
 امللخص
حتــدث البحــث عــن نفقــات األعيــان املشــركة مــن احلائــط أو البيــت املشــرك إذا خيــف ضــرر بســقوطه فعلــى مــن يكــون البنــاء واإلصــاح؟ وحتــدث عــن احلّمــام والــدوالب إذا كان مشــركا بــن اثنــن علــى مــن يكــون 
إصاحــه وبنــاؤه؟ وحتــدث عــن اآلابر واألهنــار إذا كان شــراب بــن قــوم ألراضيهــم فعلــى مــن يكــون الكــراء؟ وحتــدث عــن الــزرع واألرض إذا كاان بــن شــركن فهــل ألحدمهــا أن ينفــرد ابلــزرع أو ألحدمهــا أن ينفــرد ابلنفقــة 

علــى الــزرع؟ وحتــدث عــن احليــوان والــدواب واألرقــاء هــل ألحــد الشــريكن أن يســتخدم اخلــادم والشــريك غائــب؟ ومــا احلكــم يف الدابــة إذا امتنــع أحــد الشــريكن عــن االنفــاق عليهــا؟
أهــداف البحــث: يهــدف البحــث إىل معرفــة مــا جيــر عليــه الشــريك يف األعيــان املشــركة مــن البنــاء، أو اإلصــاح، أو اهلــدم والبنــاء، وتوضيــح مــا ال جيــر عليــه الشــريك يف األعيــان املشــركة يف الدابــة، والنهــر، 

ــام، والطاحونــة، واحلائــط إذا اهنــدم. واحلمَّ
منهج البحث: سرت يف حتقيق هذه املخطوطة على املنهج التحليلي الوصفي االستقرائي، وكان املنهج وفق ما ذكرته يف البحث.

أهم النتائج:
َدَأَب بعض الفقهاء املتقدمون على أتليف كتبهم بناًء على ما يردهم من أسئلٍة، أو بناًء على ما أسئلٍة شائعٍة يف منطقتهم.

رجع ابن جنيم يف رسالته إىل الكتب املعتمدة يف املذهب بعضها فتاوى وبعضها مؤلفات، وبعضها ُحّقق وبعضها ال زال خمطوطًا.
األعيان املشركة يف الدابة، والنهر، واحلمَّام، والطاحونة، واحلائط إذا اهندم، والبري لو لواحد، جير الشريك فيها على البناء، وال جُيِْرُ فيما عدا ذلك.

أهــم التوصيــات: العنايــة ابملخطوطــات والــراث الفقهــي، والــذي يُعــّد مرجعــاً جلميــع العلــوم، إذ هــو األصــل الــذي تـُبــْـَى عليــه العلــوم، وحــّث الباحثــن علــى التنقيــب عــن الرســائل الصغــرية يف املخطوطــات، وحتقيقهــا، 
وإخراجهــا حــى يســهل تناوهلــا.

الكلمات املفتاحية: األعيان ، املشركة، ابن جنيم 
Abstract:
Research topic: The research talked about the expenses of the common objects from the wall or the common house. And he talked 
about the bathroom and the cupboard, if it is shared between two people, who is to repair and build it? And he talked about wells and 
rivers, if it is drinking between people for their lands, then who is the rent? And he talked about the cultivation and the land, if they 
are between two polytheists, so does one of them have the right to singularly cultivate, or one of them to singly spend on the crops? 
And he talked about animals, animals and slaves. Can one of the two partners use the servant while the partner is absent? What is the 
ruling on the animal if one of the partners refuses to spend on it?
Research Objectives: The research aims to find out what the partner is forced to do in the common objects of construction, repair, 
demolition and construction, and to clarify what the partner is not forced to do in the common objects in the animal, the river, the 
bathroom, the mill, and the wall if it collapses.
Research Methodology: I proceeded in achieving this manuscript on the analytical descriptive and inductive method, and the 
method was according to what I mentioned in the research.
The most important results:
Some advanced jurists have been writing their books based on the questions they receive, or based on common questions in their 
region.
In his treatise, Ibn Najim referred to the approved books of the school of thought, some of which are fatwas, some of which are 
works, some of which have been verified and some of which are still in manuscript.
Common objects in the beast, the river, the bath, the mill, and the wall if it collapses, and the well if one, the partner in it is forced 
to build, and he is not forced otherwise.
The most important recommendations: Take care of manuscripts and the jurisprudential heritage, which is a reference for all 
sciences, as it is the origin on which science is built and urged researchers to search for small messages in manuscripts, verify them, 
and produce them so that they can be easily dealt with.
Keywords: notables , common , Ibn nujaim.
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المقدمة
احلمــد هلل ذي العظمــة والكمــال، والقــوة واجلــال، نفــى عــن نفســه 
الولــد والشــريك، فقــال يف حمكــم التنزيــل: }َوقُــِل احلَْْمــُد ِلِّ الَّــِذي 
ــَن  لَْ يـَتَِّخــْذ َولَــًدا َوَل َيُكــن لَّــُه َشــرِيٌك يف اْلُمْلــِك َولَْ َيُكــن لَّــُه َوِلٌّ مِّ
ُْه َتْكبِــرًا{)1(، والصــاة والســام علــى املبعــوث رمحــة  الــذُّلَّ وََكــرِّ
للعاملــن، اهلــادي إىل ســبيل التقــى، طريقــا ال عــوج فيــه وال أمتــا، 

وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اختــذ طريقــه هنجــا. أمــا بعــد:
فلقــد مــّن هللا علــي وحبــاين هبــذا املخطــوط املعنــون ب )الرســالة 
املباركــة يف األعيــان املشــركة(، فاطلعــت عليــه وقرأتــه، فوجــدت فيــه 
علــى قلــة ألواحــه فوائــد مجّــة، ومعلومــات غزيــرة، وقــوٍة يف العبــارة، 

فاســتعنت ابهلل أواًل وآخــرًا علــى حتقيقــه.

أهمية البحث
تكمن أهمية البحث في عدة أمور، منها:

أواًل: موضــوع الشــراكات واخلــاف القائــم بــن الشــريكن ســواء 
أكان ذلك على تكليف الشــريك ببعض ما خيص املال املشــرك، 

أو العمــل مــع الشــريك يف املــال املشــرك.
اثنيــا: مكانــة ابــن جنيــم يف املذهــب احلنفــي؛ حيــث إنــه كان يؤخــذ 

منــه ويرجــع إليــه يف كتبــه.

أهدافه
يهدف البحث إلى ما يلي:

1- معرفــة مــا يجبــر عليــه الشــريك فــي األعيــان المشــتركة مــن 
الهــدم والبنــاء. البنــاء، أو اإلصــاح، أو 

2- توضيــح مــا ال يجبــر عليــه الشــريك فــي األعيــان المشــتركة 
ــام، والطاحونــة، والحائــط إذا انهــدم. فــي الدابــة، والنهــر، والحمَّ

3- إخــراج الرســالة محققــة معلقــا عليهــا بمــا تســتدعيه أصــول 
النصــوص. التحقيــق وضبــط 

مشكلة البحث
ــا كانــت الشــراكة بــن النــاس أمــرا مألوفــا ومتعارفــا عليــه، بــل  َلمَّ
وحيتــاج إليــه النــاس يف بعــض األمــور، كان لزامــاً بيــان مــا جيــب علــى 
كل شــريك مــن األمــور املشــركة بينهمــا؛ ليــزول وجــود اخلــاف 
بــن الشــريكن، هــذا مــا ســوف جييــب عليــه البحــث مــن خــال 
التســاؤالت اآلتيــة: يف احلائــط مــن الــذي يكلــف ببنــاء احلائــط 
انقضــه أم الــذي يريــد بنــاءه؟ ويف احلمــام إذا انكســر مــن الــذي 
إىل  والبــر  إىل كريــه  احتيــج  إذا  النهــر  ويف  عمارتــه؟  علــى  جيــر 
إصاحــه فمــن الــذي جيــر عليــه؟ ويف األرض ملــن حــق زرع األرض 

1 سورة االسراء: آية )111(.

وملــن حــق االنتفــاع؟ ويف احليــوان مــن األرقــاء والــدواب ملــن حــق 
االنتفــاع بــه مــن الشــريكن وملــن حصــة عــدم االنتفــاع؟

الدراسات السابقة
بعــد البحــث يف قواعــد البيــاانت  ســواء يف مكتبــات اجلامعــات أو 
املكتبــات العامــة، أو علــى الشــبكة العنكبوتيــة - االنرنــت - عــن 
حتقيــق هلــذا املخطــوط فلــم أجــد، وعنــد انتهائــي مــن حتقيــق ثاثــة 
أرابع املخطــوط وحتديــًدا يف البــاب الثالــث منــه وجــدت حتقيًقــا 
للدكتــور: أمحــد بــن عبــد الســام مغــراوي، أســتاذ التعليــم العــال 
املســاعد، بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، جامعــة ابــن طفيــل، 
2018م،  أبريــل  بتاريــخ:  حبثــه  نشــر  وقــد  املغــرب،  القنيطــرة، 
فقــرأت مــا كتبــه الدكتــور: مغــراوي كامــًا، فوجدتــه قــد تــرك أمــورًا 
كثــرة، بــل إن حتقيقــه كمــا ذكــر هــو إخــراج للنــص فحســب دون 
تعريــج كثــر للكلمــات الغريبــة، أو التعريــف ابألعــام، أو الكتــب 

املذكــورة يف املخطــوط.
اإلضافة العلمية في الدراسة الحالية:

 مجعــت مــا ل يذكــره الدكتــور مغــراوي يف حتقيقــه، وكان 
علــى النحــو اآليت:

أواًل: ذكر يف مقدمته أنه ســيقتصر عمله على نســخها وضبطها، 
وتوثيــق نصوصهــا مــن املطبــوع واملخطــوط حســب اإلمــكان، مــع 
أو تصحيــح  فائــدة،  أو إضافــة  تعليقــات يســرة بشــرح غريــب، 

نــص.
اثنًيا: ترك كثرًا من شــرح الكلمات الغريبة حىت وصل إىل )13( 
كلمــة غريبــة ل يبــن معناهــا، كمــا أنــه تــرك توثيــق النصــوص مــن 
املطبــوع واملخطــوط حــىت وصــل إىل )35( توثيقــاً ل يوثقــه، كمــا 
أنه ترك التعريف ابلكتب املذكورة يف املخطوط فوصلت إىل )8( 
كتــب مــن كتــب احلنفيــة ل يعــّرف هبــا، والــي اعتمــد عليهــا ابــن 
جنيــم يف هــذه الرســالة، كمــا أنــه ل يعلّــق علــى كثــر مــن الكلمــات 
واملســائل الــي حتتــاج إىل تعليــق، كمــا أنــه ل يرجــم لألعــام الــواردة 

يف املخطــوط حــىت وصــل إىل )8( أعــام ل يرجــم هلــم.
وهي على التفصيل اآلتي:

الكلمات الغريبة التي لم يبين معناها:
األَنـَْهارالدُّواَلْبَصْحًواالطَّاُحونَةالصَِّحيحاخُلصُّاحلَْمَّام

-----اآلاَبْراالْسِتْغَالَحانُوتاالْسِتبـْرَاءاأَلرِقَّاءالَكْرُم

األعالم الذين لم يترجم لهم:
1- محمد بن الفضل الكماري.

2- محمد بن محمد بن أحمد المروزي الشهير بالحاكم 
الشهيد.

3- محمد بن موسى الخوارزمي.
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4- حممد بن احلسن الشيباين.
5- أبو الركات عبدالر بن حممد املعروف اببن 

الشحنة.
6- عبدهللا الرازي احلنفي.

7- حممد بن أمحد السرخسي.
8- عبدالعزيز بن أمحد احللواين.

الكتب الواردة في المخطوط ولم يعرف بها:

نوادر هشامجامع الفصولنكتاب احليطان البن مازةالفتاوى البزازية

فتاوى قاري منية املفيشرح الوهبانيةالفتاوى اخلانية
اهلداية

فاســتعنت ابهلل مــرًة أخــرى، وأكملــت حتقيقــي للمخطــوط، وأســأل 
هللا أن ينفعنــا مبــا قــرأان ونقــرأ، ونكتــب إنــه ول ذلــك والقــادر عليــه.

واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى قسمين:
القسم األول: قسم الدراسة، واشتمل على التعريف ابملصنف.

الثانــي: قســم التحقيــق، واشــتمل علــى وصــف نســخة  القســم 
املخطــوط، ونســبته إىل مصنفــه، ونــص املخطوطــة حمقًقــا خمرًجــا.

تبويب البحث
قســم املؤلــف الكتــاب علــى أربعــة أبــواب واشــتملت خطــة 
البحــث علــى: مقدمــة، وقســم الدراســة، وترمجــة موجــزة لإلمــام 
العلميّــة  جنيــم  ابــن  وحيــاة  ونســبه،  املؤلــف  واســم  جنيــم،  ابــن 
والعمليّــة، وشــيوخه، وتاميــذه، وُمؤلَّفــات ســراج الديــن ابــن جنيــم، 
ووفاتــه، ووصــف املخطــوط، ونســبة املخطــوط لصاحــب النهــر، 
ــاين:  والبــاب األول: يف احلائــط والبيــت واحلمــام،  والبــاب الث
يف اآلابر واألهنــار، والبــاب الثالــث: يف الــزرع، والبــاب الرابــع: 
يف احليــوان مــن األرقــاء والــدواب، وفهــرس املصــادر واملراجــع.

منهج البحث
ســرت يف حتقيــق هــذه املخطوطــة علــى املنهــج التحليلــي الوصفــي، 

وكان املنهــج وفــق مــا يلــي:

1- نسخت المخطوطة، مع مراعاة وضع عامات الترقيم.
2- راجعت صحة سياق النص لغوياً، وإمائياً، وفقهياً.

3- اعتنيــت بالنظــر فــي موافقــة اللفــظ للنــص الــوارد فــي كتــب 
النهــر  مثــل:  المخطــوط  مؤلفــات صاحــب  الحنفيــة وخصوصــا 

الفائــق.
4- اســتخدمت الخــط المائــل ) / ( فــي المتــن للداللــة علــى 

نهايــة اللــوح.

5- أثبــت مــا كتــب علــى حاشــية النــص، ممــا اســتدركه الناســخ 
مــن الســقط، فــي موضعــه مــن المتــن، وأثبــت ذلــك فــي الهامــش.

6- ترجمــت لألعــام الوارديــن فــي المخطــوط ترجمــة مختصــرة 
عنــد أول ذكــر لهــم.

الغريبــة عنــد أول ذكــٍر  بالمصطلحــات والمفــردات  7- عرفــت 
لهــا. 

8- عرفت بالكتب الوارد ذكرها.
9- عــزوت األقــوال إلــى مصادرهــا األصليــة، فــإن لــم يكــن فممــن 

نقــل عنهــا.
10- وثقت جميع المسائل، وعلقت على ما تيّسر منها.

11- رتبت المصادر في الفهرس ترتيباً أبجديا.
12- اعتمــدت التوثيــق المختصــر، بذكــر اســم الكتــاب ومؤلفــه، 

والجــزء والصفحــة.
الصفحة األولى من المخطوط

 

الصفحة األخيرة من المخطوط
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قسم الدراسة
ترجمة موجزة لإلمام ابن نجيم

توجــد ترمجــة وافيــة لإلمــام عمــر بــن إبراهيــم ســراج الديــن الشــهر 
اببــن جنيــم يف كثــر مــن كتبــه الــي حققــت، ومنهــا: ترمجتــه يف كتابــه 
النهــر الفائــق شــرح كنــز الدقائــق والــذي ُحقِّــَق يف جامعــة أم القــرى 
يف عــدد مــن رســائل الدكتــوراه، وســأكتفي برمجــة موجــزة حــىت ال 

يطــول البحــث.

اسمه، ونسبه
هــو عمــر بــن إبراهيــم بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن 
جنيــم ســراج الديــن الشــهر اببــن جنيــم، املصــري، احلنفــي، يكــى 
اببــن جنيــم وهــو اســم لبعــض أجــداده، ويلقــب »ســراج الديــن« أمــا 
كونــه »املصــري« نســبة إىل مصــر و«احلنفــي« نســبة إىل مذهبــه 

مذهــب اإلمــام األعظــم أيب حنيفــة النعمــان. )2(

حياة ابن نجيم العلمّية والعملّية
ابرعــاً،  وأديبــاً  متبحــرًا،  وفقيهــا  فاضــًا،  عاملــاً  هللا  رمحــه  كان 
ولغــوايً متضلعــاً يف العربيــة، وســابراً آلراء العلمــاء، »حبــرًا يف العلــوم 
قيــل  الغايــة«،  إىل  الغريبــة، حمققــاً  املســائل  الشــرعية، غواصــاً يف 

احملقــق«.)3( »الفقيــه  عنــه:  وقيــل  »العامــة«  عنــه: 

شيوخه:
زيــن  أخــوه:  وأبرزهــم:  الشــيوخ  أيــدي كبــار  علــى  اإلمــام  تتلمــذ 
الديــن ابــن جنيــم حيــث نــص علــى ذلــك أكثــر مــن ترمجــوا لــه. )4( 
ومــن شــيوخه العامــة: أمحــد بــن يونــس الشــليب شــهاب الديــن أبــو 

العبــاس املتــوىف ســنة )974هـــ( )5(.

تالميذه:
1- أحمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــوبري المصــري المتوفــى ســنة 
)6601هـــ( شــيخ الحنفيــة فــي زمانــه، والــذي يلقــب بأبــي حنيفــة 

الصغير)6(.
المصــري  الدمياطــي  القــادر  عبــد  بــن  يوســف  بــن  محمــد   -2
المتوفــى ســنة )4101هـــ( إمــام بــارع فــي أهــل زمانــه، مقــّدم علــى 

أقرانــه، وأجيــز للتدريــس. )7(

2 خاصة األثر حملمد احلموي )294/2( األعام للزركلي )39/5(.
3 ينظر: خاصة األثر )206/2(. 
4 ينظر: خاصة األثر )206/2(.

5 ينظر: رد احملتار البن عابدين )4/1(.
6 ينظر: خاصة األثر )174/1(. 
7 نظر: خاصة األثر )270/4(.

ُمؤلَّفات سراج الدين ابن نجيم 

اشــتغل اإلمــام يف التأليــف، وهنــج يف مؤلفاتــه علــى منــوال متميــز، 
وعــرض الفقــه اإلســامي مــن خــال تصنيفــه علــى مذهــب اإلمــام 
التعريــف  املؤلفــات دون  النعمــان، وســأذكر  األعظــم أيب حنيفــة 

ابلكتــاب:

1- إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل.
2- عقد الجوهر في الكام على سورة الكوثر.

3- النهر الفائق شرح كنز الدقائق.
4- الكشف واليقين في حلفه: إن كان الله يعذب المشركين.

لزيــن  والنظائــر  األشــباه  مــن كتــاب  الفــروق  تكملــة كتــاب   -5
)8( الديــن. 

وفاته
كانــت وفاتــه ســنة 1005هـــ يف يــوم الثــااثء الســادس مــن شــهر 
ربيــع األول، بــدرب األتــراك ابلقاهــرة، ودفــن جبــوار أخيــه وشــيخه: 
زيــن الديــن، رمحهــم هللا وقــد عــرف القــران ب »البحــر والنهــر«. 

.)9(

قسم التحقيق
وصف المخطوط

احتــوى املخطــوط علــى )6( ألــواح، اللــوح األول واألخــر وجــه 
لــوح منهــا  الثــاين والثالــث والرابــع واخلامــس كل  واحــد، واللــوح 
وجهــان، واحتــوت اللوحــة األوىل علــى عنــوان املخطــوط، ونســبته 
إىل صاحب النهر، واحتوت اللوحة السادسة على سطرين وكلمة 
واحــدة، وابقــي اللوحــات اشــتملت علــى وجهــن كل وجــه اشــتمل 
علــى )21( ســطرًا تقريًبــا، وكل ســطر اشــتمل علــى )9( كلمــاٍت 
تقريبًــا، وقــد كتبــت خبــط رقعــة واضــح، كمــا أنــه كتــب عليهــا بعــض 
احلواشــي والتعليقــات، وفيمــا يلــي صــورة ألول املخطــوط وآخــره.

نسبة المخطوط لصاحب النهر
املخطــوط  اســم  وهــو  األوىل:  اللوحــة  حتتويــه  مــا  بيــان  تقــّدم 
ونســبتها، فقــد نســبها إىل صاحــب النهــر وهــو ابــن جنيــم، وممــا 
الفائــق:  النهــر  ابــن جنيــم رمحــه هللا يف  قــول  النســبة:  يؤكــد هــذه 
»وابقــي األحــكام يف األشــياء  املشــركة بينــاه مســتوىف يف )الرســالة 
املباركــة يف األشــياء  املشــركة(« )10(، وهبــذا يتضــح صحــة نســبة 

بــا ريــب. النهــر  هــذه املخطوطــة لصاحــب 

8 ينظــر: معجــم املؤلفــن )271/7( كشــف الظنــون حلاجــي خليفــة )1151/2( غمــز عيــون الصائــر 
يف شرح األشباه والنظائر ألمحد احلموي )١٣5(. 
9 ينظر: كشف الظنون، حاجي خليفة )8١/١(. 

10 ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )295/3(. 
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النص المحقق
الرسالة المباركة في أحكام األعيان المشتركة )11(

عــن  املليك،املنــزه  الواحــد  هللا  أمحــد  الرحيــم،  الرمحــن  هللا  بســم 
علــى    وُأَســلِّم  وُأَصلّــي  والشــريك)12(،  الصاحبــة 

املــآل،  يــوم  إىل  آلــه وصحبــه  وعلــى  ابلكمــال، حممــد  املختــص 
وبعــد:

ــا  فهــذه رســالة مباركــة يف »أحــكام األعيــان املشــركة«، َوَضْعتـَُهــا َلمَّ
َكثـَُر الســؤال عنها يف األقطار املصرية)13(، مســتعيًنا ابهلل تعاىل يف 

كل قضيــة، إنــه خــُر معــن.

ورتبتها على أبواب:
األول: يف احلائط، والبيت، واحلمَّام )14(.

الثاين: يف األهنار واآلابر.
الثالث: يف الزرع.
الرابع: يف احليوان.

الرضــوي)16(: احلائــط، أو  أمــا األول: ففــي نفقــات)15( احمليــط 
البيــت املشــرك، علــى أربعــة أوجــه:

أحدها: أراد أحدمها)17( نقض احلائط وأىب اآلخر:
إن خيــف ضــرُر ســقوطه ُأْجــِرَ اآليب علــى ســقوطه ونقضــه، وإالّ 

فا)18(.
الثــاين: اهنــدم)19( فــأراد أحدمهــا البنــاء وأىب اآلخــر: إِن)20( املوضــع 
يـُْقَســُم حبيــث ُيِْكــُن كل واحــد بنــاء حائــط يف نصيبــه ال جيــر)21(، 
جيــر،  ال  اهندمــت)23(  وإن  اآليب)22(،  ُأْجــِرَ  هدماهــا  فــإْن  وإال 

11 جاء على غاف املخطوط: »هذه الرسالة املباركة يف األشياء املشركة لصاحب النهر رمحه هللا 
تعاىل آمن آمن« ولعل هذا من وضع املفهرسن وليس من كام ابن جنيم رمحه هللا.

12 يف هذا براعة استهال املصنف حيث نفى عن هللا الصاحبة والشريك وهو يتكلم يف االعيان 
املشركة.

13 يف هذا بيان لسبب التأليف. 
ْمــُع  14 احَلّمــاُم ُمشــّدًدا َواِحــُد احَلّمامــات اْلَمْبِنيَّــِة، وُهــَو اْلَمْوِضــُع الَـّـِذي يـَْغَتِســُل ِفيــِه ابحَلميــم، َواجلَْ
، فهــو مــن  ه«، واحَلميــم اْلَمــاُء اْلبَــارُِد واحلــارَّ مَحَّامــاٌت، َويف احلَِْديــُث: »اَل يبولَــنَّ َأحدُكــم يف ُمْســَتَحمِّ

األضداد عند بعض النحوين. ينظر: لسان العرب البن منظور )153/12( 
15 أي ابب النفقات من كتاب احمليط الرضوي للسرخسي )194/3(. 

16 كتــاب احمليــط الرضــوي يف الفقــه احلنفــي، لرضــي الديــن ابــن العــا، حممــد بــن حممــد بــن حممــد 
السرخســي احلنفــي، مــن فقهــاء القــرن الســادس، املتــوىف ســنة )571هـــ(، وينســب إىل مدينــة ســرخس، 
ويعتــر الكتــاب مــن الكتــب املهمــة يف املذهــب احلنفــي؛ حيــث أولتــه كتــب املذاهــب عنايــة ابالقتبــاس 
منــه والعــزو إليــه، وقــد اعتمــد عليــه بعــض كتــب املتأخريــن مثــل: البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق 
البــن جنيــم، والعنايــة شــرح اهلدايــة للبابــريت، وحاشــية ابــن عابديــن، وغرهــم. ينظــر: اجلواهــر املضيئــة 

)365/2( ســلم الوصــول إىل طبقــات الفحــول )282/4(.
17 أي أحد الشريكن وهكذا يف ابقي الرسالة.

18 أي وإن ل خيــش الضــرر بســقوطه فــا جيــر اآليب علــى اإلســقاط والنقــض. ينظــر: الفتــاوى اهلنديــة 
للرهنابوري )102/4(. 

19 أي احلائط.
20 هكذا يف الرسالة، ولعل األنسب: إن كان املوضع.

21 أي ال جيــر اآليب؛ ألنــه حيتــاج يف البنــاء إىل اإلنفــاق مبالــه، واإلنســان ال جيــر علــى إتــاف مالــه 
يف مثــل ذلــك. ينظــر: املبســوط للسرخســي )192/30(.

22 قــال ابــن اهلمــام يف الفتــح القديــر: »وتفســر اجلــر: أنــه إن ل يوافقــه الشــريك وأنفــق علــى العمــارة 
رجــع علــى الشــريك بنصــف مــا أنفــق إن كان احلائــط ال يقبــل القســمة«. ينظــر: فتــح القديــر البــن 

اهلمــام )323/7(.
23 (   أي بــا تدخــل مــن الشــريكن. فــإّن اآليب ال جيــر؛ ألنــه حيتــاج يف البنــاء إىل اإلنفــاق مبالــه، 

واإلنســان ال جيــر علــى إتــاف مالــه يف مثــل ذلــك. ينظــر: املبســوط للسرخســي )192/30(
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وعليــه الفتــوى)24(.

الثالث: بى أحدمها، يـُْنَظر:
)26( كان  ولــة كحائــط اْلَكــْرِم)25(،  واخُلــصُّ إْن ل يكــن ألحدمهــا محَُ

متطوًعــا)27(.
وإن كان هلما مَحُولة/ أو للباين فقط، فإْن)28( املوضع عريًضا)29( 
فكذلــك)30(، وإاّل)31( َرَجــَع َوَمنَــع              صاحبــه مــن وضــع 

احلَْمولــة عليــه حــىت يــؤّدي حصتــه)32(.
مولــة، قــال ابــن الفضــل)34(: »لشــريكه  ولــو قــال)33(: ال أضــع احلَْ
أن يرجــع«)35(، إاّل أنــه ذكــر يف مســألة يف الصلــح: أنــه يرجــع 

بقيمــة البنــاء ال مبــا أنفــق)36(.

ويف روايــة)37(: يف احلائــط املشــرك يرجــع بنصــف مــا أنفــق)38(، 
واستحســن بعــض املشــايخ)39(: أنــه إْن بــى أبمــر القاضــي يرجــع 

مبــا أنفــق، وإال فبقيمــة البنــاء، وعليــه الفتــوى)40(.

َويـُْعتـَبــَـُر قيمتــه وقــت البنــاء، ال وقــت الرجــوع يف الصحيــح)41(، بنــاًء 
علــى أن املبــيَّ بُــَي علــى ملــك شــريكه، أو علــى ِملــك البــاين، مث 

24 أي يف الداير املصرية. ينظر: الفتاوى اهلندية للرهنابوري )102/4( 
ــي َكْرمــاً، ألنــُه وصــف بَكــَرِم شــجرته ومثرتــه. ينظــر: هتذيــب  25 الَكــْرُم: بســكون الــراء: العنــب، وسُِّ

اللغــة لألزهــري اهلــروي )133/10(.
ــي ُخّصــاً ملــا ِفيــِه مــن اخَلصــاص، َوُهــَو التَّفاريــُج  : بيــُت يســقُف خبشــبٍة علــى َهيئــة األزَج، سُِّ ــصُّ 26 اخلُْ

الضيقــة. ينظــر: العــن للفراهيــدي )134/4( هتذيــب اللغــة لألزهــري اهلــروي )292/6(.
27 أي ليــس للشــريك الــذي بــى احلائــط الــذي اهنــدم دون تدخــل مــن الشــريك الثــاين وليــس ألحدمهــا 

محولة على احلائط الرجوع على شريكه وإمنا يكون متطوًعا يف هذا. 
28 هكذا يف الرسالة، ولعل األنسب: فإن كان املوضع عريًضا ليصبح خر كان عريضا.

29 أي إن كان عــرض موضــع اجلــدار لــو قســم بينهمــا أصــاب كل واحــد منهمــا موضًعــا يكنــه أن 
يبــي عليــه حائطــا حيتمــل محوالتــه علــى مــا كان عليــه يف األصــل. ينظــر: الفتــاوى اهلنديــة للرهنابــوري 

)103/4( املبسوط للسرخسي )192/30( 
30 أي يكون متطوعا، وال حيق له الرجوع على شريكه بقيمة البناء. 

31 أي ل يكن املوضع عريًضا. 
32 أي إن ل يكن احلائط عريًضا فإنه حيق للباين أن ينع شريكه من وضع احلمولة على احلائط 

حىت يؤدي حصته من قيمة البناء. 
33 أي الشريك وليس الباين. 

34 حممــد  بــن  الفضــل  أبــو  بكــر الفضلــي الكمــاري - بفتــح الــكاف وامليــم – وقيــل: بضــم الــكاف 
وختفيــف امليــم -، َمــات ببخــارى يـَــْوم اجلمعــة لســت بَقــن مــن شــهر رمضــان ســنة ِإْحــدى ومثانِــن 
تعــاىل. ينظــر: اجلواهــر املضيئــة يف طبقــات احلنفيــة  ابــن مثانــن ســنة رمحــه هللا  وثــاث مائــة، وهــو 
حملــي الديــن احلنفــي )107/2( الفوائــد البهيــة يف تراجــم احلنفيــة أليب احلســنات اللكنــوي اهلنــدي 

 .)184(
35 ينظر: الفتاوى اهلندية للرهنابوري )103/4(.
36 ينظر: الفتاوى اهلندية للرهنابوري )101/4(. 

37 ُرِوَي عن ابن ساعة عن حممد بن احلسن، وعلل: ألنه له حق الوضع على مجيع اجلدار يف 
احلالن. ينظر: جممع الضماانت للبغدادي احلنفي )290(.

38 أي أن هذه الرواية ل تـَُفرق بن احلائط العريض وغره، وال بن أن تكون هلما محولة أو ال. 
39 اإلمــام أبــو بكــر حممــد  بــن  الفضــل الفضلــي الكمــاري، واإلمــام أيب بكــر أمحــد بــن عمــر بــن مهــر 

الشَّيـَْباين، املعروف ابخلصاف. 
للرهنابــوري  اهلنديــة  الفتــاوى   )30/7( جنيــم  البــن  الدقائــق  شــرح كنــز  الرائــق  البحــر  ينظــر:   40

)103/4(. ونظمه ابن الشحنة يف شرحه على الوهبانية بقوله:   
وخذ منفًقا ابإلذن منه كحاكم ... وخذ قيمًة إن ال، وهذا احملرر 

41 تعريــف الصحيــح: هــو ترتــب مثرتــه املطلوبــة منــه شــرًعا عليــه، فــإذا حصــل الســبب، وتوفــر الشــرط، 
وانتفــى املانــع، ترتبــت اآلاثر الشــرعية علــى الفعــل. ينظــر: الوجيــز للزحيلــي )421/1(، قــال الكمــال 
يف الفتــح القديــر: »واختلــف أن القيمــة تعتــر  وقــت  البنــاء أو وقــت الرجــوع؟ والصحيــح  وقــت  البنــاء« 
ينظــر: فتــح القديــر البــن اهلمــام )322/7( حاشــية ابــن عابديــن )274/6( العقــود الدريــة يف تنقيــح 
الفتــاوى احلامديــة البــن عابديــن )308/1( ونظمــه ابــن الشــحنة يف شــرحه علــى الوهبانيــة بقولــه: وخــذ 

منفقــا ابإلذن منــه كحاكــم .. وخــذ قيمــة إن ال، وهــذا احملــرر
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ينتقــل لشــريكه أراد االنتفــاع)42(.

ــاٌم بــن َرُجلَــن غايــة)44( احلمــام، أو القــدور، أو  مث قــال)43(: محَّ
علــى  الشــريك  ُأْجــرَِ  شــيء  منهــا  انكســر  بينهمــا  طاحونــة)45( 
العمــارة إن موســر، وإن كان معســراً جُيْبــَـُر الشــريك اآلخــر؛ لرجــع 
حبصــة اآليب مــن الغلــة، وإن اهنــدم كل ذلــك حــىت صــار صحــوًا)46( 

َــْر واحــٌد منهمــا، ولكــن تـُْقَســم بينهمــا«، انتهــى. ل جُيْبـ

ومثلــه)47( يف البزازيــة)48( يف احلّمــام، إال إنــه يف اخلانيــة)49( قــال: 
»لــو عــاب قــدره، أو حوضــه، أو شــيء/منه            

واحتــاج إىل اْلَمَرمَّــُة)50(، قــال بعضهــم: يوجبهــا القاضــي لــه، َويَرِمََّهــا 
ابألجــرة، أو أيذن ألحدمهــا يف اإلجــارة يف اْلَمَرمَّــُة مــن األجــرة، 
قيــل هــذا قوهلمــا)51(؛ ألهنمــا يــراين احَلْجــر علــى احُلــرِّ، والفتــوى 
علــى قوهلمــا«، َوَنَســَب احلاكــم الشــهيد)52( هــذا القــول إىل اإلمــام 

أيب بكــر اخلوارزمــي)53(.
وقــال بعضهــم: أيذن لغــر اآليب ابالتفــاق، مث ينــع صاحبــه مــن 
القــول،  هــذا  علــى  والفتــوى  حصتــه،  يـُــَؤدِّي  حــىت  بــه  االنتفــاع 

الشــهيد. احلاكــم  الفتــوى عليــه  انتهــى، وكــذا صــرح أبّن 

حائــٌط  اهنــدم  اثنــن  بــن  ــام  محَّ يف  حممــد)54(  عــن  البزازيــة:  ويف 

42 هكذا يف الرسالة ولعل األنسب إن أراد االنتفاع.
43 أي السرخسي يف كتاب احمليط الرضوي. 

44 يف حاشية الكتاب: لعله عاب أو تعيب. ولعل الصواب: عاب حيث إنه ذكر يف املسألة الي 
بعدها الكام بقوله: عاب.

45 الطاحونة: الرحى الي يديرها املاء. ينظر: خمتار الصحاح للرازي )188(. 
46 أي صحيحا، والصحو: ذهاب الغيم، وقد أصحت السماء: إذا ذهب غيمها وانكشف فهي 

مصحية. ينظر: املغرب يف ترتيب املعرب للخوارزمي )264(. 
47 أي مثل ما تقدم يف الكام على حكم احلمام املشرك يف كتاب احمليط الرضوي.

48 كتــاب الفتــاوى البزازيــة ويســمى اجلامــع الوجيــز يف مذهــب اإلمــام األعظــم أيب حنيفــة النعمــان، 
املتــوىف  ابلبــزازي،  الشــهر  اخلوارزمــي  الريقيــي  الكــردري  يوســف  بــن  شــهاب  بــن  بــن حممــد  حملمــد 
ســنة: 827هـــ، وقــد تواتــرت نقــول الفقهــاء عــن هــذا الكتــاب فــا جتــد كتــااب يف املذهــب احلنفــي 
بنــاء أحكامــه يف هــذا الكتــاب علــى:  البــزازي يف  إال وفيــه نقــوال عــن هــذا الكتــاب، وقــد اســتند 
الكتــاب، والســنة، واالمجــاع، وقــول الصحــايب، والقيــاس، واالستحســان، واملصــاحل، والعــرف. ينظــر: 

حتفة الفقهاء )72/2-73( الفتاوى اهلندية )145/3(. 
49 كتــاب الفتــاوي اخلانيــة هــي فتــاوي قاضــي خــان، اإلمــام فخــر الديــن احلســن بــن املنصــور بــن 
حممــود األوزجنــدي الفرغــاين املتــويف ســنة 592هـــ، وقــد ذكــر يف هــذا الكتــاب املســائل الــي يغلــب 
وقوعهــا، ومتــس احلاجــة إليهــا، وتــدور عليهــا واقعــات األمــة، وهــي أنــواع منهــا ماهــي مرويــة عــن أصحابنا 
املتقدمــن، ومنهــا مــا هــي منقولــة عــن املشــايخ املتأخريــن، ورتبــه ترتيــب الكتــب املعروفــة. ينظــر: مقدمــة 

كتــاب الفتــاوى اخلانيــة )512/1(.
ــًة.  ــه، أو دار تــَـُرمُّ َشــْأهَنا  َمَرمَّ 50  الــرَّم: إصــاُح الّشــيء الّــذي فســد بـَْعُضــُه، مــن َنــِو َحْبــٍل بَِلــَي فتـَُرمُّ
وَرمُّ األمــر: إصاُحــه بعــد انتشــاره. ينظــر: العــن للفراهيــدي )260/8( هتذيــب اللغــة البــن األزهــري 

اهلــروي )138/15( التعريفــات الفقهيــة للركــي )201(.
51 صاحبا اإلمام أيب حنيفة: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد، وحممد بن 

احلسن الشيباين. ينظر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية البن عابدين )98/1(. 
52 حممــد بــن حممــد بــن أمحــد، أبــو الفضــل املــروزي الســلمي البلخــي، الشــهر ابحلاكــم الشــهيد، وقتــل 
شــهيدا يف الــرّي. ينظــر: اجلواهــر املضيئــة يف طبقــات احلنفيــة حملــي الديــن القرشــي احلنفــي )112/2( 

األعام للزركلي )19/7(. 
ُمَعــة الثَّاِمــن مــن عشــر مــن مجــادي  َوارِْزِمــّي أَبـُـو بكــر، َمــاَت لَيـْلَــة اجلُْ مَّــد اخلَْ مَّــد  بــن  ُموَســى  بــن  حمَُ 53 حمَُ
األوىل ســنة ثَــَاث َوأَْربــع مائَــة. ينظــر: اجلواهــر املضيئــة يف طبقــات احلنفيــة حملــي الديــن القرشــي احلنفــي 

)135/2( سلم الوصول إىل طبقات الفحول ملصطفى القسطنطيي )276/3(. 
اِنَن  ــيـَْباينّ اإِلَمام َصاحب اإِلَمام تويف ســنة ســبع َومثََ مَّد  بن  احْلســن بن فرقد بن أَبُو عبد هللا الشَّ 54 حمَُ
َوِمائَــة َوُهــَو ابْــن مَثَــان َومخســن ســنة يف اْليـَــْوم الــذى َمــاَت ِفيــِه اْلكَســائي. ينظــر: اجلواهــر املضيئــة يف 
طبقــات احلنفيــة حملــي الديــن القرشــي احلنفــي )42/2-44( ســر أعــام النبــاء للذهــيب )134/9( 

سلم الوصول إىل طبقات الفحول حلاجي خليفة )123/3(. 

لوح 2/ب

3/أ لوح 

إن  اآلخــر:  لشــريكه  ويقــال  جُيْــَر،  ال  اْلَمَرمَّــُة  شــريكه  وأىب  منــه 
ــْرُه َوُخــِذ النفقــة مــن األجــرة، مث  شــئت فأنفــق يف اْلَمَرمَّــُة، مث أجِّ

يتنــاوابن)55(.

ــَر كل واحــد منهمــا علــى عمارتــه  ويف الــدوالب)56( املشــرك: جيُْ
إذا َخــِرَب)57(، انتهــى.

ويف حيطان الشهيد)58(: »إذا اْستـََرمَّ)59( الدوالب، أو اهندم:

ففــي الصــورة األوىل إذا طلــب أحدمهــا العمــارة ال جُيْــَر، لكــن أيذن 
القاضــي للطالــب يف العمــارة، مث ينــع شــريكه مــن إدارتــه واالنتفــاع 

بــه حــىت يــؤّدي حصتــه«)60(، والفتــوى علــى هــذا القــول/.
»ويف الثانيــة ال جُيْــَر كاأُلوىل، ومــن أصاحبنــا مــن قــال: جُيْــَر يف 
املســألتن علــى قيــاس مــا قالــه اخلوارزمــي يف احلّمــام«)61(، انتهــى.

قــال الشــيخ عبــد الــر)62( يف شــرح الوهبانيــة)63( : »وال خصوصيــة 
ــام، بــل احلكــم يف الــدّكان، والــدوالب، وكل مــا ال يكــن  للحمَّ
قســمته)64(؛ لعــدم حصــول املنفعــة املقصــودة بــه ابلقســمة كذلــك 

كاحلائــط)65( ونــوه«)66(.

الــدار  شــريكي  أحــد  »غــاب  الفصولــن)68(:  جامــع  )67(ويف 

َرهــا ال ينبغــي لــه ذلــك  فــأراد احلاضــر أن ُيْســِكنـََها رجــا، أو يـَُؤجِّ
نَــُع منــه قضــاًء، فلــو فعــل يـَــُردُّ علــى شــريكه لــو  ِداَينَــًة)69(، وال يُْ

55 ينظر: خمطوطة الفتاوى البزازية للبزازي لوح )383(.
56 الــدوالب: فارســي معــرب، وهــي: اآللــة الــي تديرهــا الدابــة ليســتقي هبــا، واجلمــع دواليــب. ينظــر: 

املعجــم الوســيط )305/1(.
57 وسبب اإلجبار هنا: ملسيس حاجة الناس إىل املاء. 

ــد حســام الّديــن  مَّ ــة أَبُــو حمَُ ِئمَّ 58 كتــاب احليطــان لعمــر بــن عبــد العزيــز بــن عمــر  بــن  مــازة برَهــان األَْ
الفتــاوي  َولــه  َوالِــده  اْلَبْحــر تفقــه علــى  ابْــن  َواْلَبْحــر  اإِلَمــام  ابْــن  اإِلَمــام  ــِهيد  اْلَمْعــُروف ابلصــدر الشَّ
الصُّْغــَرى والفتــاوي اْلُكبـْــَرى َومــن تصانيفــه شــرح اجْلَاِمــع الصَّغِــر املطــول أســتاذ َصاحــب اْلُمِحيــط، 
اْستْشــهد ســنة ِســّت َوَثَاثِــَن َومْخــس مائَــة َوولــد يف صفــر ســنة ثَــَاث َومَثَانِــَن َوأَْربــع مائَــة، تكلــم عــن 
أحــكام الطــرق، والســطوح، واألبــواب، ومســيل امليــاه، واحليطــان. ينظــر: اجلواهــر املضيئــة يف طبقــات 

احلنفيــة حملــي الديــن القرشــي احلنفــي )391/1( تكملــة معجــم املؤلفــن البــن رمضــان )747(.
59 أي طلب ترميم الدوالب وإصاحه.

60 ينظر: كتاب احليطان للصدر الشهيد بن مازه )194(.
61 ينظر: كتاب احليطان للصدر الشهيد بن مازه )195(.

62 أبــو الــركات عبــد الــر بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــود احللــيب مث القاهــري احلنفــي، 
ــْحَنة، املتــوىف ابلقاهــرة ســنة إحــدى وعشــرين وتســعمائة ولــه ســبعون ســنة. ينظــر:  املعــروف اببــن الشِّ
لــألرانؤوط )239/2-240( األعــام للزركلــي )273/3(. ســلم الوصــول إىل طبقــات الفحــول 

63 ينظر: كتاب شرح منظومة ابن وهبان عبدالر بن حممد بن حممد )ابن الشحنة( .
64 ما ال  يكن  قسمته كالفرس الواحد، أو السيف، أو العبد، أو دار صغرة ال يكن قسمتها، أو 
محام، أو حائط غر عريض. ينظر: التجريد للقدوري )8/ 4162( البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

البن جنيم )7/ 34(
65 ملراد هنا: احلائط غر العريض؛ ألنه تقدم أن العريض مما يكن قسمته. 

66 ينظر: خمطوطة شرح الوهبانية البن الشحنة )2/97( ويف نسخة اثنية دار الكتب الظاهرية 
ملخطوط شرح ابن وهبان لوح )274(. 

67 يف حاشية الكتاب: أي من الفصل 32 يف حبث االنتفاع ابملشرك.
68 كتــاب جامــع الفصولــن للشــيخ العّامــة بــدر الديــن  حممــود  بــن  إســرائيل بــن عبــد العزيــز، الشــهر 
الديــن(،  )عمــاد  العمــادي«  »فصــول  مــن  مؤلفــه  اختصــره  احلنفــي،  الّرومــي  ِسَاْونَــه  قاضــي  اببــن 
و»فصــول« حممــد بــن حممــود األسروشــي )ت636هـــ(، قــال مؤلفــه: وسيتــه” جامــع الفصولــن” 
وحصــل بــه الغنيــة عــن األصلــن واتفــق الشــروع يف أتليفــه يف مجــادى األوىل ســنة ثــاث عشــرة ومثامنائــة 
وختــم يــوم الســبت الثامــن والعشــرين مــن صفــر ختــم هللا لنــا ابخلــر والظفــر ســنة أربــع عشــرة ومثامنائــة 
هجريــة، فحصــل الفــراغ منــه يف أقــل مــن مــدة عشــرة أشــهر مبنــه وحولــه. ينظــر: كشــف الظنــون عــن 

أســامي الكتــب والفنــون حلاجــي خليفــة )566/1(
69 أي شرعا.. 

لوح 3/أ

لوح 3/ب
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إْذ ال  لــه نصفــه  فيــه ابلصــدق)70(، وطــاب  َتَصــرََّف  قَــِدَر، وإالّ 
ُخْبــَث فيــه، هــذا لــو أســكن غــره، أمــا لــو ســكن بنفســه لــه ذلــك 

انتهــى. استحســاان«)71(،  بــل  قياًســا؛  ال 

الباب الثاني: في اآلبار )72( واألنهار )73(

قــال يف نفقــة احمليــط)74(: هنــٌر بــن قــوم ِشــْراًب ألراضيهــم احتاجــوا 
ــَر عليــه، ولكــن يؤمــر  إىل َكْريِــِه)75( فامتنــع بعضهــم عــن َكْريِــِه ل جيُْ
الباقــي بكريــه، فرجعــون علــى اآليب بقســطه مــن النفقــة)76(؛ ألنــه 
ال يكنهــم االنتفــاع بدونــه)77(، فلــم يكونــوا مترعــن، وليــس هلــم 
أن ينعــوه مــن الشــرب، وال/ يشــبه الســفل)78(؛ ألّن يف املنــع هنــا 

               تضييع حقه ابنتفاعهم بقدر حصته.
وإن كان لواحــد، إذ البــر كذلــك)79( ُأْجــرَِ علــى إصاحهــا؛ ألنـّـه 
ــَر  يـُْعــَذُر أن يقــال جلميــع املســلمن: أصلحــوا وأرجعــوا، فلــو ل جُيْ

أّدى ذلــك إىل إبطــال حقهــم)80(.

وفيــه أيضــاً: بــر بــن رجلــن هــي ِشــْرٌب ملاشــيتهما امتنــع أحدمهــا 
َواْلُمْصلِــُح  جُيْــَر،  ال  منهــا  أســقي  ال  أان  قائــًا:  إصاحهــا  عــن 

متــرع، خبــاف مــا ســبق)81(.
والفــرق: أنَّ النفقــة هنــا إمنــا جتــب إبزاء املنفعــة، فــإذا امتنــع مــن 
االنتفــاع ل يكــن عليــه شــيء، فأمــا فيمــا يـَنـَْتِفــع إن تعــذر االجيــاب 

إبزاء املنفعــة أمكــن إبزاء ملــك الرقبــة، انتهــى.
الباب الثالث: في الزرع

قــال يف احمليــط: زرٌع بينهمــا أىب أحُدمهــا اإلنفــاق عليــه ل جُيْــَر، 
ولكــن يقــال لآلخــر: أنفــق عليــه وارجــع بنصــف القيمــة يف حصــة 
شــريكك، فلــو أنفــق ول خُيْــرِج الــزرُع مقــام مــا أنفــق عليــه هــل يرجــع 

70 يف حاشية الكتاب: لعله ابلصدقة أو ابلتصدق. ولعل الصواب: ابلصدقة.
71 أي على القواعد األصلية. 

72 (   اآلابر مجع بئر، و   الِبئر:  هي حفرة يف األرض عميقٌة ُيْستـََقى منها املاء، والبئر املطويّة هي 
املتّممة ابحلجارة واآلُجرَّات. ينظر: التعريفات الفقهية للركي )ص42(. 

73 األهنار مجع هنر، و  النهر: اجملرى الواسع للماء فوق الساقية وهي فوق اجلدول، فهو جمرى كبر 
ال حيتاج إىل الكري يف كل حن. ينظر: املغرب يف ترتيب املعرب للخوارزمي )473( التعريفات 

الفقهية للركي )ص233(. 
74 مقصــود قولــه نفقــة احمليــط: أي أنــه ذكــره يف ابب نفقــة الشــيء املشــرك يف كتــاب احمليــط الرضــوي. 
ينظــر: احمليــط الرضــوي للسرخســي )196/3(، ول أضعــه بــن عامــي تنصيــص؛ ألّن فيــه بعــض 

التصرف من ابن جنيم رمحه هللا. 
75 كــراء النهــر: حفــر فيــه حفــرة جديــدة، وأخــرج طينــه. ينظــر: خمتــار الصحــاح للــرازي )269( لســان 
العــرب البــن منظــور )219/15( حتريــر ألفــاظ التنبيــه للنــووي )277( لســان العــرب البــن منظــور 

 .)10/4(
76 أي أنه يدفع تكلفة أجرة عامل كأنه جيء به مكانه. 

77 أي بدون كراء النهر وهو احلفر وإخراج الطن منه. 
78 أي مبنزلــة العلــو والســفل إذا اهنــدم فبنــاه صاحــب العلــو بغــر أمــر صاحــب الســفل والقاضــي فهــو 

متطوع. 
79 هكــذا يف الرســالة، ولعــل األصــوب: إذا كان البــر كذلــك؛ ألن املعــى: أنــه إذا كان للنــاس يف هــذا 

البــر حــق الشــفعة فإنــه جيــر علــى إصاحهــا.
80 ينظر: احمليط الرضوي للسرخسي )196/3(

81 أي يف النهر.

لوح 4/أ

بنصــف متــام القيمــة أو مبقــدار الــزرع؟ ذكرانهــا علــى التفصيــل يف 
املزارعــة)82(، انتهــى.

ويف اخلانيــة: أرض بــن شــريكن غــاب أحدمهــا فلشــريكه أن يــزرع 
النصــف)83(، ولــو أراد ذلــك يف العــام الثــاين يــزرع مــا كان زرع)84(.

وقد َكتـَْبُت يف القسمة: أنَّ للقاضي أْن أيذن يف زراعة كلها؛ لئا 
يضيع/ اخلراج)85(، انتهى. 

ويف جامــع الفصولــن: أرض أو كــرم بــن حاضــر وغائــب، وابلــغ 
ويتيــم، فاحلاضــر البالــغ يرفــع األمــر إىل القاضــي، ولــو ل يرفــع ففــي 
األرض يــزرع حبصتــه ويطيــب لــه ذلــك، وتوقــف حصــة الغائــب 
نــه القيمــة أو أجــاز  ويســوغ لــه ذلــك)86(، فــإذا قَــِدَم الغائــب ضمَّ

بيعــه، ولــو ل حيضــر فهــو كاللقطــة)87( )88(، انتهــى.

فحصــده  أُْدرَِك)89(  لــو  املشــرك  الــزرع  الفصولــن:  جامــع  ويف 
شــريكه؟)90( حصــة  َيْضَمــَن  أن  ينبغــي  فهــل  إذٍن  بــا  أحدمهــا 

وفيــه أيضــا: يف املكيــل واملــوزون ألحــد الشــريكن أن يعــزل حصتــه 
بغيبــة شــريكه وال شــيء عليــه إن َســِلَم الباقــي، وإن هلــك كان 

عليهمــا)91(، انتهــى.

واعلــم أن هــذا يســتفاد منــه جــواب حادثــٍة كثــرة الوقــوع هــي: أّن 
بعــض األمنــاء مبصــر أيخــذ بلــدًة مــن الديــوان، وفيهــا أوقــاف شــائعٌة 
ســبيل،  عليــه  للشــركاء  ليــس  بقــدر حصتــه  َزرََع  فــإذا  البلــد،  يف 
ــَر كذلــك، أّمــا إذا زرعهــا أهــل البلــد وقبــض  وينبغــي أنــه إذا َأجَّ
منهــم اخلــراج كان هلــم أن يرجعــوا عليــه مبــا خيصهــم فـََتَدبَـّـره، وهللا 

أعلــم.

82 كتــاب املزارعــة، ابب العــذر يف فســخ املزارعــة واملعاملــة، يف كامــه علــى الــزرع املشــرك بــن اثنــن، 
مــن كتــاب احمليــط الرضــوي للسرخســي )300/6( ول أضــع املقــول بــن عامــي تنصيــص؛ ألّن فيــه 

بعض التصرف من ابن جنيم رمحه هللا. 
83 ذكر ابن جنيم رمحه هللا صاحب الرسالة هذا الوجه فقط، ويف فتاوى قاضي خان – اخلانية – 
قال: روى مالك عن أيب يوسف عن أيب حنيفة رمحهما هللا: ليس ألحدمها أن يزرع، وروى هشام 

عن حممد رمحهما هللا تعاىل أن له ذلك يف الوجهن.
84 نقلها عن فتاوى قاضي خان يف مهمات املفي يف فروع احلنفية لشمس الدين ابشا 

 .)252/2(
85 فتــاوى قاضــي خــان لإلمــام فخــر الديــن األوزجنــدي )36/3( ول أضعــه بــن عامــي تنصيــص؛ 

ألّن فيه بعض التصرف من ابن جنيم رمحه هللا. 
86   ســاغ الشــراب  يســوغ ســوغا أي: ســهل مدخلــه يف احللــق، وســاغ لــه مــا فعــل، أي جــاز لــه 
ذلــك. ينظــر: الصحــاح اتج اللغــة وصحــاح العربيــة للفــارايب )4/ 1322( اتج العــروس للزبيــدي 

 .)507/22(
87 وجــه القيــاس بــن اللقطــة وبــن تضمــن الغائــب الشــريك القيمــة أو إجــازة البيــع: أنــه إذا كانــت 
اللقطــة دابــة مثــا وأنفــق عليهــا امللتقــط، ول أيت صاحــب الدابــة فهــو متطــوع، فــإن جــاء صاحبهــا إمــا 

أن يضّمنه قيمة العلف، أو ال. 
اْونَــه )74/2( ول أضــع املقــول بــن عامــي تنصيــص؛  88 ينظــر: جامــع الفصولــن البــن قاضــي سَِ

ألّن فيــه بعــض التصــرف مــن ابــن جنيــم رمحــه هللا.
89 أي بدا صاح الثمر. 

اْونَه )74/2(. 90 ينظر: جامع الفصولن البن قاضي سَِ
91 املرجع السابق. 
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الباب الرابع: في الحيوان من األرقاء )92( والدواب
إذا كان  اخلــادم  خــان:  قاضــي  فتــاوى  ففــي/  األول)93(:  أمــا 

أن للحاضــر  غائــب كان  وأحدمهــا  مشــرًكا، 
 يستخدم اخلادم حبصته)94(.

ويف منيــة املفــي)95(: َأَحــٌد َرىبَّ عبــًدا اســتخدمه بغــر إذن شــريكه 
فمات يف خدمته ال يضمن)96(، ويف نوادر هشام)97( يضمن)98(، 

انتهى.
 وينبغــي أن يكــون حمــّل اخلــاف: فيمــا إذا كان الشــريك حاضــرًا، 
أمــا إذا كان غائبًــا فــا ضمــان عليــه إذا اســتعمله بقــدر حصتــه كمــا 

مــّر؛ ألنــه مــأذون فيــه، فـََتَدبَّــر.
ويف الذخــرة)99(: أََمــٌة بــن شــريكن خــاف كل منهمــا عليهــا مــن 
صاحبــه، فقــال أحدمهــا: تكــون عنــدي، وأىب اآلخــر إالّ أن تكــون 

علــى يــد عــدل.

الفــروج يف مجيــع املواضــع)100( إال يف  حُيْتَــاُط يف  قــال مشــاخينا: 
وتكــون  ملكــه)102(،  خلســة)101(  حيتــاط؛  ال  فإنــه  املوضــع  هــذا 
عندمهــا ابملهــاأية)103(، فــإن تشــاّحا يف البــداءة بــدأ القاضــي أبيهمــا 

شــاء)104(.
لــه أن  وقــال السرخســي)105( وإليــه مــال احللــواين)106(: »ينبغــي 

92 جعل الرقيق من جنس احليوان ألنه يباع ويشرى، كما نص عليه األصولّيون يف قياس الشبه.
93 أي األرقاء.

94 وذكر يف الفتاوى اهلندية املعروفة ابلفتاوى العاملكرية للعامة الشيخ نظام )450/5( 
95  كتــاب منيــة املفــي ليوســف بــن أيب ســعيد بــن أمحــد السجســتاين خلــص فيــه: نــوادر الواقعــات عريــة 
عــن الدالئــل، وذكــر: أنــه رأى الفتــاوى الصغــرى لنجــم الديــن اخلاصــي، وكتــب فيــه منهــا مــا هــو املعتمــد 
عليــه، وحــذف اإلحــاالت وزوائــد الــرواايت واالختافــات قصــرا للمســافة، وضــم إليهــا مــن فتــاوى 
ســراج الديــن األوشــي نــوادر مــن الواقعــات ممــا ال يوجــد يف أكثــر الكتــب، وصــرف اهلمــة إىل اإلجيــاز 
يف األلفــاظ مــن غــر إخــال، وراعــى جتنيــس الفتــاوى الســراجية وميزهــا بعامــة: حــرف الســن. ينظــر: 

كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون حلاجــي خليفــة )1887/2(.
96 بعد البحث يف املكتبات والشبكة العنكبوتية: ل أقف عليه. 

97 الشيخ اإلمام صاحب النَّوادر  هشام  بن  عبيد  هللا  الرَّازي  احلنفي، مات سنة إحدى ومائتن. 
ينظر: سلم الوصول إىل طبقات الفحول حلاجي خليفة )393/3(. 

98 بعد البحث يف املكتبات والشبكة العنكبوتية: ل أقف عليه.
بــن  أمحــد  بــن  حممــود  املعــال  أيب  الديــن  لرهــان  الفتــاوى  ذخــرة  املســماة  الرهانيــة  الذخــرة    99
عبدالعزيــز بــن عمــر بــن مــازة املرغينــاين البخــاري املتــوىف ســنة 616هـــ، اختصرهــا مــن كتابــه املشــهور بـــ 
)احمليــط الرهــاين( كامهــا مقبــوالن عنــد العلمــاء، مجــع فيهــا األصــول الثاثــة: جــواب )ظاهــر الروايــة( 
مــدة مقامــه  أقاويــل املشــايخ ، وقــد أجنزهــا  مــن  فيهــا  النــوادر، ومــا  مــن واقعــات  إليهــا  ، وأضــاف 
بســمرقند، وســى اجملمــوع ابلذخــرة. ينظــر: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون حلاجــي خليفــة 

 .)823/1(
100 مثــل: العتــق يف اجلــواري، والطــاق يف النســاء، يف فصــول الشــهادة وغــر ذلــك. ينظــر: الذخــرة 

الرهانيــة البــن مــازه )526/12(.
101 خــس نصيبــه خيســه، ابلضــم: جعلــه خسيســا دنيئــا حقــرا، ويقــال: خسســت بعــدي، ابلكســر، 
وخساســة، ابلفتــح، إذا كان يف نفســه خسيســا، أي دنيئــا حقــرا، ومــن اجملــاز: يقــال: رفعــت مــن 
خسيســته، إذا فعلــت بــه فعــا يكــون فيــه رفعتــه. نقلــه اجلوهــري. اتج العــروس للزبيــدي )14/16(.

102 هكــذا يف الرســالة: ولعــل الصــواب: »حلشــمة ملكــه« علــى مــا وجــد يف الذخــرة الرهانيــة البــن 
مــازه )526/12(.

103  املهاأية: قسمة املنافع على التعاقب والتناوب. التعريفات للجرجاين )ص237(
104 ينظر: الذخرة الرهانية البن مازه )526/12(. ونقلها أيضا يف احمليط الرهاين البن مازة 

 )385/7(
105 حممــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل أبــو بكــر  السرخســي، اإلمــام الكبــر مشــس األئمــة، مــات يف 
حــدود التســعن وأربــع مائــة. ينظــر: اجلواهــر املضيئــة يف طبقــات احلنفيــة حملــي الديــن القرشــي احلنفــي 

.)29-28/2(
106 عبــد العزيــز بــن أمحــد بــن نصــر بــن صــاحل  احللــواين، امللقــب مشــس األئمــة، تــويف ســنة مثــان أو تســع 
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يـُْقــرِع بينهمــا«، وهــو نظــر مــا لــو ُأْخــِرَ القاضــي أنَّ فــاان أييت 
الغنــاء، ويطــأ زوجتــه يف  املــآيت، ويســتعملهن يف  َجــَوارِه يف غــر 
احليــض، وأمتــه مــن غــر اســتراء)107(، ال يكــون للقاضــي عليــه 

ســبيل خلســة ملكــه)108(، كــذا هنــا.
وأمــا الثــاين)109( ففــي احمليــط: َدابَّــٌة مــع رجلــن امتنــع أحدمهــا مــن 
االنفــاق عليهــا، َخيَـّــَرُه القاضــي إمــا أن يبيــع نصيبــه أو يـُْنفــق عليــه، 
فــإن ل يفعــل َأْجــره، ولــو كانــت كلهــا لــه ل/ جيــره؛ ألنــه ليــس 

فيــه إتــاف ملــك الغــر)١١0(.
ــام،  واحلمَّ والنهــر،  الدابــة،  يف  جُيْبـَــُر  املشــرك  يف  أنــه  فاحلاصــل: 
ــِرُ فيمــا  والطاحونــة، واحلائــط إذا اهنــدم، والبــر لــو لواحــد، وال جُيْ

عــدا ذلــك.
ولــو كان تتمــة دار وحانــوت)111( بــن اثنــن ال يكــن قســمتها 

ُأْجــِرَ علــى املهــاأية)112(، انتهــى. امتنــع أحدمهــا مــن االنتفــاع 
املمتنــع  ُأْجــِرَ  أمكــن  لــو  وقيَّــد بكوهنــا ال يكــن قســمتها؛ ألنــه 
عنهــا، ولــو بعــد املهــاأية، مث إمنــا جُيْــَر علــى املهــاأية فيمــا جتــري فيــه 
املهاأية كالســكى، أو االســتغال)113(، أو االرضاع ســواء كان يف 
ذلــك يف داريــن أو واحــدة، وكــذا خدمــة عبــد أو عبديــن، أمَّــا مــا ال 
جيــري فيــه كغلــة عبــد أو عبديــن، أو بغــل أو بغلــن، أو ركــوب بغــل 
أو بغلــن، أو مثــرة شــجرة، أو لــن شــاة فــا، وجــوازه يف اســتغال 

عبــد أو عبديــن.
علــى  جيــر  الســفينة ال  أّن  فتاويــه)114(:  اهلدايــة يف  قــاري  وأفــاد 
التهايــئ فيهــا محــًا وال اســتغاال بــل يؤجراهنــا واألجــرة هلمــا)115(، 

انتهــى.
اإلجــارة،  أعــي  فيــه،  التهايُــُئ  جيــري  مــا ال  وهــذا جيــري يف كل 

األجــرة. وقســمة 

وأربعــن وأربــع مائــة بكــش ومحــل إىل خبــارى ودفــن فيهــا. ينظــر: اجلواهــر املضيــة يف طبقــات احلنفيــة حملــي 
الدين القرشي احلنفي )١/ ٣١8( 

107  االســتراء: لغــة طلــب الــراءة، وشــرعا: الربــص الواجــب علــى كاملــة الــرق بســبب جتديــد ملــك 
أو زوال فــراش، مقــدرا أبقــل مــا يــدل علــى الــراءة. ينظــر: التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف لزيــن الديــن 

احلدادي )47( 
108 هكــذا يف الرســالة: ولعــل الصــواب: »حلشــمة ملكــه« علــى مــا وجــد يف الذخــرة الرهانيــة البــن 

مــازه )526/12(.
109 أي الدواب. 

110 ينظر: احمليط الرضوي للسرخسي )196/3( 
111  احلانــوُت معــروف، يذّكــر ويؤنّــث. احلــاانُت: املواضــع الــي يبــاع فيهــا اخلمــر. واحلانِيَّــُة: اخلمــر 
منســوبة إىل احلانَــِة، وهــي حانــوت اخلّمــار. ينظــر: الصحــاح يف اللغــة والعلــوم للجوهــري )1171( 

احملكم واحمليط األعظم البن سيده )273/3( 
112 ينظر: الذخرة الرهانية املسماة ذخرة الفتاوى للمرغيناين )525/4( 

للركــي  الفقهيــة  التعريفــات  ينظــر:  األراضــي.  أو  العبيــد  مــن  الَغلَّــة  طلــب  113    االســتغال: 
)ص26(. 

َنِفــّي اْلَمْعــُروف بقــاري  يــن اْلَفِقيــه احلَْ َدايَــة  لعمــر بــن علــى الكنــاين ســراج الدَّ 114 كتــاب    قــاري  اهْلِ
اهلَِْدايَــة اْلُمتَــوىفَّ ســنة 829هـــ، لَــُه تعليقــة علــى اهلَِْدايَــة للمرغينــاىن يف اْلُفــُروع. ينظــر: هديــة العارفــن 

للبــاابين )1/ 792(.
115 ينظر: خمطوطة قارئ اهلداية لوح )66(.
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واعلــم أهنمــا لــو هتايئــا يف داٍر واحــدٍة علــى أن يســكن أحدمهــا/ 
بعضهــا واآلخــر البعــض اآلخــر، أو أحدمهــا العلــو واآلخــر الســفل 

جــازت، وهللا أعلــم.
مت حبمد هللا تعاىل وعونه)١١6(.

خاتمة
حبمــد هللا وتوفيقــه أواًل وآخــرا، وظاهــراً وابطنــاً، مت االنتهــاء مــن 
حتقيــق الرســالة املباركــة يف األعيــان املشــركة، وفيمــا يلــي النتائــج 

والتوصيــات الــي توصلــت إليهــا مــن خــال التحقيــق:
نتائج البحث:

بنــاًء  الفقهــاء المتقدمــون علــى تأليــف كتبهــم  َدَأَب بعــض   -1
علــى مــا يردهــم مــن أســئلٍة، أو بنــاًء علــى مــا أســئلٍة شــائعٍة فــي 

منطقتهــم.
2- مكانة ابن نجيم العلمية في المذهب الحنفي.

فــي  المعتمــدة  الكتــب  إلــى  رســالته  فــي  نجيــم  ابــن  رجــع   -3
ُحّقــق  وبعضهــا  مؤلفــات،  وبعضهــا  فتــاوى  بعضهــا  المذهــب 
مــن  عليــه  أقــف  لــم  مرجــع  ويوجــد  زال مخطوطًــا،  وبعضهــا ال 
خــال البحــث فــي مضانــه، وهــو: كتــاب نــوادر ابــن هشــام، ومنيــة 

المفتــي.
ــام، والطاحونــة،  4- األعيــان المشــتركة فــي الدابــة، والنهــر، والحمَّ
والحائــط إذا انهــدم، والبيــر لــو لواحــد، يجبــر الشــريك فيهــا علــى 

البنــاء، وال ُيْجبِــُر فيمــا عــدا ذلــك.
5- معالجــة الفقــه لجميــع أحــوال النــاس، وصاحيتــه لــكل زمــان 

ومكان.
توصيات البحث:

1- العنايــة بالمخطوطــات والتــراث الفقهــي، والــذي يُعــّد مرجعــاً 
لجميــع العلــوم، إذ هــو األصــل الــذي تـُبـْنَــى عليــه العلــوم.

فــي  الصغيــرة  الرســائل  عــن  التنقيــب  علــى  الباحثيــن  حــّث   -2
تناولهــا. يســهل  حتــى  وإخراجهــا  وتحقيقهــا،  المخطوطــات، 

116  ختــم ابــن جنيــم رمحــه هللا رســالته مبــا بــدأ بــه مــن ســؤال هللا العــون يف بدايــة كتابتــه للرســالة والعــون 
يف ختامهــا. وصلــى هللا علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــن

لوح 6
المصادر والمراجع

• البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، لزيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد، 	
املعــروف اببــن جنيــم املصــري )ت 970هـــ(، ويف آخــره: تكملــة 
البحــر الرائــق حملمــد بــن حســن بــن علــي الطــوري احلنفــي القــادري 
)ت بعــد 1138 هـــ(، الناشــر: دار الكتــاب اإلســامي، الطبعــة: 

الثانيــة.
• بــن 	 بــن جعفــر  أمحــد  بــن  بــن حممــد  للقــدوري، ألمحــد  التجريــد 

محــدان أبــو احلســن القــدوري )ت 428 هـــ(، احملقــق: أ. د حممــد 
الســام –  دار  الناشــر:  علــي مجعــة حممــد،  د  أ.  ســراج،  أمحــد 

هـــ - 2006م. الثانيــة، 1427  الطبعــة:  القاهــرة، 
• حتريــر ألفــاظ التنبيــه، أليب زكــراي حميــي الديــن حيــى بــن شــرف النــووي 	

)ت 676 هـــ(، احملقــق: عبــد الغــي الدقــر، الناشــر: دار القلــم – 
دمشــق، الطبعــة: األوىل، 1408هـــ.

• حتفــة الفقهــاء، حملمــد بــن أمحــد بــن أيب أمحــد، أبــو بكــر عــاء الديــن 	
الســمرقندي )ت نــو 540هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 

بــروت – لبنــان - الطبعــة: الثانيــة، 1414هـــ - 1994م.
• الركــي، 	 اجملــددي  اإلحســان  عميــم  حملمــد  الفقهيــة،  التعريفــات 

القديــة يف  للطبعــة  )إعــادة صــف  العلميــة  الكتــب  دار  الناشــر: 
الطبعــة: األوىل، 1424هـــ  ابكســتان 1407هـــ - 1986م(، 

2003م.  -
• هتذيــب اللغــة، حملمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، أبــو منصــور 	

)ت 370هـــ(، احملقــق: حممــد عــوض مرعــب، الناشــر: دار إحيــاء 
الــراث العــريب – بــروت - الطبعــة: األوىل، 2001م.

• التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، لزيــن الديــن حممــد املدعــو بعبــد 	
الــرؤوف بــن اتج العارفــن بــن علــي بــن زيــن العابديــن احلــدادي مث 
املناوي القاهري )ت 1031هـ(، الناشــر: عال الكتب -القاهرة، 

الطبعــة: األوىل، 1410هـــ1990-م.
• جامــع الفصولــن للشــيخ العّامــة بــدر الديــن  حممــود  بــن  إســرائيل 	

بــن عبــد العزيــز، الشــهر اببــن قاضــي ِسَاْونَــه الّرومــي احلنفــي.
• اجلواهــر املضيــة يف طبقــات احلنفيــة، لعبــد القــادر بــن حممــد بــن 	

نصــر هللا القرشــي، أبــو حممــد، حميــي الديــن احلنفــي )ت 775هـــ(، 
الناشــر: مــر حممــد كتــب خانــه – كراتشــي.

• ــة أَبـُـو 	 احليطــان لعمــر بــن عبــد العزيــز بــن عمــر  بــن  مــازة برَهــان اأْلَِئمَّ
ــِهيد الذخــرة الرهانيــة  ــد حســام الّديــن اْلَمْعــُروف ابلصــدر الشَّ حُمَمَّ

البــن مــازه.
• خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عشــر، حملمــد أمــن بــن 	

األصــل،  احلمــوي  احملــيب  حممــد  بــن  الديــن  حمــب  بــن  هللا  فضــل 
بــروت.  – صــادر  دار  الناشــر:  1111هـــ(،  )ت  الدمشــقي 
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• الذخــرة الرهانيــة املســمى ذخــرة الفتــاوى يف الفقــه علــى املذهــب 	
احلنفــي، لإلمــام العامــة برهــان الديــن أبــو املعــال حممــود بــن امحــد 
616هـــ،  املتــوىف:  البخــاري  املرغينــاين  مــازة  بــن  عبدالعزيــز  بــن 
الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان – الطبعــة األوىل: 

1440هـــ.
• بــن 	 أمــن  عابديــن، حممــد  البــن  املختــار،  الــدر  علــى  احملتــار  رد 

عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي احلنفــي )ت 1252هـــ(، 
وأوالده  احللــيب  البــايب  مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة  شــركة  الناشــر: 

1966م.  - الثانية،1386هـــ  الطبعــة:  مبصــر، 
• هللا 	 عبــد  بــن  ملصطفــى  الفحــول،  طبقــات  إىل  الوصــول  ســلم 

القســطنطيي العثمــاين املعــروف بـــ »كاتــب جلــيب« وبـــ »حاجــي 
القــادر  عبــد  حممــود  احملقــق:  هـــ(،   1067 )املتــوىف  خليفــة« 

2010م. النشــر:  عــام  األرانؤوط، 
• ســر أعــام النبــاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد 	

بــن عثمــان بــن قَاْيــاز الذهــيب )املتــوىف: 748هـــ(، احملقــق: جمموعــة 
مــن احملققــن إبشــراف الشــيخ شــعيب األرانؤوط، الناشــر: مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة: الثالثــة، 1405هـــ / 1985م.
• بــن 	 إساعيــل  نصــر  العربيــة، أليب  اللغــة وصحــاح  الصحــاح اتج 

محــاد اجلوهــري الفــارايب )ت 393هـــ(، حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور 
عطــار، الناشــر: دار العلــم للمايــن – بــروت - الطبعــة: الرابعــة 

1407هـــ  - 1987م.
• العقــود الدريــة يف تنقيــح الفتــاوى احلامديــة، البــن عابديــن، حممــد 	

أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي احلنفــي )ت 
1252هـــ(، الناشــر: دار املعرفــة.

• متيــم 	 بــن  بــن عمــرو  أمحــد  بــن  اخلليــل  الرمحــن  عبــد  العــن، أليب 
الفراهيــدي البصــري )ت 170 ه(، احملقــق: د مهــدي املخزومــي، 

د إبراهيــم الســامرائي، الناشــر: دار ومكتبــة اهلــال.
• غمــز عيــون البصائــر يف شــرح األشــباه والنظائــر، ألمحــد بــن حممــد 	

احلنفــي  احلمــوي  احلســيي  الديــن  شــهاب  العبــاس،  أبــو  مكــي، 
)ت 1098هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األوىل، 

1405هـــ - 1985م.
• الفتاوى العاملكرية املعروفة ابلفتاوى اهلندية، جلماعة من العلماء، 	

برائســة الشــيخ: نظــام الديــن الرهنابــوري البلخــي، الطبعــة: الثانيــة، 
١٣١0هـــ، الناشــر: املطبعــة الكــرى األمريــة ببــوالق مصــر.

• فتاوي قاضي خان يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، 	
لإلمــام فخــر الديــن احلســن بــن املنصــور بــن حممــود األوزجنــدي 
الفرغاين، املتوىف: 592هـ، الناشر: دار الكتب العلمية – بروت 

– لبنــان – الطبعــة: األوىل، 2009م.
• فتــح القديــر علــى اهلدايــة، لإلمــام كمــال الديــن حممــد بــن عبــد 	

الواحــد السيواســي مث الســكندري، املعــروف اببــن اهلمــام احلنفــي 
)املتوىف سنة 861هـ(، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البايب 

احللــيب وأوالده مبصــر، الطبعــة: األوىل، 1389هـــ 1970-م.
• الفوائــد البهيــة يف تراجــم احلنفيــة، أليب احلســنات حممــد عبــد احلــي 	

اللكنــوي اهلنــدي، عــى بتصحيحــه وتعليــق بعــض الزوائــد عليــه: 
حممــد بــدر الديــن أبــو فــراس النعســاين، الناشــر: طبــع مبطبعــة دار 

الســعادة، الطبعــة: األوىل، 1324هـــ، .
• كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، ملصطفــى بــن عبــد 	
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الديــن ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى )ت 711هـــ(، 
الناشــر: دار صــادر – بــروت - الطبعــة: الثالثــة - 1414هـــ.
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املرســي ]ت: 458هـــ[، احملقــق: عبــد احلميــد هنــداوي، الناشــر: 
دار الكتــب العلميــة – بــروت - الطبعــة: األوىل، 1421هـــ - 

2000م.
• احمليــط الرضــوي يف الفقــه احلنفــي، لرضــي الديــن ابــن العــا، حممــد 	

بــن حممــد بــن حممــد السرخســي احلنفــي.
• خمتــار الصحــاح، لزيــن الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن أيب بكــر بــن 	

عبــد القــادر احلنفــي الــرازي )ت 666هـــ(، احملقــق: يوســف الشــيخ 
حممــد، الناشــر: املكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، بــروت – 

صيــدا - الطبعــة: اخلامســة، 1420هـــ / 1999م.
• خمطوطــة الفتــاوى البزازيــة ويســمى اجلامــع الوجيــز يف مذهــب اإلمــام 	

بــن  بــن شــهاب  بــن حممــد  النعمــان، حملمــد  األعظــم أيب حنيفــة 
املتــوىف  ابلبــزازي،  الشــهر  اخلوارزمــي  الريقيــي  الكــردري  يوســف 

ســنة: 827هـــ.
• خمطوطــة شــرح منظومــة ابــن وهبــان عبدالــر بــن حممــد بــن حممــد 	

الشــحنة(. )ابــن 
• يــن 	 خمطوطــة    قــاري  اهلَِْدايَــة لعمــر بــن علــى الكنــاين ســراج الدَّ

اْلَفِقيــه احْلََنِفــيّ اْلَمْعــُروف بقــاري اهلَِْدايَــة اْلُمتَــوىفَّ ســنة 829هـــ.
• )إبراهيــم 	 ابلقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  جملمــع  الوســيط،  املعجــم 

حممــد   / القــادر  عبــد  حامــد   / الــزايت  أمحــد   / مصطفــى 
الدعــوة. دار  الناشــر:  النجــار(، 

• املغــرب يف ترتيــب املعــرب، لناصــر بــن عبــد الســيد أىب املــكارم 	
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طَــّرِزِّى )ت 
ُ
ابــن علــى، أبــو الفتــح، برهــان الديــن اخلوارزمــي امل

610هـــ(، الناشــر: دار الكتــاب العــريب.
• بــن 	 عمــر  الديــن  لســراج  الدقائــق،  شــرح كنــز  الفائــق  النهــر 

أمحــد  احملقــق:  1005هـــ(،  )ت  احلنفــي  جنيــم  بــن  إبراهيــم 
عــزو عنايــة، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األوىل، 

2002م.  - 1422هـــ 
•  هديــة العارفــن أســاء املؤلفــن وآاثر املصنفــن، إلساعيــل بــن 	

حممــد أمــن بــن مــر ســليم البــاابين البغــدادي )ت1399هـــ(، 
الناشــر: أعــادت طبعــه ابألوفســت: دار إحيــاء الــراث العــريب 

بــروت – لبنــان.
• الوجيــز يف أصــول الفقــه اإلســامي، للدكتــور حممــد مصطفــى 	

الزحيلــي، الناشــر: دار اخلــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق 
- ســوراي الطبعــة: الثانية،1427هـــ - 2006م.
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