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 باللغة العربيةملخص 
 حممد فاضل ابراهيم أ.م.د. 

 السيد ظاهر علي أمحد 

يهدف هذا البحث الى دراسة مخطوط من تراث هذه األمة التي قيَّض لها علماء 
أجالء وهبوا أْنفسهم للعطاء وقد تركوا لنا تراثًا عظيمًا، وكنوزًا ثمينة، وثروة علمية 

جواهر الفتاوى  شتى أنواع المعارف، فألَّفوا كتبا كثيرة، ومن هذه الدررعظيمة في 
هـ( من كتب الفتاوى المهمة 565ت للشيخ محمد بن عبد الرشيد الكرماني رحمه اهلل )

ألصحابه، إن ينشروه ويحققوه حتى يستفيد  يسنح الفرصة في المذهب الحنفي ، الَّذي لم
 منه الجميع. 

 جواهر ، فتاوى ، قسمةالكلمات المفتاحية: 

Jawaher Al-Fatawa 
Chapters of (Share inheritance shares and walls) 

Ass. Prof. Dr. Muhammad F. Ibrahim 
Mr. Dhaher A. Ahmad 

Summary  

 This research aims to study a manuscript of this nation's 

heritage. Scholars gave themselves of and have left us a great 

heritage, a valuable treasures, and great scientific wealth in 

various types of knowledge. They have written many books, 

and these Aldurar Jewels Fatwa of Sheikh Mohammed bin 

Abdul Rashid Al-Karamani May Allah have mercy on him 

(565 A.H.) is one of these books of fatwas in the Hanafi 

doctrine, which did not have the opportunity to publish it and 

achieve it, so that everyone benefits from it. 
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 املقدمة

العالمين والصالة والسالم على الَمبُعوث رحمة للعالمين سيدنا  الحمد هلل رب  
محمد األمين وعلى آله وصحبه الغر  الميامين والتَّابعين لهم بإحسان إلى يوم 

 أمَّا بعد: ... الد ين
فإنَّ دراسة الفقه اإلسالمي من أي جانب، يحقق للمجتمع الذي نعيش فيه، 

هذه الفوائد: أن التَّفـقه في الد يِن ِمن أفضل وللعالم بأكمله فوائد كثيرة، ومن 
 األعمال، ِلما دلَّت عليه النُّصوص القرآنية والسُّنَّة النَّبوية الشَّريفة، قال اهلل تعالى:

ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ(1)  ، وقوله َمن ُيرِد اهلل به( :
كما أنَّ معرفة األحكام الفقهية الُمتعلقة بأفعال النَّاس  ،(4)(خيًرا ُيفقهه في الد ين

بتلك األحكام، وتضبط حياة األفراد والجماعات،  ُتعيُن المسلم على االلتزام
والمجتمع بمنهج شرعيٍّ رشيٍد، باعتبار أنَّ وظيفة الفقيه، هي أنَّه يقوم بدور 

على ضوء الكتاب استنباط صورة تنظيمية كاملة لحياة المجتمع في كل زمان، 
 والسُّنَّة النَّبوية الشَّريفة.

نَّ ممَّا أنعم اهلل به على هذه اأُلمة أن قيَّض لها علماء أجالء وهبوا   وا 
أْنفسهم للعطاء وقد تركوا لنا رحمهم اهلل تراثًا عظيمًا، وكنوزًا ثمينة، وثروة علمية 

فنٍّ ِمن الفنون إاّل  عظيمة في شتى أنواع المعارف، فما ِمن علم ِمن العلوم، وال

                                                           

 .144من اآلية  ،( سورة التوبة1)
 و: مسلم بن الحجاج أبالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  (4)

هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث 461الحسن القشيري النيسابوري )ت 
 كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة.، 4/817 :بيروت ،العربي
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خاضوا فيه واستنبطوا منه الدُّرر والجواهر، فألَّفوا الكتب الكثيرة، وما زال طلبة 
 العلم ينهضون الستنباط هذه الدُّرر من مكامنها وتيسير الحصول عليها.

ومن هذه الدرر تحقيق المخطوطات التي فيها منافع ألهل العلم خاصة 
 ري لتحقيق المخطوط هو:، وكان سبب اختياوالناس عامة

حيث ُيعتبر من كتب الفتاوى المهمة في  قيمة الكتاب العلمية والفقهية، .1
 المذهب الحنفي.

إحياء التُّراث اإلسالمي الَّذي لم يسنح الفرصة ألصحابه، إن ينشروه  .4
 ويحققوه حتى يستفيد منه الجميع.

 إلى النَّتيجةغير أنَّ كلَّ عمل يحتاج إلى جهٍد وتعٍب، لكي يصل الُمريد 
الَمرُجوَّة خصوصًا إذا كان هذا العمل عماًل علميًا فقهيًا، وباألخصًّ منه إذا كان 
تحقيق مخطوطة من مخطوطات تراثنا اإلسالمي القديم، ولقد واجهتني بعض 

 الصُّعوبات خالل قياِمي بعملية التَّحقيق.
بصورة عامة  فال يخفى على أحد الوضع األمني المربك الَّذي تعيشه البالد

تزامنًا مع دراستي وتحقيقي، وكذلك صعوبة الحصول على بعض المصادر الَّتي 
 ذكرها المؤلف في كتابه، وتخريج بعض األحاديث الَّتي ُنقلت بالمعنى. 

وأيضًا من الصُّعوبات الَّتي واجهتني في التَّحقيق وجود جمل غير عربية  
ديدة، سواء كانت قراءتها؛ ألنَّ ج في المخطوط، وهي جمل فارسية فكانت مشكلة

النَّسخ ما كانت فارسية حتَّى يمكننا كتابة الجمل الفارسية كما هي، أو فهمها؛ 
 ألنَّني ال ُأتقن الفارسية كثيرًا.

وأحيانًا كنت أرسمها رسمًا إذا لم أتمكن من قراءتها، ومن ثُمَّ ترجمتها إلى 
العربية فكانت من الصُّعوبات الحقيقية، وذلك بسبب قدم هذه الجمل، ومن المعلوم 
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تختلف عن الفارسية الجديدة كثيرًا، لذا استعنُت باألساتذة  أن الفارسية القديمة
م اهلل خير الجزاء وأيضًا استعنُت ببعض المتخصصين في اللغة الفارسية جزاه

 المتخصصة بالترجمة. المكتبات القانونية
ولكن يسر اهلل لي وأعانني، فله الحمد وله الشكر على كل حال، هذا وأسأل 
اهلل العليَّ القدير، الَّذي كان خير معين لي على خدمة هذا الكتاب، أن يمنَّ عليَّ 

  التَّوفيقبحسن الن ية، وقبول العمل ومن اهلل
 وبعد التوكل على اهلل قسمت بحثي إلى قسمين كما يأتي:

 القسم األول: القسم الدراسي:
 ثالثة مباحث: ويشتمل على

 وفيه أربعة مطالب. :املبحث األول: بيان حياة املؤلف
 المطلب األول: اسمه ونسبه، ولقبه وكنيته.

 .المطلب الثاني: شيوخه وتالميذه
 مؤلفاته. المطلب الثالث:
 مكانته العلمية، ووفاته. المطلب الرابع:

 : منهجي يف التحقيق .بحث الاانيامل
 وفيه مطلبان: املبحث الاالث: وصف النسخ اخلطية، ومناذج من نسخ املخطوط
 المطلب األول: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.

 المطلب الثاني: نماذج من نسخ المخطوط.
 كتاب: القسمة والحيطان.: النص المحقق ويشملالقسم الثاني: 
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 املبحث األول: 
 بيان حياة املؤلف

 املطلب األول: 
 امسه ونسبه، ولقبه وكنيته

 أواًل: اسمه ونسبه:
عبد الرشيد بن  بن محمد بن أبي المفاخر، أبو بكر، اإلمام ركن الدينهو 

التي  (1)مدينة كرمان، نسبٌة إلى نصر بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الِكرماني
 .(4)نشأ فيها المؤلف

 لقبه وكنيته: ثانياً:
ُيلقب بالصدر الشهيد، والحبر السعيد، وركن الدين، وبهاء اإلسالم 

 .(3)والمسلمين، ويكنى بأبي بكر، وابن أبي المفاخر

                                                           

وهي والية مشهورة وناحية كبيرة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان، فشرقّيها مكران  كرمان: (1)
 يشاكل إقليم وكرمان ،فارس وشمالّيها مفازة خراسان، وجنوبّيها بحروغربّيها أرض فارس، ، ومفازة
 البحر، تاخم قد ألنه أنواع؛ في خراسان ويقارب أسباب، في البصرة ويشابه أوصاف، في فارس

 والثمار. معجم واألشجار واألرطاب التمور فيه وكثرت والنخل، والجوز والحرّ  البرد فيه واجتمع
ه(، دار صادر، 646 )ت شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي البلدان:

 .2/252 :م1995، 4بيروت، ط
 االعالم للزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت (4)

أسماء المؤلفين وآثار  هدية العارفين، و 6/402 :م4004، 15ه(، دار العلم للماليين، ط1396
طبع بعناية  ،ه(1399 )تسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي إ: المصنفين

 .4/95 :لبنان ،دار إحياء التراث العربي بيروت ،م1951 ،وكالة المعارف الجليلة استانبول
راغب كحالة ، ومعجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد 6/402، 4/95 :هدية العارفين (3)

 .10/166 :بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت ه(، مكتبة المثنى1207 ي )تالدمشق
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 املطلب الااني: 
 وتالميذه شيوخه

 أواًل: شيوخه:
أقف إال على شيخين من  رحمه اهلل لم على سعة علم اإلمام الكرماني

 :(1)مشايخه هما
عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم الكرماني ركن  -1

 (3)، قدم مرو(4)بخراسان مام أصحاب أبي حنيفة إ، الدين أبو الفضل
  .(5)فخر القضاة ،(2)سابنديوتفقه على القاضي محمد بن الحسين األر 

                                                           

عبد القادر بن محمد بن نصر اهلل القرشي، أبو محمد،  :الجواهر المضية في طبقات الحنفية (1)
، وتاج 126-3/125: كراتشي ،ه(، مير محمد كتب خانه885 )ت محيي الدين الحنفي

الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن ُقطُلوبغا السودوني، نسبة إلى معتق أبيه سودون  أبو التراجم:
، ه(، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف: دار القلم789 )ت الشيخوني، الجمالي الحنفي

تعليق: عبد  سعد السمعاني، وبأ :، واالنساب175-1/172 :م1994-ه1213 ،1ط دمشق،
 .58-5/56: م1977–ه1207، 1لجنان، طاهلل عمر البارودي، دار ا

 حدودها وآخر وبيهق، جوين قصبة أزاذوار العراق يلي مما حدودها أول واسعة، بالد خراسان:( 4)
حدودها،  أطراف هو إنما منها ذلك وليس وكرمان، وسجستان وغزنة طخارستان الهند يلي مما
 .4/350 البلدان: وصلحا. معجم عنوة البالد هذه أكثر فتحت وقد

 الّشاهجان، ومرو المعجمة، وبالذال المهملة، الراء بضمّ  الّروذ، معروفة، ومرو بفارس مدينة مرو: (3)
. المرج: بالفارسية والمرو. أيضا فارس بالد من: جيم بعدها الهاء، وكسر المعجمة، الشين بفتح

 البالد اسماء من استعجم ما معجم إضافتهم. ألنّ  المرج؛ وادى: فمعناه الوادى،: والّروذ
عالم  هـ(،278أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي )ت  ع:والمواض

  .2/1416: ه1203، 3الكتب، بيروت، ط
 أئمة من طائفة منها خرج فرسخان، مرو وبين بينها األرسابندي: نسبٌة إلى أرسابند، وهي قرية( 2)

 األرسابندي، الفضل بن محمد الفضل وأبو األرسابندي، عمران بن محمد: منهم العلماء،
 في ملكا الرجال أجاّلء من وكان مرو، القاضي الحنفي األرسابندي الحسين بن محمد والقاضي

 .1/151 :البلدان معجم .عالم صورة
 ورعا فاضال بكر، المعروف بفخر القضاة، وكان أبو المروزي األرسابندي الحسين بن محمد هو (5)

 .4/83 :الحنفية طبقات في المضية (. الجواهر514 )ت فيها وصنف والعربية للغة متقنا
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، (4)لجيخعلى عمر ال (1)المذهب ببلخ وكان قد فرغ قبل قدومه من تعليقه
والزمه إلى أن صار أنظر أصحابه، الشتغاله بالعلم ونشره وتكاثر الفقهاء لديه، 

عند الخاص  وتزاحم الطلبة عليه، إلى أن سلم له التقديم بمرو وصار مقبوالً 
والعام، وأنتشر أصحابه في اآلفاق، وظهرت تصانيفه بخراسان والعراق، ودرس 

عليه التفسير والحديث في شهر رمضان، سمع  نو يقرؤ عليه العلماء، وكانوا 
تفقه عليه بمرو أبو الفتح محمد  (3)والده، وعمرو استاذه األردستاني على بكرمان

ومن تصانيفه الجامع الكبير، والتجريد  بن يوسف بن أحمد القنطري السمرقندي،
في الفقه، في مجلد وشرحه في ثالث مجلدات وسماه اإليضاح، قال السمعاني: 

وتوفي بمرو عشية الجمعة  ه.258 سنة سمعت منه، وكانت والدته بكرمان
 .(2)رحمه اهلل تعالى ه523 لعشرين من ذي القعدة، سنة

 

                                                           

 درجة، وثالثون سبع وعرضها درجة، عشرة وخمس مائة بخراسان، طولها مشهورة مدينة بلخ:( 1)
 .1/289 البلدان: غّلة. معجم وأوسعها خيرا وأكثرها وأذكرها خراسان مدن أجلّ  من وبلخ

 حازم أبو عنه حدث ويأتي بالرأي المعروف يحيى بن هالل أخو مسلم بن يحيى بن عمر( 4)
 شيخ ميرويه الكرماني بن محمد بن الرحمن عبد الفضل أبي ذأستا الخلجي عمر القاضي
 صار حتى والزمه المذهب يف التعليقة عنه وعلق به تخرج وممن بخراسان حنيفة أبي أصحاب

 .1/399: الحنفية طبقات في المضية أصحابه بدون وفاة. الجواهر أنظر من
القاضي األردستاني نسبة الى مدينة أردستان وهي بلدة قريبة من أصبهان  هو محمد بن الحسين (3)

المنتخب من معجم شيوخ السمعاني: عبد الكريم بن محمد بن . 1/109 :(. األنساب514 )ت
موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر،  :هـ(564منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )ت 

 .1/1008: م1996-هـ1218، 1ط ،دار عالم الكتب، الرياض
 .4/95 :، وهدية العارفين1/302 الجواهر المضية في طبقات الحنفية: (2)



 

 
441 

 ISSN: 2071-6028 5البحث رقم 

بن الحسين بن سعد بن علي  الشيخ اإلمام األجل جمال الدين: المطهر -4
، نسبته إلى يزد من أعمال بن بندار، أبو سعيد جمال الدين اليزدي

( دفن بمصر، ويلقب بجالل الدين، ه559 )ت (1)إصطخر بفارس
 (4)القاضي شيخ اإلسالم، فقيه من كبار علماء الحنفية، له شرح القدوري

تصانيف أخرى ، وله التهذيب في شرح الجامع الصغيرسماه اللباب، و 
 .(3) الفتاوى الفقهية حيث أخذ عنه

 ا: تالميذه:ثانيً 
لم أقف على تالميذ للشيخ  من خالل البحث في المصادر والمراجع

  .الكرماني رحمه اهلل
 
 
 
 

                                                           

قليم واسعة والية فارس: (1)  كرمان جهة ومن أّرجان، العراق جهة من حدودها أول فسيح، وا 
 في علي أبو قال مكران، السند جهة ومن سيراف، الهند بحر ساحل جهة ومن الّسيرجان،
 التأنيث. معجم عليه غلب ألنه ينصرف؛ وال الرجل باسم وليس البلد اسم فارس: القصريات

 .2/446 :البلدان
 المعروف الحنفي، الفقيه حمدان بن جعفر بن احمد بن محمد بن أحمد الحسين القدوري هو: أبو( 4)

: الزمان أبناء وأنباء األعيان هـ(. وفيات247)ت . بالعراق الحنفية رياسة إليه انتهت بالقدوري؛
)ت  اإلربلي البرمكي خلكان ابن بكر أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو

 .1/89 :األعيان وفيات ،بيروت ،صادر دار عباس، إحسان: ، تحقيق(هـ671
 :، هدية العارفين8/453 :، واألعالم للزركلي4/185 :الحنفيةالجواهر المضية في طبقات  (3)

وبنحوه صرح الِكرماني بديباجة كتابه "جواهر الفتاوى" المعني بالتحقيق، أنه سأل شيخه  ،4/95
 اليزدي.
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 املطلب الاالث:
 مؤلفاته

نقل لنا أصحاب التراجم بعضًا من مؤلفات اإلمام الكرماني رحمه اهلل تعالى 
 من هذه المؤلفات: (1)وما ذكر في كتبهم

 ، هو المخطوط الذي قمنا بتحقيقه.(4)جواهر الفتاوى -1
ولم أقف على الكتاب هل هو مخطوط ام .(3)زهرة االنوار في الحديث -4

 مطبوع.
ولم أقف على الكتاب .(2)غرر المعاني في فتاوى أبي الفضل الكرماني  -3

 هل هو مخطوط ام مطبوع.
 هل هو مخطوط ام مطبوع.ولم أقف على الكتاب  .(5)حيرة الفتاوى -2

 املطلب الرابع:
 مكانته العلمية، ووفاته

 أواًل: مكانته العلمية.
أثناء دراستي لحياة المؤلف رحمه اهلل وجدت اإلمام الكرماني من العلماء 

وقد كنت )قال:  إذالمتواضعين للعلم والعلماء، ويتبين ذلك من مقدمته الوجيزة 

                                                           

مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني،  :كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون (1)
ه(، مكتبة المثنى، بغداد، وصورتها عدة 1068الحاج خليفة )ت  المشهور باسم حاجي خليفة أو

دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار 
 .6/96 :، هدية العارفين8/453 :، واألعالم للزركلي1/615 :م1921الكتب العلمية، 

 .1/615 :، وكشف الظنون4/95 :هدية العارفين (4)
إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني  :إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (3)

ه(،عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين بالتقايا 1399 )ت البغدادي
 :لبنان ،رئيس أمور الدين، والمعلم رفعت بيلكه الكليس، دار إحياء التراث العربي، بيروت

3/619. 
 .4/96 :هدية العارفين (2)
 .4/96المصدر نفسه  (5)
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، (فيه مسالكهم، ُمقتِديا بآثارهم، مهتديا بأنوارهمأتمنَّى أن أشّرع مشارعهم، وأسلك 
قال في مطلع جواهر  إذلذلك بقي من المالزمين لشيوخه، حتى في التأليف 

الشيخ اإلمام األجل قاضي القضاة جمال الدين، أتّفق لي أن سألت من ) :الفتاوى
ن علّي بن بنداري اليزدي، مسائل ُمِفتي العصر المّطهر بن حسين بن سعد ب

كثيرة في كل باب، وأفاد لي بفوائَد شريفة في بيان أحكامها، والتنبيه على ِعلَلها 
 .(1)....(ودالئلها بالتماس ذلك منه، فإنه إمام بهذا العصر، في العِلم والفقه

جمع فيه فتاوى  فقدمن آثاره العلمية كتابه الذي انا بصدد تحقيقه،  انوك
 .سان، وكرماناوخر  (3)النهر، وما وراء (4)ىبخار لعلماء كبار من 
 : ثانيا وفاته

بعد عمر ناهز ستًا وثمانين عاما قضاه االمام عبد الرحمن بن محمد 
علماء التراجم  ، وذهبالحنفي م والمذهبلالكرماني رحمه اهلل اغلبه في خدمة الع

 .(2)ه565على أن وفاة اإلمام الكرماني رحمه اهلل تعالى كانت سنة 
 

                                                           

 .1مخطوط جواهر الفتاوى: ل/ (1)
وكانت قاعدة ملك السامانية، تقع ، من أعظم مدن ما وراء النهر وأجّلها اسمها بومجكث :ىبخار  (4)

إمام  ىسان خلف نهر يقال له جيحون، وخلفها مدينه يقال لها سمرقند، وينسب إلى بخار ابخر 
 :أهل الحديث أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبه. معجم البلدان

1/353. 
 الهياطلة بالد له: يقال شرقيه في كان فما بخراسان، جيحون نهر وراء ما به يراد ما وراء النهر: (3)

 وخوارزم خوارزم، ووالية خراسان فهو غربّية في كان وما النهر، وراء ما سموه اإلسالم وفي
 خيرا، وأكثرها وأخصبها األقاليم أنزه من النهر وراء وما برأسه، إقليم هي إنما خراسان من ليست
 .5/25 :البلدان إليه. معجم دعاهم لمن واستجابة والسخاء، الخير في رغبة إلى يرجعون وأهلها

 . 10/166 :، ومعجم المؤلفين4/95 :، وهدية العارفين1/615 :كشف الظنون (2)
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 املبحث الااني: 
 منهجي يف التحقيق
 أواًل: الجوانب التشكيلية ويشتمل على نقاط:

 التنقيط والتشكيل ووضع عالمات التنصيص. -
ثبات الصواب من النسخ في المتن. -  مقابلة النسخ بعضها البعض، وا 
اإلشارة الى الكلمات المأخوذ من النسخ )ب( و)ج( واإلشارة اليها في  -

 الهامش.
 من النسخة )األصل( ووضعها  وضع الكلمات أو الجمل الساقطة -

 بين ] [.
 وضع كل الجمل الفارسية في المتن بين قوسي التنصيص  -

ووضعت لها أيضًا في الهامش قوسي التنصيص عند بيان  هكذا " "،
 ترجمتها الى العربية.

 شكلت بعض الكلمات التي خشيت أن تلتبس بغيرها، أو يصعب قراءتها. -
وذلك لقلة السقط، والتحريف،  جعلت النسخة التركية هي )األصل(؛ -

 وكونها نسخت قبل النسختين.
أثبت الكلمات اإلمالئية بالرسم اإلمالئي المعاصر مثل: صلوة، زكوة،  -

صالة، زكاة، حائط، وغيرها ولم أشر  حايط، فأثبتها بالرسم المعاصر:
 إلى ذلك في الهامش اكتفاء بما ذكرته هنا.

 ثانًيا: الجوانب العلمية:
الكلمات الغريبة والتي أبهمها المؤلف، والتي يحتاج القارئ  بينت معاني -

 الى معرفتها.
ترجمت لألعالم الذين ذكرهم المصنف عند ورود العلم ألول مرة إال  -

 المشهورين، فلم اترجم لهم كالخلفاء الراشدين واالئمة األربعة.
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ترجمت لألماكن والبلدان التي وردت في المخطوط إال األماكن  -
 فلم اترجم لها كالبصرة والكوفة. المعروفة،

 أثبت اآليات القرآنية برسم المصحف الشريف. -
ن كان الحديث في البخاري  - خرجت األحاديث واآلثار من مضانها، وا 

ن لم يكن فيها خرجته من المصادر األخرى.   ومسلم اكتفيت به، وا 
كما التزمت في التخريج بعد ذكر المصدر على إيراد الكتاب والباب في  -

 ألغلب، ثم إيراد الجزء والصفحة مع رقم الحديث إن كان مرقًما.ا
وردت في بعض النسخ الرموز لبعض األلفاظ أما اختصارا، أو خشية  -

اإلطالة مثال بدل )أبي حنيفة يقول أبي ح (، و)حينئذ ّح( كما وردت في 
بعض النسخ اختالف في صيغة الترضي والترحم بعد ذكر االئمة، 

بما ذكرته في المنهج  م اشر اليها في الهامش اكتفاءفذكرتها كاملة ول
 الدراسي.

وضعت فهارس علمية للكتاب لمزيد من الفائدة مثل فهارس لآليات  -
 والمصادر والمراجع.  القرآنية واألحاديث النبوية، واآلثار واألعالم والبلدان

 األقواس التي استعملتها في التحقيق -
الكريمة التي وردت في  لحصر اآليات  القوسان المزهران  - أ

 النص. 
 (( لحصر األحاديث واآلثار. القوسان الهالليان المزدوجان )) - ب
القوسان المعقوفان ] [ لما يضاف الى األصل من النسخ األخرى  - ت

 مع اإلشارة الى ذلك في الهامش.
 . - -وضعت صيغة الترضي أو الترحم بين مشروطتين  - ث
 للسقط الطويل.  ]] [[المعقوفان المزدوجان المائالن  - ج
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  املبحث الاالث:
 ومناذج من نسخ املخطوط وصف النسخ اخلطَّية،

  املطلب األول:
 وصف النسخ اخلطية

جواهر الفتاوى من المخطوطات الغنية بالمادة العلمية وقد حصلت على  
في تركيا واعتمدها لتكون  ثالث نسخ للمخطوط األولى كانت في مكتبة السليمانية

 هاألنها االقدم تاريخا، واألوضح خطًا، والنسخة الثانية وجدت واخترتها؛ )األصل(
في  كذلكوالثالثة  (بورمزت لها بالرمز)كذلك  تركيا فيالسليمانية في مكتبة 

  (.جورمزت لها بالرمز)مكتبة الملك سعود في السعودية 
 مكتبة السليمانية / تركيا النسخة األولى: -1

 جواهر الفتاوى  ـــــ اسم المخطوط :
 ـــــ التصنيف: فقه حنفي .

 ) محمد بن رشيد الكرماني(. ـــــ اسم المؤلف:
 .حسن حسين عمر القراهاريـــــ اسم الناسخ :

  لوحة( ، وكل ورقة صفحتان . 166: )للوحاتـــــ عدد ا
 ( سطر في كل صفحة .41ـــــ عدد األسطر : )
 سطر تقريبًا .( في كل 40ـــ 17ـــــ عدد الكلمات: )

 ـــــ لون المداد: العنوان أحمر ، والمحتوى أسود .
 عاديـــــ نوع التجليد: 

 هـ( .771ريخ النسخ : )أـــــ ت
 خط التعليق .ــــــ نوع الخط: 

 (. 1241ــــــ رقم المخطوط: )
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 : ثانيةالنسخة ال -4
 ، مكتبة السليمانية/ تركيا جواهر الفتاوىـــــ اسم المخطوط : 

 ـــــ التصنيف: فقه حنفي.
 .) محمد بن رشيد الكرماني ( ـــــ اسم المؤلف:
 .عبد المولى افندي بن مصلح الدين المولي  ـــــ اسم الناسخ :

  لوحة( ، وكل ورقة صفحتان . 431: )حاتو لـــــ عدد ا
 ( سطر في كل صفحة .41ـــــ عدد األسطر : )

 سطر تقريبًا .( في كل 18 -14ت:) ـــــ عدد الكلما
 ـــــ لون المداد: العنوان أحمر، والمحتوى أسود .

 عادي.ـــــ نوع التجليد: 
 .هـ987ـــــ تاريخ النسخ : 

 خط التعليق .ــــــ نوع الخط: 
 ( . 1862ــــــ رقم المخطوط: )

 مكتبة الملك سعود / السعودية : ثالثةالنسخة ال_ 3
 جواهر الفتاوى  ـــــ اسم المخطوط :

 ـــــ التصنيف: فقه حنفي.
 .) محمد بن رشيد الكرماني ( ـــــ اسم المؤلف:
 . هـ(264كنعان بن يونس البراوي فرغ من نسخها )  ـــــ اسم الناسخ :

  لوحة( ، وكل ورقة صفحتان . 320: )للواحـــــ عدد ا
 ( سطر في كل صفحة .45ـــــ عدد األسطر : )
 ( في كل سطر تقريبًا .40ــــ  15ـــــ عدد الكلمات: )
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 ـــــ لون المداد: العنوان أحمر ، والمحتوى أسود .
 عاديـــــ نوع التجليد: 

 هـ( .974 ـــــ تاريخ النسخ : )
 خط التعليق .ــــــ نوع الخط: 

 ( .  1241ــــــ رقم المخطوط: )
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 ني: املطلب الاا
 مناذج من نسخ املخطوط

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسخة االول من نسخة )االصل(
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 النسخة أألصل: النسخة االخيرة من
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  )ب(: اللوحة االولى من النسخة
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  )ب(: النسخة من اللوحة االخيرة 
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  )ج(: من النسخةولى األأ  اللوحة
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 : )ج(:من النسخة خيرةاللوحة اال
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 القسم الااني: 
 النص احملقق

 (4)واحليطان (1)كتابا القسمة
                                                           

 ،لغًة: مصدر قسم الشيء يقسمه قسما فانقسم، يقال: هذا قسمك وهذا قسمي، واألقاسيمالقسمة  (1)
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين  لسان العرب: الحظوظ المقسومة بين العباد.

: هـ1212 ،3بيروت، ط ،هـ(، دار صادر811ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت 
14/287 . 
شرعًا: عبارة عن إفراِز بعِض األنصباء عن بعض، ومبادلة بعض ببعض؛ ألنَّ ما من جزأين من العيِن و 

عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن المشتركة ال يتجزآن قبل القسمة. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 
 وكنز الدقائق: ،8/18: م1976-هـ1206، 4ط هـ(، دار الكتب العلمية578أحمد الكاساني الحنفي )ت 

تحقيق: سائد بكداش، دار  هـ(،810 أبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت
 .591: م4011-هـ1234، 1ط البشائر اإلسالمية، دار السراج

ومن السنة ما ، [47]القمر:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻقوله تعالى:  من الكتاب دليُل مشروعيِتَها
 فلما خيبر، فتح  اهلل رسول مع شهدت: قال أبيه عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد ي عنرو 

 القدور، فارت أن من أسرع يكن فلم خرثي، من وجدوا ما الناس فأخذ رحالهم، في وقعنا انهزموا
 اإلمام شاة((. مسند عشرة لكل فجعل بيننا، وقسم فأكفئت، بالقدور  اهلل رسول ))فأمر: قال

( هـ421 ت) الشيباني أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهلل عبد أبو: حنبل بن أحمد
 التركي، المحسن عبد بن اهلل عبد د: إشراف وآخرون، مرشد، عادل ،األرنؤوط شعيب: تحقيق
[. وقال الهيثمي: )رجال 19057برقم: ] 31/202 :م 4001-هـ1241 ،1ط الرسالة، مؤسسة

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن  لفوائد:مجمع الزوائد ومنبع ا أحمد رجال الصحيح(.
-هـ1212تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة،  هـ(،708سليمان الهيثمي )ت 

 .5/338: م1992
 الحيطان: جمع حائط، والغيطان، جمع غائط، وهو ما اطمأن من األرض. معجم ديوان األدب: (4)

دار  ،أحمد مختار عمر :ه( تحقيق350إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي )ت أبو
 . 3/378: م4003-هـ1242الشعب للصحافة والطباعة والنشر القاهرة، 

محمد بن أحمد بن أبي سهل  وشرعا: هو وصف لبيت أنهدم سقفه وبقيت حيطانه. المبسوط:
 . قال7/181: م1993-هـ1212، بيروت ،دار المعرفة ،هـ(273شمس األئمة السرخسي )ت 

 .[54:النمل]  ھ ھ ھ ھ ہتعالى:  اهلل
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 : الباب االول
فقاسم  ،(1)يولهم وص  ، طفالثالثة منهم أَ  ،بنين ةرجل مات وترك خمس

 ال ،واحد منهم سهم سهم لكل  موا على خمسة أَ ن قسَّ أَ  ،مع البالغين (4)يالوص  
وسهامهم غير مقسومة بل ، بالغ سهم سهم لكل  الثة أَ ثَّ موا على ن قسَّ وا ِ  ،يجوز

معنى  في القسمةِ  نَّ أَ  ،والوجه فيه ،(3)هكذا ذكر ،طفال يصحُّ مشتركة بين األَ 
ال  ؛ ألنَّهيِ ال يجوز من الوص   ،طفل آخر بمالِ  ،فلبادلة مال الط  ومُ ، (2)المبادلة
ظر المبادلة تفويت معنى النَّ  (5)وفي ،ظر بشرط النَّ الَّ إِ صرف في مالهما يملك التَّ 
رف في ب على ما عُ بخالف األَ  ،هماظر في حق  الستحالة النَّ  ؛أحدهما في حق  
موا ذا قسَّ إ (6)همنَّ أل؛ هو من الكاتبه وقع السَّ كأنَّ  ،وفي لفظة الجواب ،موضعه
سهم من هم ثالثة أَ وحقُّ ،  سهم واحدالَّ إ ،طفالبالغ سهم لم يبق لألَ  سهم لكل  أثالثة 
جملة  ولأَلطفال ،بالغ سهم سهم لكل  موا على خمسة أَ قسَّ  :قالن يُ وينبغي أَ  ،خمسة
 .(8)هذا وجه ظاهر ،غير مقسوم شاعاً سهم مُ ثالثة أَ 

                                                           

التعريفات  الوّصي: هو من يقام ألجل الحفظ، والتصرف في مال الرجل وأطفاله بعد الموت. (1)
: م4003-هـ1242، 1ط دار الكتب العلمية، ،محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي الفقهية:
438 . 

 لفظة: )الوّصي( سقط من )ب(.  (4)
 .15/69: المبسوط (3)
عبد  ومحمد بن قاسم األنصاري، أبشرح حدود ابن عرفة:  المبادلة: هي بيع العين بمثله عددا. (2)

 .428 :هـ1350، 1المكتبة العلمية، ط ،هـ(792اهلل، الرصاع التونسي المالكي )ت 
 في )ب( "في". (5)
 )ب(.لفظة: "ألنهم" سقط من  (6)
 "ظاهر" سقط من )ب(. لفظة: (8)
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الجواب  (4)[هذاة ]صحَّ  عن (1)يِ و زدبمامنا جمال الدين الوا ِ  ،لت شيخناوسأَ 
طفال مشتركا نصباء األَ أَ بجعل  :ن يقولراد أَ أَ ه لعلَّ  :فقال، لةعنه في هذه المسأَ 

ميز فيكون التَّ ، سهمطفال ثالثة أَ ولألَ ، بالغ سهم من خمسة فيكون لكل   ،بينهم
ن والقياس أَ ، طفال ثلث ذلك فالن يجعل لألَ ما أَ فأَ  :قسامعلى ثالثة أَ  (3)فرازواإلِ 

 نألَ  ؛ن يفرز لكل واحد نصيبا على هذهوأَ ، يجوز القسمة بينهم على خمسة
ي قائما صب   كل   فيكون في حق   االنفراد،ي يقاسم مع البالغين ال بنفسه على الوص  

 .فيصحُّ  بالغينمقامه في مقاسمة ال
نفا في القسمة تفاوتا فاستأَ  نَّ زعما أَ  (5)مَّ ثُ  ،باألَ  (2)خوان اقتسما تركةأَ 
  .(6) انية باطلةكون القسمة الثَّ ت ،ولة قسمة األَ خذ الفتوى على صحَّ أَ  ثمَّ  ،القسمة

وباع ، في نصيب نفسه (8)رفصفت ،فلبلغ الط   مَّ ثُ  ،اقتسما شيئً اطفل وبالغ 
 .(9) لتلك القسمة (7)جازةإِ البعض يكون 

                                                           

علي بن محمد بن الحسن بن عبد الكريم أبو الحسن فخر الدين هو  جمال الدين البزدوي: (1)
البزدوي، ينسب إلى بزده وهي قرية على بعد ستة فراسخ من نسف، وكان من كبار الفقهاء 

البزدوي وشرح الجامع الحنفية، وصاحب الطريقة البزدوية، ومن مصنفاته، المبسوط، اصول 
 .4/1410: وكشف الظنون ،1/384 ة:ه(. الجواهر المضيئ274 )ت الكبير والصغير،

 ما بين المعقوفتين سقط من )األصل( و)ب( وما أثبته من )ج(. (4)
 ،محمد رواس قلعجياالفراز: مصدر أفرز، يقال: فرزت الشيء، وأفرزته، إذا عزلته. معجم لغة الفقهاء:  (3)

 .71 :م1977-هـ1207، 4حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 . 56 :التعريفات الفقهية ما تركه اإلنسان عند موته صافيًا خاليًا عن حق الغير. التَِّركة: (2)
 لفظة: "ثم" سقط من )ج(.( 5)
  .8/46 :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6)
 . وفي )ج(: "يصرف" في )ب( "وتصرف" (8)
عطاُء اإلجازة، هو  (7) اإِلَجازة: هي جعل الشيء جائزًا أي نافذًا كنكاح الفضولي إجازة األصيل، وا 

 .18 :اإلذن. التعريفات الفقهية
 .47/30 :المبسوط (9)
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ن كان فإِ  ،في القسمة تفاوتا نَّ أَ  ،حدهماأَ عى ادَّ  ثمَّ  ،ارجالن اقتسما شيئً 
، (1)فاوت في القيمة الن كان التَّ وا ِ  ،ه يستأنف القسمةنَّ فإِ  ،فاوت في المساحةالتَّ 

 .مادس تمام هذا الكالوسيأتي في الباب السَّ 
فامتنع  ،وفيها بئر مشتركة، رض مشتركةفي أَ  (4)،بنرجالن يضربان اللَّ 

ن يعمل فيه وليس له أَ  نَّ ألَ ؛ ن يمنعهواآلخر محتاج ليس له أَ  ،ذلك (3)حدهما منأَ 
ن يمنع شريكه من وليس له أَ  ،ن يسكنله أَ  (2)كنىكالسُّ  ،ن يمنع شريكهله أَ 
  .(5)كنىالسُّ 

 ار فوقعوقسمت الدَّ  ،شجارأَ فيها حوض و  ،(6)شاعادار مشترك بين ورثة مُ 
ومجرى الماء  ،اآلخر ةفي حصَّ ومسيل الماء ، ة واحدشجار في حصَّ الحوض واألَ 

                                                           

 . 15/48 :المبسوط (1)
زين الدين أبو  :اللبن: هي اللبنة التي يبنى بها، والجمع لبن، مثل كلمة وكلم: مختار الصحاح (4)

تحقيق: يوسف الشيخ  هـ(،666عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت 
 . 489: م1999-هـ1240، 5صيدا، ط ،الدار النموذجية، بيروت ،محمد، المكتبة العصرية

 "من" سقط من )ج(. لفظة: (3)
سكونا، استقر وثبت، وسكنه غيره تسكينا، والسكينة الوداع والوقار، واالسم  الشيءالسكنى: سكن  (2)

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:  منه السكنى.
، 2ط، بيروت ،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين هـ(،393الفارابي )ت 

 .5/4136 :م1978- هـ1208
 .15/16 :المبسوط (5)
محمد بن  تهذيب اللغة: شاع الشيء يشيع مشاعا، وشيعوعة فهو شائع، إذا ظهر وتفرق. مشاعا: (6)

دار إحياء  ،تحقيق: محمد عوض مرعب ،هـ(380منصور )ت  وأحمد بن األزهري الهروي، أب
 .3/20 :م4001، 1بيروت، ط ،التراث العربي
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ن لم يذكر في جراء الماء إِ إِ ال يترك من  ه،ذي وقع ممر الماء في نصيبفالَّ ، قديم
 .(1)فله أن يمنعه ،القسمة شرط جريان الماء

ه لو نَّ ألَ  ؛ن يمنعهليس للجار أَ ، (3)ةلى دار جاره كوَّ إِ  ،في جداره (4)رجل نقب
والطريق  ،ن يمنعهذا رفع البعض ليس له أَ فإِ ، ن يمنعهالجدار ليس له أَ  رفع كلَّ 
 ؛ةالكوَّ  لى سدِ إِ فيضطر  ،في داره حتى يصيبه دخانه (2)ن يحرق التبنأَ  ،في دفعه

  .(5)ن يمنعهفليس لآلخر أَ  ،حراق متصرف في ملك نفسهه باإلِ نَّ ألَ 

 :كةرباب الس  ألَ  فقال ،كةوبابها خارج السَّ  ،(6)كةرجل له دار في رأس الس  
 (7)رضعمر األَ أُ و  ،موراألُ  بكل   (8)قوموأَ ، كةفتح باب داري في الس  اتركوني حتى أَ 

 ؛ه ليس له حق المرور فيهانَّ ألَ  ؛ن يمنعوه وال يتركوهأَ فلهم  ،فلم يفعل شيئا ،فتركوه
 .(9) كةباب داره كان خارج الس   نَّ ألَ ؛ هلهاه ليس من أَ نَّ ألَ 

                                                           

 .8/49 :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1)
 :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية النقب: الطريق في الجبل، وكذلك المنقب والمنقبة. (4)

1/448.  
  .175 :الُكوَّة: الخرُق في الحائط، المشكاُة، مفتح يدخله الماء. التعريفات الفقهية (3)
 .25 :مختار الصحاح الدابة أي علفها تبنا وبابه ضرب.بالفتح مصدر، تبن  التبن: (2)
 . 15/14 :المبسوط (5)
الس كَّة: الطريق المستوي جمعها الِسكَك، وأيضًا يطلُق على الزقاق والِسكَُّة، نوعان عامة وخاصة،  (6)

 .113 :لتعريفات الفقهيةا وأيضًا السكة، حديدة منقوشة ُيضرب عليها الدراهم.
 "واقول".في )ج(  (8)
 "الحوض". في )ج( (7)
 .15/43 :المبسوط (9)
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ن ليس له أَ  ،جاره (4)لى دارإثره فتعدى أَ  (1)رجل حفر في بيته سردابا
 .(3)ه متصرف في ملك نفسهنَّ ألَ ؛ يمنعه

بدون رضا  ىخش يكن إِ  حدهما على الجداربنى أَ  اثنين،جدار مشترك بين 
 .(2)ه يضمننَّ فإِ ، وخرب سطحه ،وسقط على سطح شريكه ،اآلخر
وجاره ، دارهاء ضفي ف (5)سباطا ،كةن يبني في الس  أَ حد الجيران يريد أ

وهو  ،ن يمنعوه هكذا ذكرفلهم أَ  ،والباقون ال يرضون ،(8)ذلك (6)في المقابل راضٍ 
 ن يمنعه.بل لكل واحد من المسلمين أَ  ،حيحالصَّ 

 ،بجنب الصحراء ا على دارٍ ويبني فيه دارً  ،ن يعمرهراد أَ صحراء مملوك أَ 
ن أَ ار فليس لصاحب الدَّ  ،ارويفسد بناء صاحب الدَّ  ،حراءلى الصَّ إة ولها كوَّ 
 . (7)يمنعه

                                                           

ْيِف، مَعرب. الس ْرداُب: (1) طاهر  ومجد الدين أب القاموس المحيط: بالكسر، بناء َتحت األرِض ِللصَّ
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  ،ه(718آبادي )ت  محمد بن يعقوب الفيروز

: م4005-هـ1246، 7لبنان، ط ،بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت
98.  

 لفظة: "دار" سقط من )ب(. (4)
 .15/16 :المبسوط (3)
 .40/148 :المبسوط (2)
تبيين الحقائق شرح كنز  وهو ما على ظاهر الباب في الشارع من سقف له جذوع. سباطا: (5)

المطبعة  ،هـ( 823عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت  الدقائق:
 .3/116: هـ1313، 1بوالق، القاهرة، ط ،الكبرى األميرية

 "في" سقط من )ب( و)ج(. :لفظة (6)
 )ب( "فذلك". في (8)
 .15/14 :المبسوط (7)
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 ،قاق طريقالزُّ  ( 3) ]هذا[وليس في ،(4)لى زقاقإار الدَّ  روظه ،له دار (1)رجل
  .(2)ليس له ذلك ،ن يحدث فيه باباوال باب فأراد أَ 

 ،(5)ان يضع على الجدار جذعً حدهما أَ راد أَ فأَ  ،جدار مشترك بين اثنين
 .(6)فله ذلك ،ريك اآلخر ال يتركوالشَّ ، ن يمكن فيه خلل يعمرهوتقبل أَ 

لى إصف اآلخر باب مفتوح والن   ،رجل باع نصف دار معين من رجل
 اآلخرليمتاز نصيبه عن نصيب  ،ن يسد ذلكوالبائع يريد أَ  ،نصف المبيع
صف يكون الباب ولم يذكر في بيع الن  ، باب ذلك البيت له نَّ عي أَ والمشتري يدَّ 

 . (8)للبائعِ 
فعمارة  ،لعمارةالى إظهر فيهما خلل بحيث يحتاج  ،وعلوه آلخر ،سفل لرجل

 .(9)على اآلخر(7)]تجب[وعمارة العلو  ،فل يجب على صاحب السفلالسّ 
                                                           

 لفظة: "رجل" سقط من )ب(. (1)
 :مختار الصحاح السكة يذكر ويؤنث، وجمعه زقان و أزقة، مثل حوار وحوران وأحورة. الزقاق: (4)

136. 
 ما بين المعقوفتين سقط من )األصل( و)ج( وما أثبته من )ب(.  (3)
هـ(، صالح 383الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت  أبوُعُيون اْلَمَساِئل:  (2)

 .160: هـ1376الد ين الناهي، مطبعة أسعد، َبْغَداد، 
 أبوجمهرة اللغة:  ،«جذع»مادة  الجذع من النخل معروف، والجمع أجذاع وجذوع. وهو جذعا: (5)

دار العلم  ،منير بعلبكيهـ(، تحقيق: رمزي 341 بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت
 .1/253 :م1978، 1بيروت، ط ،للماليين

 .15/40 :المبسوط (6)
الملتقط في الفتاوى الحنفية: لألمام ناصر الدين ابي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي  (8)

تحقيق: محمود نصار، والسيد يوسف احمد ،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  ،(هـ556 )ت
 .204 :م4000-هـ1240، 1ط

 .  ما بين المعقوفتين سقط من )األصل( و)ج( (7)
 .17/94 :المبسوط (9)
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هل ، ويطالبه بالرفع، وجاره يتضرر بذلك ،(1)رجل وضع في داره خراسا
  .(3)"(4)سانيدر شايد ضرر بداشتن أما همساية رايد بر شرع بفرما" :قال ؟ؤمر بذلكيُ 

لجيران لف، بناء في سكة غير نافذة، داره (2)ن يبني في فناءراد أَ رجل أَ 
 .(6)ار مشتركة بينهمعرض الدَّ  نَّ ألَ  ؛يمنعوه (5)]َأن[

ن يقطع ار أَ هل لصاحب الدَّ  ،صار في دار آخر ،أغصان شجرة لرجلٍ 
اية فارغ سط همئحا اىتا هو  رمايدفب راختدر  اوند"خد (8)هذا :قال ؟غصانألا

 .(9)"(7)كند
المطبخ من  (10)لكتة وفي بيته كوَّ  ،لغير صاحب البيت بيت بجنبه مطبخ

ن يسد راد صاحب البيت أَ أَ  ،راد نصب تنور آخرأَ و  ،(11)نورفلما خرب التَّ  ،القديم
                                                           

 (.6/62 خراس: هو يطلق على الدنان وعلى الخمار. لسان العرب:ال (1)
 .الشرع يأمر بالرفع، لكن ال يجوز االضرار بالجار"" :معناه (4)
المبسوط: م، وينظر: 1993، دمشق، 1التوني، ط  محمدعربي:  -المعجم الذهبي: فارسي  (3)

15/14. 
بالفتح خالف البقاء وبالكسر الوصيُد: وهي ساحة أمام البيت، وقيل: هو ما امتد من  الفناء: (2)

 .168 :التعريفات الفقهية جوانبه.
 ما بين المعقوفتين سقط من )األصل( وما أثبته من )ب( و)ج(. (5)
 .12/98 :المبسوط (6)
 "هذا" سقط من )ب( و)ج(. :لفظة (8)
 .الجار" معناه "يؤمر صاحب الشجر بتفريغ هواء حائط (7)
، وينظر: المبسوط: م1907 ،عربي: أدي شير، بيروت -األلفاظ الفارسية المعربة، فارسي  (9)

15/40. 
 في )األصل( "ملك" وما أثبته من )ب( و)ج(. (10)
التنور: الذي يخبز فيه، وافقت فيه لغة العرب لغة العجم، وقال أبو حاتم: ليس بعربي صحيح  (11)

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم  والجمع التنانير. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:
 .1/88: بيروت ،المكتبة العلمية هـ(،880الحموي، أبو العباس )ت 
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 ،ة مشتركا بينهماذي فيه الكوَّ ن كان الجدار الَّ وا ِ  ،فله ذلك ،خانذى الدَّ ألدفع  ،ةالكوَّ 
  .(1)ليس له ذلك

 ،حدهمافخرب نصف جدار أَ  ،كل واحد بجنب اآلخر ،جداران في دارين
واآلخر  ،صلويعمره من األَ  ،ن يخرب الباقيأَ فيريد ، ذي عليهقف الَّ ونصف السَّ 
 . (4)ليس له ذلك ،ارهدلى جإمخافة خلل  ،خريبيمنعه من التَّ 
ن يبني في يجب أَ  :وقال ،فجاء المالك ،رجل (2)باع نصف كرم، (3)فضولي

 . (5) قرار بالملكية لهفهذا إِ  ،هوسط الكرم حائطا لتمييز حق  
من كرما  يخويش تاشو  ركرمابه بناكن بخانة من بز : " جنبية قالت ألَ مرأَ ا

فباني الحمام ، وجلى الزَّ إار خرجت المرأة وسلمت الدَّ  ثمَّ  ،جلففعل الرَّ  "(6)باني كند
 ".(8)ومزدكاراززنطلبه بوخشت ازشوهر "هل  :على من يرجع قال

  

                                                           

 .15/40المبسوط:  (1)
تحقيق: ، هـ(179أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )ت  االصل للشيباني ط قطر: (4)

 .3/470: م4014-هـ1233، 1لبنان، ط ،الدكتور محمَّد بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت
أبو محمد محمود بن  البناية شرح الهداية: الفضولي: من يتصرف في حق الغير بال إذن شرعي. (3)

دار الكتب  ،ه(755)ت  يبدر الدين العين يالحنف ين موسى بن أحمد بن حسين الغيتابأحمد ب
 . 7/311 :م4000-ه1240، 1، طبيروت، لبنان ،العلمية

 .467شجر العنب. مختار الصحاح:  الكرم: هو (2)
 .17/72المبسوط:  (5)
األلفاظ الفارسية المعربة، ، معناه "ابني الحمام في بيتي بنقودك حتى يكون زوجي مدير الحمام" (6)

 م.1907 ،عربي: أدي شير، بيروت -فارسي 
 -المعجم الذهبي: فارسي ، معناه " يطلب الحصص واألجرة من الزوج وأجرة العمل من الزوجة" (8)

 م.1993دمشق، ، 1عربي: محمد التوني، ط 
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رض بالبذر فقبل القسمة زرع االبن األَ  ،طفالأَ و  ،وزوجة ،بنارجل مات عن 
 . (4) بنيابتهم اذا كان االبن متصرفإ ،فالمال للكل   ،ركةمن التَّ  (1)واآلن

 :الباب الااني
 ،موال كثيرةواحد أَ  ومع كل   ،ليس معهم غيرهم ،ثالثة نفر ماتوا في طريق

موالهم كثيرة جل أَ فوجد الرَّ  ،ليهمإِ موالهم رجال يحمل أَ  ،فبعث ورثتهم باتفاق جميعهم
صنف من  (3)َأيو  ،واحد منهم وال يدري لمن كان لكل   ،مختلطة بعضها ببعض

صار  ،وقع في يد وكيلهم مخلوطا ،ذيالمال الَّ  نَّ ن اتفقوا على أَ فإِ  ،موال منهمألا
إن  :ينظر ،يديهمأَ لو كان ذلك في  ثمَّ  ،يديهمأَ حصوله في يد وكيلهم كحصوله في 

زيد على أَ عى بعضهم دَّ ان وا ِ  ،ثالثاأيقسم بينهم  ،لث منهاواحد الثُّ  عى كلُّ ادَّ 
ن نكلوا يلزمهم  ،ثالثان حلفوا يكون بينهم أَ فإِ  ،يحلف الباقون على العلم ،لثالثُّ  وا 

 قسم على ذلك.تُ  ثمَّ  ،يادةالز   (2)عيدعوى مدّ 
اقتسما فوقع  ثمَّ  ،شجاراأَ ريكين فيها حد الشَّ غرس أَ  ،رض بين رجلينأ

شجار ن شاء دفع قيمة األَ إِ ، رضيخير صاحب األَ  ،شجار في نصيب اآلخرألَ ا
 .(8)لعارس بالقَ غمر الن شاء أَ وا ِ  ،ويتركها لنفسه(6) (5)ةمقلوع

                                                           

 .13/23وهي داله على الوقت والحين. لسان العرب: في )ب( "واالت".  (1)
 .15/68 :المبسوط (4)
 )األصل( و)ج( "اتى" وما أثبته من )ب(. في (3)
 "مدعي" سقط من )ج(. لفظة: (2)
 في )األصل( "مقلوعا" وما أثبته من )ب( و)ج(. (5)
القلع: يقال: قلعته من موضعه قلعا نزعته، فانقلع وأقلع عن األمر إقالعا تركه، وأقلعت عنه  (6)

 .4/513: الحمى. المصباح المنير
  (.15/53):المبسوط (8)
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فله ذلك  ،كةا آخر في الس  يفتح لها بابً ن أَ راد ولها باب وأَ  ،رجل له دار
عوى من هذا ول الدَّ في أَ  وقد مرَّ  ،(1)هذا قول البعض ،ويمر في واحد منهما

 . (4) الكتاب
 ،ا وأجاز الباقونرباعً وجعال أَ  ،اقتسم شريكان منهم ،(3)ربعة نفرأَ رض بين أَ 

عن نفسه وعن شريكه ريكين شريكه ليقاسم حد الشَّ ل أَ ولو وكّ  ،ه يجوز القسمةنَّ فإِ 
 . (2)ه يجوزنَّ فإِ  ،ركاءبتوكيله مع الشُّ 

لى إمشرع  (7)كنيف (8)رومن دار الجا ،(6)فضاء (5)ا خلفهادارً  اشترىرجل 
 اشترىري حين توالمش ،اله فيه حقَّ  نَّ لصاحب الكنيف أَ  نةبي  وال  ،الفضاء

ن راد المشتري أَ فأَ  ،شرع الجار الكنيف حين كان للبائعما أَ نَّ وا ِ  ،كان كذلك
وسكوت صاحب  ،فله ذلك ويلزمه حتى يرفع ،ويكلفه قلع الكنيف ،يمنع الجار

ذا فإِ  ،صاحب الجناح استعار هواء الفضاء نَّ فكأَ  (9)،البستان في ذلك حكم العارية

                                                           

 .8/49 :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1)
  (. 434جواهر الفتاوى:) ل/ (4)
 في )ب(: "أنفار". (4)

 .350 :الملتقط في الفتاوى الحنفية (2)
 في )ب( "وخلفها". (5)
الحسن علي بن  أبوالمحكم والمحيط األعظم:  الواسع من األرض فضا يفضو فضاء. الفضاء: (6)

 ،دار الكتب العلمية ،تحقيق: عبد الحميد هنداوي ،ه(257إسماعيل بن سيده المرسي )ت 
 .7/451 :م4000-هـ1241، 1بيروت، ط

 في )األصل( "الجانب" وما أثبته من )ب()ج(. (8)
والمستراح، الكنيف: من الكنف بفتحتين الجانب والناحية، والكنيف هو السترة، والساتر، والحظيرة  (7)

 .155-6/152«:سبط»مادة  :لسان العرب والترس، والمرحاض، والجمع كنف مثل نذير، ونذر.
المصباح  وهي اسم من اإلعارة يقال أعرته الشيء إعارة وعارة مثل أطعته إطاعة. :العارية لغة (9)

أحمد بن  مختصر القدوري: وهي تمليك المنافع بغير عوض. العارية شرعا:، (4/238 :المنير
تحقيق: كامل محمد  هـ(،247محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري )ت 

 .133 :م1998-هـ1217، 1محمد عويضة، دار الكتب العلمية، ط
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كما كان للبائع  اشتراه،الهواء الذي  (1)ن يلزمه حتى يفرغفللمشتري أَ  ،باع البستان
 لى المشتري. إالمطالبة  نتقل حقُّ ا ،قبل البيع وبعده ،ن يلزمه بالفراغأَ 

 ،لثان لآلخروالثُّ  ،حدهماها ألَ ثثل ،ثالثابين رجلين أَ  (4)طاحونة
ول لثين عشرين يوما من أَ ن يطحن في كل شهر صاحب الثُّ على أَ (2)(3)تهابيا
لثين صاحب الثُّ  (5)وطحن ،هريام من آخر الشَّ لث عشرة أَ وصاحب الثُّ  ،هرالشَّ 
فلم يقبل ومضى  ،لث ليطحن عشرين يومالى صاحب الثُّ إدفع  ثمَّ  ،ربعين يوماأَ 

ثلث  ،جرة مثلأُ فكان عليه  ،ذلك (8)يرد عليه بعوضه ثلثا (6)لثينفصاحب الثُّ  ،شهر
يحتسب على واحد  وال ،صيبينهب يكون ذاهبا من النَّ ذذي ــوالَّ  (7)،ربعين يوماأَ 

  منهما.
 
 

                                                           

 .في )ج( "يزغ" (1)
اسم آلة من طحن، طاحون آلة تستخدم في طحن الغالل.  ،مفرد، جمع، طواحين الطاحونة: (4)

، 1ط عالم الكتب،، هـ(1242حمد مختار عبد الحميد عمر )ت أ معجم اللغة العربية المعاصرة:
 .4/1390 :م4007-هـ1249

 وما أثبته من )ب( و)ج(. في )األصل( " لها بناء " (3)
المهاباة: بالباء الموحدة مصدر باب المفاعلة كانت في األصل مهابية قلبت الياء الفا لتحركها  (2)

جامع العلوم في »دستور العلماء  وانفتاح ما قبلها وهي قسمة المنافع على التعاقب والتناوب.
هـ(، دار 14ق  لقاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري )تا :«اصطالحات الفنون

 .3/469 :م4000-هـ1241، 1لبنان بيروت، ط ،ب العلميةالكت
 في )ج( "فطحن". (5)
 في )ب( "الثالثين". (6)
 في )ب( "ثلث". (8)
في )ب( تكرار عبارة "ثم دفع الى صاحب الثلث ليطحن عشرين يوما فلم يقبل ومضى شهر  (7)

 فصاحب الثلثين".
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 :الباب الاالث
 ه يصحُّ نَّ فإِ  ،يقتسمانها لشركة ،ركةعناب كرم على الش  رجالن بينهما أَ 

اس النَّ  نَّ ألَ  ؛يضاأ ه يصحُّ نَّ فإِ  ،و الميزانأَ  (1)،قتسماها وزنا بالقباناولو  ،القسمة
 بي يوسفأَ وروي عن ، واحد منهما ساوي بكل  فثبت التَّ  ،اا ووزنيً يً تعارفوا العنب كيلِ 
ذي تعارفوه في الموضع الَّ  (3)مر هو وزني  في التَّ  :ه قالنَّ أَ  (4)]رحمه اهلل تعالى[

 .(5)اكيليً  ( 2) ]فيه[ رعن ورد الشَّ ا ِ و  ،اوزنيَّ 
هذا  نَّ على أَ  :ن قاالإِ  ،عناب وثماروفيه أَ  ،قتسماه نصفيناكرم بين رجلين 

 ،صارت مقسومة ،مارعناب والثَّ و بما فيه من األَ أَ  ه،وكثير  هليلصف لفالن بقَ الن  
 ،مارال يكون بيعا للث   وبيع الكروم ،العقار بيع ةقسم نَّ ألَ  ؛ فهي مشتركة بينهماال  ا  و 

 .(6)و بذكر القليل والكثير، أَ نصيص على ذلك بالتَّ الَّ إ ،عنابواألَ  ،روعوالزُّ 
 ،خرىعلى على األعلى ومسيل ماء األَ حدهما أَ سطح أَ  ،لجارين (8)داران

ه متصرف في نَّ ألَ  ؛و يبني على سطحه فله ذلكأَ  ،ن يرفع سطحهأَ  (7)سفلراد األَ فأَ 
يجعله  (9)لى طرف منه أو ميزابإِ ن يسيل بأَ  ه،لكن يطالبه بوجه مسيل ،ملك نفسه

 .(10)لى داره ونحو ذلكإِ 
                                                           

أقساما، ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الرمانة، لتعين الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة  القبان: (1)
أحمد  براهيم مصطفى،أمجمع اللغة العربية بالقاهرة:  المعجم الوسيط: وزن ما يوزن معه.

 .4/813 :محمد النجار، دار الدعوة حامد عبد القادر، الزيات،
 ما بين المعقوفين لم تذكر في )األصل( و)ج( وما أثبته من )ب(. (4)
 في )ب( تقديم وتأخير "قال هو في التمر وزني". (3)
 ما بين المعقوفتين سقط من )األصل( و)ب( وما أثبته من )ج(. (2)
النسفي،  محمد بن عمر الدين نجم للشيخ، وهي /ظ(.130)ل/ :، وفتاوى النسفي14/124 :المبسوط (5)

القسطنطيني المشهور باسم حاجي مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي (. كشف الظنون: 538الحنفي )ت 
 .1/215: م1921 ،بغداد ،مكتبة المثنى ،هـ(1068خليفة أو الحاج خليفة )ت 

 /ظ(.130)ل/ :فتاوى النسفي (6)
 في )ب( "دار". (8)
 في )ب( و)ج( "السفل". (7)
الميزاب: أنبوبة من حديد ونحوه تركب في جانب البيت من أعاله، ليتصرف منها المطر المتجمع  (9)

 .4/989 :معجم اللغة العربية المعاصرة. فوق سطحه، فينسكب على األرض بعيدا عن جدرانها
 .18/92 :طالمبسو  (10)
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 :الباب الرابع
فاوت بينهما بكذا التَّ  نَّ وأخبرا أَ  ،ن يقتسماهأَ  (1)رادافأَ  ،رجالن بينهما كرم

ومضى على ذلك  ،وهذا هذا ،خذ هذا هذافأَ  ،عطى كذا درهماخذ أَ هما أَ يُّ أَ ف ،درهما
يادة ن يطلب من اآلخر قدر الز  حدهما أَ هل ألَ  ،ن يعطي هذا شيئاسنون من غير أَ 

  .(3)يبسبيجاسالم علي اإلجاب شيخ اإلِ أَ  ؟فاوتو قيمة التَّ عين الكرم أَ  (4)عن
هذا غير  (6)سفيالنَّ  مام عمرجاب اإلِ وأَ  ،نعم (5) (2)مام صالح بن صالحواإلِ 
خذ راهم لمن َأفعليه مما شرط من الدَّ  ،ه لو جعل هذا قسمة صحيحةألنَّ  ؛صحيح

 ،يادةخذ الز  وليس له أَ  ،مشاع بينهما كلُّ الن لم يجعل قسمته صحيحة فوا ِ  ،نقصاألَ 
                                                           

 في )ب( تكرار عبارة: "رجالن بينهما كرم فأرادا". (1)
 )ب( "من". في (4)
علي االسبيجابي: علي بن محمد بن إسماعيل، بهاء الدين األسبيجابي السمرقندي، فقيه حنفي،  (3)

ينعت بشيخ اإلسالم، من أهل سمرقند وبها وفاته، له كتب، منها، الفتاوى، وشرح مختصر 
 . 8/173 :معجم المؤلفين، و 2/349 :ه(. األعالم للزركلي535الطحاوي )ت 

 .)ب( "بن حيان" في (2)
وكثيرا ما يقولون: صالح بن ، صالح بن صالح بن حي الثوري، الهمداني الكوفي، أحد الثقات (5)

حي، ينسبونه إلى جده حي، واسمه حيان، وقيل: هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، )ت 
الحجاج، جمال الدين ابن  ويوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أب ه( تهذيب الكمال:121-150

تحقيق: د. بشار عواد معروف: مؤسسة  ه(،824الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )ت 
شمس الدين أبو  وتاريخ اإلسالم ت بشار: .6/187 م:1970–هـ1200، 1بيروت، ط ،الرسالة

اد معروف، هـ(،تحقيق: بشار عوّ 827عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت 
 .3/792 :م4003، 1دار الغرب اإلسالمي، ط

عمر بن محمد بن احمد بن اسماعيل بن محمد ابن علي بن لقمان هو عمر النسفي: اإلمام  (6)
نجم الدين، أبو حفص، ومن تصانيفه طلبة الطلبة في اللغة على ب الملقب النسفي السمرقندي

والفتاوى ألفاظ كتب أصحابنا ونظم الجامع الصغير والمنظومة وعداد الشيوخ وحصائل المسائل 
عبد اللطيف بن محمد بن  اسماء الكتب المتمم لكشف الظنون: ،(هـ538 )ت وغير ذلك

تحقيق: محمد التونجي،  ،هـ(108الحنفي )ت  مصطفى المتخلص بلطفي، الشهير بِرياض َزاَده
 .8/305 :. معجم المؤلفين115م: 1973-هـ1203، 3ط سورية، ،دمشق ،دار الفكر
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على قول  خذا ذلك بناءهما لو أَ نَّ أَ  ؛حيح عنديوالجواب الصَّ  ،وال طلب القسمة
خذ ما الخيار بين أَ أَ  ،راهم المشروطة ال غيرفضل فعليه الدَّ خذ األَ ذي أَ فالَّ  ،سامالقَ 
 . (1)فال وجه ،صيبينفاوت من النَّ خذ قيمة التَّ وبين أَ  ،يادة من عين الكرمالز  

على بابها  (4)ن يحفر بئر بالوعةٍ أَ  ،راد صاحبهاأَ ، غير نافذة دار في سكةٍ  
وجعل طريق الوصول  ،هاسوكب ،سهارأَ  (3)ىطَّ غن فإِ  ،ن يمنعوهأَ  فلهم ،خارج دار

وهو سبب  (2)ارينهالحفر سبب اال نَّ ألَ  ؛ن يمنعوهفلهم أَ  ،ليها من الداخلإِ 
 . (5) فلهم منعه عن ذلك ،الوصول

 :الباب اخلامس
 (8)ولو(6) المهاباة كل واحد من ولكن ينتفع بهِ  ،ال يقسم الكتب بين الورثة

 ، وال يسمع هذا الكالم منه ،م باألوراق ليس له ذلكسن يقأَ  ،واحد من الورثةراد أَ 
ن وا ِ  ،يضاأَ ليس له ذلك  ،(9)كان صندوق قرآن (7)ولو ،وال يقسم بوجه من الوجوه

وسهم من  ، ولو كان مصحفا لواحد ، اضي ال يأمر بذلكـقـفال ،تراضوا جميعا
ثين يوما حتى وثال ةٍ ثعطى يوما من ثاله يُ نَّ فإِ  ،ثين سهما منه آلخروثال ةٍ ثثال

                                                           

 .15/45المبسوط:  (1)
بالوعة :مفرد: جمع بالوعات : فتحة تعد لتصريف الماء القذر أو ماء المطر وغيرهما. معجم  (4)

 .1/421 :اللغة العربية المعاصرة
 في )األصل( "اعطى" وما أثبته من )ب( و)ج(. (3)
 في )األصل( و)ج( "االنهار" وما أثبته من )ب(. (2)
 .223 :الملتقط في الفتاوى الحنفية (5)
 .في )ب( و)ج( " بالمهاباة" (6)
 ( في )ب( "لو".8)
 "لو". في )ب( (7)
 في )ج( "قوان". (9)
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وال  ،يضاقسم أَ ه ال يُ نَّ فإِ  ،كشرح المبسوط ،ولو كان كتابا ذا مجلد كثيرة ،ينتفع
ولو  ،وال يأمر الحاكم بذلك ، وكذا في كل جنس مختلفة ،سبيل للقسمة في ذلك

  فال.الَّ ا ِ و  ،راضي يجوزواحد بعضها بالقيمة بالتَّ  خذ كلُّ يأقوم الكتب ين أَ  ،تراضيا
فجعل المشتري  ،فباع صاحب البستان بستانه ،رجل له ميزاب في بستانٍ 

ن يجعل ه ال يبطل بأَ ن حقَّ ألَ  ؛سبيلالتَّ  ن يبطل حقَّ فليس له أَ  ،البستان دارا
 .(1)البستان دارا

وبنى  ،ركاء بعض البناءونقض واحد من الشُّ  ،دار مشترك بين جماعة
و بنائه أَ  (4)ن يطالبه بقيمة ما نقصريك اآلخر أَ هل للشَّ  ،بعضها على رأي نفسه

ريك في نصيب الشَّ  ضو نقن وقع بعض ما بنى] أَ فإِ  ،يقسم بينهما :قال ؟كما كان
ن لم يرفع ما وا ِ  ،ويطالبه برفع ما بنى ض،ن يضمن قيمة ما نقفله أَ  ،اآلخر
رض فارغا من بناء القاضي يحبسه حتى يجعل األَ  نَّ فإِ  ،رضولم يفرغ األَ  (3)بنى[

 نفسه. 
هل  ،راد الحاضر القسمةوأَ  ،دار مشتركة بين حاضر وغائب غيبة منقطعة

 ؛فال ما على ظاهر المذهب عندناأَ  ؟ن ينصب وكيال عن الغائبيجوز للقاضي أَ 
 ى القاضي قبول البينة فإن رأَ  _:رحمه اهلل _قال محمد ،(2)ه قضاء على الغائبنَّ أل
 
 

                                                           

 .7/177 اأَلْصل للشيباني ط قطر: (1)
 في )ج( "نقض". (4)
 صل( و)ب( وما أثبته من )ج(.ما بين المعقوفتين سقط من )اال (3)
 .448مختصر القدوري:  (2)
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 (1)بي ليلىبن أَ اوكان  ءختلف فيه الفقهااه مما نَّ ألَ  ؛جازها ؤ وقضا ،بغير خصم
فال  ،والحاضر ورعا حق الغائب (4)]وقسم[ ،ن عمل بهذاإِ ففي مثل هذا  ،يجيزه

م الحاضر المعمور م وسلَّ فقسَّ  ،ن كان الدار بعضها معمورة وبعضها الوا ِ  ،سأب
كما  ،قضاؤه وقسمتهه يجوز نَّ فإِ ، وأجاز القاضي القسمة  ،للغائب حفظا لجانبه

 (5)كتاب الوكالة في (2)في، و في المفقود في موضعين (3)_رحمه اهلل _ذكر محمد
وحكم  ،راد الحاضر بعد هذه القسمةولو أَ  ،ختلف فيه القضاةاه مما نَّ أل ؛(6)موضع
مين ه يستأجر من أَ نَّ فإِ  ،ذن القاضين يسكن نصيب الغائب ويعمر بإِ أَ  (8)الحاكم
ي ـويسكن ف ،جرة في العمارةويصرف األُ  (9)الحاكم في الغائب المفقود (7)نصب

 .(10)ارالدَّ 

                                                           

ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى واسم أبي ليلى يسار من ولد أحيحة بن  (1)
الجالح وقيل انه كان مدخول النسب، وولي القضاء لبني أمية وولد العباس وكان يفتي بالرأي 

 (.هـ127 )ت الفرائض. وهو يلي القضاء ألبي جعفر وله من الكتب كتاب ،قبل أبي حنيفة
الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي المعروف بابن النديم  أبو الفهرست:

 :م1998-ه1218 ،4لبنان، ط ،المعرفة بيروتدار  ،تحقيق: إبراهيم رمضان ،هـ(237 )ت
 .2/189 :. وفيات االعيان454

 ما بين المعقوفتين سقط من )األصل( و)ب( وما أثبته من )ج(. (4)
 اهلل" لم تذكر في )ب( و)ج(."رحمه  عبارة (3)
 في )ب( و)ج( "وفي". (2)
 ولفظة: "في" سقط من )ج(. في )ب( "في" (5)
 .5/147: االصل للمبسوط (6)
 في )ب( "حاكم". (8)
 في )ج( "تنصب". (7)
 .413 :التعريفات الفقهية الَمْفقود: هو الغائب الذي لم يَدر موضعه، ولم يْدر أحيُّ هو أم مي ت. (9)
لجنة احياء  ،(هـ179 الجامع الكبير: لإلمام أبي عبداهلل محمد بن الحسن الشيباني )ت (10)

 .340 :المعارف النعمانية
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 ،المنع ال يثبت له حقُّ  ،بجنب جدار آخر ،رجل حفر بئرا في ملك نفسه
 .(1)ررهل العلم يمنع في الضَّ وفي قول بعض أَ  ،بجاره ن يضرَّ ولكن ما ينبغي أَ 

 ،وليس للجار منعه ،فله ذلكن يجعل بستانا راد َأوأَ  (4)،رجل له خراب
 .(2)يضمن(3)]ال[ ،وسقط جدار جاره ،رضهولو سقى أَ  ،ذرعأَ ويجعل بينهما سبعة 

 (6)]هذه[صل بعضه في وأَ  ،ارونبت نخل من تحت الدَّ  ،بين رجلين (5)جدار

رض ه خرج من أَ ألنَّ  ؛ارخل لصاحب الدَّ فالنَّ  ،ار األخرىوبعضه في الدَّ  ،ارالدَّ 
 .(8)داره

 
 
 
 
 

  

                                                           

 .15/14 :المبسوط (1)
 .4/689 :المصباح المنير الخراب: قيل هي أرض يباب ليس بها ساكن. (4)
 ما بين المعقوفتين سقط من )األصل( وما أثبته من)ب( و)ج(.  (3)
 .48/43 :المبسوط (2)
 لفظة: "جدار" سقط من )ب(. (5)
 ما بين المعقوفتين سقط من )األصل( و)ب( وما أثبته من )ج( وفي )ب( زيادة "في عرضه". (6)
 في )ج( "دار". (8)



 

 
453 

 ISSN: 2071-6028 5البحث رقم 

 

 املصـــــــــــادر
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 م.1960االخطاء اللغوية الشائعة: محمد علي النجار،  .1
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 م.4014-هـ1233، 1لبنان، ط ،بيروت

للزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، االعالم  .3
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ن، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائع : عالء الدي .8
 م.1976-هـ1206، 4هـ(، دار الكتب العلمية، ط578الحنفي )ت 

البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  .7
ه(، دار الكتب 755حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )ت 

 م.4000-ه1240، 1بيروت، لبنان، ط ،العلمية
التراجم: أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن ُقطُلوبغا  تاج .9

السودوني، نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني، الجمالي الحنفي 
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 دار القلم، دمشق، ،ه(، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف789 )ت
 .م1994-ه1213 ،1ط

تاريخ اإلسالم ت بشار: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن  .10
هـ( تحقيق: بشار عّواد معروف، 827عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت 

 م.4003، 1ط ،دار الغرب اإلسالمي
تاريخ دمشق البن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل  .11

تحقيق: عمرو بن غرامة  هـ(،581المعروف بابن عساكر )ت 
 م.1995-هـ1215العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي بن محجن البارعي،  .14
 ،هـ(، المطبعة الكبرى األميرية823فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت 

 هـ.1313، 1بوالق، القاهرة، ط
البركتي، دار  التعريفات الفقهية: محمد عميم اإلحسان المجددي 13 .13

-هـ1208باكستان الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في 
 م.4003-هـ1242، 1ط ،م(1976

تهذيب الكمال: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال  .12
 ه(،824الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )ت 

، 1بيروت، ط ،تحقيق: د. بشار عواد معروف: مؤسسة الرسالة
 .م1970–هـ1200

هري الهروي، أبو منصور )ت تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األز  .15
 ،هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي380

 م.4001، 1بيروت، ط
 الجامع الكبير: اإلمام أبو عبداهلل محمد بن الحسن الشيباني )ت .16

 ه.1356، 1لجنة احياء المعارف النعمانية، ط ،(هـ179
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هـ(، 341)ت  جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي .18
، 1تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، ط

 م.1978
الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن محمد بن نصر  .17

ه(، مير محمد 885 اهلل القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي )ت
 كراتشي. ،كتب خانه

: القاضي عبد «الفنونجامع العلوم في اصطالحات »دستور العلماء  .19
 ،هـ(، دار الكتب العلمية14ق  النبي بن عبد الرسول األحمد نكري )ت

 م.4000-هـ1241، 1بيروت، ط ،لبنان
شرح حدود ابن عرفة: محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهلل،  .40

، 1المكتبة العلمية، ط ،هـ(792الرصاع التونسي المالكي )ت 
 هـ.1350

العربية : أبو نصر إسماعيل بن حماد  الصحاح تاج اللغة وصحاح .41
دار  هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،393الجوهري الفارابي )ت 

 م.1978- هـ1208، 2ط بيروت، ،العلم للماليين
ُعُيون اْلَمَساِئل: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم  .44

َداد، هـ(، صالح الد ين الناهي، مطبعة أسعد، َبغْ 383السمرقندي )ت 
 هـ.1376

أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي  الفهرست: .43
هـ(، تحقيق: إبراهيم رمضان، 237 المعتزلي المعروف بابن النديم )ت

 م.1998-ه1218 ،4لبنان، ط ،دار المعرفة بيروت
 مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز القاموس المحيط: .42

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  ه(، تحقيق:718آبادي )ت 
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لبنان،  ،بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت
 م.4005-هـ1246، 7ط

كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد اهلل كاتب  .45
جلبي القسطنطيني، المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )ت 

اد، وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ه(، مكتبة المثنى، بغد1068
ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، 

  م.1921ودار الكتب العلمية، 
كنز الدقائق: أبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين  .46

تحقيق: أ.د. سائد بكداش، دار البشائر ، هـ(810النسفي )ت 
 م.4011-هـ1234، 1ار السراج، طاإلسالمية، د

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن  .48
 ،دار صادر ،هـ(811منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت 

 هـ.1212 ،3بيروت، ط
المبسوط : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )ت  .47

 م.1993-هـ1212بيروت،  ،دار المعرفة ،هـ(273
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن  .49

هـ( تحقيق: حسام الدين القدسي: مكتبة 708سليمان الهيثمي )ت 
 م.1992-هـ1212 ،القدسي، القاهرة

المحكم والمحيط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده  .30
دار الكتب  عبد الحميد هنداوي،ه(، تحقيق: 257المرسي )ت 

 م.4000-هـ1241، 1بيروت، ط ،العلمية
مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد  .31

هـ( تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة 666القادر الحنفي الرازي )ت 
 م.1999-هـ1240، 5صيدا، ط ،بيروت ،العصرية
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أحمد بن جعفر بن حمدان أبو  مختصر القدوري: أحمد بن محمد بن .34
هـ(، تحقيق: كامل محمد عويضة، دار 247الحسين القدوري )ت 

 م.1998-هـ1217، 1الكتب العلمية، ط
مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن  .33

عادل  ،هـ( تحقيق: شعيب األرنؤوط421هالل بن أسد الشيباني )ت 
د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة مرشد، وآخرون، إشراف: 

 م.4001-هـ1241، 1الرسالة، ط
: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  .32

تحقيق:  ،هـ(461مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت 
 بيروت. ،محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث العربي

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو  المصباح المنير: .35
 بيروت. ،ه(، المكتبة العلمية880 العباس )ت

معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي  .36
 م.1995، 4ه(، دار صادر، بيروت، ط646 الحموي )ت

 م.1993، دمشق، 1عربي: محمد التوني، ط-المعجم الذهبي: فارسي .38
 أحمد مختار عبد الحميد عمر  اللغة العربية المعاصرة:معجم  .37

 م.4007-هـ1249، 1ط هـ(، عالم الكتب،1242)ت 
معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة  .39

بيروت، دار إحياء التراث  ه(، مكتبة المثنى1207 الدمشقي )ت
 بيروت. ،العربي

أحمد  بالقاهرة: ابراهيم مصطفى،المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية  .20
 محمد النجار، دار الدعوة. حامد عبد القادر، الزيات،
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معجم ديوان األدب: أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي  .21
ه( تحقيق: أحمد مختار عمر، دار الشعب للصحافة 350 )ت

 م.4003-هـ1242والطباعة والنشر القاهرة، 
حامد صادق قنيبي، دار  -د رواس قلعجي محم معجم لغة الفقهاء: .24

 م.1977-ه1207، 4النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ، ط
الملتقط في الفتاوى الحنفية: األمام ناصر الدين ابو القاسم محمد بن  .23

( تحقيق: محمود نصار، والسيد يوسف هـ556 يوسف السمرقندي )ت
 م.4000-هـ1240، 1دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط احمد،

المنتخب للسمعاني: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي  .22
هـ(تحقيق: موفق بن عبد اهلل بن 564السمعاني المروزي، أبو سعد )ت 

 م.1996-هـ1218، 1عبد القادر، دار عالم الكتب، الرياض، ط
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل بن محمد  .25

ه(، طبع بعناية وكالة 1399 الباباني البغدادي )تأمين بن مير سليم 
م، دار إحياء 1951المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول،

 التراث العربي بيروت، لبنان.
وفيات األعيان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن  .64

تحقيق: إحسان  هـ(،671أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )ت 
 بيروت. ،عباس، دار صادر

 

 
 


