىعل املال عطاءإب املور نأل بلغ ما ابلغاً  ةاجلناي

 :(646) رقم مسالة
الء، فسرى إر النفس ومات، ويد القاطع سليمة، هل للمور استيفاء القصاص لو قطع يداً ش

 منه بطريق قطع اليد السليمة أم ال؟
 اليد تقطع الواألور أن  ة،اجلائف بطريق القصاص استيفاءعلى  بناء وجهان: أيضاً  فيهأجاب: 

  .(5)رقبته حتز بل
                                                           

 .240، ص1ط، فتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)
 .4/119، ، د.طالنهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري،  ،القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل ( 2)
ك؛ ألهنا جابرة وهو الذي أيخذه املشرتي من البائع إذا اطلع على عيب يف املبيع. وأروش اجلناايت واجلراحات من ذل: أرش ( 3)

املرجع  ابن األثري، ،، ألنه من أسباب النزاع، يقال أرشت بن القوم إذا أوقعت بينهم هلا عما حصل فيها من النقص. ومسي أرشاً 
 .1/39، ، د.طنفسه

 .384ص، 1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 4)
 .384، ص1ط، نفسهاملرجع املروزي،  ( 5)
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 (: 654مسألة )
 لو شهد على أبيه أو أمه ابلزان؟

حيتمل أن يقال: تقبل شهادته، وحيد؛ ألنه لو زان أبمه، أو األم زنت ابألبن، جيب احلد عليهما، 
   . (1)، ألنه لو قتل ولده ال قصاص عليهخبالف ما لو شهد ابلقصاص، ال تقبل

 كتاب الدعاوى والبينات
 (:771مسألة )

رجل ادعى على رجل ضيعة، ف نكر املدعى عليه، ونكل عن اليمن، وحلف املدعي، وحكم 
احلاكم له ابملدعى به، مث املدعى عليه أقام بينة أن الضيعة ملك له على ا طالق، فهل حيكم  ذه البينة 

 أم ال؟ 
، ا قرارورد اليمن مبنزلة  (2)النكولتفكر رضي هللا عنه يف هذه املس لة أايماً مث قال: إن قلنا: 

ال تسمع هذه البينة، وإن قلنا: مبنزلة البينة، تسمع عليه. قلت: والذي عندي: أهنا تسمع، وإن جعلنا 
قبله جمرد نكول، فال جيوز أن نزلة ا قرار؛ ألنه ليس بصري  إقرار؛ ألن الذي من النكول ورد اليمن مب

 .  (3)جيعل مقراً بيمن املدعي، وابالتفاق بينته مسموعة بعد نكوله قبل مين املدعي
 (: 782مسألة )

أصدقتها امرأتك، وأان اشرتيتها منها، وأقام البينة دار يف يد رجل، وادعي عليه أبن هذه الدار 
  على ذلك، وصاحب اليد أقام البينة على ملك مطلق؟

فتوقف القاضي ا مام رمحه هللا يف جوا ا أسبوعاً، مث قال: ترجع بينة اخلارجي على بينة ذي 
اليد؛ ألنه يدعي تلقي امللك من جهته عليه ويقر له ابمللك أواًل، وبينة ذي اليد تشهد مبطلق اليد 

 . (4)للملك

                                                           
 .387، ص1ط، حسني فتاوى القاضياملروزي،  ( 1)
 .472، ص1ط، شرح حدود ابن عرفةالرصاع، النكول: امتناع من وجبت عليه أو له مين،  ( 2)
 .348، ص1، طاملرجع السابقاملروزي،  ( 3)
 .445، ص1ط، نفسهاملرجع املروزي،  ( 4)
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نتناول يف هذا الفصل املنزلة اليت انهلا القاضي حسن بن أبناء مذهبه، وكذلك آرائه الفقهية اليت بيز 
 ا من خالل املسائل واألقضية اليت تعرض هلا من خالل عمله كقاضي أو من خالل فتاواه، إضافة إر 

قلدين، وذلك من خالل ترجيحاته الفقهية، بيان مدى بكنه وبتعه كم تهد مطلق خرج من دائرة امل
 وهو ما سنبينه من خالل اآلب: 

 املبحث األول: منزلة القاضي حسن املروزي يف املذهب الشافعي. 

 .الفقهية وترجيحاته والفتوى القضاء جمال يف الفقهية آرائه مميزاتاملبحث الثاين: 

 .الفقهية وترجيحاته لقضائه مناذجاملبحث الثالث: 
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 ملبحث األول: منزلة القاضي حسني املروزي يف املذهب الشافعي وفيه مطلبان:ا
 املطلب األول: نظرة عامة على فقهاء عصره يف جمال القضاء والفتوى: 

من رجال املذهب، وهم كثري ويصعب حصرهم،  الوجوه أصحاب من املشهورينسنبن يف هذا املطلب 
 احلصر، مع بيان يف هناية هذا املطلب من له ذكر، ولذلك سوف يكون ذكرهم على سبيل املثال ال

 :وهم فاألسبق، األسبق الوفاة اتريخ على وسنرتبهم ومتعلق ببحثنا هذا، 
 (الثانية الطبقة من)

 :أيوب بن سيار بن أمحد - 1
 قاله كما  غريها، دون لل معة األذان أوجب الوجوه، أصحاب من السيارى، الفقيه احلسن أبو 

 بعبد يقاس وكان وورًعا، وزهًدا، وأداًب، علًما، بلده ىف احلديث أهل إمام كانو  .ألصطخرىوا خريان ابن
 بن وإسحاق حرب، بن وسليمان مسلم، بن وعفان عثمان، بن عبدان مسع. املروزى املبارك بن هللا

 .وغريهم راهوية،
 انجية، ابن لهاأه من عنه فروى  ا، وحدث بغداد وورد. اخلراسانين وعامة البخارى عنه روى

. مرو أخبار ىف كتاب  وله وَصنَّف، ومصر، الشام إر سيار ابن رحل: الدارقطىن وقال. صاعد وابن
 ابن السيارى القاسم بن القاسم العباس أاب مسع أنه هللا عبد أبو احلاكم وذكر. احلديث ىف ثقة وهو: قال
 رفع أوجب أنه غرائبه ومن. ائتنوم وستن مثان سنة توىف أمحد جده أن يذكر سيار بن أمحد بنت
 داود إال عليه وافقه العلماء من أحًدا نعلم والذكره القفال يف فتاويه،  ا حرام، تكبرية ىف اليدين

  .(1)الظاهرى
  :املروزي نصر بن حممد - 2

 مروزاي، أبوه وكان وغريها، مسرقند وسكن بنيسابور، ونش  ببغداد، ولد األعالم، األئمة أحد
 راهويه، بن إسحاق وعلي مبصر، الشافعي أصحاب على تفقه أكثم، بن حيىي القاضي أخت جزو  وهو
 النيسابوري، حيىي بن وحيىي راهويه، بن إسحاق من فسمع اآلفاق، إر والعلم احلديث طلب يف ورحل
 وهشام منري، بن هللا عبد بن ومحد والقواريري، ح ر، بن وعلي الفضل، بن وصدقة زرارة، بن وعمرو

                                                           
 . 1/113، د.ط، هتذيب األمساء واللغاتانظر: النووي،  ( 1)
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 العباس وأبو إمساعيل، ابنه: عنه وروى وخلق، سليمان، بن والربيع األعلى، عبد بن ويونس عمار، بن
 بن امد النضر وأبو األخرم، بن هللا عبد وأبو الشرقي، بن حامد وأبو شكر، املنذر بن وامد السراج،
 من كان:  اخلطيب قالو  مدافعة، بال عصره يف احلديث أهل إمام هو: احلاكم قال وخلق، الفقيه، امد
  .(1)هت294ت  .بعدهم ومن الصحابة، ابختالف الناس أعلم

 :الرتمذي جعفر أبوحممد بن أمحد بن نصر  – 3
 الشافعي، أصحابو  الربيع على تفقه سريج، ابن قبل ابلعراق الشافعية شيخ فكان بغداد، سكن

 الضيب، إبراهيم بن إسحاقو  املنذر، بن إبراهيم من احلديث ومسع مشهور، املذهب يف وجه وله
 بن يوسف بن وأمحد كامل،  بن أمحد: وعنه وطبقتهم، عدي بن ويوسف بكري، بن وحيىي والقواريري،

  .انسك م مون ثقة: الدارقطين قال وعدة، الطربي، القاسم وأبو انفع، بن الباقي وعبد خالد،
 الشيخ قال ،تقلالً  أكثر وال أورع، وال منه، أرأس ابلعراق فعيةاللش يكن مل: كامل  بن أمحد قال

 مخس سنة احملرم يف وتويف مائتن، سنة من احل ة ذي يف ولد أنه وذكر: الطبقات يف إسحاق أبو
 رآه الذي ابملنام الشافعي ا مام مذهب إر حنيفة أيب ا مام مذهب عن رجوعه ذكر مث وتسعن،
 . (2)أعلم وهللا ابملدينة،

 (الثالثة الطبقة من).
 الطيب أبيب واشتهر البغدادي، عاصم بن سلمة بن الفضل بن حممد سلمة، بن الطيب أبو - 1
 .جده إىل نسبةا  سلمة بن

 وجه وله الذكاء، بفرط موصوفا وكان ،. سريج ابن على تفقه إنه: يقال: البغدادي اخلطيب قال
 اخلطيب قالو  مائة، وثالث مثاين سنة هللا، رمحه ،شاابً  ومات عدة، كتبا  صنف وقد املذهب، يف

  .(3)ومتقدميهم الفقهاء كبار  من كان:  البغدادي
 هللا عبد بن سليمان بن أمحد بن الزبري وهو الكايف، بصاحب ويعرف. الزبريي هللا عبد أبو - 2
 هـ 317 ت. األسدي العوام، بن الزبري بن املنذر بن عاصم بن

                                                           
 1/84، 1، ططبقات الشافعيةانظر: ابن قاضي شهبة،  ( 1)
 . 2/187، 2، ططبقات الشافعية الكربى. وانظر: السبكي، 1/82، 1، طاملرجع نفسهابن قاضي شهبة، انظر:  ( 2)
   .  1/102، 1، طاملرجع نفسهانظر: ابن قاضي شهبة،  ( 3)



 

103 

 

 حيىي بن وامد ورويس، رة،ق بن روح على القرآن قرأ الوجوه، وأصحاب الشافعية، أئمة أحد
 بن وعمر لؤلؤ، بن علي وعنه وغريه، القزاز، سنان بن امد عن احلديث وروى عليه، خيتم ومل القطعي،
 الكايف،: منها كثرية  مصنفات وله النقاش، بكر أبو القرآن عليه وقرأ وغريهم، خبيت، بن وامد بشران،

 وكتاب واالستخارة، االستشارة وكتاب اهلدية، وكتاب العورة، سرت وكتاب النية، وكتاب واملسكت،
 .مائة وثالث العشرين قبل ومات: قال .ا مارة وكتاب املتعلم، رايضة

 وكان الفقه، يف تصانيف وله الشافعي، مذهب على الفقهاء أحد كان:  البغدادي اخلطيب وقال
 ا،ذ إذا: عصره يف أصحابنا شيخ وهو الزبريي، هللا عبد أبو قال: املاوردي وقال ،ضريراً  وكان ثقة،
 الزكاة، فيه جتب ال أنه القولن من واألص : النواوي قال واحدا، قوال الزكاة فيه وجبت للت ارة، احللي
 طول الوتر يف القنوت واستحباب الصالة، يف ابلنية التلفظ اشرتاط الغريبة، الوجوه من وله: قلت
 .(1)السنة

 قاضي البغدادي، عيسى بن حرب بن احلسني بن علي بيد،ع   أبو القاضي، َحْربـََوْيه، ابن - 3
  :الظاهري وداود ثور، أيب عن العلم.مصر

 ثالث سنة من، تور القضاء بواسط، مث مبصر املشهورين الوجوه أصحاب أحد مصر اضيق
 أوال وكان ابختياراته مبصر أحكامه ومجيع، وعاد إر بغداد، عشرة إحدى سنة استعفى أن إر وتسعن

 من فذكر للدارقطين ذكرته الربقاين قالوكان آخر قاضي يركب إليه األمراء، و  ،ثور أيب قول إر ذهبي
 واملعاين ابالختالف عاملاً  كان  ، وقال عنه ابن زوالق:الصحي  يف النسائي عنه حدثو  ،وفضله جاللته
 ،الرجال فحول من وكان اً مسح ابحلق قواالً  عفيفاً  عاقالً  فصيحاً  واحلديث القرآن بعلم عارفا ،والقياس
 مواضع يف الرافعي عنه نقل ا صطخري عليه وصلى وثالمثائة عشرة التاء بتقدمي تسع سنة صفر يف تويف
  .(2)الروشن مس لة يف الصل  ويف الزكاة تع يل منع منها

 :موسى بن هللا عبد بن عمر البابشامي، الوكيل، بن حفص أبو - 4
، وكان من الذين تكلموا يف األمناطي وأصحاب ،العباس أيب نظراء من الرتبة جليل فقيه هو

املسائل وأحسنوا التصرف فيها، وهو من كبار احملدثن والرواة والنقلة، قال عنه العبادي: هو من أصحاب 
                                                           

   .3/295، 2، ططبقات الشافعية الكربىانظر: السبكي، ( 1)
   .  1/96، 1، ططبقات الشافعية، انظر: ابن قاضي شهبة ( 2)
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 مث الصالة من اخلروج نية يف مث التيمم آخر يف عنه الرافعي نقلو  ،وثالمثائة العشر بعدأيب العباس، تويف 
  .(1)عنه النقل كرر  مث ا مامة نية يف مث السهو س ود يف
 رضي عثمان آل موىل ميمون، بن واصل بن زايد بن حممد بن هللا عبد النيسابوري، بكر أبو - 5
 :عنه هللا

 وعن عنهما، وروى والزعفراين، املزين، مسع عنه، هللا رضي عفان، بن عثمان آل مور العالمة
 وخلق، حرب، بن وعلي الرازي، زرعة وأيب الذهلي، حيىي بن وامد ،يوسف بن وأمحد األزهر، بن أمحد
 محزة، بن إسحاق وأبو الكناين، ومحزة النيسابوري، علي وأبو عقدة، بن العباس أبو: منهم مجاعة وعنه

 وأبو حيويه، بن عمرو وأبو النيسابوري، علي وأبو عصرهم، حفاظ وهؤالء املظفر، وابن والدارقطين،
 عصره إمام كان:  النيسابوري هللا عبد أبو احلاكم قال وخلق، واملخلص، شاهن، وابن الكناين، حفص
 رأيت ما: الدارقطين قال .الصحابة واختالف للفقهيات، الناس أحفظ ومن ابلعراق، الشافعية من

 نةس أربعن أقام النيسابوري بكر أابوكان يقال: إن  املتون، يف األلفاظ زايدات يعرف وكان منه، أحفظ
، ولد سنة األخرية العشاء طهارة على الغداة صالة يصليو  حبات، خبمس يوم كل  ويتقوت الليل، ينم مل

  .(2)هللا رمحه مائة، وثالث وعشرين أربع سنة اآلخر ربيع رابع يف وتويفمثان وثالثن ومائتن، 
 بن فضلال بن عيسى بن يزيد بن أمحد بن حسن اجلليل، اإلمام اإلصطخري، سعيد، أبو - 6

 :(قم) قاضي احلميد، عبد بن بشار
 املذهب، يف الوجوه أصحاب أكابر ومن واتسبها، ببغداد، الشافعية شيخ سريج وابن هو كان

 وسعدان إسحاق، بن وحنبل الرابيل، عمرو بن وحفص الرمادي، منصور بن أمحد: عن احلديث روى
 قميصه، إن: قيل زاهدا، دينا، ورعا، وكان ه،وغري  شاهن، وابن املظفر، وابن الدارقطين،: وعنه نصر، بن

 بغداد، دخلت ملا: املروزي إسحاق أبو وقال واحدة، شقة من كله  كان  وسراويله، وطيلسانه، وعمامته،
 قال رمحهما هللا، ا صطخري، سعيد وأبو سريج، ابن إال عليه، يدرس أن يستحق من  ا يكن مل

 ا صطخري، حبضرة يفيت املروزي إسحاق أبو كان  ما: قال أنه الداركي، عن حكي: الطيب أبو القاضي
 وكان املالهي، مكان ف حرق بغداد حسبة ويل وقد قم، قضاء ويل: البغدادي اخلطيب وقال إبذنه، إال
 .مثله ألحد ليس القضاء، أدب كتاب  منها، مفيدة تصانيف وله الدنيا، من متقلالً  ،زاهداً  ،ورعاً 

                                                           
   .  1/97، 1، ططبقات الشافعيةانظر: ابن قاضي شهبة،  ( 1)
   .3/310، 2، ططبقات الشافعية الكربىانظر: السبكي، ( 2)
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 أمواالً  فبذلوا بقتلهم، ف فتاه الصابئن، يف واستفتاه س ستان، على راملقتد استقضاه: غريه وقال
 جاوز وقد مائة، وثالث وعشرين مثان سنة اآلخر ربيع يف هللا محهر  مات القتل، عنهم رد ح  جزيلة

  .(1) الثمانن
 (الرابعة الطبقة من) 

 :حليم بن حممد بن احلسن بن احلسني هللا، عبد أبو احلَليمي، - 1
 بكر وأيب القفال بكر أيب بعد أنظرهمو  النهر، وراء مبا الشافعين وشيخ الدهر أئمة دأح 
 أبو العامل احلاكم تويف، وحدث مدة مقامة بنيسابور، حاجاً  وسبعن سبع سنة نيسابور قدم، األودين
 احلليمي مصنفات ومن، وثالمثائة وثالثن مثان سنة ومولده، وأربعمائة ثالث سنة يف احلليمي هللا عبد

   .(2)الكتب أحسن من وهو ا ميان شعب يف املنهاج كتاب
 :املروزي حممد بن شعيب بن احلسني السِ نجي، علي أبو - 2

ن ي  نج) إر نسبة السّي  شيخي ا مامن على تفقه الفقه، يف زمانه إمامُ . مرو قرى من قرية( سي
 بن ومجع اخلراسانين، شيخ املروزي، القفال كرب وأيب العراقين، شيخ ا سفراييين حامد أيب: الطريقتن

 وهو احلداد، ابن وفروع القاص، ابن تلخيص أيضاً  وشرح مطواًل، شرحاً  املختصر وشرح طريقتيهما،
  .(3)هت 430تويف  ، وقربه جبانب أستاذه القفال مبقربة مرو،القفال تالمذة أجنب حسن والقاضي

 :مهران بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفراييين، إسحاق أبو األستاذ - 3
 فطلب إسفراين، وطنه إر رجع مث مدًة، ابلعراق أقام وغريها، والفقه واألصول الكالم يف إمام

 418 ويفت.  ا تويف أن إر فلزمها عظيمة، مدرسة له وبنَتْوا ف جا م، إليهم، االنتقال نيسابور أهل منه
 وابلعراق، ا مساعيلي بكر أاب الشيخ خبراسان مسع االجتهاد، رتبة بلغ إنه: يقال خراسان، أهل شيخ هت،
 اجلامع كتاب  منها التصانيف الفائقة وله، وأقراهنما أمحد بن ودعلج ،الشافعي هللا عبد بن امد بكر أاب
    .(4)ذلك وغري الفقه أصول يف وتعليقة الدور ومسائل امللحدين على والرد الدين أصول يف

                                                           
   .3/230، 2، ططبقات الشافعية الكربىانظر: السبكي، ( 1)
   .4/336، 2، طنفسهاملرجع السبكي، انظر: ( 2)
   .4/344، 2، طنفسهاملرجع ، السبكيانظر: ( 3)
   .4/256، 2، طاملرجع نفسهانظر: السبكي، ( 4)
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 اهلروي، عباد، بن هللا عبد بن حممد بن أمحد بن حممد القاضي، العبادي، عاصم أبو - 4
 :هـ 458 ت. املتعددة املؤلفات صاحب

 عنه وحدث وغريه، القراب سهل بن امد بن أمحد عن احلديث روى األصحاب، أعيان أحد
 وعن  راة، األزدي امد بن امد منصور أيب القاضي عن الفقه وأخذ املؤذن، صاحل أيب بن إمساعيل
 كتاب  وصنف النواحي، يف تنقل النظر دقيق إماًما صار مث بنيسابور، البسطامي عمر أيب القاضي

 وكتاب ،( األطعمة) وكتاب ،( املياه) وكتاب ،( القاضي) وكتاب ،( اهلادي) وكتاب ،( املبسوط)
 وغريه، اهلروي سعد بوأ عنه وأخذ ،( الفقهاء طبقات) كتاب  وله ،( الزايدات زايدات) و ،( الزايدات)

 نةضّ  الكالم وتعويص العبارة بغموض معروفا وكان ابلعلم يتدفق حبرا للمذهب حافظا جليال إماما كان
 شوال يف ومات ،وثالمثائة وسبعن مخس سنة مولده، فيه الثاقبة األذهان الستعمال وحباً  ابلعلم منه
  .(1)سنة ومثانن ثالث عن مائة وأربع ومخسن مثان سنة

 . املرور وذي أمحد، بن حممد بن حسني علي، أبو احملقق، اإلمام، ح سني، القاضي - 5
 أبو والشيخ وهو يديه، على وتفقه، املروزي القفال أصحاب أجلّ  منو  ،املذهب رفعاء أحد

 الغوص ، وعرف عنهحتقيقا له وأكثرهم امساً  به وأشهرهم دائرة الفقه يف وأوسعهم تالمذته أجنب علي
 كثري  عليه ،رج ،األمة حرب له يقال وكان الرافعي الوق، النظر وسداد التحرير وكثرة الدقيقة عاينامل على
 كالنهاية،  اخلراسانين، مت خري كتب  يف( القاضي) أُطلق وم . احلداد ابن فروع على شرح له األئمة، من

 نعيم أيب عن احلديث وروى، هت 462 ويفت. يعنون فإايه وحنوها، الغزايل، وكتب والتهذيب، والتتمة،
 طريقة فيها حقق اليت هذه تعليقته يف غرائب وله والبغوي املنيعي، الرزاق عبد وعنه وغريه، ا سفراييين
يف الفصل  ةلقد تقدمت ترمجته كاملو ، (2)مائة وأربع وستن اثنتن سنة من احملرم يف مات املراوزة،

     .(3)التمهيدي
 :الوجوه أصحاب حتديد

وهو ما أكده ابن مسيط العلوي احلضرمي ، حيث  ميسوراً، ليس الوجوه أصحاب على قاالتفا
 يعّده مل آخر، بعضاً  عنه وزاد بعضهم، يف احلسيين بك أمحد مع اتفقعدد أصحاب الوجوه قوماً، 

 .منهم احلسيين
 :مُسيط ابنُ  زادهم الذين هؤالء فمن

                                                           
   .4/104، 2ط، طبقات الشافعية الكربىالسبكي، انظر: ( 1)
   .4/256، 2ط، املرجع نفسهالسبكي، انظر: ( 2)
   .  5انظر: وردت ترمجته كاملة ص( 3)



 

107 

 

 .َخرْيان بن علي أبو - 1
 .ةهرير  أيب بن علي أبو - 2
 .احلداد ابن - 3
 .الشاشي القفال - 4
 .القزاز الرمحن عبد أبو - 5

، عّددهم الذين يف قال كمامل يعتربهم احلسيين من أصحاب الوجوه، مع ترمجته هلم،   فهؤالء
 جاء مث: "يقول حيث الرابعة، بعد الطبقات يف موجودون الوجوه أصحاب أن يرى مُسيط ابنوجند 
  .(1)"طبقة بعد طبقة الوجوه أصحاب بقية بعدهم

األصحاب أي: املتقدمون، وهم أصحاب "ولقد خالف ذلك ما نقل عن ابن ح ر اهليتمي: 
   .(2)"ومن عداهم ال يسمون ابملتقدمن، وال ابملت خريناألوجه غالًبا، وضبطوا ابلزمن وهم من األربعمائة، 

 غريهم، عن الوجوه أصحاب ييزب إر والتفااتً  عناية أكثر كان  النووي أنذُكر  ويف سياق ذلك 
 الفقه يف وجهاده ف هده الش ن؛ هذا أهل هو والنووي، واللغات األمساء هتذيب كتابه  يف عليهم والنصّي 

 مذهباً  ويسمى الشافعي، إر ينسب أن يص  ما وحتديد تنقيحه، أي املذهب، حترير هو -الرافعي مع-
، عصره سبقت اليت القرون طول على املذهب تهديجمل واجتهادات ،رجيات، من غريه عن وبييزه له،
 ذكر فحيثما الش ن، هذا يف وأئمته املذهب أعالم منزلة عينه أمام ماثالً  ذهنه، يف حاضراً  كان  ولذا
  .(3)الوجوه أصحاب من: وقال اجلهة، هذه من ميزه منهم واحداً 

 

                                                           
   .8-7، د.ط، صاملنهاج اإلبتهاج يف بيان اصطالحانظر: ابن مسيط العلوي، ( 1)
 . 1/62، 2، طاملدخل إىل دراسة املذاهب الفقهيةمجعه،   ( 2)
   .129-123، ص1، طهناية املطلب يف دراية املذهبانظر: اجلويين، ( 3)
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 :(1)للمذهب وأركان أعمدة الوجوه، أصحاب غري من
هلم ا سهام يف نشر املذهب الشافعي وانتشاره، فكما كان  وحدهم لوجوها أصحاب يكن ومل

هناك من أصحاب الوجوه الذي بيزوا بتخريج النصوص واألقوال وتفريع املسائل، فإنه كان هناك من 
ومحل هؤالء الطلبة  ،كان هلم الفضل يف التدريس ونشر املذهب بن طالب العلم، مما ساعد يف انتشاره

ذهب ونشره يف ئتلف البلدان واألقطار. وكذلك منهم من بيز ابلتصنيف وا مالء، فذاعت لقواعد امل
تلك املصنفات يف اآلفاق، مما ساعد على انتشار فقه املذهب بشكل كبري، وكذلك كان منهم من ملك 

 القدرة على املناورة والدفاع والنصرة للمذهب أمام مناوريهم وئالفيهم.  
 ملشهورين على سبيل املثال: ونذكر بعض هؤالء ا

 أن قبل الشافعي أنصار أجل من كان  خلف، بن علي بن داود سليمان أبو الظاهري، داود -
 .هت 270 ت. الظاهر مبذهب يستقل

 .هت 288 تويف بشار بن سعيد بن عثمان القاسم، أبو األمناطي، -
 .هت 293تويف  املروزي امد، أبو ا مام، عيسى، بن امد بن َعْبدان -
 .هت 295 تويف عثمان بن العباس بن امد بن هللا عبد بن أمحد الشافعي، بنت ابن -

 الثالثة الطبقة من  
. الدمشقي موالهم، الثقفي، زرعة، بن إبراهيم بن عثمان بن امد القاضي، الدمشقي، ُزرعة أبو -

 .هت 302 ويفت
 .هت 306 تويف البغدادي عمر بن أمحد العباس، أبو ُسَرْيج، ابن -
 .هت 316 تويف النيسابوري زيد بن إبراهيم، بن إسحاق بن يعقوب ا سفراييين، َعوانة، أبو -
 .هت 349 ويفت القرشي، هارون بن أمحد بن امد بن حسان النيسابوري، الوليد أبو -
 .هت 362 ، تويفالعامري عامر بن بشر بن أمحد املروّروذي، حامد أبو القاضي -
 .هت 365، تويفإمساعيل بن علي بن امد بكر، أبو الشاشي، الكبري، القفال -

                                                           
   .130، ص1، طهناية املطلب يف دراية املذهبانظر: اجلويين، ( 1)
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 الرابعة الطبقة من
 اببن املعروف الضيب، إمساعيل بن القاسم بن أمحد بن امد بن أمحد احملاملي، احلسن أبو -

 .هت 415تويف . احملاملي
 .هت 417تويف . هللا عبد بن أمحد بن هللا عبد بكر، أبو املروزي، الصغري، القفال -
 .هت 427تويف . الّداودي امد بن داود بن امد بكر، أبو الصيدالين، -
 بن امد بن يوسف بن هللا عبد بن يوسف بن هللا عبد احلرمن، إمام والد امد، أبو اجلويين، -

 .هت 438تويف . َحيُّوية
 .هت 450تويف . عمر بن طاهر بن هللا عبد بن طاهر الطربي، الطيب أبو القاضي -
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  :مذهبه يف وإسهاماته املروزي حسني القاضي مكانة: الثاين املطلب
خلدمة مذهبه الشافعي، ح  أصب  من أعمدته، وهو ما وض  من  اً كبري   اجهدً قدم القاضي حسن  

، وتصنيفه يف األصول والفروع خالل إسهاماته اجلليلة اليت قدمها من خالل جهوده وآرائه الفقهية
خالل عمله يف القضاء يف احلكم بن الناس، اب ضافة إر التدريس وا فتاء،  واخلالف، وما قدمه من

 وأخذ عنه الكثري من العلم واستفادوا منه كا مام البغوي وغريه. 
 حيث جند أن ا مام الشافعي بعدما انتقل إر مصر، أصب  املذهب قائماً على أمرين: 

ومل خيالف  ومل يعارضه، نص حديث صحي  إذا عضدهالقول القدمي يعترب مذهبًا  أن :ألولا
 املذهب اجلديد أو مل يتم التعرض لتلك املس لة يف املذهب اجلديد.  

فيما عدا ذلك فكل مس لة فيها قوالن للشافعي: قدمي وجديد، فاجلديد هو الصحي ،  الثاين: 
 .وعليه العمل، وذلك ألن القدمي مرجوع عنه
مي ليس مذهباً للشافعي، أو مرجوع عنه، أو ال فتوى عليه، قال النووي: "واعلم أن قوهلم: القد

املراد به قدمي نص يف اجلديد على خالفه، أما قدمي مل خيالفه يف اجلديد أو مل يتعرض لتلك املس لة يف 
اجلديد، فهو مذهب الشافعي واعتقاده، ويعمل به ويف  عليه، فإنه قاله ومل يرجع عنه، وهذا النوع وقع 

 .(1)"ثرية..وإمنا أطلقوا: أن القدمي مرجوع عنه وال عمل عليه؛ لكون غالبه كذلكمنه مسائل ك
أما املس لة اليت يكون فيها وجهان فيعرف الراج  منهما مبا سبق، حيث أنه ال يعترب فيها 
ابلتقدم والت خر إال وقعت من شخص واحد، وكان أحدمها منصوصًا واآلخر ئرجاً، فاملعترب هو 

 ،حنيفة أاب يوافق أحدمها :قوالن للشافعي كان  إذا فيما حسن القاضىوذكر ، لصحي املنصوص وهو ا
 الشافعي نإف االسفرايىن حامد أىب الشيخ قول وهذا ،أور املخالف القول ان أحدمها: الصحابنا وجهن

 .(2)ص اال وهو القفال قول وهو أور املوافق القول والثاىن ،املخالفة موجب على طالعه ال خالفه مناإ
كذلك كان للقاضي حسن جهوداً يف طرق التصنيف يف الفقه الشافعي، حيث كان ينتسب 
ألعالم اخلراسانين الذي ُعرف عنهم احلسن يف التصريف والبحث وتفريع املسائل وترتيبها، وهو ما 

 واعد مذهبه.خيتلف عن أعالم العراقين الذين كانوا مميزون ابلدقة وا تقان يف نقل أقوال الشافعي وق

                                                           
   .   1/68، د.ط،اجملموع شرح املهذبالنووي،  ( 1)
   .   1/68، د.ط، نفسهاملرجع النووي، انظر:  ( 2)
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قال النووي: "واعلم أن نقل أصحابنا العراقين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي 
أصحابنا أتقن وأثبت من نقل اخلراسانين غالباً، واخلراسانيون أحسن تصرفًا وحبثًا وتفريعًا وترتيباً 

 .(1)"غالباً 
راسانين يف الطريقة اليت كان يتم  ا وهو ما يفهم أن الفارق بن طائفة العراقين وطائفة اخل

الفارق ، و عرض املسائل، واالستدالل عليها، مث ،رجيها، إضافة إر الدقة اليت ُعرفت عن طائفة العراقين
 بن الطريقتن، عدة أمور: 

أن اخلالف بن الطريقتن يف طريقة التصنيف والرتتيب، وليس يف املنهج، أو اختصاصا أبحد  -
 .القولن

أن هذه النسبة ليس هلا عالقة بعرق أو ميالد العامل، وإمنا ارتباطها ابملكان الذي درس العامل فيه  -
 وتتلمذ.

االنتشار الكبري من الناحية اجلغرافية للمذهب، رمبا هو ما جعل هناك طريقيت العراقين  -
 واخلراسانين.  

ا ألنه كان يف مرحلة زمنية معينة انقضت مل يعنت مؤلفو الطبقات  ذا االصطالح عناية كبرية؛ رمب -
بظهور الفقهاء الذين مجعوا بن الطريقتن يف مصنفاهتم، وكذلك مل يتفقوا يف نسبة العلماء إر 

 .إحدى الطريقتن
 . (2)ذلك أن كال الطريقتن كانتا يف زمن واحد، ومل تسبق طريقة األخرى، كما أشار البعض إر -

 اً علمياً كبرياً سواء ملذهبه أو لغري مذهبه، كان هلا أثر   ،فات عديدةولقد كان للقاضي حسن مصن
يف كتب الشافعية، مع كون هذه اآلراء سواء واسع بشكل انتشرت وهو ما يلمس من خالل آرائه اليت 

و ، وه(4)، ومنها ما كان ئالفاً فيها ملذهبه وموافقاً ملذاهب أخرى(3)لقواعد مذهبهمنها ما كان موافقاً 
يتض  من خالل فتاويه، وبقية مصنفاته، إضافة إر أن آرائه هذه نقلت إر كتب غري الشافعية من  ما

املذاهب األخرى وهو ما يعطينا تصوراً حقيقياً عن مدى اتساع علم هذا العامل اجلليل وانتشار علمه يف 

                                                           
   .   1/69، د.ط، اجملموع شرح املهذبانظر: النووي،  ( 1)
   .149، 147، 146، 139، 123، ص1، طهناية املطلب يف دراية املذهبانظر: اجلويين، ( 2)
   .  85، صفتاوى القاضي حسنياملروزي، : انظر( من كتاب الصالة، 111املس لة رقم ) ( 3)
   .  103ص ،املرجع نفسهاملروزي، : انظر( من كتاب الطالق، 92املس لة رقم ) ( 4)
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، وهي ما بقاع ئتلفة بقاع األرض وكثرة مريديه وطالب العلم الذي رحلوا إليه وتعلموا على يديه من 
العراقين  –علماء مذهبه الشافعي من كال الطائفتن  مصنفات شكلت جهداً كبريًا يضاف إر بقية

     .(1)ملصنفات أعالم الطريقتن ، وهو ما ذكره السبكي يف تكملة اجملموع-واخلراسانين
ة الشيخ أيب حامد تعليق: وأتباعهم ويذكر على سبيل املثال ال احلصر من كتب العراقين 

ا سفراييين، والذخرية للبندني ي، والدريق للشيخ أيب حامد أيضاً، وتعليقة البندني ي أيضاً، واجملموع، 
واألوسط، واملقنع، واللباب، والت ريد للمحاملي، وتعليقة القاضي أيب الطيب الطربي، واحلاوي 

لتقريب، واجملرد، والكفايةلسليم، والكفاية للماوردي، وا قناع له، واللطيف أليب احلسن بن خريان، وا
للعبدري، والتهذيب، والكايف، وشرح ا شارة لنصر املقدسي، والكفاية للمحاجري، والتلقن البن 
سراقة، وتذنيب األقسام للمرعشي، والكايف للزبيدي، واملطارحات البن القطان، والشايف، والت ريد، 

    .واملعااية لل رجاين

التعليقة، والفتاوى للقاضي حسن، والسلسلة، واجلمع والفرق : سانين وأتباعهمومن كتب اخلرا
لل ويين، والنهاية  مام احلرمن، والتذنيب للبغوي، وا ابنة، والعمدة للفوراين، وتنمية ا ابنة للمتويل، 

ز للع يلي، والبسيط والوجيز واخلالصة للغزايل، وشرح الوسيط البن الرفعة، وإشكاالت الوسيط والوجي
 .(2)وحواشي الوسيط البن السكري، وإشكاالت الوسيط البن الصالح، والشرح الكبري، وغريها

مما سبق يظهر لنا مدى مكانة هذا العامل اجلليل الذي طاف علمه اآلفاق، ورحل إليه طلبة 
اع من العلم من كل مكان، وكيف تفرد بن أبناء مذهبه وبلوغه درجة االجهاد املطلق، الذي استط

خالل عمله كقاضي التعامل مع املسائل واألقضية املعروضة عليه وفق واقعها، فلم يكن ملتزمًا بقواعد 
مذهبه بعدم اخلروج عليه، بل رأينا من خالل ما مر علينا يف حبثنا هذا أنه كانت له مسائل خرج فيها 

ت من خالل شخصيته عن قواعد مذهبه وأف  فيها مبذاهب أخرى، إضافة إر ش اعته اليت وهر 
كقاضي يف تكييف املسائل واألقضية املعروضة عليه، بعدم ا فتاء فيها إال بعد ما أعطى لنفسه فرصة 
للتفكر والتدبر، وهو ما يعكس شخصيته بتع بصفات اجملتهد املطلق الذي ال يقيد إبطار أو سقف 

مذهبه الشافعي أو بقية  فكري قائم. ولذلك كانت إسهاماته كبرية بشكل عام سواء على مستوى
املذاهب األخرى اليت حوت كتبهم الكثري من آرائه وفقهه، وكذلك ملن جاء بعده وتسابقهم على 

 مل الكثري. حيزال يي ما ذا طالع على مكنوانت علمه وفقه ال
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 الثاين املبحث
 :الفقهية وترجيحاته والفتوى القضاء جمال يف الفقهية آرائه مميزات 

 :الفقهي وترجيحهميزة آرائه الفقهية يف القضاء والفتوى  :األول املطلب
واألقضية املعروضة عليه، بعقلية مرنة، راعى فيها الواقع، ومل  املسائل مع تعامل هللا رمحه حسن القاضي

يسري وفق قواعد جامدة، وذلك لبلوغه درجة من االجتهاد املطلق الذي بكنه من استنباط األمارات 
ائن للوصول إر استدالل يستطيع من خالله بناء حكمه بشكل صحي  أو فتوى واألحوال، والقر 

ومراعاة أوجه القول فيها،  خصوصيتها مس لة لكل ىعطا يثدقيقة، وهو ما ميز هذا العامل اجلليل، ح
ويضعها يف مناطها الصحي ،  حقها شياءلة يقدر الذي العامل الفقيه هو وهذا وترجي  األنسب واألص ،

سوف نوضحه من خالل طرائق تعامله مع ما كان يعرض عليه من أقضية وكيفية قضائه أو وهو ما 
   إفتائه فيها: 

التعليل اخلاص به، وهو ما وضح من خالل و ، يف املسألة ذكر احلكم الذي توصل إليه:  والا أ
 املسائل التالية:  

 (:1مسألة رقم )
 حكمه؟ ما ،نسانإ ثوب صابأ مث ،كلب  فيه غولة، مث ابلنجاس وتغري ،لتنيق املاء بلغ ذاإ

 لعاب نأل ؛ابلرتاب حداهنإ مرات سبع يغسله نأ عليه :به ونفعناورضي عنه  هللا رمحه :جابأ
  .(1)منه مرات سبع يغسل ،البول يف غلي كالكلب  فهو ،به اختلط الكلب

ما نقله  وهو فالن اسة هنا جناسة مغلظة، وهي ممثلة يف جناسة لعاب الكلب، وجناسة البول،
قال القاضي حسن بوجوب غسل الثوب سبعاً إحداهن  النووي يف اجملموع عن صاحب البحر قوله: 

   . (2)ابلرتاب؛ ألن املاء املتغري ابلن اسة كاخلل الذي وقعت فيه جناسة
 (:3مسألة رقم ) 

 يكره؟ هل املفرط والبارد ،الشديد احلار ابملاء ئاملتوض
 . (3)ميكنه إسباغ الوضوءأجاب: أبنه يكره؛ ألنه ال 

                                                           
 . 47، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)

  .   2/588، د.ط، اجملموع شرح املهذبانظر: النووي،   (2)
 . 48، ص1ط، املرجع السابقاملروزي،  ( 3)



 

114 

 

وذلك ألن الكراهة هنا معللة لوقوع الضرر، فكان مكروه استعماله يف البدن، إضافة إر عدم حتقق 
 .(1)كمال إبام الوضوء، وذلك ألنه لو حتقق ذلك مل ص  الوضوء منه وحيرم

 (:14مسألة رقم )
أبن كان  ؛محله إر مضطراً  نيكو  نأ الإ ة،للنافل كالتيمم  فهو ،املصحف حلمل احملدث تيمم لو

   . (2)يف مفازة أو يف دار الكفر، فال جيوز له تضييعه، فتيممه حلمله كالتيمم للفرض. وهللا أعلم
 (: 48مسألة رقم )
 ويطهر ،ابلغسل يطهر ال ين س كالزئبق  ،ابطنه يطهر ال ابلغسل جنس؟ مباء سكيناً  ىسق

  أعلم. وهللا ،وابطناً  واهراً  طهرت طاهر مباء ذلك بعد سقاهاإنه  فلو ،ابلغسل السكن من الظاهر
 ويطهر ،ابطنه يطهر ال غسله ذاإف ،وابطنه واهرهين س  جنس مباء اللحمأغلى  لو وكذلك

    .(3)ابطنه يضاً أ طهري طاهر كثري  ماء يف غالهأ فلو .واهره
لشافعي: ذهب القاضي حسن يف مس لة السكن واللحم أبنه جيب سقيها وإغالؤها، وقال ا

ولو أمحى حديدة، مث صب عليهما مساً أو غسلها فيه فشربته، مث غسلت ابملاء طهرت؛ ألن الطهارات 
كلها إمنا جعلت على ما يظهر فيه، ليس على األجواف، قال املتويل: وإذا غسل السكن طهر واهره 

 تص  الصالة وهو حامله، دون ابطنه، وجيوز استعماله يف األشياء الرطبة، كما جيوز يف اليابسة، لكن ال
ال تصل ابطنه، إذ لو وصلت لطهرت الرطوبة ألن  ه،وإمنا جيوز استعماله يف الرطب مع جناسة ابطن

 .(4)أنه يكتفى يف السكن واللحم ابلغسل فقط  األنصاري إرالشيخ ابملاء. وذهب 
 (: 140مسألة رقم )

 ؟علم مث موم، امل يعلم ومل، وقام سهأر  فرقع ةلتالو ل ماما  س د ذاإ
: قال ؟ابلركوع مأ ابلس ود اشتغل ،موم امل علم مث ،يركع نأ ماما  رادأ ولو ،موم امل يس د مرة :قال 

   كاملزحوم.

                                                           
  .   1/35، د.ط، اجملموع شرح املهذبانظر: النووي،  ( 1)
  وما بعدها.     1/245، 1، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظر: اخلطيب الشربيين،  ( 2)
 . 73، ص1، طفتاوى القاضي حسني املروزي، ( 3)

 .1/20، د.ط، اسىن املطالب: أيب زكراي األنصاري، انظر ( 4)
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 وهذا هاملتابع ذهبت وقد ،هتملتابع لزمه نهأل ؛يس د ال ،ماما  قام ح  يعلم مل ذاإ نهأ ةمر  وذكر :قلت
 . (1)أورو   ص أ
فعل من أفعال الصالة كالس ود أو القيام، لزم على امل موم متابعته، ويف هذه املس لة إذا قام ا مام أبي  

 لتخلفه خالف بال صالته بطلت يس د مل فان معه الس ود امل موم لزم االمام س د وإذا"قال النووي: 
 ويستحب خالف بال صالته بطلت وس د خالف فان امل موم يس د مل االمام يس د مل ولو االمام عن
 من رأسه االمام رفع ح  امل موم يعلم ومل االمام س د ولو يت كد وال ليتداركها سالمه بعد يس د أن

 لزمه الس ود يف بعد واالمام علم فلو يس د ال ولكن بعذر ،لف النه امل موم صالة تبطل ال الس ود
 .(2)"س دي ومل معه رجع اهلوى يف وهو االمام فرفع معه ليس د امل موم هوى ولو الس ود

ذهب القاضي حسني ابإلجابة بشكل مباشر، دون أي مقدمة لتوضيح وتفصيل املسألة، : اثنياا 
 ومن أمثلة ذلك:  

  (:2مسألة رقم )
 ؟ةالثالث الكرة وضوئه عضاءأ غسل يف  شك رجل

 . (3)ثالاثً  غسله ليتحقق لثة؛اث مره يغسله ة،الثالث يف وشك ،مرتن غسله حتقق نهأ: جابأ
   .(4)شافعية يستحب الغسل ثالاثً، ويف حالة الشك أيخذ ابلعدد األقل للتيقنفعند ال

 :(16) مسألة رقم
 املكتوبه؟ به يصلي نأ له هل ةاجلناز  لصاله تيمم

يبىن على أنه لو تيمم للمكتوبة، هل جيوز له اجلمع، بينها وبن صالة جنازة؟ وفيه  :أجاب
اجلمع نزلنا صالة اجلنازة منزلة املكتوبة، فإذا تيمم للصالة  ثالث طرق ألصحابنا رمحهم هللا: إن مل جيز

على اجلنازة، جاز أداء املكتوبة، كمن تيمم للظهر جاز أن يصلي العصر، وإن قلنا: جيوز اجلمع بينهما 
بتيمم واحد فريتب على ما لو تيمم للنافلة هل له أن يصلي املكتوبة، أم ال؟ وفيه قوالن: إن قلنا هناك: 

                                                           
 . 132، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)

 .  4/59، د.ط، شرح املهذب اجملموعانظر: النووي،  ( 2)
 . 48، ص1ط، املرجع السابقاملروزي،  ( 3)
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.  فصالة اجلنازة يف (1)به، وإن قلنا: ال جيوز مث فهاهنا وجهان املكتوبةهاهنا أور أن جيوز أداء جيوز ف
 .   (2)يف قر ا إر املكتوبة من النفلا مجال من جنس الفرائض، وابلتايل فإن حكمها أقوى 

  :(73) مسألة رقم
 ؟إىل القبلة النفل وصل  منكوساا  احلمار ركب ذاإ

 ،وطريقه دابته وجه قبلته نأل ؛ال :والثاين ة،القبل استقبل نهأل جيوز حدمهاأ وجهن حيتمل قال
  . (3)منكوساً  ابلركوب جتر مل والعاده

فمن شروط صحة الصالة هو استقبال القبلة، سواء كانت فرضًا أو نفاًل، واملتفق عليه بن 
  . (4)العلماء يف حال توافر القدرة على ذلك

ملسائل إىل تعليل األحكام فيها مع إضافة أحكام أخرى ملسائل أخرى قريبة اثلثاا: ذهب يف بعض ا
 الشبه، ومن أمثلة ذلك:

 :(4)مسألة رقم 
  .فقطعه عينه وعرف ،هري ظافأ من واحداا  يصب مل املاء نأ وظهر ،يده ريظافأ طالت وقد أ،توض رجل

 من أعضائه، مراعاة املقطوع، مث يعيد مس  الرأس وغسل الرجلن غسل يأجاب: أبن عليه أن 
    .(5)للرتتيب، ولو كان يف غسل اجلنابة، يكفيه غسل املقطع

يف مس لة مشا ة، وهي  وطبقه هفهنا جند أن احلكم اخلاص إبعادة الغسل للمقطوع، قد أحلق 
من اجلنابة، واكتفى بغسل املقطع، مع مراعاة الرتتيب، وذلك ألن الشافعية يعتربون الرتتيب  االغتسال

 .(6)، وأما الغسل فيكتفى فيه بتعميم املاء على مجيع أجزاء اجلسمالوضوءواجبات  من
  

                                                           
 . 54، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)

 .2/222، د.ط، شرح املهذب اجملموعانظر: النووي،  ( 2)
 . 54، ص1، طاملرجع السابقاملروزي،  ( 3)
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 (:11مسألة رقم )
، تلقى البعرة، ويقور ما حواليها فيلقى، والباقي طاهر، كالسمن متوت فيه بعرة الثلج يف جدو   ذاإ

 فأرة، ولو وجدت البعرة يف املاء اجملمد؟ 
 فيه غدير من خذأُ  نإو  ،جنس فكله ،املاء من قلتن من قلأ فيه غدير من خذأ نإ نظريُ  :قال

إال أن تكون قطعة كبرية،  ،قلتن من قلأ ىعل كان  انعقد حن نهأل ؛جنس اجلديد ففي املاء من قلتان
يعلم أنه كان بن هذا الطرف والن اسة قلتان، فذلك الطرف طاهر يف القدمي، مث يقور حواليه، والباقي 

 .   (1)طاهر
تعليل حكم الثلج يف حال وجود بعرة، فيعترب طاهراً بتقوير ما حوالن البعرة من الثلج، مث فهنا 

أحلق هذا احلكم وتعليله حبال وجود الف رة يف السمن إذا كان جامداً بتقوير ما حواليها لصحة طهارهتا، 
 أما إذا كان السمن يف حال غري جامد فهو جنس. 

 (: 23مسألة رقم )
  املثل؟  نيشرتي بثم ء، وأعوز هناك املاء، ومث ماهعبد ومعه مسافر
جيب على السيد صدقة شراء املاء لنفسه؛ ألنه غين مبلك العبد، وال جيب ألجل العبد، بل يتيمم  :قال

العبد؛ ألن العبد ليس بغين، ويؤدي عنه صدقة الفطر؛ ألنه كما جيب على السيد صدقة فطرته مبلك 
 . (2)بده، وهللا أعلمالعبد، جيب عليه صدقة فطرة ع

وهنا جند القاضي حسن أوجب على مالك العبد شراء املاء لنفسه، ومل يوجبه يف حق العبد بتيممه، 
فكذلك أخذ مس لة مشا ة وأحلق حكمه فيها واملتعلقة مبس لة صدقة فطرة العبد واليت تكون واجبة 

 على السيد الغين املالك للعبد.
 (:44مسألة رقم ) 

 املشرع لسان ىعل ةصال الطوف نأ والفرق ،بنع الطواف ويف ،البناء بنع الاألذان  اللخ يف الردة
وال تبطل األذان؛ ألن  ،كاحلدث  الطواف بطلت ف ة،الصال تبطل والرده ،وسالمه عليه هللا صلوات

    .(3)الطهارة فيه مستحبة غري واجبة
                                                           

 . 51، صد.ط، التعليقةاملروزي،  ( 1)

 . 58، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 2)

 . 71، ص1ط، نفسهاملرجع املروزي،  ( 3)
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إبطاله للصالة والطواف، أخذ حكمه يف فهنا جند القاضي حسن يف حكمه على الردة خالل األذان و 
 يف تكلم فان قال"احلدث وعدم إبطاله لةذان الستحباب الطهارة فيه وعدم وجو ا. قال الشافعي: 

 ذانهأ فراغ بعد رتدأ إذا ماأ وجبهأ ومل يست نف ان احببت طويالً  سكواتً  فيهما سكت أو قامةوا  ذاناأل
 مل ذاناأل ثناءأ يف رتدأ نإو ، غريه ويؤذن به يعتد ال ان ملستحبا لكن ذانهأ يبطل فال ،ابهلل والعياذ
 فقوالن الإو  البناء جاز الفصل يطل مل نإ نهأ فاملذهب ،وبين سلمأ فان الردة حال يف بناؤه يص 

  .(1)"امطلقً  قوالن جوازه يف وقيل ،منعه الصحي 
 مة، ومن أمثلة ذلك: يذهب أحياانا يف أجوبته إىل االعتماد على القواعد العا: رابعاا 

 (: 6مسألة رقم )
 ملس جزءاا من املرأة، مل يدر أنه ملس بشرهتا أو شعرها. هل ينتقض طهره؟ 

على الوجه الذي يقول: إن ملس  (2)أجاب: ال ينتقض؛ ألن األصل بقاء طهارته، وكان يفيت
 . (3)الشعر ال ينقض الوضوء، وهو املذهب

ء التقاء بشرب الرجل واملرأة ولو كان بال شهوة، ولو مع وذلك ألن عند الشافعية نواقض الوضو 
  . (4)نسيان أو إكراه، أما الشعر فال

 (: 9مسألة رقم )  
 مناورته؟ يف نآالقر  من يم فيحتج ،يناور وأ ،يكرر جنب عن
   .(5)قل نإو  ،نآالقر  قراءه من ممنوع واجلنب ابالحت اجالقرآن  يقصد ألنه :قلت، جتوز ال :قال
ءة القرآن من احملدث حداثً أصغر جممع عليه من علماء املسلمن، وإن كان من األفضل أن فقرا
   . (7)أما اجلنب عند الشافعية فيحرم عليهم قراءة شيء من القرآن وإن قل، (6)يتوض  لذلك
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 اعتماده على استخدام القياس بني املتشاهبات يف املسائل، ومن أمثلة ذلك:  : خامسا
 (: 7مسألة رقم )

 فرض عنه يسقط هل ،ابحلجر استنجي مث ،االستنجاء حمل جفىت ح يستنج ومل ،تغوط رجل
 االستنجاء؟

 ال ،جفح   يستنج ومل ،ابل لو كما  ،فال الإو  ،سقط احل ر يقلعه ماأجاب: إن كان عليه 
  .(1)ابحل ر يستن ى

ف اخلارج، فإن جف لقصر االستن اء على األح ار البد من توافر شروط له، منها: أن ال جي 
 .  (2)سواء كان بوالً أم غائطاً، وجب استعمال املاء

 (: 10مسألة رقم )

 اخلنثى أحد فرجيه وصلى، تصح صالته؟   مسإذا 

فلو مس بعده أحد فرجيه، فلم يدر أنه مس األول حىت ال ينتقض وضوءه، أم مس الثاين حىت 
 ينتقض؟ 

 .   (3)حيمل على أنه مس األولأجاب: ال ينتقض؛ ألن األصل بقاء طهارته و 

 قال أيب زكراي األنصاري:

 وأنثى ذكر أو أنثى أو وذكر خنثى أو خنثين أو أنثين أو ذكرين بشرب ابلتقاء النقض عدمف"
 امللموس ارمية يف شك إن وال اخلنثى صور يف التوافق والحتمال ،مظنتها النتفاء بشهوة ولو ،حبائل
 .(4)"كذلك  احلكم أن المهمك  وواهر الطهارة األصل ألن

                                                           
 . 49، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  ( 1)

 .    1/39، د.ط، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظر: اخلطيب الشربيين،  ( 2)

 . 51، ص1ط، املرجع السابقاملروزي،  ( 3)
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ذهابه يف بعض املسائل إىل إيقاع احلكم دون إيضاح أو أعطاء أي تفاصيل، ومن أمثلة  :سادساا 
  ذلك: 

 (: 8مسألة رقم )
 سألته عن حمدث كان يعلق أو يصنف أو يكتب كتاابا، فكتب آية من القرآن لالستدالل؟  

 جيوز. :قال
ل كتاب القرآن، وهذا الكتاب ليس املقصود منه عن مح جيوز ألن احملدث ممنوع  :قلت

 . (1)القرآن
 ، بلمس املصحف، وقراءة القرآن أن الشافعية حيرمون على اجلنب واحلائض والنفساءحيث 

  .(2)كتابة شيء من القرآن ولو كان آية  ولو
 (:50مسألة رقم )

 الشك هذا ىعل فقام ،حمدث وأ متطهر نهأ شك ولاأل التشهد ففي ،ربعأ ذات ةبصال حرمأ رجل
 متطهر؟ نهأ تذكر مث ة،الثالث إىل

ة، كما لو شك يف النية مث تذكر بعد إحداث فعل، وإن قام ليتوض  مث تذكر ابطل صالته :جابأ
أو كان يف التشهد األخري شك يف الطهارة، فقام ليتوض ، مث تذكر أنه متطهر، عاد وتشهد وس د 

   .(3)رمحه هللا تعار: ال تبطل وقال الشيخ أبو القاسم الفوراينللسهو، 
 من وذلك ، بطل النية جزم يناقض ما طرأ لو ،ابتدائها يف النية إر مفتقرة ابالتفاق الصالةف

: جزم نية اخلروج يف احلال أو يف الركعة الثانية أو يرتدد يف اخلروج، الوجه الثاين: تعليق األول: أوجه ثالثة
يكون وجهان: األول: أنه يبطل ألنه انقض جزم النية، والثاين: نية اخلروج بدخول شخص ففي بطالنه 

أن يكون شاكًا يف نية الصالة، فإن ال، ألنه رمبا يدخل ذلك الشخص وهو مستمر. والوجه الثالث: 
 .   (4)مضى مع شكه ركن ال يزاد مثله يف الصالة كركوع أو س ود ألنه ذلك ال يعتد به

                                                           
 . 50، ص1، طفتاوى القاضي حسنيهذا من قول البغوي، ألنه هو الذي قام جبمع تلك الفتاوى، والتعليق عليها. املروزي،  ( 1)

 .  2/156، د.ط، اجملموع شرح املهذبانظر: النووي،  ( 2)

 . 74، ص1،  طاملرجع السابقوى، والتعليق عليها. املروزي، هذا من قول البغوي، ألنه هو الذي قام جبمع تلك الفتا ( 3)

 .2/88، 1، طالوسيط يف املذهبانظر: الغزايل، ( 4)
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على األقوال الواردة يف املسألة، مث قيامه ابلتعليل من خالل فحص إجابته على السؤال بناء  :سابعاا 
 ما قاله، ومن أمثلة ذلك: 

 (:80مسألة رقم )
 ذاإفشيء،  منه وخيرج يتشقق مل ما، جتوز الصالة معه (2)املدة فيه واجتمعت تورم ذاإ (1)اجلدري

  .(3)اعلم وهللا الشالء كاليد  همع ةالصال تص  ،بقطعها مل يت مل حبيث ،كامليت  ةاجللد تلك وصارت يبس
اليت يتحقق خبروجها  املدةفصحة الصالة مرهونة بكون تلك اجللدة املتورمة مل تتشقق وخيرج منها 

وقوع الن اسة، وعليه كون هذا تلك اجللدة املتورمة مل خيرج منها شيء، وال يلحقه ضرر يف حال قطعها، 
 ل أي ضرر يفسد صحة الصالة.فحكمها حكم اليد الشالء الذي وقعها  ا الشل

  (:134مسألة رقم: )
 أصلي صالة التطوع أربع ركعات بتسليمتني؟   أن نويت قال لو

 . (4)قال: تنعقد صالته، ابلركعتن األولين
 ذكر يف بعض األحيان أكثر من رأي للقاضي حسني يف جوابه، ومن أمثلة ذلك: : اثمناا 

 (:28مسألة رقم )
 وال، الباقالء جنس فقد ةجناس املاء ذلك يف وجد مث ،وانتفخابتل  حيت ماء يف ىابقل نقع رجل

  . (5)اعلم وهللا البلل خيرج حيت بيده يعصره مث طاهر ماء يف ينقعه مث جيففه مامل ابلغسل يطهر
ف واب القاضي جنده هنا يف حال الت كد من جناسة املاء الذي مت فيه نقع الباقالء، فتكون 

لك احتمالية الطهر فيها لو مت جتفيفها ح  يتم ضمان إزالة الن اسة الظاهرة جنسة، إضافة إر ذ
مث القيام بعصرها للت كد من خلوها  والباطنة، مث نقعها يف ماء طاهر لضمان طهارة واهرها وابطنها،

 من أي أثر للن اسة.
                                                           

 .  10/335، 1، طهتذيب اللغةاألزهري، ، ماء مث تقي ، وصاحبها: جدير جمدرواجلدري: قروح تنفط عن اجللد ممتلئة  (1)

 ،  9/208، 3/166، 1، طاملرجع نفسهاألزهري، ، يف اجلرح، أي: جتمعتقري  املدة، و الوعىي هو القي . ومثله املدة (2)

    .  95، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  (3)

    .  129، ص1، طنفسهاملرجع املروزي،  (4)

    .61، ص1، طنفسهاملرجع  املروزي،  (5)
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 (:77مسألة رقم )
 تذكر ركعتني ىصل فلما ة،لسنا يف وشرع قام التشهد من فرغ فلما ركعات ربعأ الظهر صلى رجل

 الفرض؟ عن يسلم مل نهأ
 . (1)أعلم وهللا ركن عن اً صادر  سالمه ليكون يتشهد :قلنا مناإو  ،يسلم مث ،للسهو يس د مث ،يتشهد :قال

إر صحة هذه الصالة  هذه املس لة ال خالف بن علماء الشافعية، فالقاضي حسن ذهب
 .مع جربها ابلتشهد والتسليم

 وال سلم..  الفصل طول قبل تذكر إذا فإنه السالم؛ هو املرتوك كان  إذا إالو مريي:"قال الد
 .(2)"السهو س ود إر حاجة

 يس د ومل سلم الفصل يطل ومل السالم سهوا املرتوك أي هو كان  وإن" :الشيخ األنصاري وقال 
 السكوت طول وتعمد طويل سكوت أنه غايته ألن يظهر فيما الفصل طال إن وكذا ابلسالم اله لفوات

الصالة، وهو عكس ما ذهب إليه ضرورة استئناف وذها م إر ، (3)"لسهوه يس د فال مر كما  يضر ال
 القاضي حسن.

 ذكره أكثر من وجه للمسألة، ومن أمثلة ذلك: : اتسعاا 
 (:40مسألة رقم )

 وهي ،اوطهره حيضها ميقات الرجل  يعرف وليسفزعمت أهنا حائض،  غشيان زوجتهإذا قصد 
 ؟ الزوج يقصدها وقت كل  ةالعل هبذه تعتل

 له يصدقها ال وقت وكل ،وطؤها له جيوز ال ،حائض هناأ الزوج صدقها وقت كلأجاب:  
 من حتقق قد التعليق نأل ؛وقع ،وكذ ا حضت :فقالت ،حبيضتها الطالق علق لو ما خبالف ،وطؤها
 فالقول ،بعد انقطع ما :فقالت ،اغتسلتو  دمك انقطع قد :الزوج فقال ،واختلفا حاضت ولو، جهته
  .(4)قوهلا

                                                           
     . 93، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،   (1)

   . 2/174، 1، طلوهاج يف شرح املنهاجالنجم االدمريي،   (2)

    .1/188، 1، طاسىن املطالب يف شروح روضة الطالبأيب زكراي األنصاري،   (3)

     . 68، ص1، طاملرجع السابقاملروزي،   (4)
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ذكر القاضي حسن تلك املس لة، قال: إذا قالت املرأة أهنا حائض فينظر يف قوهلا، فإذا صدقها 
نع، وخيتلف األمر إن علق عليه، ألهنا رمبا أرادت التمالزوج حرم عليه غشياهنا، وإن كذ ا فال حترم 

يقع الطالق، سواء كذ ا زوجها أو صدقها، وذلك ألن طالقها طالقها حبيضها، فإن قالت حضت 
علق بشيء ال ميكن الوقوف عليه غريها، أما إذا اتفقا يف احليض، واختلفا يف انقطاع الدم، فالقول 

 قوهلا، وذلك ألن األصل هو بقاء احليض.
غشياهنا وذهب أبو حنيفة يف سياق ذلك أهنا يف حال انقطاع دمها ألكثر احليض جاز للزوج 

قبل أن تغتسل، وإن انقطع دمها ألقل احليض، ال جيوز قر ا إال بعد اغتساهلا أو تيممها ويدخل عليها 
 . (1)يف وقت من أوقات الصالة

 (:78مسألة رقم ) 
 ؟اثنياا  سجد مث فرفع ،جبهته حر جي نأ فخاف ،خشن مكان ىعل سجد لو عما سئل

 بطلت عاد فلو ،يعود نأ جيوز ال، عنقهقل بث اخلشن يءالش ىعل حتامل قد كان  نإ نُظر:
 وهو ،فيس د يعود يتحامل مل نإو  .سهأر  يرفع وال ،قليالً  جببهته يزحف بل. س وداً  زاد نهأل ؛صالته
  .صالته تبطل ال فس د رفع مث ،يده علي س د لو وكذلك الصالة، يبطل ال قليل عمل

 يف فهو ،س وده يتم مل نإو  نهأل ؛اخلشن يءالش يف وكذلك ،تبطل صالته نأ ةكر   يف وذكر
 .(2)احتمالن ةكر   يف وذكر .س ود ةاملشاهد

املطلوب يف الس ود هو التحامل على اجلبهة وبكينها من األرض، وهذا التدقيق يف وضع 
اجلبهة وبكينها من الس ود، وعدم رفع الرأس عن وضعية الس ود وزحزحتها يف حال الس ود على 

ته، وإذا اضطر لذلك بعدم حتمله يعود فيس د، مث رجوع القاضي شيء خشن، ح  ال تبطل صال
وذكر هذا األمر مرة أخرى وقوله ببطالن الصالة، جند أن ما جاء يف هذا األمر عند علماء الشافعية مل 

 .يكن فيه التشدد يف تلك التفريعات
 ،إعادة هعلي يكن ومل ،له ذلك كرهت  مجيعها دون جبهته بعض على س د ولوقال الشافعي: "

 س د وإمنا الس ود موضع اجلبهة ألن ،جيزه مل جبهته دون أنفه على س د ولو جبهته على ساجد ألنه
                                                           

     . 544، د.ط، صالتعليقةاملروزي،   (1)

     . 94، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،   (2)
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 جيزه مل صدغه على أو خده على س د ولو ملساويها ومقاربته  ا التصاله األنف على أعلم وهللا
 جيزه مل األرض جبهته من شيئاً  ميس ومل ،رأسه على س د ولو الس ود موضع اجلبهة ألن ؛الس ود
  .(1)"تعار هللا شاء إن الس ود أجزأه األرض جبهته من شيئاً  فماس رأسه على س د وإن ،الس ود

 من الكتاب والسنة النبوية، ومن أمثلة ذلك:  ذهابه إىل ذكر دليل املسألة: عاشراا 
 (:97مسألة رقم )

 قرأ آية السجدة، فسجد ابإلمياء؟   راكب مقيم
  .(2)يسقط ةحنيف يبأ وعند ،ةالتالو  س ود عنه يسقط ال

 ما أو األرض على اجلبهة وضع وركنها التحرمية إال الصالة شرائط" :ذكر يف الفتاوى اهلندية
 على الس دة من وجب وما السفر يف الدابة على الركوب أو للمرض ا مياء أو الركوع من مقامه يقوم

 من الصالة يفسد ما ويفسدها األرض على زجيو  الدابة على وجب وما الدابة على جيوز ال األرض
 عليه وضوء ال أنه إال الصالة س دة يف وجدت لو كما  إعادهتا وعليه والقهقهة والكالم العمد احلدث

 .  (3)"الصحي  على طهارته تنتقض ال فيها انم ولو تفسدها ال املرأة ااذاة وكذا القهقهة يف
 ن خاص ابملسافر الراكب ال على املقيم.فالذي قرره القاضي حسن يكو  ،بناء على ذلك

 ذهب القاضي يف الفصل يف املسألة إذا كانت حتتمل ذلك، ومن أمثلة ذلك:   :عشر احلادي
 (:53مسألة رقم: )

األور على ون أن إمامه قد رفع وأتى ابلس دة الثانية ونًا أن  ةالس د من سهأر  رفع موم م
 ا مام يف الس دة األور.  إمامه يف الس دة الثانية، مث ابن له أن 

   .(4)خالف بال ةالثاني ةالس د وال ،الس دتن بن هجلوسله  حيسب مل: أجاب
  

                                                           
     .  1/114، د.ط، ماألالشافعي،   (1)

قيل يف ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم عام الفت  س د حبضرة أصحابه، فس د منهم الراكب، والساجد على األرض،   (2)
ح  إن الراكب ليس د على يده، وهذا يبدو للمسافر وحده وذلك ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر يوم فت  

 . 1/101، د.ط، كشف الغمة عن مجيع األمةمكة، انظر: الشعراين، 

     .  1/135، د.ط، الفتاوى اهلنديةالشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند،   (3)

     . 76، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،   (4)
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 (:137مسألة رقم )
 ال؟ مأ ركع هل نهأ السجود يف شك مصل

لزمه العود إر الركوع يف احلال، فلو مكث يف الس ود ليتذكر، بطلت صالته، ومبثله لو شك 
 . (1)أم أور، فمكث ليتذكر، ال تبطل صالتهيف الس ود أنه لثانية 

 .ففي احلالة األور بطلت صالته ابملكث، حيث وجب عليه ترك الس ود، والعود إر الركوع
 أما يف احلالة الثانية مل تبطل صالته ابملكث، ألنه م مور ابلس ود ومل جيب عليه تركه.

 )املذهب كذا(، ومن أمثلة ذلك:   بيف اجلوا على قوله اقتصاره يف بعض األحيان :عشر الثاين
 (:54مس لة رقم )

 رجل يصلي خلف ا مام فشك يف أثناء الصالة أنه هل نوى االقتداء أم ال؟ 
أجاب: هلذه املس لة ثالثة أحوال، أحدها: أن يذكر النية قبل أن حيدث فعاًل فيمضي يف 

نوى، ففي بطالن صالته وجهان:  صالته، وتص  صالته مجاعة. الثانية: تذكر بعد إحداث فعل أنه قد
أحدمها تبطل صالته، كما لو شك يف أصل النية للصالة، مث تذكر بعد إحداث فعل. والثاين: ال تبطل 
بل يصلي منفرداً، واألص  أهنا تبطل؛ ألنه وقف أركان صالته على صالة ا مام، والثالثة: تذكر أنه مل 

 وجهن.  ينو االقتداء فهل انقعدت صالته منفرداً فعلى
قلت: وال فرق بن أن يقع هذا يف التشهد األخري أو يف أثناء الصالة، وإن صححنا صالته 

 .(2)فسلم قبل ا مام، جاز
  

                                                           
     . 130، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،   (1)

     . 76، ص1، طاملرجع نفسهاملروزي،   (2)
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 جوابه على املسألة بال خالف بني علماء مذهبه، ومن أمثلة ذلك: أحياانا  يذكر: عشر الثالث
 (:52مسألة رقم )

 لقنوت، وسجد للتالوة، هل تبطل صالته أم ال؟ مصل قرأ آية سجدة التالوة يف الركوع أو ا
أجاب: بطلت صالته بال خالف، ولو قرأ س دة التالوة بعد دعاء االستفتاح وقبل الفاحتة 
وس د، ال تبطل صالته، ألن هذه القراءة يف الها، إذ القيام كله ال القراءة إال أن تقدميها على 

  . (1)الفاحتة مكروه خبالف الركوع
 بكنه لعدم( إمامه غري لقراءة وإصغاء س دة آية قراءة للم موم ويكره)ذلك جاء: " ويف سياق

 . (2)"صالته بطلت ألحدمها س د لو أنه وتقدم. الس ود من
 يذكر أحياانا رأايا خمالف لرأيه، ومن أمثلة ذلك: : عشر رابع

 (:67مسألة رقم )
 ال؟ مأ التكبري يف ماماإل ىعل تقدم، هل وشك صلى ذاإ

  .(3)صالته تص  ال
عند الشافعية من شروط االقتداء وجوب تبعية امل موم لسائر أعمال إمامه، ويف حال وقوع 

 . (4)ئالفة هلذه الشروط تبطل الصالة
 ومن أمثلة ذلك: يذكر أوقااتا أن املسألة تصح على قول عامل من العلماء،: عشر خامس

 (:98مسألة رقم )
لها يف الصلوات اخلمس جهراً كانت أو سراً، وكذلك ال تكره قراءة آية الس دة، وفع يكره ال

 هللا صلي النيب نأ عنه هللا رضي عمرابن  ىرو  ما لنا ،يف النوافل، وعند أيب حنيفة تكره يف صالة السر
   .(5)ةلتالو ل فيها فس د الظهر ىصل وسلم عليه

                                                           
     . 75ص، 1ط فتاوى القاضي حسني،روزي، امل  (1)

    .1/197، د.ط، اسىن املطالب يف شروح روضة الطالبأيب زكراي األنصاري،   (2)

     . 85، ص1، طاملرجع السابقاملروزي،   (3)

     . 2/1053، د.ط، التعليقةانظر: املروزي،   (4)

حكم األلباين ضعيف  . 4387، رقم 1/381، مصنفهشيبه يف  أخرجه ابن أيب. 106، ص1، طملرجع السابقاملروزي، ا  (5)
انظر: كتاب املنة يف التعليق ، ألنه جاء يف مصنف ابن أيب شيبة من طريق عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب كان اختلط

  .267على فقه السنة ص
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نهم، إذا قرأها سراً مذهب الشافعية هو ما ذهب إليه قاله القاضي حسن، ولكن اخلالف بي
، وقال الشيخ األنصاري: ويستحب أتخريها يف السرية (1)م  يس د، قال النووي: إنه يس د م  قرأها

أما األحناف فقراءة آية الس دة يف الصالة السرية إمنا تكره لإلمام خشية أن يشتبه على . (2)إر الفراغ
فذلك مكروهاً حيث تشتمل على مواضع الس دة،  قراءة آايتوعند املالكية فإن التعمد  .(3)املقتدين

أكره لإلمام أن يتعمد يف الفريضة قراءة سورة  جاء يف سياق عن ا مام العبدري: "قال ابن القاسم:
فيها س دة ألنه خيلط على الناس صالهتم، وأكره أن يتعمدها الفذ يف الفريضة وهو الذي رأيت مالكا 

  .(4)"يذهب إليه
وله أن يومئ ابلس ود على الراحلة، كصالة السفر،  س ود التالوة غري واجب؛ف"أما احلنابلة: و 

ويشرتط له ما يشرتط للنافلة، ويكرب للس ود تكبرية واحدة يف الصالة ويف غريها؛ ألن ابن عمر قال: 
يقرأ علينا القرآن، فإذا مر ابلس دة، كرب وس د، وس دان معه،  صلى هللا عليه وسلمكان رسول هللا  

رفع يديه يف غري الصالة؛ ألهنا تكبرية افتتاح، وإن كان يف صالة، ففيها روايتان، ويكرب للرفع منه؛ وي
ألنه رفع من س ود أشبه س ود الصالة، ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة؛ ألهنا صالة ذات إحرام، 

   .(5)"ف شبهت صالة اجلنازة
لسرية واجلهرية، مع أمهية تنبيه ا مام والراج  يف ذلك هو مشروعية س ود التالوة يف الصالة ا

 على امل مومن قبل الصالة أن هناك س دة تالوة، ح  ال يكون هناك شيئاً من البلبلة.
 يذكر أوقااتا أيب حنيفة يف املسائل، ومن أمثلة ذلك:  : عشر سادس

 (:96مسألة رقم )
  .(6)ضيتتق حنيفه يبأ وعندة،التالو  س ودتقتضي  ال والسكران اجلنب قراءة

هذه القراءة عند الشافعية ال تقتضي س ود التالوة، وذلك ألن س ود التالوة سنة يف مذهبهم، 
والبد أن تكون القراءة على وجه مشروع، وهو ما ال يتحقق يف اجلنب والسكران، ألن ليس هلما قراءة 

                                                           
 .  3/525، د.ط، اجملموع شرح املهذبانظر: النووي،  ( 1)

    .563 /1، د.ط، اسىن املطالب يف شروح روضة الطالبري، أيب زكراي األنصا  (2)

    .2/120، د.ط، حاشية ابن عابدينابن عابدين،   (3)

 . 2/367، 1، طالتاج واإلكليل ملختصر خليلالعبدري،   (4)

 . 1/272، 1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحدابن قدامه،   (5)

     . 105، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،   (6)
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واملستمع، ويتحقق  بينما عند األحناف فهي الزمة ألن س ود التالوة واجب على القارئ ،(1)مشروعة
 . (2)الوجوب من غري القارئ ابلسماع، إال من اجملنون لعدم أهليته

يشرتط لس ود التالوة ما يشرتط للصالة من طهارة احلدث واخلبث وسرت العورة وعند املالكية 
  .(3)"س د بشرط الصالة بال إحرام وسالم، قال خليل املالكي: "واستقبال القبلة
شرتط فيه ما يشرتط لصحة الصالة من الطهارة واجتناب الن اسة واستقبال القبلة وي" :وعند احلنابلة

 .(4)"والنية غري ذلك
 أحياانا أنه جييب على املسائل وفق املذهب اجلديد، ومن أمثلة ذلك:  يذكر: عشر سابع

 (:164مسألة رقم )
 صرف الصدقات إىل بين هاشم اآلن يف زماننا؟

ذهب الشافعية أنه ال جيوز دفع الزكاة إر  ،(5)ا مخس اخلمس؛ للمصلحة، وإن حرمو جيوز ال
، ولكن لو انقطع مخس اخلمس (6) لنا الصدقة(إان ال حتل اهلامشين لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )

والغنيمة أو استيالء الظلمة على املال، مل  الفيئعن بين هاشم وبين عبد املطلب خللو بيت املال عن 
 . (7)على األص  الذي عليه األكثرونيعطوا الزكاة 

                                                           
 . 4/80، د.ط، اجملموع شرح املهذبانظر: النووي،  ( 1)
     .    1/75، االختيار لتعليل املختارالبلدحي،  (2)

     .    38، ط1، طخمتصر خليلخليل املالكي،  (3)

     .    1/238، د.ط، فقه العبادات على املذهب احلنبليزرزور،  (4)

     . 151ص ،1،  طفتاوى القاضي حسنياملروزي،   (5)

 .1069، رقم 2/751، كتاب الزكاة، ابب: حترمي الزكاة على رسول هللا....، صحيحه يفأخرجه مسلم،   (6)

 . 10/268، 3، طروضة الطالبني وعمدة املفتنيانظر: النووي،  ( 7)
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 :مرتبة االجتهاد املطلق من خالل قضائه وفتواه بلوغ القاضي حسني املطلب الثاين: 
يف استقرار اجملتمع وحتقيق متطلبات العدالة بن الناس، والفصل بن  جانب هام وجليلميثل القضاء 

 الصغار مال على والوالية هلا، ويل ال من تزويجو  ،وداحلد وإقامة والتعزيز واحلبس املنازعات واخلصومات،
وهو ما جيعل وويفة القاضي من أهم الووائف اليت تضطلع مبسؤوليات  ، وغريها،والسفهاء واجملانن

 فال ، ا سالموهو ما يتطلب توافر شرائط يف شخص من يتور ذلك األمر منها مبهام كبرية وصعبة، 
 يكون أن جيب بل، عاقالً  ابلغاً  القاضي يكون أن أي لتكليف،ا، و القضاء الكافر تولية شرعاً  جيوز

، وأن يكون متمتعًا ابحلرية فال يتور والغفلة السهو عن بعيداً  الفطنة، جيد الفكر، صحي  القاضي
والعدالة فال يص  أن يتور ذلك  فال جيوز أن تتور املرأة القضاء،القضاء رقيقاً، إضافة إر الذكورة، 

كذلك توافر الكفاءة يف   ، وأن يكون متمتعاً بسالمة احلواس من السمع والبصر، النطق،  األمر فاسقاً 
به القاضي وهو ما بيز لديه ملكة االجتهاد  من يتور ذلك األمر أن تكونقيامه مبهام وويفته، ويتطلب 

 .حسن وعال به ش نه وبيزت أحكامه يف قضائه وفتواه
 حتصيل على والقدرة ، أبحكامها العلم: شرطان للوالية: عارت هللا رمحه السالم عبد ابن قال
 .الوالية حرمت الشرطان فقد فإذا.  مفاسدها وترك مصاحلها

 لكونه ، إمامه مذهب حفظ من وهو فيها، املقلد والأبحكام الشريعة، هالً جا القضاء يويل فال
 للقضاء صالحيته فعدم للفتوي، يصل  ال املقلد وألن أدلته، تقرير عن وقاصر بغوامضه، عارف غري
 .(1)أور

مرجعاً  أليب موسى األشعري يف ش ن القضاء وجند يف رسالة اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب
أن القضاء فريضةٌ اكمٌة، وسنةٌ متبعٌة، فافهم "، حيث قال فيها: مهماً لكل من تور هذا املنصب اهلام

نفاذ له، وآسي بن الناس يف وجهك وجملسك وقضائك؛ ح  إذا أديل إليك، فإنه ال ينفع تكلٌم حبق ال 
، وال ييَئس ضعيٌف من عدلك، البينة على َمن ادعى، واليمن على من يطمع شريٌف يف حيفكال 

أنكر، والصل  جائٌز بن املسلمن، إال صلًحا أحل حراًما، أو حرم حالاًل ومن ادعى حقًّا غائًبا أو 
إليه، فإن جاء ببينٍة أعطيته حبقه، فإن أع زه ذلك استحللت عليه القضية،  بينًة، فاضرب له أمًدا ينتهي

                                                           
 .8/156، 4، طالفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعيانظر: اخلن، والبغا، والشرجبي،  (1)
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فإن ذلك أبلغ يف العذر وأجلى للعمى، وال مينعك من قضاٍء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت 
أن تراجع احلق؛ ألن احلق قدمٌي، ال يبطل احلق شيء، ومراجعة احلق خرٌي من التمادي  -فيه لرشدك 

طل، واملسلمون عدوٌل، بعضهم على بعٍض يف الشهادة، إال جملوٌد يف حدٍّ أو جمرٌب عليه شهادة يف البا
تور من العباد السرائر، وسرت عليهم احلدود  -عز وجل  -الزور، أو ونٌن يف والٍء أو قرابٍة، فإن هللا 

ال سنٍة، مث قايس األمور عند إال ابلبينات واألميان، مث الفهم الفهم فيما أديل إليك مما ليس يف قرآٍن و 
ذلك، واعرف األمثال واألشباه، مث اعمد إر أحبها إر هللا فيما ترى، وأشبهها ابحلق، وإايك والغضب 
والقلق، والض ر والت ذى ابلناس عند اخلصومة والتنكر، فإنَّ القضاء يف مواطن احلق يوجب هللا له 

ق ولو كان على نفسه كفاه هللا ما بينه وبن الناس، األجر، وحيسن به الذخر، فمن خلصت نيته يف احل
ال يقبل من العباد إال ما كان له  -تبارك وتعار  -ومن تزيَّن هلم مبا ليس يف قلبه شانه هللا، فإن هللا 

    .(1) "...خالًصا
 واوبن الفقهاء تداوهلا األشعري موسى أىب إر القضاء يف املشهورة عمر ورسالةقال ابن اتيمية: " 

  . (2)"الفقه وأصول الفقه من فيها ما على واعتمدوا عليها
لكل من يتور أمر القضاء،  إذاً، يفهم أن رسالة عمر بن اخلطاب يف ش ن القضاء كانت هن اً 

واملنهج الذي يسري عليه يف تناول وفهم كل قضية أو مس لة، وهو ما بيز به القاضي حسن من خالل 
ه يف فهم املسائل اليت عرضت عليه، وعدم تقيده مبذهبه وقواعده يف فتواه عمله كقاضي، بيز ابجتهاد

أو قضائه، فكان كل مس لة أو قضية تعرض عليه تفرض عليه خصوصية تتوافق وتتوائم مع ما تتطلبه 
تلك املس لة أو القضية، وذلك بدليل أن هناك مسائل وافق فيها مذهبه وقضى فيها وفق قواعد مذهب 

بقواعد مذهبه، وأخذ بقواعد مذاهب أخرى ئالفة نت أيضًا هناك مسائل مل يلتزم  ا الشافعي، وكا
 إفتائه وقضائه يف مسائل تردد فيها، ومل يفيت فيها يف حينه، إال بعد تفكر وأتين.  إر إضافةملذهبه، 

أن فمن خالل ذلك يعكس شخصية ذلك القاضي الذي مل يكن مقلداً لغريه، بل كان جمتهداً استطاع 
 يربز شخصيته الفقهية كقاضي ومفيت يقتدى به ويشار إليه. 

                                                           
 . 6/37، 1، طمنهاج السنة النبويةابن تيمية،   (1)

  .6/37، 1، طاملرجع نفسهابن تيمية، (  2)
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ومما يوض  شخصية القاضي حسن وبعده عن التمذهب، أو التعصب ملذهب معن يف 
وهو ما يتض  من خالل مقولته:  ،قضائه أو إفتائه، إطالعه الواسع واستفادته من علوم اآلخرين

 ضعيفا األخبار، يف قواي فكان: مالك ف ما، والشافعي ،حنيفة أبو "واملتبحرون يف العلم ثالثة، مالك،
: والشافعي، األخبار يف ضعيًفا واالستنباط، الرأي يف قوايً  كان:  حنيفة وأبو، واالستنباط الرأي، يف

  .(1)"املذاهب سائر على مذهبه اخرتان فلهذا، مجيًعا فيهما قوايً  كان
 قلدمت انتم: قلتم فإن .يقلد أن عن الشافعي وهنيوجاء عن القاضي حسن يف تعليقته: "

 .ح ة غري من قوله قبول: والتقليد .ابلدليل ذلك أخذان وإمنا قلدانه، ما حنن: قلنا هللا رمحه الشافعي
  .الفرائض أكثر قبلنا وعنه: فقال الفرائض، يف اثبت بن زيد وقلد التقليد، عن هني الشافعي: قيل فإن

 أيخذ ولكن التقليد، عن هني الشافعي أن: معناه: حسن اضيالق قال(، لدينه فيه لينظر: قوله)
 .قريب عن قدمه تزل فرمبا الدليل، غري من أخذ لو فإنه ذلك، عن قدمه تزل ال ح  ابحل ة املسائل

 دون والبيان، ابحل ة املذهب منه أيخذ أنه معناه،: حسن القاضي قال(، لنفسه وحيتاط: قوله)
 .(2)"ابلنار نفسه يوبق فإنه دليل،ال غري ومن ابلتقليد، األخذ

 وال دليل غري من اجملتهد قول قبلت فإن القالدة، من اشتقاقه التقليد: عنه هللا رضي قال
 خالف وال .تقليًدا يسمى ال تعار هللا من يؤخذ ما أن خالف وال وشره، خريه قلدته فإنك ح ة،

  .(3)تقليًدا يسمى والتابعن، الصحابة من وسلم عليه هللا صلى النيب غري من يؤخذ ما أن
 والناس يف التقليد على نوعني: 

 العامل: وهو الذي استطاع أن يبلغ مرتبة االجتهاد.
 والعامي: فرضه التقليد بدليل الكتاب والسنة. 

 واألورع، األفقه بن ومييز العوام، وبن الفقهاء بن مييز ح  جيتهد أن عليه جيب العامي ف ما
 على جيب ال: قال من ومنهم .املفيت بقول يعمل أن له جيوز فال وس ل جيتهد مل فإن، ذلك ميكنه فإنه

                                                           
  .1/106، د.ط، التعليقةاملروزي،    (1)

  وما بعدها. 1/124، د.ط، املرجع نفسهاملروزي،    (2)

  .1/128، د.ط، املرجع نفسهانظر:    (3)
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 فلو بقوله، يعمل أن له جاز كان،  فقيه أي س ل فإذا االجتهاد، آلة له ليس وألنه االجتهاد، العامي
 .اورع وفقيه ورع، أفقه فقيه: فقيهان البلد يف كان

 أور الفقيه األورع للصالة ا مامة ابب ويف الفقيه، رعو األ من الفتوي يف أور الورع فاألفقه
 املعاين، استنبط إر حيتاج ألنه وذلك الفقيه، األورع من الفتوى يف أور الورع واألفقه .الورع األفقه من
 يفنت، أن للغري جيوز وال الفتوي، اجملتهد على فيتعن جمتهد، منهم وواحد فقهاء، البلد يف كان  فلو
 من عنده بلوح مبا يفيت بل مذهب، على جييب أن اجملتهد على يتعن وال كالنص،  يكون اجملتهد ألن

 اجتهاد نوع جيتهد أن عليه جيب هل الورع، ويف الفقه يف يستواين فقيهان البلد يف كان  ولو الدليل،
 ال؟ أم ماوأورعه اهأفهم على يطلع ح 

 ألن جيتهد؛: والثاين .شاء أيهما ليس  أن وله جيتهد، أن عليه جيب ال: أحدمها :وجهان فيه
 وس ل فقيهان، البلد يف كان ولو .أورع وأيهما أفقه، أيهما الناس بن فيما ابلتسامع معلوًما يصري ذلك

 فنعما، اتفقا أن ينظر اآلخر س ل أنه فلو اآلخر، يس ل أن عليه جيب وال: بقوله يعمل أن فله أحدمها،
 :وجهان فيه اختلفا، وإن

 فقيه البلد يف كان  فلو .واحلظر ابألحوط أيخذ: الثاينو  .شاء أيهما بقول أيخذ أن: أحدمها
 .(1)الرتجي  به ويقع قوهلما، فيقبل اثنن قول اتفق إن س له، أنه فلو يس له، أن عليه جيب ال اثلث

ومن خالل ما سبق يتض  لنا مدى بكن القاضي حسن وبكنه من آله اجتهاده، واستقالل رأيه 
 واه، ونذكر منها : اوهو ما وض  من خالل أقضيته وفت ، وعمق فهمه، وقوة ترجيحه،قههوقوة ف
 ليس الناس، بعض مذهب فعلى وحنفي، فعياش فقيهان، هناك وكان عامًيا، وكان بلد يف رجل كان  إذا

 هذا فعلى مذهًبا، له أن األص  وهو القفال، مذهب وعلى شاء، أيهما يس ل نأ له مذهب، للعامي
 عكسه، عكسه وعلى احلنفي، يس ل أن له وليس فعي،االش يس ل أن عليه جيب فعياش الرجل انك  إن
 أيب مذهب على يفيت أن له وليس الشافعي، ا مام مذهب على يفيت أن عليه جيب فعياالش س ل فإذا

 ة،حنيف أيب مذهب معاين يف تعمق وما فيه، وتبحر الشافعي، مذهب معاين يف تعمق إمنا ألنه حنيفة،
 .عكسه عكسه وعلى

                                                           
  .1/133، د.ط، التعليقةاملروزي،   (1)
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 وما األحوط، وأيخذ يس هلما، فإنه فقيهان البلد يف كان  إذا أنه عندي: عنه هللا رضي وقال
 .(1)ابلصواب أعلم تعار وهللا أكثر االحتياط فيه

بناء على هذه املس لة، فإننا نستطيع أن نلمس مدى بكن القاضي حسن وقوة فقهه واتساع 
فكان هناك جانباً ذهب أنه هذا العامي يستطيع أن يس ل  ،س لة السابقةعلمه، حيث إنه من خالل امل

القاضي حسن  ن دمن يشاء سواء كان شافعيًا أو حنفياً، وجانبًا آخر ميثله رأي الشيخ القفال، ف
ومل يت ثر مبا عليه مذهبه، بدليل ترجيحه ملا ذهب إليه  ذهب يف هناية املس لة إر االحتياط يف اجلواب،

يف حال إذا ما كان السائل على املذهب الشافعي، فإنه يس ل يف مس لته  ، واعتباره األص القفال الشيخ
الفتوى فقيهاً شافعياً، والعكس لو كان على املذهب احلنفي، وتعليل ذلك وفق ما رأى الشيخ القفال أن 

 فإنه يذهب للقاضي أو القضاء تكون وفق ما عليه هذا العامي، مبعىن أنه لو كان ذلك العامي شافعياً 
 الشافعي، وإذا ما كان حنفياً يذهب للقاضي احلنفي، وذلك لعلمه ودرايته مبذهبه وإطالعه عليه.

إال أنه مع ذلك جنده قد رأى أنه على العامي أن يس ل كال الفقيهن الشافعي واحلنفي، وهو 
هه واجتهاده، يف أخذ العامي وسعة أفقه وارتباطه بواقعه، الذي شكل لديه ملكه فق هما يربز قوة فكر 

 يف مس لته ابألحوط، وعدم النظر إر مس لة مذهبيه الفقيه والعامي.
  

                                                           
  .1/152، د.ط، التعليقةملروزي، ا  (1)
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 املبحث الثالث: مناذج لقضائه وترجيحاته الفقهية
ضائه وترجيحاته يف األقضية واملسائل اليت عرضت عليها، وذلك ج من قذ سنورد للقاضي حسن منا 

  من خالل مخسة مطالب، وهي كاآلب:
 يف مسألة تولية املرأة القضاء:  ئهاملطلب األول: قضا

أن القضاء يف اجملتمع ا سالمي من أهم الوالايت اليت اعتنت  ا الشريعة ا سالمية، ألمهيته يف استقرار  
اجملتمع وإهناء املنازعات بن الناس وصيانة حقوقهم، لذا كان هناك شروط البد من توافرها فيمن يقوم 

 ام اجلليلة، وهو ما استدلوا عليها فقهائنا واستنبطوها من مصادر الشريعة ا سالمية.  ذه امله
وهذه الشروط من الالزم توافرها فيمن يشغل أعباء هذا املنصب، ألمهيته وخلطورته، ح  يكن  

تولية مؤهاًل للقيام ابملهام املنوطة به وأدائها على أكمل وجه، وهو ما يتطلب من ويل األمر احلرص يف 
هذا املنصب ملن يتوافر فيه هذه الشروط، ومن ضمن تلك الشروط اليت وقع اخلالف بش هنا بن الفقهاء 
شرط الذكورة، حيث جند أن هناك من اعترب الذكورة شرطًا من شروط تويل القضاء، وبناء على ذلك 

ء، وآخرون نظروا إر هذا الشرط فال جيوز تولية املرأة، ومنهم من مل يعترب الذكورة شرطاً لتويل مهام القضا
 ابعتباره شرط جواز ال صحة.

 : رأيوهو ما ترتب عليه انقسام العلماء يف هذه املس لة إر أكثر من 
 مجهور الفقهاء: وميثله :األول الرأي

، وغريهم (3)ومجهور املالكية ،(2)، والشيعة الزيديةواحلنابلة (1)الفقهاء، وهم الشافعيةَذَهب مجهور 
القصاص واحلدود  منه ال جيوز تويل املرأة القضاء، مهما كان نوع القضااي سواء كانت يف األموال أإر أ

 أم غري ذلك ، ولو مت توليتها وقع األمث على من والها وال يكون قضائها انفذاً، ولو كان صححياً.  
 : وميثله األحناف: الرأي الثاين

يف القضااي اليت تص  شهادهتا فيها، وهي ما عدا ذهب األحناف إر جواز تويل املرأة القضاء، 
(4)القضااي اخلاصة ابحلدود والقصاص

.  
                                                           

 . 4/119، د.ط، فتاوى الرمليالرملي،  انظر: (1)

 . 4/222، 1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامه، 8/304، 1، طنيل األوطارانظر: الشوكاين،  (2)

 .  1002 /3، 1، طعقد اجلواهر الثمينة فلي مذهب عامل املدينة ابن شاس،انظر:  (3)

     .58ص، 3، طالتنظيم القضائيالزحيلي، هت، و 1313، 1، طتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  انظر: (4)
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ناف مل خيالفوا ما ذهب إليه اجلمهور، بعد اجلواز، ولكنهم زادوا يف يرى البعض أن األحوهنا 
 مرهمأ ولوا قوم يفل  لنحلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ذلك يف حال توليتها أيمث من والها، 

مع أن و إذا ما كان قضائها موافقاً للكتاب والسنة،  ؛مع نفاذ قضائها مع إمث من قام بتوليتها، (1)(امرأة
 .(2)يكون قضائها يف غري قضااي احلدود والقصاص، وذلك ألن شهادهتا ال تقبل فيهما

أورده ابن اهلمام، وهو ما أكدته نصوص األحناف يف ذلك، حيث جاء يف هذا السياق ما 
ّله، والكالم فيما لو وليْت، وَأمثي املقلد، أو  تستقصيأن ما ذكر غاية ما يفيد منع أن فقال: " وعدم حي

حكمها خصمان، فقضْت قضاء موافًقا لديين هللا، أكان ينفذ أم ال؟ مل ينتهيضي الدليل على نَتْفيه بعد 
الشرع سوى نُقصان عقلها، ومعلوم موافقته ما أنزل هللا، إالَّ أن يثبت شرًعا َسْلب أهليتها، وليس يف 

أنه مل يصل إر حدّي سلب واليتها ابلُكلية، أال ترى أهنا تصل  شاهدة... وذلك النتُّْقصان ابلنّيسبة 
وا ضافة، مث هو منسوب إر اجليْنس، ف از يف الفرد خالفه... ولذلك النقص الغريزي َنَسب رسول 

الفالح، فكان احلديث متعرّيًضا للُمولّين وهَلُنَّ بنَتْقص احلال،  يوليهنَّ عدم ملنهللا صلى هللا عليه وسلم  
  .(3)"وهذا حق؛ لكن الكالم فيما لو وليْت فقضْت ابحلق، ملاذا يبطل هذا احلق

 : وابن حزم الظاهري الرأي الثالث: رأي حممد بن جرير الطربي
د يف مجيع أنواع القضااي. ذهب ابن جرير جبواز تويل املرأة القضاء مطلقاً، دون أي قيد أو ح

وهو ما نقله عنه ابن رشد يف البداية، بقوله: "وقال الطربي: جيوز أن تكون املرأة حاكماً على ا طالق 
 . (4)يف كل شيء"

يف فت  الباري: "واتفقوا على اشرتاط الذكورة يف القاضي، إال عند أيب  ابن ح ر وقال احلافظ
 . (5)جرير" حنيفة، واستثنوا احلدود، وأطلق ابن

وكذلك ذهب ابن حزم إر جواز تولية املرأة القضاء، وال يكون املويل آمث يف ذلك، ويتسع ذلك 
وهو قول  -وجائز أن تلي املرأة احلكم عنده ح  يشمل الدماء والفروج، إال اخلالفة، قال ابن حزم: 

،وتوجيه النيب بعدم السوق وقد روي عن عمر بن اخلطاب: أنه ور الشفاء امرأة من قومه -أيب حنيفة 

                                                           
، 6/8، 1، كتاب املغازي، ابب كتاب النيب )ص( إر كسرى وقيصر، طصحيحهأخرجه البخاري، امد بن إمساعيل، يف   (1)

     .  4425رقم: 

 .18ص، د.ط، مييف الفقه اإلسالالنظام القضائي عثمان،   (2)

 .180ص ، د.ط، يف تراجم احلنفية الفوائد البهيةاللكنوي،   (3)

 .2/460، 4، طبداية اجملتهدابن رشد القرطيب،  (4)

 .13/147، د.ط، فتح الباريابن ح ر،   (5)
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تولية املرأة أمر قومها املقصود به اخلالفة، إضافة إر ذلك أن املالكية قد أجازوا أن تكون وكيله ووصية 
   .(1)ومل أيب أمر مبنعها أن تلي بعض األمور

 ما ذهب إليه مجهور الفقهاء وذلك لآلب: وبناء على ما سبق يرتج  للباحث 
ر الفقهاء كان مبنيًا على نصوص من الكتاب والسنة. بينما املخالفون كان أواًل: استدالل مجهو 

 استدالهلم مبنياً على القياس. 
 .(2)(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )اجلمهور من الكتاب قال تعار: استدالل 

عن أيب بكرة، قال: لقد نفعين هللا بكلمة مسعتها من رسول هللا صلى ما ورد من السنة النبوية و 
، بعد ما كدت أن أحلق أبصحاب اجلمل ف قاتل معهم، قال: ملا بلغ (3)لم أايم اجلملهللا عليه وس

لن يفل  )رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أهل فارس، قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: 
  . (4) (قوم ولوا أمرهم امرأة

دهتا جائزة، فكذا قياس قضائها على شهادهتا، فإذا كانت شهاعلى املخالفون فقد استدلوا بينما 
  .(5)قضاؤها إال يف احلدود، والقصاص، فإن قضاءها فيهما ال جيوز؛ لعدم جواز شهادهتا فيهما

كذلك مع قبول شهادهتا يف اثنياً: القيود اليت تكون على شهادة املرأة يف قضااي القصاص واحلدود،  
 ما مل يكن معها رجل.األمور اليت ،ص النساء للضرورة، وكذلك عدم قبول شهادهتا منفردة 

 اثلثا: أن تويل أمر القضاء يتطلب ئالطة املرأة ابلرجال، وهو أمر اظور شرعاً. 
رابعاً: وقوع اخللوة احملرمة، وذلك ألن من يتور أمر القضاء يكون يف حاجة إر اخللوة مع مساعديه، 

امرأة واجملتمعن معها أو اخلصوم، أو الشهود، وهو ما يوقع حرمانية اخللوة؛ إذا كان القاضي 
 رجال. 

                                                           
 .8/528، د.ط، احمللى ابآلاثرانظر: ابن حزم،   (1)

 . 282سورة البقرة، جزء من اآلية   (2)

جلمل: وهي الفتنة اليت تلت مقتل عثمان بن عفان وتويل علي بن أيب طالب اخلالفة، وعدم مقدرته على األخذ بث ر أايم ا  (3)
عثمان من قاتليه، مما أاثر الصحابة للخروج إر البصرة، حيث كان طلحة والزبري ومن معهم والسيدة عائشة رضي هللا عنها 

فتنة عظيمة بن املسلمن سقط فيها الكثري من املسلمن، انظر: ابن كثري، والوقوف ضد ا مام علي ابن أيب طالب، وكانت 
 . 8/101، 1، طالبداية والنهاية

 .4425، حديث رقم 6/8، 1، كتاب املغازي، ابب: كتاب النيب ص إر كسرى، طيف صحيحهأخرجه البخاري،   (4)

  .4/187، 1، طتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقانظر: الزيلعي،   (5)
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خامساً: أن تكوين املرأة وشخصيتها، قد ال يتحمل النظر يف اجلرائم البشعة، ك رائم القتل ومساع 
تفاصيل وقوعها مما قد يعرضها لضغوط نفسية ال تتحملها، وكذلك جرائم الزان ألن فيها إيذاء 

  ملشاعرها ك نثى.
س لة تولية املرأة للقضاء أخذه مبا ذهب إليه اجلمهور ومما سبق يظهر موقف القاضي حسن من م

 يف هذه املس لة وهو عدم جواز تويل املرأة القضاء، بناء على األدلة واحل ج اليت أخذ  ا اجلمهور.
وبعد استعراض موقف الفقهاء من مس لة تولية املرأة القضاء، نورد مسائل قضى فيها القاضي حسن، 

 وهو عدم جواز تولية املرأة القضاء.رجحه يف قضائه،  وفقاً لرأي اجلمهور الذي
 (:151مسألة رقم )

إمام يصلي اجلمعة أبربعن، اجتمع فيهم شرائط اجلمعة، اقتدى به مجاعة من النسوان أو العبيد  
أو املسافرين، ومجلته كل من ال تفرض عليهم اجلمعة وإن حضر اجلامع، فسبق تكبريهم على تكبري من 

معة عليهم، هل يص  أم ال؟ وكذلك لو وقف صف خارج املس د، واقتدوا اب مام يف تقف صحة اجل
، فكرب من هو خارج قبل تكبري من حصل به االتصال بعد املس د، واتصل الصف بصف املس د

 تكبري ا مام، هل يص  أم ال؟ 
اً ملن انعقدت قال رمحه هللا: وجب أن ال يص ؛ ألن اجلمعة إمنا تص  للنسوان وهؤالء الطبقة تبع

اجلمعة  م، وكذلك لو سبق تكبري الصف اخلارج ال تص ؛ ألهنم تبع، وقبل انعقاد الصالة للمتبوعن، 
كيف حيكم بصحتها للتبع؟ فهو كاحلمل تبع لةم يف البيع، فإذا بطل يف األم ال يبقى يف احلمل. ف ما 

 .(1)الن صالة هؤالءبعد االنعقاد: لو انفض الذين انعقدت اجلمعة  م ال حيكم ببط
، مع االشرتاطات (2)ذهب الشافعية يف صحة صالة اجلمعة إذا بلغ عدد املصلن أربعن مصلياً 

ص حضور العبيد والنساء واملسافرين يف الذكورة، أما فيما خيو والبلوغ واحلرية األخرى اخلاصة اب سالم 
 لإلحرام قبل من هم متبوعون هلم، فاجلواب اجلمعة بعد األربعن املذكورين، يف املس لة وقيامهم ابلتكبري

ابلبطالن؛ ألهنم سبقوا متبوعيهم ابلتكبري، إضافة إر اعتبارهم ممن ال جتب عليهم اجلمعة، وقد اعتربوا 
هؤالء ابلنسبة ملتبوعيهم كاعتبار احلمل يف بطن األم يف البيع. كذلك الذين يكربون خارج املس د 

قبل من هم بداخل املس د، فصالهتم ابطلة وهو ما ذهب إليه القاضي  بتكبرية ا حرام لصالة اجلمعة

                                                           
     . 139، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،   (1)

    .1/115، 1، طاسىن املطالب يف شروح روضة الطالبأيب زكراي األنصاري،   (2)
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حسن، وذلك ألهنم اتبعن ملن تقدمهم، وابعتبارهم كمثل احلمل يف بطن األم، فاجلنن اتبع ألمه، 
وميكن اعتبار تكبريهم صحيحاً لو كانوا مسعوا التكبري ممن تقدمهم، وال يستطيعون مساع تكبري ا مام، 

. أما إذا كان من يف اخلارج يسمعون تكبري ا مام يف هذه احلالة يكونون اتبعن ملن تقدمهمحيث أهنم 
   صحيحة. وصالهتمكما يسمعه من ابلداخل، فتكبريهم 

ومما يتض  مما سبق من خالل قضاء القاضي حسن يف مس لة األذان ومس لة صالة اجلمعة، 
   .جند قضائه يوافق ما صار إليه مجهور العلماء
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 املطلب الثاين: قضائه يف مسألة احلدود والسرقة:
والذي وهر فيها مدى براعته وعمق  كان للقاضي حسن قضاء يف املسائل اخلاصة ابحلدود والسرقة،

 ومنها:  فكره، واتساع علمه،
 (:637مسألة رقم )

  إذا كان يضر الناس هل جيوز حريقه؟  (2)والقمل (1)اجلرادسئل عن 
دتك أو مالك، تدفعها ابألهون فاألهون، كمن يقصد من اآلدمين دمك أو قال: إذا قص

 . (3)مالك، فإن مل ميكنك الدفع إال ابلتحريق أو القتل، فيحنئذ يباح لك التحريق والقتل
وهنا يربز مدى مرونة فكر القاضي حسن وعمقه يف قياسه، بت ويز حتريق اجلراد والقمل يف 

ة ا نسان للضرر الذي يتعرض له يف دمه وماله، ومواجهة ذلك حال حتقق الضرر منه، كمواجه
 .ابلتدريج، أي يكون مواجهة الضرر على قدره

 إنولقد ذكر ا مام الرملي يف حاشيته على أسىن املطالب تلك املس لة عن القاضي حسن: "
 ابلتحريق إال فعالد ميكن مل فإن فاألخف ابألخف يدفع (4)كصائل  الناس  ما تضرر إذا والقمل اجلراد
  . (5)"جاز

وكذلك كان شيخه القفال يف مس لة اهلرة اليت تقصداحلمام، بعدما أكلت احلمام، وهي ساكنة: 
 ال جيوز قتلها، ويكون جائز قتلها يف أثناء أكلها له.

 (: رجل حتتم عليه القتل يف قطع الطريق؟665رقم )مسألة 
   .(6)ال جيوز له قتل نفسه، ولو قتل نفسه أيمث

                                                           
مث يكون اجلراد بعد الغوغاء كتفاانً، مث يكون غوغاء، اجلراد أول ما يكون سروة، فإذا حترك فهو دابً قبل أن تنبت أجنحته،   (1)

 ،مسيت به ألهنا ال تكتف نفسها، فإذا صارت فيه خطوط ئتلفة فهو خيفان، والواحدة خيفانة، مث يصري جراداً  واحدته كتفانة
  .2/298، د.ط، اجلراثيمابن قتيبة الدينوري، 

 ، د.ط، املرجع نفسه، ابن قتيبة الدينوري، ال أهنا أصغر منها، واحدهتا قملةالقمل: دواب صغري من جنس القردان إ(  2)
2/285  . 

     . 395، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،   (3)

، صال فالن على خصمه: سطا عليه وقهره، صال على يصول، صل، صوال وصوالان، فهو صائل، واملفعول مصول عليه   (4)
 .2/1337، 1، طمعجم اللغة العربية املعاصرةانظر: أمحد ئتار، 

 .      1/567.ط، ، دحاشية الرملي على أسىن املطالبالرملي، 

 .      1/567، د.ط، املرجع نفسهالرملي،    (5)

     . 391، ص1ط، املرجع السابقاملروزي،   (6)
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 قبل به وفر فإن يتوب أو به يظفر أن إر يتبعه هرب فإن طلبه ا مام على جيب الطريق قاطعف
، العقوابت عنه تسقط مل عليه القدرة بعد اتب فإن املذكورة العقوابت من يستوجب ما عليه أقام التوبة
 قتل قد كان  نوإ ويعفو يقتص أن وللويل القتل احنتام عنه سقط قتل قد كان  فإن املذهب هو وهذا
 سقط املال أخذ قد كان  وإن ،املال وضمان القصاص وبقي ،القتل واحنتام الصلب سقط املال وأخذ
 أي احلدود عنه سقط الشيخ قول معىن وهو ،املال وأخذ املذهب على اليد قطع وكذا ،الرجل قطع

 . (1)تسقط ال افإهن واملال القصاص من اآلدمين حقوق وبقيت ،تعار هللا حقوق ألهنا احنتامها

                                                           
 .1/488، د.ط، اإلختصار غاية حل األخياريف كفايةاحلصيين، انظر:  (1)



 

141 

 

 :قضائه يف مسألة النكاح: الثالثاملطلب 
 وهو ما سنوضحه من خالل املسائل التالية: ، ابلنكاحكان للقاضي حسن قضاء يف املسائل اخلاصة 

 (:485مسألة رقم )
رجل زوج ابنته البكر البالغة على صداق ألف درهم دون رضاها، وهو مهر مثلها، والزوج 

 نعقد النكاح أم ال؟ ال ميلك جبة، هل ي
أنه ال ينعقد؛ ألنه خبس حبقها، كما لو زوجها من غري كفؤ، أو بدون مهر املذهب أجاب: 

املثل، على أحد القولن، ولو زوجها األب من معسر، مث اّدعى الزوج: أنك رضيت يب، وكنت عاملة 
 . (1)إبعساري، ف نكرت املرأة، فالقول قوهلا؛ ألن الظاهر عدم الرضى

 مبهر البكر بنته زوج لو أنهروضة الطالبن فتوى القاضي يف هذه املس لة فقال: كتاب يف   وذكر
 . (2)"كفء  بغري كتزوجيها  حقها خبس ألنه ؛املذهب على النكاح يص  مل رضاها بغري معسراً  رجالً  مثلها

 مل املثل مبهر رضاها بغري معسراً  موليته اب جبار الويل زوج لو لكن"وجاء يف كتاب أسىن املطالب: 
 .(3)"كفء  بغري كتزوجيها  حقها خبس ألنه النكاح يص 

فإن رضيت من وليها تزوجيها . درجة يف مستوين مجاعة أو كان  واحداً  والويل املرأة حق الكفاءةف
سواء املنفرد أو أحد األولياء دون رضى الباقن، فزواجها صحي ، وذلك ألن الكفاءة ليست شرط 

يها األقرب تزوجيها بغري كفء، مل يعد للويل األبعد أن يعرتض، ويف حال إذا وإن ارتضت من ولصحة، 
 زوجها ولو. ما كان السلطان ويل أمرها فتزوجيها بغري كفء له وجهان: أصحهما املنع ألنه مبثابة النائب

 راخليا وهلم يص ،: قول ويف. املذهب على يص  مل الباقن، رضى دون برضاها كفء  بغري األولياء أحد
 وكانت رضاها، بغري كلهم  أو أحدهم زوجها وإن. قطعاً  يص  ال: وقيل. قطعاً  يص : وقيل. فسخه يف
 أو الصغرية البكر اجلد أو األب زوج أو الزوج، تعين يشرتط ال: وقلنا ،مطلقاً  التزويج يف أذنت قد

 الكفاءة، عدم لويلا علم إن: وقيل. يص : وقيل. املذهب على يص  مل إذهنا، بغري كفء  بغري البالغة
 فإذا صغرية، كانت  وإن ابلغة، كانت  إن اخليار فللمرأة صححنا، وإذا. فصحي  وإال، ابطل، فالنكاح
  .(4)،ريت بلغت،

  

                                                           
     . 314، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  (1)

     . 7/82، د.ط، روضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي،  (2)

 .3/138، د.ط، يف شرح روض الطالب اسىن املطالبأيب زكراي األنصاري،  (3)

     . 7/84د.ط،  املرجع السابقانظر: النووي،  (4)
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 (:494مسألة رقم )
الويل األقرب، إذا غاب، وزوج السلطان وليته إبذهنا، فعاد الويل وادعى: أبين كنت زوجتها يف 

 الغيبة؟ 
ح السلطان مقدم على نكاح الويل، ومبثله، إذا غاب مالك العبد، قال أصحابنا: نكا 

 .  (1)فالسلطان ابع عبده أو ماله يف دينه فعاد املالك وادعى: أبين كنت بعته
، فإن نكاح احلاكم قد زوجها، مث ادعى الويل بعد قدومه أبنه املرأة يف غيبة وليها زوج إذافاحلاكم 

، وقام السلطان ببيع العبد وفاء لدين مالكه، مث عاد ذلك العبد مالك غاب لو ماوذلك خبالف  ،يقدم
وقال الربيع فيه قول  ،أور املالك بيع أن على نصّ  الشافعي فإنّ  املالك وادعى ببيع عبده يف غيبته؛

 آخر: أن بيع السلطان أور كالنكاح. 
وإذا ما كان للمرأة  ووجه الفرق هنا أن السلطان حيل ال الويل األقرب يف النكاح حال غيبته،

وليان ف دعى أحدمها أنه قد زوجها يف غيبة الويل اآلخر، مل يقبل ذلك إال بينة، خبالف مس لة البيع، 
فالسلطان هنا مبثابة الوكيل مع املوكل، فلو قام السلطان ابلبيع، مث جاء املوكل بعد ذلك وأخرب ابلبيع، 

 . (2)هو ما يؤخذ به مع ميينهفالقول هنا قول املوكل وهو ما ميثله املالك، و 

                                                           
     . 317، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  (1)

      .13/54، 1، طكفاية النبيه يف شرح التنبيه انظر: ابن الرفعة،  (2)
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 :قضائه يف مسألة الصيد والذابئح واألطعمة: الرابعاملطلب 
ونظرته وسنتعرض املسائل اخلاصة ابلصيد والذابئ  واألطعمة وكيفية قضاء القاضي حسن فيها، 

رأي ، اب ضافة إر عمق فكرة واستقاللية رأيه وئالفته مذهبه، ابعتباره جمتهداً ذو كفقيه متمرس
نذكر و ، نظريها وترجيحه إر آخرهوفكر، وعلم واسع وهو ما وض  من خالل قياسه يف املسائل و 

 منها: 
 (:177مسألة رقم )

حالل يف احلرم، ذهب إىل طرف احلرم وأخرج يده منه ونصب شبكة يف احلل ليعلق هبا 
 صيد خرج من احلرم، أو كان يف احلل. 

لناصب للشبكة يف احلل، وأدخل يده يف احلرم، ونصب قال: ال جزاء عليه، وكمثله لو كان ا
  . (1)يف احلرم شبكة، أو حفر حفرية يف احلرم، فوقع فيه صيد احلرم يلزمه اجلزاء

ذهب مجهور الشافعية يف مس لة حالل احلرم ذهب إر طرف احلرم وأخرج يده منه، أبنه فلقد 
هواء طرف احلرم والرامي والصيد كالمها يف يضمن كونه يف احلرم ح  قالوا لو قطع السهم يف مروره 

احلل ففيه وجهان، بينما القاضي حسن فقد خالفهم وقال: ال جزاء عليه، وفيما خيص مبا لو كان 
الناصب للشبكة يف احلل وأدخل يده يف احلرم ونصب يف احلرم الشبكة، أو حفرة حفرة، فقد ذهب 

 . (2)فعية، وذلك ألنه يف حقيقته يعترب صيد يف احلرممجهور الشاالقاضي إر الضمان وهو ما ذهب إليه 
 (:688مسألة رقم ) 

  شاة نتجت سخلة رأسها يشبه رأس الشاة، وذنبها ذنب الكلب، هل حيل أم ال؟
 لو ومنه"ذكر ا مام الزركشي يف ذلك:  . (3)أجاب: حيل؛ ألان ال نتحقق أن فحلها كان كلباً 

 أهنا احلسن القاضي فتاوى ففي الكلب ذنب يشبه ذنبهاو  شاة رأس يشبه رأسها سخلة شاة تن ب
  . (4)"حتل

                                                           
     . 158، ص1، طفتاوى القاضي حسنيروزي، امل (1)

      .4/47، د.ط، اسىن املطالبأيب زكراي األنصاري، انظر:   (2)

     . 402، ص1، طاملرجع السابقاملروزي،  (3)

 . 1/323، 2، طاملنثور يف القواعدالزركشي،  (4)
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 ذنب يشبه وذنبها الشاة رأس يشبه رأسها سخلة شاة نت ت لو احلل واألصلوذكر الشيخ األنصاري: 
 حيواان وال آدمي، من جزءا وال مستقذرا، وليس، وضابط احلل هو كل طاهر ال ضرر يف أكله، الكلب
 . (1)أكله حيل ابملوت ين س حيا

 وولدت ذلك نر مل فلو وشاة كلب  بن كمتولد  وغريه م كول من تولد ما والوقال اخلطيب الشربيين: "
 ومن األصل صورة خالف على اخللق حيصل قد ألنه حترم ال :البغوي قال، الكلب تشبه سخلة شاة

 بن لتولده والبغل لضبعوا الذئب بن متولد فإنه املهملة السن بكسر السمع وغريه م كول بن املتولد
 . (2)"ومحار فرس

 (:690مسألة رقم )
عادة الناس أهنم يدخلون السكني يف أ ْذن الثعلب فيذحبوه كي ال يفسد اجللد هل حيل أم 

 ال؟
  . (3)إن أصاب السكن مذحبه واحلياة فيه مستقرة حيل، وإال فال حيلأجاب: 

: اجللد ابطن يف حلقه ليقطع الثعلب؛ ذنأ يف السكن أدخل لو: وكذلك":قال ا مام البغوي
  .(4)"حيل فال وإال حل؛: -هعفقط مستقرة، فيه واحلياة حلقه، السكن أصاب فإن

ولكن ملا قطع بعض  : ولو كان هناك حياة مستقرة عند بداية قطع املريء،احلرمن إمام قالو 
 االبتداء عند مستقرة حياة فيه يكون أن به التعبد وقع ما أقصى نألانتهت حركة املذبوح، فهو حالل؛ 

 داخل من واملرئ احللقوم ليقطع الثعلب أذن يف السكن أدخل ولووقال أصحابنا: .... املذب  بقطع
 خنس أو خيشومه نزع يف آخرون وأخذ واملرئ احللقوم قطع يف الذاب  أخذ لوأواًل:  تفصيل: ففيه اجللد

 يف الذاب  يشرع أن جيباثنياً: ، فهي ميته املرئو  للحلقوم يتمحض مل التدقيق الن حيل مل خاصرته
 .(5)املذبوح حركة إر املذب  قطع استتمام قبل الشاة انتهاء يظهر حبيث يت ىن وال القطع

                                                           
      .1/563، ، د.طيف شرح روض الطالب اسىن املطالبأيب زكراي األنصاري، انظر:   (1)

     .2/584، د.ط، اع يف حل ألفاظ أيب شجاعناإلقاخلطيب الشربيين،   (2)

     . 403، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  (3)

    . 8/14، 1، طالتهذيب يف فقه اإلمام الشافعيالبغوي،  (4)

 .9/87، د.ط، شرح املهذب اجملموعانظر: النووي،   (5)
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 قضائه يف مسألة أدب القضاة والشهادات:: اخلامساملطلب 
ية سلوكه وسنتعرض املسائل اخلاصة أبدب القضاة والشهادات، واليت توض  رؤيته كقاضي، وكيف

 نذكر منها: ومنه ه يف التعامل مع األقضية واملسائل املعروضة عليه والتصرف فيها، و 
 (:720مسألة رقم )

، وال ال يقضي بشاهد ومينياإلمام  األعظم إذا كان حنفياا، فوىل قاضياا شافعياا، بشرط أن 
 على غائب؟

 .(1)التولية صحيحة، والشرط الغ. وله أن يقضي ابجتهادهأجاب: 
ف اء يف روضة الطالبن: "أن ا مام احلنفي لو ور شافعياً بشرط أن ال يقضي بشاهد ومين، 
وال على غائب، صحت التولية، ولغا الشرط، فيقضي مبا أدى إليه اجتهاده، ومقتضى هذا أن ال يراعى 

فاحكم مبذهب صيغة الشرط، بل قال ا مام: قلدتك القضاء،  : ولو مل جترالشرط هناك، وقال املاوردي
  .(2)"الشافعي، وال حتكم مبذهب أيب حنيفة، ص  التقليد، ولغا األمر والنهي

 التولية صحت غائب على وال ومين بشاهد يقضي ال أن شرط لووجاء يف حاشية الرملي: "
 كاملعزول  أنه األوجه لكن شيخنا قال هناك الشرط يراعي ال أن ومقتضاه ابجتهاده فيقضي الشرط ولغا
  . (3)"غريه يف مور عنه هنى فيما

 (:721مسألة رقم )
سن قراءة الفاحتة، هل جيوز أن  من استجمع شرائط االجتهاد إال أن بلسانه خلل، ال حي 

 ي وىل القضاء؟
قال: جيوز توليته القضاء؛ ألن ا مام والقاضي يكون االقتداء به يف الصالة، واخللل الذي يف 

  .(4)لسانه ال مينع القضاء
هنا مدى فقه القاضي وعمق فكره ومرونته، ودقة اجتهاده يف تصوره للمس لة، وهو ما  يظهر

يظهر يف قياسه إبمامه القاضي واالقتداء به يف الصالة، وهو ما يعين عدم وجود عائق يف ممارسته ألمور 
                                                           

     . 417، ص1، طفتاوى القاضي حسنياملروزي،  (1)

  . 11/120، 3، طبني وعمدة املفتنيلروضة الطاالنووي، ( 2)
 .      4/287، د.ط، حاشية الرملي على أسىن املطالبالرملي،  (3)

     . 417، ص1، طاملرجع السابقاملروزي،  (4)
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عروضة القضاء، فخلل اللسان عله غري مؤثرة يف حتقيق متطلبات العدالة، وفحص املسائل واألقضية امل
عليه، وإصدار األحكام الصحيحة، خبالف لو كان يفتقد لشرائط االجتهاد يف شخصه كقاضي ألنه 
سوف يفتقد القدرة على حتليل املسائل وتصورها بشكل دقيق وفهم معطياهتا وابلتايل إصدار احلكم 

 فيها مع تقديره ملآل ذلك احلكم الصادر منه.
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 اخلامتة
أمحد هللا محداً كثريًا طيبًا مباركًا فيه ملئ السماوات تتم الصاحلات، و  احلمد هللا الذي بنعمته 

من وما كان فيه ومّنه وكرمه ، صواب فمن هللا وتوفيقه من ما كان فيه فوملئ األرض وملئ ما بينهما ، 
أبن تراثنا الفقهي حيمل يف طياته الكثري   حببت أن أختم رساليت هذهفخط  فمن نفسي والشيطان، 

وبيان صحيحه  ،جمد هذه األمة وعزهتا من خالل علماء أفنوا أعمارهم يف خدمة ديننا احلنيف يؤكد
لبيان مدى جهده  ،ومقاصده، وهو ما تناولناه لعامل وفقيه عظيم مل أيخذ القدر الكايف من األهتمام

األحباث يؤكد مدى حاجتنا إر مزيد من الدراسات و ما الكبري من خالل تراثه الفقهي الواسع، وهو 
وتوّصلت إر نتائج حنن يف أمس احلاجة إليه.  ؛حول هذه الشخصية لكشف تراث عظيم من مؤلفاته

 كثرية، س قتصر فيها على أهّم النتائج اليت هلا عالقة وطيدة ابلّدراسة، وهي كالتايل: 
 :النتائج

 أن القاضي حسن املروزي يعترب عالمة من عالمات عصره يف القضاء والفتوى.  .1
غ القاضي حسن رتبة االجتهاد املطلق، وهو ما وهر من خالل املسائل واألقضية اليت قضى بل .2

 وأف  فيها. 
مل يتقيد القاضي حسن مبذهبه يف قضائه وفتواه، بل كان معياره يف ذلك ما تستدعيه املس لة من  .3

أخرى، نظر، وهو ما توصلنا إليه من خالل قضائه يف مسائل خالف فيه مذهبه ووافق مذاهب 
 إضافة إر مسائل تردد فيها إر أن يقضي فيها بت ٍن، وهو ما يعرب عن حتوطه ودقته يف فقهه.

استفادة الكثريين من علمه ومصنفاته الفقهية؛ سواء ممن عاصروه أو ممن جاءوا من بعده، وتضمن  .4
 كتبهم آرائه وفتاواه الفقهية. 

اكسبته ملكة ى يد كبار علماء عصره، وتعلمه علمن سبقه، سعة علمه، وإطالعه على مصنفات  .5
فقهية متميزة استطاع  ا تصوير املسائل واألقضية وفق الواقع املعاش، واستخدام االقيسة والتناور 
يف املسائل، مع قدرته على االستنباط والتصور األحوط للمسائل وترجيحه اخلاص وفق رأيه 

 الشخصي. 



 

148 

 

 التوصيات: 

، ما زالت يف حاجة إر جهود الباحثن واملهتمن ابلبحث أن مصنفات القاضي حسن املروزي .1
 العلمي، يف إلقاء املزيد من الدراسات واألحباث حول مصنفاته اليت مل تلقى االهتمام الكايف. 

أن شخصيته كقاضي ما زالت يف حاجة إر مزيداً من البحث، حيث أهنا مل تلقى ا حاطة الكاملة،  .2
 اث القضائي يف ا سالم. واالستفادة منها يف إثراء الرت 

يف حاجة إر االهتمام والكشف عن  أن شخصية القاضي حسن ابعتباره من طائفة اخلراسانين .3
 نتاجهم وتراثهم الفقهي، واالستفادة منه.
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 فهرس اآلايت

 

 الصفحة اآلية        الرقم
 سورة البقرة

 135 ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 1

 املائدةسورة 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   2

 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
1  

 26 ڑ ڑ ک ک ک 3

 46 ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 4

 النساءسورة 
 48 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 5

 49 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 6

  ص سورة          

 46 ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 7
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 فهرس األحاديث
 الصفحة احلديث الرقم
يقول: هذا لك وهذا يل، فهال جلس يف بيت أبيه ما ابل العامل نبعثه في ب  1

 وأمه،
28 

 29 لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الراش واملرتشي 2
 فله فاخط  فاجتهد حكم وإذا أجران فله ف صاب فاجتهد احلاكم حكم إذا 3

 جرأ
46 

ولعل بعضكم أحلن حب ته أو قد قال حل ته من  إنكم ،تصمون إيل وإمنا أان بشر  4
بعض فإين أقضي بينكم على حنو ما أمسع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فال 

 ...أيخذه، فإمنا أقطع له قطعة من النار

47 

 47 فإذا جار وكله إر نفسه جير مل ما القاضي مع هللا يد إن 5
 47 ويد هللا مع القاسم حن يقسم يقضي حن القاضي مع هللا يد 6
عليه، وكل إليه، ومن مل يطلبه ومل يستعن عليه، من طلب القضاء واستعان  7

 أنزل هللا ملكاً يسدده
51 

 54 هللا رسول يرضي ملا هللا رسول رسول وفق الذي هللا احلمد 8
 56 غضبان وهو اثنن بن حكم يقضن ال 9

 57 ال؟ أم لك أيهدي فنظرت وأمك، أبيك بيت يف قعدت أفال 10
 82 ما قبله يهدما سالم  11
 127 إان ال حتل لنا الصدقة 12
، 134، 52 امرأة أمرهم ولوا قوم يفل  لن 13

135 
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 املصادر واملراجع
 املراجع العربية:

، حتقيق: اي هالل أدب القضاءابن أيب الدم، أيب إسحاق إبراهيم بن عبد هللا احلموي،  .1
  هت. 1404، بغداد: مطبعة االرشاد، 1سرحان، ط

، تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلممد بن فتوح، بن أيب نصر، أبو عبد هللا، اا .2
 هت.1415، القاهرة: مكتبة السنة، 1حتقيق: د. زبيدة امد سعيد عبد العزيز، ط

، حتقيق: النهاية يف غريب احلديث واألثراألثري، أبو السعادات املبارك بن امد بن امد، ابن  .3
 هت. 1399، بريوت: املكتبة العلمية، امود امد الطناحي، د.ط –طاهر أمحد الزاوي 

، حتقيق: أسد الغابة يف معرفة الصحابةابن األثري، أبو السعادات املبارك بن امد بن امد،  .4
 هت. 1415، بريوت: دار الكتب العلمية، 1عادل عبد املوجود، ط –علي معوض 

، بريوت: 1، ط، حتقيق: امد عوض مرعبهتذيب اللغةاألزهري، أبو منصور، امد بن أمحد،  .5
 م. 2001دار إحياء الرتاث العريب، 

ط، القاهرة: ، د.العدة شرح العمدة اء الدين املقدسي، أبو امد، عبد الرمحن بن إبراهيم،  .6
 هت.1424دار احلديث، 

د.ط، بريوت: دار ، حاشية البيجرمي على اخلطيبالبي رمي، سليمان بن امد بن عمر،  .7
 هت.1415الفكر، 

 هت.1414، د.م. عامل الكتب، 1، طشرح منتهى اإلراداتبن يونس،  البهوب، منصور .8
 ، د.ط، د.م. دار الكتب العلمية، د.ت.كشاف القناع ،البهوب، منصور بن يونس .9
 ، د.ط، د.م. دار املؤيد، د.ت.الروض املربع شرح زاد املستنقع، منصور بن يونس، البهوب .10
، حتقيق: مطلق بن جاسر اجلاسر، آربعمدة الطالب لنيل املالبهوب، منصور بن يونس،  .11

 هت. 1431، الكويت: مؤسسة اجلديد النافع للنشر والتوزيع، 1ط
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، حتقيق: كفاية النبيه يف شرح التنبيه، األنصاري علي بن امد بن أمحدابن الرفعة، أبو العباس،  .12
   م.2009، بريوت: دار الكتب العلمية، 1جمدي امد سرور ابسلوم، ط

حتقيق: د.أمحد عبد اجمليد هريدي، ، املقصور واملمدود، بن القاسم إمساعيل، أيب علي القايل .13
 هت.1419، القاهرة: مكتبة اخلاجني، 1ط

، حتقيق: امد عبد القادر شاهن، البهجة يف شرح التحفةعلي بن عبد السالم،  التسويل، .14
 .هت1418، بريوت: دار الكتب العلمية، 1ط

 ، د.ط، د.م.د.ن. د.ت.القوانني الفقهيةد بن امد، ابن جزي، أبو القاسم امد بن أمح .15

، د.م. دار ابن 1، طاملمتع على زاد املستنقععثيمن، امد بن صاحل بن امد، الشرح ابن  .16
 هت. 1422اجلوزي، 

، بريوت: دار الفكر، 2عابدين، امد أمن بن عمر، رد احملتار على الدر املختار، طابن  .17
 هت.1412

، د.ط، د.م. دار الفكر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبريد، عرفة، امد بن أمحابن  .18
 د.ت.

، حتقيق: امود شذرات الذهب يف أخبار من ذهبالعماد، عبد احلي بن أمحد بن امد، ابن  .19
  هت. 1406، دمشق: دار ابن كثري، 1األرانؤوط، ط

د.م. دار ، 1، طالتاج واإلكليل ملختصر خليلامد بن يوسف بن أيب القاسم،  العبدري، .20
 هت.1416الكتب العلمية، 

 ،التقريب ألفاظ شرح يف اجمليب القريب فتحابن الغرابيلي، امد بن قاسم بن امد الغزي  .21
، بريوت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 1حتقيق: بسام عبد الوهاب اجلايب، ط

 هت.1425
حتقيق:  ،الربهاين يف الفقه النعماين احمليط، ، أبو املعايل برهان الدين امود بن أمحدابن مازة .22

 هت.1424، بريوت: دار الكتب العلمية، 1ط عبد الكرمي سامي اجلندي،
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، د.م. دار 2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن امد،  .23
 الكتاب ا سالمي، د.ت.

، حتقيق: امد الزحيلي، ونزيه ريشرح الكوكب املنابن الن ار، أبو البقاء، امد بن أمحد،  .24
 هت.1418، ط: العبيكان، 2محاد، ط

، الرايض: دار 1، طإحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرلة، عبد الكرمي بن علي، النم .25
 هت.1417العاصمة، 

 ، د.ط، د.م. دار الفكر، د.ت.فتح القديراهلمام، كمال الدين امد بن عبد الواحد، ابن  .26
 هت.1429، د.م. عامل الكتب، 1ميد عمر، مع م اللغة العربية املعاصرة، طئتار عبد احلأمحد  .27
، حتقيق: د. امد منهاج السنة النبويةابن تيمية، اتج الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،  .28

 ، د.م. مؤسسة قرطبة، د.ت.1رشاد سامل، ط

، القاهرة: دار 2ط، املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهيةعلي، امد عبد الوهاب،  مجعة، .29
 هت.1422السالم، 

، حتقيق: عبد اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبلموسى بن أمحد بن موسى،  احل اوي، .30
 اللطيف امد موسى، د.ط، بريوت: دار املعرفة، د.ت.

، 3، طمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلاحلطاب الرعيين، أبو عبد هللا امد بن امد،  .31
 هت. 1412د.م. دار الفكر، 

، حتقيق: عبد العزيز بن عبد هللا فتح الباريابن ح ر، أبو الفضل، أمحد بن علي بن امد،  .32
 بن ابز، واب الدين اخلطيب، د.ط، د.م.د.ن، د.ت.  

، د.ط، مصر: املكتبة الت ارية حتفة احملتاج يف شرح املنهاجابن ح ر، أمحد بن امد بن علي،  .33
 هت. 1357الكربى، 

 ، د.ط، ببريوت: دار الفكر، د.ت.شرح خمتصر خليل، هللا امد بن عبد هللا ، أبو عبداخلرشي .34
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، حتقيق:د. امد مصطفى األعظمي، صحيح ابن خزميةابن خزمية، أبو بكر امد بن إسحاق،  .35
 بريوت: املكتب ا سالمي، د.ت.

، 1ط ، حتقيق: مجاعة من العلماء إبشراف الناشر،التعريفاتعلي بن امد بن علي،  اجلرجاين، .36
 هت.1403بريوت: دار الكتب العلمية، 

، مصر: مطبعة 4، طبداية اجملتهد، أبو الوليد امد بن أمحد بن امد، القرطيبابن رشد  .37
 هت.1395مصطفى البايب احلليب، 

، حتقيق: د. امد املقدمات املمهدات أبو الوليد امد بن أمحد بن امد، ابن رشد القرطيب، .38
 .هت1408ب ا سالمي، ، بريوت: دار الغر 1ح ي، ط

، حتقيق: د. عبد الرمحن بن ذيل طبقات احلنابلةرجب، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد، ابن  .39
 هت.1425، الرايض: مكتبة العبيكان، 1سليمان العثيمن، ط

، د.ط، د.م.د.ن، اإلبتهاج يف بيان اصطالح املنهاجابن مسيط العلوي، أمحد بن أيب بكر،  .40
 د.ت. 

، د.ط، بريوت: دار الفكر للطباعة حاشية ابن عابدينمد عالء الدين أفندي، ابن عابدين، ا .41
    هت.1421والنشر، 

، حتقيق: امد احلبيب مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور، امد الطاهر بن امد بن امد،  .42
 هت.1425بن اخلوجة، د.ط، قطر: وزارة األوقاف والشؤون ا سالمية، 

، مصر: املكتبة األزهرية للرتاث، 1، طاتريخ القضاء يف اإلسالممد، ابن عرنوس، امود بن ا .43
 م.2008

، حتقيق: امد نعيم القاموس احمليطآابدي، جمد الدين أبو طاهر امد بن يعقوب، الفريوز  .44
 هت.1426، بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 8العرقسوسي، ط

، تبصرة احلكام يف أصول األقضية برهان الدين اليعمريابن فرحون، إبراهيم بن علي بن امد  .45
 م.     1986 -هت 1406، مكتبة الكلية األزهرية، 1، طومناهج األحكام
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، حتقيق: د. احلافظ عبد العليم طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أمحد بن امد،  .46
 هت.1407، بريوت: دار عامل الكتب، 1خان، ط

، د.ط، مكتبة القاهرة، املغيند، موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن امد، ابن قدامه، أبو ام .47
   هت. 1388

 ، ابب ذكر القضاة، د.ت. سنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد هللا، امد بن يزيد،  .48
 هت.  1414، بريوت: دار صادر، 3، طلسان العربابن منظور، امد بن مكرم بن علي،  .49

، صححه: الشامل يف فقه اإلمام مالكعبد هللا بن عبد العزيز،  أبو البقاء الدمريي،  رام بن .50
 ه.  1429، د.ن. مركز جنيبويه  للمخطوطات وخدمة الرتاث، 1أمحد بن عبد الكرمي جنيب، ط

املختصر من كتاب السياق أبو احلسن الفارسي، عبد الغافر بن إمساعيل بن عبد الغافر،  .51
 هت. 1384، د.م، رويداد، 1ودي، ط، حتقيق: امد كاوم احململتاريخ نيسابور

، كتاب األقضية، ابب طلب القضاء سنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق،  .52
 والتسرع إليه، حتقيق: امد اي الدين عبد احلميد، د.ط، بريوت: املكتبة العصرية.

.ط، د.م.دار ، ديف شرح روض الطالب اسىن املطالبأيب زكراي األنصاري، زكراي بن امد،  .53
 الكتاب ا سالمي، د.ت. 

، حتقيق: امد اسىن املطالب يف شروح روضة الطالبأيب زكراي األنصاري، زكراي بن امد،  .54
 هت.   1422، بريوت: دار الكتب العلمية، 1امد اتمر، ط

 ، د.ط، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت.ابقي مسند األنصارأمحد بن حنبل ،  .55
 ، ترمجة جرجس فت  هللا، د.ط، القاهرة: املطبعة املصرية، د.ت.  تراث اإلسالمس، آرنولد، توما .56

، حتقيق: كمال يوسف طبقات الشافعية لإلسنويا سنوي، عبد الرحيم بن احلسن بن علي،  .57
 م. 2002، بريت: دار الكتب العلمية، 1احلوت، ط

، ة واملوقعني والشهودجواهر العقود ومعني القضااألسيوطي، امد بن امد املنهاجي،  .58
 هت.1417، بريوت: دار الكتب العلمية، 1حتقيق: مسعد عبد احلميد السعدين،  ط
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 م.2013، د.ط، القاهرة: كلمات عربية للرتمجة والنشر، ظهر اإلسالمأمن، أمحد،  .59
، د.ط، بريوت: الدار العربية منصب قاضي القضاة يف الدولة العباسية عبد الرزاق، األنباري، .60

 م.1987وعات، للموس
، حتقيق: إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، مغلطاي بن قليج بن عبد هللا، البك ري .61

، د.م. الفاروق احلديثة 1أبو امد أسامة بن إبراهيم، ط –أبو عبد الرمحن عادل بن امد 
 هت. 1422للطباعة والنشر، 

ألحكام، ابب: هل يقضي ، كتاب اصحيح البخاريالبخاري، أبو عبد هللا امد بن عيسى،  .62
 القاضي أو يفيت وهو غضبان د.ت.

، كتاب األحكام، ابب هدااي البخاري صحيحالبخاري، أبو عبد هللا، امد بن إمساعيل،  .63
 العمال، د.ت.

، كتاب املغازي، ابب كتاب النيب صحيح البخاريالبخاري، أبو عبد هللا، امد بن إمساعيل،  .64
، د.م، دار طوق الن اة، 1زهري بن انصر الناصر، ط )ص( إر كسرى وقيصر، حتقيق: امد

 .      4425، رقم: 6/8هت، 1422

، حتقيق: التهذيب يف فقه اإلمام الشافعيالبغوي، أبو امد احلسن بن مسعود بن امد،  .65
 هت.1418، بريوت: دار الكتب العلمية، 1عادل عبداملوجود، وعلي معوض، ط

، حتقيق: امود أبو دقيقة، االختيار لتعليل املختارود، البلدحي، عبد هللا بن امود بن مود .66
     هت.    1356د.ط، القاهرة: مطبعة احلليب، 

، كتاب آداب القاضي، ابب القسمة، د.ط، سنن البيهقيالبيهقي، أمحد بن احلسن بن علي،  .67
 دار املعرفة، د.ت. 

، بريوت: دار اجليل، 1، طاعمراصد االطالع إىل  أمساء األمكنة والبقالبغدادي، عبد املؤمن،  .68
 .هت1412
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، كتاب األحكام، ابب ما جاء سنن الرتمذيالرتمذي، أبو عيسى، امد بن عيسى بن سورة،  .69
 يف الراشي واملرتشي، د.ت.

، حتقيق: أيب أويس التلقني يف الفقه املالكيالثعليب، أبو امد عبد الوهاب بن علي بن نصر،  .70
 هت. 1425، د.م. دار الكتب العلمية، 1امد بو خبزة احلسين التطواين، ط

 ، د.ط، د.م.دار الفكر، د.ت. حاشية اجلملاجلمل، سليمان بن عمر بن منصور الع يلي،  .71
 ، د.ط، د.م.د.ش، د.ت. الوزراء والكتاباجلهشياري، ابن عبدوس،  .72
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