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ABSTRACT 

 
The search is a manuscript of the Hanafi jurisprudence which is called ((Book of 

reconciliation and book speculation from the book Mu'in Mufti on the answer to 

the respondent)) Imam Shams al-Din Muhammad bin Abdullah bin Ahmed bin 

Mohammed Khatib Tamratashi Ghazi Hanafi (d: 1400 e) Study and investigation 

is one of the important books in the jurisprudence of Imam Abu Hanifa God's 

mercy. Because of the work of his place distinguished among the scholars of the 

late doctrine and what he deposited - may God have mercy on him - In which it is 

important to consider the issues that he collected from the mothers of books that 

are adopted in the doctrine In which the words of the owners of the doctrine and 

men who take their words and rely on them, referring to what happened Some of 

which are actually in his time or in previous eras, and this modest study we offer 

Today comes in the footsteps of the former who have learned from the books of 

the Salaf and have studied their manuscripts Which has reached us, may God 

Almighty write to us success and repayment in the presentation of the satisfactory 

and acceptable. 
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 الملخص
 

 البحث عبارة عن خمطوط خيتص بالفقه احلنفي والذي يسمى                                         
ن حممد (( لإلمام مشس الديالمس    تفتي كتاب الص    لح وكتاب المض    اربة من كتاب معين المفتي على جواب)) 

ا من ب  1400بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد اخلطيب التمرتاشـــي ال اي احلنفي )   ه( دراســـحت وققيع يعدا واادم
الكتب املهمحت يف فقه االمام أيب انيفحت رمحه اهلل تعإىل ملا ملصـــــنفه من مكامه مرمو ه ب  فقهاه املذتب املت ورين وملا 

ا فيها أ وال  -محه اهللر  –أودعه  فيه من مفائس املسائل اليت مجعها من أمها  الكتب املعتمدة يف املذتب مستعرضم
أصــــــحاب املذتب ورناله ذن يقوذ ب  واتم ويعتمد عليهاا مىلــــــعما هىل ما و يف منها فع م يف عصــــــر  أو يف العصــــــور 

ف ومتعنوا على وطى الســابق  ذن ولوا من بتب الســلالســابقحت لها وتذ  الدراســحت املتواضــعه اليت مقدمها اليوم ت   
يف خمطوطاهتم اليت وصــــــــل  اليناا عســــــــى أن يكتب اهلل تعإىل لنا التوفيع والســــــــداد يف تقد ها على الونه املرضــــــــي 

 واملقبول.  
 الكلمات االفتتاحية ) كتاب، الصلح، المضاربة، معين المفتي، المستفتي(
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 مقِّمةال
 

على ما أوالما من نايل معمائه، والصـــــــــ ة والســـــــــ م على واآ رســـــــــله وأمبيائه، و له وصـــــــــحبه والتابع  تم احلمد هلل 
 بإاسان هىل يوم الدين.

واالااطحت جبمييف العلوم حمال، وأشـــــــــرفها  درام وأبارتا مفعما لبل البىلـــــــــر علوم  (1)العلم حبر واســـــــــيف عميع ال ورأما بعد  
هم هبا يضـــلون. ومن أشـــرو العلوم بعد صـــححت االعتقاد والســـع على الســـراط الســـوي الدين فبمعرفتها يرشـــدون، وجبهل

والرتاث اإلســــــــ مي مليق بكتب فقهيحت  نيحت  (2)  ) من يرد اهلل به وعام يفقه يف الدين( ال رســــــــول اهلل  -علم الفقه
لف ومن اخلع يف تذا اخلمبواردتا ومســــــائلها بذل باتبوتا  صــــــار نهدتم ومبل  علمهم فيها رام اهلل الســــــلف ونعل 

 من عند اهلل تبارك وتعإىل. معم اهلل علينا أن نعلنا مسع يف تذا الطريع ملتمس  النور الذي ناه به حممد 
ولكي حنوز فضـــــــيلحت أورة يف ودمحت نامب من تراقنا الفقهي املقطوط، فقد ارت ينا أن معمد هىل تناول بتاب الصـــــــل  

ه(، وتو بتاب مهم 1004على نواب املســــــتفيت للع محت التمرتاشــــــي احلنفي )   واملضــــــاربحت من بتاب مع  املفيت 
ندا يف موضــوعه، ويعمد على ققيقه أبار من طالب علم على اد علمنا، وملا وندما بتايب الصــل  واملضــاربحت منه   

لنضيف ب  يدي القارئ للفقه ر، و حيققا بعُد، فقد استقرما اهلل تعإىل يف أن متناوله حباا ودراسحت وققيقا؛ لنقرنه هىل النو 
عبد اهلل   بنُ   حممدُ الدِّين   مشسُ بتاب مع  املفيت على نواب املســتفيت الذي ألفه اإلمام   اإلســ مي دراســحت متواضــعحت يف

َُه اهللُ تَـ - (3)، يعد واادا من ب  الكتب املهمحت يف فقه اإلمام أيب انيفحتالتمرتاشّي الَ اِّّي احلنفيّ  اخلطيببن   -ىلَعاَرمح 

                                                           

)1(  ور بل شق   عر . ينظر  الصحاح تاج الل حت وصحاح العربيحتا أبو مصر همساعيل بن محاد اجلوتري الفارايب )   393ه(ا ققيع  أمحد عبد ال فور 

ا مادة ) ور(.2/773م  1987-ه1407ا 4بعو ا ط –عطارا دار العلم للم ي    

)2( اجلاميف املسند الصحي  املقتصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه= صحي  البقاريا حممد بن همساعيل أبو عبد اهلل البقاري 

ا باب  من يرد اهلل به وعما يفقهه 71ا ر م احلديث  1/25ها 1422ا 1ه(ا ققيع  حممد زتع بن ماصر الناصرا دار طوق النجاةا ط256اجلعفي ) 
 يف الدين. 

)3( أبو انيفحت  النعمان بن قاب  التيمي)80-150ه(، همام أصحاب الرأي، وفقيه أتل العراق رأة أمس بن مالك، ومسيف عطاه بن أيب رباح، وأبا هسحاق 
 داد تاريخ ب السبيعي، وحمارب بن دقار و عتم  ورينا تفقه حبماد بن أيب سليمان= =صااب هبراتيم النقعي، ولد بالكوفحت، وتويف يف ب داد. ينظر 

بعو ا دراسحت وققيع  مصطفى عبد  –ه(ا دار الكتب العلميحت 463وذيولها أليب بكر أمحد بن علي بن قاب  بن أمحد بن مهدي اخلطيب الب دادي)   
واجلواتر املضيحت يف طبقا  احلنفيحتا لإلمام عبد القادر بن حممد بن مصراهلل ابو حممد حمي الدين ؛ 13/325  ه1417، 1القادر عطاا ط

.32-1/26  براتىلي  –ه(ا مع حممد بتب وامه775احلنفي)   
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َُه اهللُ -، ملا ملصــنفه من مكامحت مرمو حت ب  فقهاه املذتب املت ورين، وملا أودعه  املســائل اليت مجعها  فيه من مفائس -َرمح 

الكتب املعتمدة يف املذتب، مســــــــتعرضــــــــا فيها أ وال أصــــــــحاب املذتب ورناله ذن يقوذ ب  واتم ويعتمد   من أمها
 ع م يف عصر  أو يف العصور السابقحت له.عليها، مىلعام هىل ما و يف منها ف
َُه اهللُ -وذا  يا الكتاب أن مصنفه   فقهاه املذتب. د د اعتمد يف ترتيبه على أبواب الفقه املتعارو عليها عن -َرمح 

 و د عمد املصنف هىل تقسيم الكتاب هىل ق قحت فنون 
العلم يف  لك م، وأتم املفردا  اليت يب يها طلبحتالفن األول  نعله يف علم الك م، ف تى فيه خب صـــــــــــــــحت مبااث علم ا

 تذا الفن.
الفن الااين  نعله يف علم أصـــــــول الفقه، فتناول فيه أتم مبااث تذا الفن معتمدام فيه على أمها  املرانيف، مكارام فيه 

 من النقل، وبعبارة نالحت عذبحت.
اــل أبار من وتو أتم وأطول الفنون الا قــحت، فهو  الفن الاــالــث  نعلــه للفقــه، ورتبــه على األبواب الفقهيــحت املعروفــحت، 

 ق قحت أرباع الكتاب تقريبام، وتو نوتر الكتاب.
وبتابا الصـــل  واملضـــاربحت عمدما هىل مســـقه ومقابلته بعد أن اصـــلنا على مســـقت  وطيت  من الكتاب،   عمدما هىل 

اته فيه،   ْ  ترمجحت ملقلف الكتاب، وملصــطلحودمحت النص ققيقا علميا،   بللنا العمل بوضــيف دراســحت متواضــعحت تضــمن
 عملنا يف ققيقه ووصف النسخ اخلطيحت املعتمدة.

وتذ  الدراســـحت املتواضـــعحت اليت مقدمها اليوم ت   على وطى الســـابق  ذن ولوا من بتب الســـلف ومتعنوا يف خمطوطاهتم 
 بول.تقد ها على الونه املرضي واملقاليت وصل  هلينا، عسى أن يكتب اهلل تعإىل لنا التوفيع والسداد يف 

 و د ا تض  وطحت البحث أن تكون مقسمحت على  سم  
 القسم الدراسي، وتضمن ق قحت مبااث 

 وفيه مطلب   -رمحه اهلل تعإىل–املبحث األول  يف التعريف مبقلف الكتاب الع محت التمرتاشي 
 املطلب األول  امسها ولقبها ووالدتها ومىل ته. 
 ااين  مكامته العلميحت.املطلب ال 

 املبحث الااين  منهج التمرتاشي واملصطلحا  اليت استعملها يف بتابه.
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 املبحث الاالث  عملنا يف التحقيع ووصف النسخ اخلطيحت وفيه مطلب  

 املطلب األول  عملنا يف التحقيع.
 املطلب الااين  مسبحت الكتاب هىل مقلفه، ووصف النسخ اخلطيحت.

و د تضــــــمن النص الكامل لكتايب الصــــــل  واملضــــــاربحت من بتاب مع  املفيت على نواب املســــــتفيت القســــــم التحقيقي، 
 تـ(.1004للع محت التمرتاشي احلنفي )  

تذا وهمنا  د بذلنا ما يف وســــعنا من أنل هوراج تذ  الدراســــحت املتواضــــعحت ب فضــــل الحت، فإن بنا  د وفقنا يف ذلك فهو 
تكن األورة، فحســـبنا أمنا   مد ع  لعملنا تذا الكمال، وأمنا هسا ســـعينا صـــاد   فضـــل اهلل تعإىل واســـن توفيقه، وهن 

وخملص  لنكون ذن مالوا شرو ودمحت شريعتنا السمحاه، وفقهنا العظيم، وعلى من جيد فيه تفوة أو زلحت أو وط م، أن 
 ي فر لنا ذلك، ويلتمس لنا عذرام.

م ســــــــلطامك، ســــــــبحامك، ال أاصــــــــي قناهم عليك، أم  بما أقني  اللهم لك احلمد بما ينب ي جل ل ونهك، ولعظي
 على مفسك.

وصــلى اهلل وســلم وشــرو وبر م على رســوله الن  املصــطفى اتادي األم ، وعلى  له الطيب  الطاترين، وصــحابته ال ر 
 امليام ، والتابع  تم بإاسان هىل يوم الدين.
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 المبحث األول

 .-رحمه اهلل تعإلى–امي مؤلف الكتاب العالمة التمرت
ســــــــنتناول يف تذا املبحث ترمجحت للع محت التمرتاشــــــــي مقلف بتاب مع  املفيت على نواب املســــــــتفيت، فنقف عند امسه 
ولقبه ووالدته ومىلــــ ته، ومبا ال  ال هســــهابا يف تناوله، وذلك وىلــــيحت االبتعاد عن صــــلب مادة تذا البحث الذي يتعلع 

 لنا تذا املبحث على مطلب  بكتايب الصل  واملضاربحت، فجع
 المطلب األول

 اسمه, ولقبه, ووالدته, ونشأته
 (4)التمرتاشيّ  بن هبراتيم بن حممد اخلطيب عبد اهلل  بن أمحَد بن حممٍد اخلطيب بنُ  الدِّين  حممدُ  مشسُ  اإلمامُ تو أسمه: 
 .(5)الَ اِّّي احلنفيّ العمري 

 (6)مشس الدين.لقبه:    

 والدته ونشأته:   
َُه اهللُ تـََعإىل-لد و  ه(، يف مدينحت  اة بفلســــــــــــط ، ولذلك يقال يف مســــــــــــبته ال اي، و د تتلمذ على 939ســــــــــــنحت ) -َرمح 

، وأم  الدين ابن ه(970الىلــــمس حممد بن املىلــــر ي ال اي املفيت،   رال هىل القاترة، وأوذ فيها عن ابن  يم ) 
 .ان  اضيا للقضاة مبصره(، الذي ب979)  ، وعلي بن احلنائيه(971)  عبد العال

 
 
 

                                                           
 مترتاش -  ريحت من  رة ووارزم ينظر  معجم البلدان، لإلمام شهاب الدين أبو عبد اهلل يا و  بن عبد اهلل الرومي احلموي ) 627ه(، دار صادر (4)

، مراصد االط ع على أمساه األمكنحت والبقاع، لإلمام عبد املقمن بن عبد احلع، أبن مشائل القطعي الب دادي احلنبلي صفي 2/46م  1995ا 2بعو ، ط
.1/274ه  1412ا 1بعو ، ط -ار اجليل(، دھ739الدين)   

 ينظر  و صحت االقر يف أعيان القرن احلادي عىلر، لإلمام حممد أم  بن فضل اهلل بن حمب الدين بن حممد احلموي االصل الدمىلقي ) 1111ه(، (5)
ه(، دار العلم للم ي ا 1396لدمىلقي) ، واالع م، لإلمام وع الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الاربلي ا4/19بعو    -دار صادر

.6/239م  2002ا 15ط  
  ينظر  االع ما للاربلي  240/6.(6)
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َُه اهللُ –  رنيف هىل بلد  وصار فيها رأسا للعلوم ومرنعا يف الفقه على مذتب اإلمام أيب انيفحت  ، وبان رأس - تـََعإىلَرمح 
 .(8)و د بام  وفاته يف مدينحت  اة اليت ولد فيها( 7)احلنفيحت يف عصر .

 المطلب الثاني
 مكانته العلمية

 ميوخ ه:
 العلم عن مجلحت من علماه عصر ، أبرزتم  -رمحه اهلل-التمرتاشي  أوذ الع محت

 (9)الىلمس حممد بن املىلر ي ال اي املفيت. - 1

وأوذ يف القاترة عن ابن  يم، وتو الع محت زين العابدين بن هبراتيم الىلــــــــــــــهع بابن  يم احلنفي املصــــــــــــــري، من  – 2
 .(10)ه(970لد  أمحد، و ع ذلك الكاع، و د تويف)مصنفاته  شرح املنار والرسائل الاينيحت اليت مجعها و 

احلنفي املصــــــــري، له الفتاوة اليت مجعها تلميذ  برتان الدين هبراتيم بن ســــــــليمان و د  أم  الدين ابن عبد العال - 3
 .(11)ه(971مساتا   العقد النفيس فيما حيتاج هليه للفتوة والتدريس، و د تويف)

 

                                                           
 ينظر  يف ترمجحت االمام التمرتاشي )رمحه اهلل تعإىل(  بىلف الظنون عن أسامي الكتب والفنونا مصطفى بن عبد اهلل باتب نل  القسطنطيل املىلهور (7)

ا واالع ما للاربلي  20-4/18ا و صحت االقر  2/1676م  1941ب دادا  –ه(ا مكتبحت املاىن1067حت) باسم ااني وليفحت أو احلاج وليف
ا 2/641م  1928-ه1346ه(ا مطبعحت سربيس مبصرا 1351ا ومعجم املطبوعا  العربيحت واملعربحتا يوسف بن هليان بن موسى سربيس) 6/239

ه(ا طبيف بعنايحت وبالحت املعارو اجلليلحت يف 1399ل بن حممد أم  بن مع سليم الباباين الب دادي) وتديحت العارف  أمساه املقلف  و قار املصنف ا همساعي
.2/262بعو    -ما  أعاد  طبعه باألوفس   دار هاياه الرتاث العريب1951مطبعتها البهيحت استامبول  

 )8( ينظر  األع م  240-239/6.

  ينظر  ترمجته يف  و صحت االقر  212/3- 214. (9)
 ( ينظر  بىلف الظنون  356/1، 374، 727، 1824/2.(10

( ينظر  الكوابب السائرة ب عيان املئحت العاشرةا  م الدين حممد بن حممد ال اي ) 1061ه( ققيع  وليل املنصورا دار الكتب العلميحت- بعو ا (11

 -ه(ا مكتبحت املاىن 1408)  ل بحالحت الدمىلقيا ومعجم املقلف ا عمر بن رضا بن حممد را ب بن عبد ال 1/238م  1997-ه1418ا 1ط
.3/88بعو    -بعو ، دار هاياه الرتاث العريب  
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، الذي بان  اضــــــــــــــيا للقضــــــــــــــاة مبصــــــــــــــر، له من املقلفا   طبقا  احلنفيحت احلنائيبابن امر اهلل املعروو علي بن  - 4

الىلــــهعة، والرســــالحت الســــيفيحت والقلميحت، وااشــــيحت على ااشــــيحت الســــيد الىلــــريف اجلرناين على املطول للتفتازاين، وديوامه، 
 .(12)ه( يف مدينحت أدرمحت برتبيا979و عتا، و د تويف )

 تالميذه:
عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن ابراتيم اخلطيب التمرتاشـــــــي ال اي احلنفي بان فاضـــــــ م متبحرام  صـــــــاد بن حممد بن -1

حباقام وله اااطحت بفروع املذتب أوذ عن والد  مشس الدين، ورال هىل مصر وأوذ عن علمائها وتصدر يف ذلك القطر 
 .(13)ه(1055مساتا زواتر اجلواتر )  بعد وفاة والد  وله مقلفا  باعة منها ااشيحت على االشبا  والنظائر اليت

حمفوظ بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن ابراتيم اخلطيب التمرتاشــــــــــــي ال اي احلنفي، ايث تاقف على  -2
 . (14)يد والد  مشس الدين،   رال هىل القاترة ف وذ هبا عن علماه يف املذتب احلنفي   رنيف هىل ب د  وتويف فيها

 .(15)ن عمار من أتايل القدسالىليخ أمحد ب -3
 .(16)الىليخ حممد بن عمار من أتايل القدس -4
 .(17)الىليخ الربتان الفتياين -5
 .(18)الىليخ عبد ال فار العجمي -6

 مؤلفاته:
و من بتبه املطبوعحت وت يف الفقه، و د اعتىن بىلــــــراه علماه عصــــــر ، األبصــــــار(تنوير أما أبرز مقلفاته وأشــــــهرتا  بتابه )

 .(من  ال ّفارـ)عليه شرح أيضام مسّـا  ب  -رمحه اهلل تعإىل–التمرتاشي  ولإلمام ذائعحت الصي ،

                                                           
 .4/264ينظر  االع ما للاربلي   (12(
ه(ا ققيع  سيد بسروي اسنا 1167)  ، وديوان اإلس ما مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن ال اي2/239ينظر  و صحت االقر    )13(

 .2/25م  1990-ه1411ا 1بعو ا ط -لكتب العلميحتدار ا
 .4/315ينظر  و صحت االقر،  (14(
 .4/20ينظر  و صحت االقر،  (15(

  املصدر مفسه.(16)
 ( املصدر مفسه.(17

   املصدر مفسه.(18)
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املضــاربحت يف فروع احلنفيحت، وتو تذا الكتاب الذي حنن بصــدد ققيع بتايب الصــل  و  مع  املفيت على نواب املســتفيت،و 
 .منه

، األاكامعلى  احلكام حتمسعفو ، والفتاوةقه، مواتب املنان يف الفو ااشيحت على الدرر وال رر، و شرح الكنا،   وله أيضام 
نظومحت يف موله بتاب الوصـــول هىل  واعد األصـــول، و يف ُأصـــول الفقه،  تصـــر املنارخمشـــرح و ، األمبياهرســـالحت يف عصـــمحت و 

وله جرناين، شــــــرح العوامل يف النحو للو هعامحت احلقع يف شــــــرح زاد الفقع البن  ام، و رســــــالحت يف التصــــــّوو، و التوايد، 
 .(19)و ع ذلكاجلواتر النعا ، وتو بتاب يف فضائل الصحابحت العىلرة، ورسالحت يف و ف النقود، عقد 

ه(، وبعضـــــــها ادد ب وا بام  يف أواور شـــــــهر 1004هن مجييف املرانيف اليت ترمج  له ذبر  أمه تويف ســـــــنحت ) وفاته:
  -رمحه اهلل تعإىل– تصحي  أن وفاته رنب الفرد من تلك السنحت، هال أمنا وصل هىل علمنا أن بعض طلبحت العلم حيقع يف

ه، 1007ســنحت   د أروهاه؛ هذ ذُب َر أن مثحَت مســقحت خمطوطحت من هادة مقلفاته بتبها خبطه و 1007بام  بعد ســنحت 
 ه، واهلل أعلم. 1007و  متحقع أمنا من د حت تذا األمر، فإْن ص   ذلك فينب ي أن يقال ب مه بان ايا سنحت 

 .(20) اة اليت ولد فيهاو د بام  وفاته يف مدينحت 
 المبحث الثاني

 منهج التمرتامي والمصطلحات التي استعملها في كتابه
يعترب بتاب مع  املفيت على نواب املســـــــتفيت لإلمام التمرتاشـــــــي واادا من الكتب املت ورة املهمحت عند فقهاه الســـــــادة 

يف جماله  ه نعله متمياا عن با ي الكتب املقلفحتاألاناو؛ ملا ملقلفه من مكامحت مرمو حت ب  مت وري فقهاه املذتب، وألم
من ايث املادة العلميحت اليت اواتا، فإمه  د مجيف فيه أتم ما حيتانه املفيت من مســـــــــــــــائل متس احلانحت هليها، و  جيعله  

عن  يُ  اتَمَم را بحتم ا رأمل  ببا ي بتب الفقه األورة اليت تناول  املوضــــــــــــــوعا  املعروفحت، فقال يف ســــــــــــــبب ت ليفه   ))
وطحت ، والنفوَس مائلحتم هىل افص  املقتصـــــــرا   اَر رَة  املضـــــــبوطحت ، أردُ  أن أبُتَب يف تذا الدفرت  ما  مطالَعحت  الكُتب  املبســـــــُ

وة، وزادما يف ســـــلوك  ليكون عومما ملن ابتلَي مبنصـــــب  الفت ؛و فُ  عليه من املســـــائل  اَر رَة ، والقواعد  األصـــــولي حت  املىلـــــتهرة  
 .(21)...((التقوة سبيل  

                                                           
  ينظر  تديحت العارف   262/2ا  بىلف الظنون  1676/2ا واألع م  240/6ا ومعجم املطبوعا  العربيحت واملعربحت  642/2.(19)

  ينظر  و صحت االقر  8/4-20ا وهيضاح املكنون  36/1ا األع م  240/6ا معجم املطبوعا  العربيحت واملعربحت  641/1.(20)
 )21( مع  املفيت على نواب املستفيت  الور حت 2.
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بما متيا أيضــــــــــــا ب مه   جيعله على طريقحت املســــــــــــائل املتفر حت، بل نعله مرتبا على األبواب الفقهيحت املعروفحت، فيســــــــــــتطييف 
 البااث عن مس لحت ما أن جيدتا يف باهبا املعل هبا من  ع عناه.

كلم فيه أ ســام مسى بل  ســم منها فنما، األول تنعله مقســما على ق قحت  -رمحه اهلل تعإىل–وذا ميـ َا الكتاب أيضــا أمه 
عن علم الك م، والااين تكلم فيه عن علم أصـــــــول الفقه، وتو أوســـــــيف من األول، والاالث نعله ملادة الكتاب الفقهيحت 

 اليت ألفه من أنلها، وتو القسم األوسيف هذ يىلكل أبار من ق قحت أرباع الكتاب تقريبا.
، وطائفحٍت من مسائل  ونعل  ))-رمحه اهلل تعإىل– ال  ، ومبذٍة من أصول  األاكام  ُتُه مىلتم م على شذرٍة من علم  الك م 

 .(22)...((معرفحت  احل ل  واحلرام  
و د درج املصنف فيه على ما درج عليه أس فه وأ رامه من فقهاه السادة األاناو، فلم يكار من االستىلهاد باآليا  

مل الكتاب   يتجاوز عدد األااديث اليت أوردتا بضـــــعحت ودســـــ  ادياا، ميف القر ميحت، أو احلديث الىلـــــريف، ففي جم
ا.  أن املادة العلميحت للكتاب  يمحت وببعة ندم

 د أبار من النقل عن ســـــــابقيه، وتو يف ال الب يىلـــــــع هىل املصـــــــدر الذي ينقل منه، و د يكون  -رمحه اهلل–بما أمه 
 عيد، فقلما توند صــــفححت من الكتاب هال وفيها على األ ل من ق قحتبإمكامنا أن مصــــفه ب مه مكار من النقل هىل اد ب

هىل أربعحت مقول تقريبا، أو مقل وااد ما  لكنه يســـت رق الصـــفححت بلهاد، والبد من القول ب ن املصـــنف  د اعتمد على 
ىل ضبط تذا السفر هعدد ببع من بتب الفقه احلنفي يف مجيف املادة العلميحت لكتابه، ومبا يبعث يف النفس ققحت وطم مينحت 

العظيم، ومبا يعكس ســـــعحت علمه واط عه على هرث ســـــابقيه من فقهاه املذتب، وهملامه بكل ما دومه فيه من مســـــائل،  
بما البد من اإلشـــــــارة هىل أمه ال يكتفي بالنقل اَض اجملرد عن هبداه رأيه يف املســـــــ لحت اليت تتطلب ذلك، فإمه باعا ما 

 قول   ل  األص  بذا، أو  ل  بذا وبذا.يعرتض يف أقناه الك م بال
 بما أمه عمد أيضا هىل استعمال باع من املصطلحا  اخلاصحت بفقهاه املذتب احلنفي، وفيما ي   طائفحت منها 

 اإلمام أو همام املذتب، يعل به اإلمام أبا انيفحت عليه من اهلل الرمححت والرضوان. -
 .-رمحهما اهلل تعإىل-الصاابان،  ا أبو يوسف وحممد بن احلسن  -

                                                           

 )22( املصدر مفسه.
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 .-رمحهما اهلل تعإىل–الىليقان، املراد هبما أبو انيفحت وأبو يوسف  -
 .-رمحهم اهلل تعإىل –األئمحت الا قحت، املراد هبم أبو انيفحت والصاابان  -
 .-رمحه اهلل تعإىل–عند  أو مذتبه، أي عند اإلمام أيب انيفحت  -
 ن أدرك األئمحت الا قحت أو أادتم، ويراد بالااين من   يدرك أادا منهم.املتقدمون واملت ورون، يراد باألول بل م -
  الوا  يستعمل فيما فيه اوت و املىلايخ. -
  يل، صي حت متريض تستعمل فيما ال جيام بصحته هال اسب سياق صااب الكتاب أو بالقرينحت. -
 عامحت املىلايخ، يراد به أبار مىلايخ احلنفيحت. -
 يص ، وأاياما مبعىن حيل.جيوز، تستعمل مبعىن  -
 ال ب س، أبار استعماتا يف املباح وما بان تربه أوىل، وأاياما تستعمل يف املندوب. -
 املتون، يراد هبا املتون املعتربة، ببدايحت املبتدي وخمتصر القدوري، واملقتار والنقايحت والكنا. -
ل صــحاب املذتب الا قحت، ويلحع هبم زفر بن اتذيظاتر الروايحت أو مســائل األصــول، وتي املســائل اليت روي  عن أ -

واحلسن بن زياد و ع ا ذن أوذ عن اإلمام أيب انيفحت، وتم املتقدمون من فقهاه املذتب، وتذ  املسائل تي املونودة 
 يف بتب حممد بن احلســــن الســــ   املبســــوط والايادا  والســــع الصــــ ع والســــع الكبع واجلاميف الصــــ ع واجلاميف الكبع،

 ومسي  بظاتر الروايحت ؛ ألوا روي  عن اإلمام حممد بن احلسن بروايحت الاقا  وتواتر  عنه.
مسائل النوادر، وتي املسائل اليت روي  عن أصحاب املذتب املذبورين لكن ليس يف الكتب املىلهورة بل يف بتب  -

 يا . عتا تنسب هىل حممد بن احلسن بالكيساميا  واتاروميا  والر يا  واجلرنام
 ولعله استعمل  ع ذلك من رموز ومصطلحا  لكن املقام ال يتسيف لذبرتا مجيعا، وتذا أتم ما البد من ذبر .

 المبحث الثالث
 عملنا في التحقيق ونسبة الكتاب إلى مؤلفه ووصف النسخ الخطية

 المطلب األول
 عملنا في التحقيق
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يا  ذا الكتاب، ســــنقف بعد  ليل على وصــــفهما، و د متيســــر اهلل تعإىل لنا أن اصــــلنا على مســــقت  وطيت  من ت

النســــــقحت العرا يحت ب وا األ دم واأل ل ســــــقطا؛ من أنل ذلك فقد اورتماتا لتكون النســــــقحت األم، فاعتمدماتا أصــــــ  يف 
 عملنا.

   مسقنا النسقحت األم،    ابلنا النسقحت املصريحت عليها.
 مرتاشي من مصادرتا.وققنا األ وال والنصوص اليت مقلها الع محت الت

 أوضحنا ال ريب من األلفاظ واملصطلحا  اليت ورد  يف النص اَقع من الكتاب.
 ترمجنا لألع م الذين ذبرتم يف النص اَقع من الكتاب، بما ترمجنا للكتب اليت أورد ذبرتا فيه.

ا ي املذاتب د ذبرما أاياما  راه بعلقنا على املســـائل اليت أوردتا يف النص اَقع، وشـــراناتا بىلـــيه من التفصـــيل، و 
 من  ع احلنفيحت يف املس لحت.

بتبنا النص اَقع اسب الوا يف املقروه به اآلن، بقوتم )املسايل( نعلناتا )املسائل(، بما استعملنا هشارا  وفواصل 
 الكتابحت اسب مظام الرت يم احلديث.

املعقوفت   قوفت  تكذاا ] [ ومىلـــع يف اتامن أن ما ب  ابلنا ب  النســـقت  فالســـقط من النســـقحت االم  عله ب  مع
سقط من )ق(ا أقبتنا  من )ك(، أما اذا بان السقط من مسقحت )ك( ف  مضعه ب  معقوفت ا بْل مىلع يف اتامن أن  
 ،بلمحت بذاا أو عبارة بذا ســـــــــقط من )ك(ا واســـــــــتعملنا القوســـــــــان ات ليان املادونان ))... (( حلصـــــــــر النص املنقول

لبيان وايحت اللواحت يف النســقحت املقطوطحت واحلرو داوله يىلــع هىل رما النســقحت الذي  / 220/ك واســتعملنا اخلط املائل
 بينا  يف املطلب اآل .

 دمنا التحقيع بدراسحت أتم مسائل بتايب الصل  واملضاربحت دراسحت مقارمحت ذا يكون متمما ملا ذبر  الع محت التمرتاشي يف  
ا مفهومه وت صــــــــيله الىلــــــــرعي وأتم أاكام أربامه، وذلك يف القســــــــم الدراســــــــي؛ ليكون متمما لعملنا يف بتابه، فتناولن

 التحقيع.
 تذا، و  يرد يف بتايب الصل  واملضاربحت من مع  املفيت للتمرتاشي شيه من اآليا  الكر حت واألااديث الىلريفحت.
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 المطلب الثاني

 ةنسبة الكتاب إلى مؤلفه ووصف النسخ الخطي
ور حت العنوان  ، فهذا تو املاب  على-رمحه اهلل تعإىل–   د من شــــكك يف مســــبحت تذا الكتاب هىل الع محت التمرتاشــــي 

، وتو ما وققه مفهرس املكتبحت (23)من النســــــــــقت  اخلطيت  اللت  اعتمدما ا يف التحقيع، وتو ما ذبر  الذين ترمجوا له
الســـــــادة األاناو، فإوم تداولوا تذا الكتاب وتدارســـــــو ، ومقل من ناه  ، بما أمه املىلـــــــهور عند مت وري(24)القادريحت

بعد  عنه، بالع محت ابن عابدين يف ااشــيته الىلــهعة اليت وضــعها على بتاب الدر املقتار شــرح تنوير األبصــار للع محت 
 .(25)التمرتاشي، فقال رمحه اهلل  )) وله   يف معينه، وتو مع  املفيت للمصنف((

ع  املفيت ماب بىلـــف الظنون عنواما  ريبا منه تو  )مع  املفيت يف اجلواب على املســـتفيت(،  ال فيه  ))و د ذبر صـــا
 ،ق ق  والف تـ1030 املتويف سنحت (،مفيت بورـ)املعروو ب ،(26)سكوب ملوىل حممد املفيت ب ،يف اجلواب على املستفيت

 .(27)((ب املعتربةمجيف فيها مسائل باعة بعبارة من الكت ،وتو جمموعحت لطيفحت
وتي تقيف يف  6651وتذا الكتاب توند منه مســـــقحت يف مكتبحت نامعحت امللك ســـــعود يف اململكحت العربيحت الســـــعوديحت بر م 

–ور حت، وتو بتاب بالل ت  العربيحت والرتبيحت، مجيف مسائل متناقرة يف الفقه على مذتب اإلمام األعظم أيب انيفحت  249
 حنن بصدد ققيقه. وتو  ع الكتاب الذي –رمحه اهلل 

والذي يعنينا أن )مع  املفيت على نواب املســــــــتفيت( تو لإلمام الع محت التمرتاشــــــــي احلنفي، وتو الذي وصــــــــل  عدة 
 مسخ منه هلينا، ومسبته ملقلفه صحيححت سليمحت ال يعرتيها شك.

 النسخ الخطية المعتمِّة:
 اعتمدما يف هوراج الكتاب على مسقت  وطيت  

 
                                                           

 )23(  بالاربلي يف األع م  240/6، وصااب بىلف الظنون  1746/2، ايث ذبر أمه فرغ من ت ليفه سنحت 985تـ.
 )24( ينظر  اآلقار اخلطيحت يف املكتبحت القادريحت بب داد للدبتور عماد عبد الس م رؤوو  167/2.

)25( رد اَتار على الدر املقتارا ابن عابدين، حممد أم  بن عمر بن عبد العايا عابدين الدمىلقي احلنفي) 1252ه(ا دار الفكر- بعو ا ط2ا 

.8/163،     و  6/611وتكرر ذلك يف  ، 5/611م  1992-ه1412  
 )26( وتي اليوم مدينحت برتبيا.

 )27(  بىلف الظنون  1746/2.
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ور ــحت، وتي تر ى هىل القرن  226فقــه انفي، وتقيف يف  370املكتبــحت القــادريــحت بب ــداد، العراق، بر م  األوىل  مســــــــــــــقــحت

 ، و د رما  تا بالرما  ق.(28)احلادي عىلر، و د بتب  خبط اإلنازة
ور حت، و د آ مســـــــقها ســـــــنحت  305ج، وتقيف يف 1197الااميحت  مســـــــقحت املكتبحت البلديحت يف اإلســـــــكندريحت، مبصـــــــر، بر م 

 خبط النسخ اجليد، و د رما  تا  بالرما  ك، هال أن فيها سقطا وول  ليس بالقليل.ه، 1267
وميف أن مسقحت املكتبحت القادريحت بب داد أ دم وأفضل من النسقحت املصريحت هال أوا ال ختلو أيضا من سقط، وميف ذلك فقد 

، ف قبتناتا و ابلنا النســـــــــقحت املصـــــــــريحت عليها و  تامن، وأاياما أقبتنا الفرو ا  بينهما يف اأعتمدماتا لتكون أّما أو أصـــــــــ م
 ماب  ما يف املصريحت ومىلع هىل الفرق عن القادريحت يف اتامن.

 وفيما ي   بعض ساذج من صور املقطوطت  
 

 
 

 الور حت األوىل من مسقحت املكتبحت القادريحت )ق(
                                                           

 )28( ينظر  اآلقار اخلطيحت يف املكتبحت القادريحت بب داد  167/2.



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 2, 2018 

 
 60 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 الور حت الااميحت من مسقحت املكتبحت القادريحت )ق(

 
 

 

 

 

 

 

 

 حت املكتبحت القادريحت )ق(الور حت األوعة من مسق
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 الور حت األوىل من مسقحت املكتبحت اإلسكندريحت مبصر )ك(
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 الور حت الااميحت من مسقحت املكتبحت اإلسكندريحت مبصر )ك(
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 الور حت األوعة من مسقحت املكتبحت اإلسكندريحت مبصر )ك(
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 بسم اهلل الرمحن الرايم

 (29)حكتاب الصل
وربنه اإلجياب  اوســببه ســبب املعام   وتو تعلع البقاه املقدور بتعاطيه بما تقرر يف األصــول (30)تو عقد يرفيف النااع

 .(31)والقبول املوضوعان له
عليه معلومما ان بان حيتاج هىل  بضـــــــــــه واملصـــــــــــاد عنه اع جيوز االعتياض عنه ولو  ع مال   وشـــــــــــرطه بون املصـــــــــــاد 

  .(32)جمهوالم ال ما جيوز االعتياض عنه بحع الىلفعحت واد القذو والكفالحت بالنفس بالقصاص معلومما أو
د من ن بان املدعى به ذا ال يتع  بالتعي  فإن بان ذا يتع  ف  بهوطلب الصــــل  باو عن القبول من املدعى عليه 

  بول املدعى عليه.
 (33)ويىلرتط شرائط العقد امللحع به من بييف وانازة.

صــاد عنه و وع ويف املا نامب املصــاد عليه و وع امللك فيه للمدعي ســواه بان املدعى عليه مقرما أو منكرماواكمه يف 
عليــه ان بــان ذــا حيتمــل التمليــك بــاملــال وبــان املــدعى عليــه مقرما بــه وهن بــان ذــا ال حيتمــل التمليــك   ىامللــك للمــدع

 (34)بالقصاص و وع الرباهة بما هذا بان منكرما مطلقما.

 
                                                           

)29( الصل  يف الل حت  اسم ملعىن املصاحلحت والتصاد و و املقاصمحت والتقاصم0 ينظر  بتاب امل رب يف ترتيب املعرب لإلمام ماصر بن عبد السيد ايب 

ا وطلبحت الطلبحتا لإلمام عمر بن حممد بن امحد بن امساعيل ابو 1/270ه(ا دار الكتاب العريب  610املكارم ابن علي ابو الفت  برتان الدين اخلوازمي) 
.1/144ه  1311ه(ا مكتبحت املىلفى بب دادا 537افص  م الدين النسفي)   

 )30( ينظر  اجلوترة النعةا أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الا ب يد ّي اليمل احلنفي ) 800ه(ا املطبعحت اخلعيحتا ط1ا 1322ه  318/1.

)31( ينظر  درر احلكام شرح  رر األاكاما حممد بن فرامرز بن علي الىلهع مب  - أو من  أو املوىل - وسرو) 885ه(ا دار هاياه الكتب العربيحت  

2/395.  

 )32( املصدر مفسه.
 )33( املصدر مفسه. 

)34( ينظر  البحر الرائع شرح بنا الد ائعا زين الدين بن هبراتيم بن حممد، املعروو بابن  يم املصري) 970ه(ا ويف  ور   تكملحت البحر الرائع َمد بن 

ا ورد اَتار على 7/255لكتاب اإلس مي ه(ا وباحلاشيحت  منححت اخلالع البن عابدينا دار ا1138اس  بن علي الطوري احلنفي القادري  )  بعد 
م  1992-ه1412ا 2بعو ا ط-ه(ا دار الفكر1252الدر املقتارا ابن عابدين، حممد أم  بن عمر بن عبد العايا عابدين الدمىلقي احلنفي) 

5/644.  
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ضي هىل املنازعا  لو وعها فيما حيتاج هىل التسليم منع  صحته واال ال فبطل ان  ف/ ت223واجلهالحت فيه ان بام  /ك 

تو و  بان املصـــاد عليه أو عنه جمهوالم حيتاج هىل التســـليم، فصـــلحه بعد دعوا  جمهوالم على ان يدفيف له ماالم أو   يســـمِّ 
 (35)ر.نائا وه رار وسكو  وهمكا

 .(37)دايحتاتو  (36)ابذا يف شرح الكن  ،  صاد   ا ر ال يلامه ما ا ر به، وبذا لو ا ام بينحت بعد صلحه ال يقبلفلو أمكر 
 الصل  عن ه رار بييف هال يف مس لت  يف املستصفى  

 األوىل  ما هذا صاد عن الدين على عبد و بضه ليس له ان يبيعه مراحبحت ب  بيان.
 .(38)دين بطل الصل  ويف الىلراه بالدين ال امتهى الااميحت  لو تصاد ا على أن ال

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

)35( ينظر  العنايحت شرح اتدايحتا حممد بن حممد بن حممود، أبمل الدين أبو عبد اهلل ابن الىليخ مشس الدين ابن الىليخ مجال الدين الرومي 

)مطبوع بآور رد اَتار(ا ع ه « الدر املقتار شرح تنوير األبصار»ا و ر  ع  األويار لتكملحت رد اَتار علي 7/327ه(ا دار الفكر  786البابر ) 
 -ه(ا دار الفكر للطباعحت والنىلر والتوزييف1306الدمىلقي) الدين حممد بن )حممد أم  املعروو بابن عابدين( بن عمر بن عبد العايا عابدين احلسيل 

.8/348بعو     

 )36( ينظر  البحر الرائع  256/7.  
)37( ينظر  اتدايحت يف شرح بدايحت املبتديا علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفر اين املر يناين، أبو احلسن برتان الدين) 593ه(ا ققيع  ط ل يوسفا 

.2/251بعو    -عريبدار ااياه الرتاث ال  

)38( ينظر   ما عيون البصائر يف شرح األشبا  والنظائرا أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيل احلموي احلنفي) 1098ه(ا دار 

.3/69م  1985-ه1405ا 1الكتب العلميحتا ط  
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وعلى  اواملنيف روايحت (41)ومنعه حممد (40)  جييا  أبو يوســـفولو صـــاحله عن شـــاة على صـــوفها جياّ  (39)اد ما يف اجملميفا وي
 .(42)حتيصوو  عتا ال جيوز اتفا ما بما يف الىلرح ميف أن بييف الصوو على ظهر ال نم ال جيوز بذا يف الفوائد الاين

عند همكار   رنق بصــــل  املســــت نر ميف امل  فيه الصــــل  نائا عن دعوة املال مطلقما واملنفعحت    ال موالما صــــااب البحر
 له باخلدمحت على مال مطلقما، واملنافيف هن ىهبا مقدار أو األنرة، وبذا الورقحت هذا صــــــاحلوا املوصــــــ ىاإلنارة أو املدة املدع

 .(43)د امتهىاوتلف  ننسها فإمه جيوز ال هن اق
صـــــورة دعوة املنافيف ان يدعى على الورقحت ان املي  أوصـــــى خبدمحت تذا    ل   ويف الســـــراج الوتاج  ال يف املســـــتصـــــفى
 .(44)استئجار ع  واملالك ينكر   صاد   جيا امتهى ىلو ادع العبد وامكر الورقحت؛ ألن الروايحت حمفوظحت على امه

ة الصــــل  عن دعوة املنفعحت ان يدعى على الورقحت أن املي  بان أوصــــى له  بل صــــور   ويف شــــرح الو ايحت لصــــدر الىلــــريعحت
خبدمحت تذا العبد وامكر الورقحت وهسا حيتاج هىل ذلك؛ ألن الروايحت حمفوظحت وتي لو اســــــت نر عينما واملالك ينكر   يصــــــاحله 

 .(45)وتو مىلكل على ما مقلنا  عن صااب البحر فت مل  امتهى.

                                                           

)39( جمميف البحرين ملتقى النهرين يف فروع احلنفيحت لإلمام مظفر الدين امحد بن علي بن قعلب املعروو بابن الساعا  الب دادي احلنفي) 694ه(. ينظر   

.2/1599بىلف الظنون    
)40( القاضي  ابو يوسف يعقوب بن ابراتيم بن ابيب بن اس  بن سعد بن جبع االمصاري الكويف ) 182ه(. ينظر  الطبقا  الكربةا لإلمام ابو عبد 

ا واجلواتر املضيحت يف طبقا  7/238ه  1410، 1بعو  ط -ه(ا الكتب العلميحت230عروو بابن سعد ) اهلل بن سعد بن منبيف البصري الب دادي امل
.  2/519احلنفيحت    

)41( حممد  تو حممد بن احلسن الىليباين، ابو عبد اهلل) 189ه(، أاد الفقهاه، يروي عن االمام مالك بن أمس و ع  وبان من حبور العلم والفقه تفقه 

القاترةا  -ه(ا دار احلديث748حت. ينظر  سع أع م النب ها للذت ا مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عامان بن  َاْ از) على يد ايب انيف
ه(ا ققيع  دائرة املعرو النظاميحت 852، ولسان املياانا أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن اجر العسق ين) 2/25م  2006-ه1427

.367-2/366م  1971-ه1390ا 2مقسسحت العلمي للمطبوعا  بعو ، ط اتندا –  
 )42( ينظر  جمميف الضماما ا أبو حممد  امن بن حممد الب دادي احلنفي) 1030ه(ا دار الكتاب اإلس ميا ص385.

)43( ينظر  بدائيف الصنائيف يف ترتيب الىلرائيفا ع ه الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي) 587ه(ا دار الكتب العلميحتا ط2ا 

ه(ا 683االوتيار لتعليل املقتارا عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلداي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي ) ا و 6/190م  1986-ه1406
.6/81لد ائع  . البحر الرائع شرح بنا ا3/70م  1937-ه1356القاترةا  –عليها تعليقا   الىليخ حممود أبو د يقحتا مطبعحت احلل   
 )44( ينظر  البحر الرائع شرح بنا الد ائع  256/7.

)45( ينظر  جمميف األور يف شرح ملتقى األحبرا عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بىليقي زاد ا يعرو بداماد أفندي) 1078ه(ا دار هاياه الرتاث 

ِّ 2/311العريب   ه(ا احلاشيحت  743ا عامان بن علي بن حمجن البارعي، فقر الدين الايلعي احلنفي) ا تبي  احلقائع شرح بنا الد ائع وااشيحت الىلِّْل  
ا)  ه  1313ا 1بوالق، القاترةا ط -ه(ا املطبعحت الكربة األمعيحت 1021شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يومس بن همساعيل بن يومس الىلِّْل  

5/34.  
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ن  ئ وداينه الصل ، فقال املديون له  بع  تذ  العىلرة اليت لك علي خبمسحت دمامع، فقال الداأراد املديون بعىلرة دمامع

بع ، و ال املديون  اشرتي ، ال يص  وان بان  رضهما الصل ، أال ترة امه لو صاد عن  ينه جيوز ولو اشرتة  ينه 
 .(46)ال جيوز

 ان يعطيه الذي يارع مصــــــــــف البذور ويكون الارع بينهمارض بينهما زرعها أاد ا ب ع هذن شــــــــــريكه وتراضــــــــــيا على أ
 مصف  فإن بان بعد مبا  الارع ناز وهال ف .

زرع ارض  ع  بإذمه   أراد رب األرض ان خيرنها من يد  فليس له ذلك اىت يســــــــــــتحصــــــــــــد الارع، فإن أعطا  البذر 
واملســــتهلكحت   جيوز،  ال  و  يفصــــل ب  القائمحتوالنفقحت ليكون ما زرع له ورضــــي به املاارع، فإن بان  بل مبا  الارع ال

 .(47)فإما ان ي ول باملستهلكحت أو يكون يف القائمحت روايتا
ل  املبييف وصـــود عن دعوة الفســـاد على دمامع   يصـــ  اىت لو وند بينحت بعد الصـــ عليه فســـاد البييف بعد  بض ىادع

 .(49)(48)يسميف بذا يف القنيحت
 ا مصفه على امك برئ من الفضل ففعل برئ وهال ال.من له على  ور ألف فقال اد  د  

 يل  دا ف  تربأ عن البا ي.هبرئ عن الايادة على امك هن   تدفعها  /164/ق  وبذا لو  ال وأم 
ا.224ولو  ال أبرأتك عن بذا على أن تعطيل بذا فامه يربأ /ك   / وان   يقد  دم

 

                                                           

 )46( ينظر  بدائيف الصنائيف يف ترتيب الىلر ائيف  226/5ا وجمميف األور يف شرح ملتقى األحبر  310/2. 

)47( ينظر  اَيط الربتاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب انيفحت  
 ا أبو املعايل برتان الدين حممود بن أمحد بن عبد العايا بن عمر بن َماَزَة البقاري

ا والبحر الرائع شرح بنا 7/264 م 2004-ه1424ا 1بعو ا ط -العلميحته(ا ققيع  عبد الكرمي سامي اجلنديا دار الكتب 616احلنفي) 
. 5/295الد ائع    

( القنيحتا للااتدي وتو خمتار بن حممود بن حممد الااتدي ) 658ه(ا وتو من علماه دولحت بربحت وان تذا اول من اسلم من اوالد ننكيا وان ومن (48

يحتا الفها لرببحت وان يف ذبر بعض املعجاة النبويحت عليه افضل التحيحت والتسليم. ينظر  أمساه الكتبا عبد تصاميفه  شرح القدوريا والرسالحت املىلهورة بالناصر 
ا 3دمىلعا ط -ه(ا ققيع  د. حممد التو يا دار الفكر1078احلنفي) « ر ياض زَاَد »اللطيف بن حممد بن مصطفى املتقلص بلطفي، الىلهع بـ 

.1/234م  1983 -ه1403  

 )49( ينظر   ر  ع  األويار لتكملحت رد اَتار  376/8.   



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 2, 2018 

 
 68 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
و  يو  ، ولو  ال هن أدي  ايل دســــــــــــمائحت، وهذا أدي  أو مىت أدي  وبذا لو  ال اد ايل بذا على امك بريه ذا فيه 

 ف م  بريه من البا ي   يص  مطلقما لعدم صححت 
 .(50)تعليع الرباهة بصري  الىلرط خب و ما هذا بان مبعنا  بذا يف البحر

ريعحت و ع  من أن اإلبراه لىل ل   وهسا ص  التعليع مبا تو يف معىن الىلرط دون التعليع بصرحيه ملا تقرر يف ب م صدر ا
 فيه معىن التمليك.
بان التعليع صــــــرحيا ال   نْ ه  فاإلســــــقاط ال ينايف تعلقه بالىلــــــرط والتمليك ينافيه فراعينا املعني  و لنا ؛ومظع  اإلســــــقاط

 (51)يص  وان   يكن صرحيا بما يف الصورة املذبورة يص  واهلل اعلم.

و  ال ال ا ر لك مبالك اىت تقور  عل أو قط عل ناز هن  ال ذلك ســـرا وان ول  بعد أن علم بع محت (52)ويف اجملتىب
حت اط منها مائحت أو على أن اطط  منها مائأألفا فجحد فقال أ رر يل هبا على أن  ى ال ع ميحت يقاوذ  به، ولو ادع

 (53)ع به البدل.فا ر ناز ألن احلط من الدين نائا، خب و  وله علي أن أعطيك مائحت؛ ألن اإل رار ال يستح

 .(54)ان أ رر  يل اطط  منها مائحت فا ر ص  اإل رار ال احلط امتهى ب مه  ولو  ال
  فيه هشـــكال؛ ألمه هســـقاط والســـا ط ال يعود؛ (56)تصـــاحلا   تفاســـقا برضـــا ا ناز،  ال زفر  (55)يف الفوائد التانيحت

 ألن الصل  جبنس اقه اط وهسقاط.

                                                           

 )50( ينظر  جمميف األور يف شرح ملتقى األحبر  316/2ا والبحر الرائع  260/7.
)51( ينظر  االوتيار لتعليل املقتار  47/2ا والتجريد للقدوريا أمحد بن حممد بن أمحد بن نعفر بن محدان أبو احلس  القدوري) 428ه(ا ققيع  مربا 

.6/2951م  2006-ه1427ا 2القاترةا ط –ا  الفقهيحت واال تصاديحتا أ. د. حممد أمحد سراجا أ. د علي مجعحت حممدا دار الس مالدراس  
( اجملتىبا شرح به خمتصر القدوري يف الفقه. ملقتار بن حممود بن حممد، أبو الرنا،  م الدين، الااتدي ال اميل ) 658ه(ا فقيه، من أبابر احلنفيحت. (52

.7/193أتل  ام  )خبوارزم( رال هىل ب داد والروم. ينظر  االع م للاربلي  من   

)53( ينظر  الدر املقتار شرح تنوير األبصار وناميف البحارا حممد بن علي بن حممد احل ْصل املعروو بع ه الدين احلصكفي احلنفي) 1088ه(ا ققيع  

.1/542م  2002-ه4231ا 1عبد املنعم وليل هبراتيما دار الكتب العلميحتا ط  

 )54( ينظر  اتدايحت  196/3ا البحر الرائع  260/7.

 )55(   ا ف على ترمجه له يف بتب الرتانم. 

)56( تو زفر بن اتذيل بن  يس العنربي البصري الكويف يكىن ب يب اتذيل)110-158ه(ا صااب أيب انيفحت وتو أ يسهما وبان فقيهماا اافظماا و ليل 

تاج الرتانما أبو الفداه زين الدين أبو العدل ؛ و 536و 1/534باألقر هن وند ا توىل  ضاه البصرة، وهبا ما . ينظر  اجلواتر املضيحت  اخلط ا وبان ي وذ 
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ينب ي ان ال تص  تذ   (58)روايحت امه ينتقض بنقضهما، و ال القاضي ن ل الدين ى  ويف املنتق(57) ال برتان الدين

 .(59)اإل الحت وال ينتقض الصل  امتهى
 الصل  ال ينتقض؛ ألن الصل   (60)حيرم  ل   ويف القنيحت بعد ان علم بع محت

   هذا بان مبعىنشــــــبه بالصــــــواب، والصــــــواب ان الصــــــلما  وتو األاذســــــتأجبنس اقه هســــــقاط والســــــا ط ال يعود،  ال 
ينتقض بنقضــــــــها ونواب البا   حممول على تذا وهذا بان مبعىن اســــــــتيفاه البعض وهســــــــقاط البعض ال  (61)حتعاوضــــــــامل

 (62)ينتقض بنقضها واهلل اعلم.

ي مائحت صــــاحل  على دســــمائحت درتم و ال الويل بل عل  اوتلف ويل القتيل ميف القاتل يف بدل الصــــل  ب ن  ال القاتل
شـــيه على القاتل؛ ألوما اتفقا على مائحت دينار هال هذا رنيف ويل القتيل هىل  باطل وســـقط القصـــاص وال دينار فالصـــل 
 (63) ول القاتل.

 
 

                                                           

-1/169  م1992-ه1413ا 1دمىلعا ط –ه(ا ققيع  حممد وع رمضان يوسفا دار القلم879 اسم بن ُ طُلوب ا السودوينا اجلمايل احلنفي) 
170.  

)57( حممود بن امحد بن عبد العايا بن عمر بن مازة البقاري املر ياين برتان الدين)551-616ه(ا من ابابر فقهاه احلنفيحت ولد برب يان من ب د ما وراه 

.12/147ا معجم املقلف   7/161النهر وله مقلفا  باعة. ينظر  االع م للاربلي    

)58( امحد بن احلسن بن امحد بن ابو شروان  اضي القضاة ن ل الدين)651-745ه(ا توىل  ضاه احلنفيحت بدمىلع ولد مبديحت ابوريا من ب د الروم عمي 

. 1/63يف اور عمر . ينظر  اجلواتر املضيحت    

 )59( ينظر   رة ع  االويار رد اَتار  378/8. 

 )60( )حيرم( سقط من   ك.

 )61( يف ك  )معاوضته(.

)62( ينظر  منت بدايحت املبتدي يف فقه اإلمام أيب انيفحتا علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفر اين املر يناين، أبو احلسن برتان الدين) 593ه(ا مكتبحت 

.1/177القاترة   –ومطبعحت حممد علي صب    

 )63( ينظر  املبسوطا حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمحت السروسي) 483ه(ا دار املعرفحت – بعو ا 1414ه- 1993م  18/21.
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صـــــــــاحل  بل شـــــــــهر على ق قحت دراتم وتي ال تكفيها، تا ان تطلب الايادة؛ ألن تذا تقدير وليس مبعاوضـــــــــحت بذا يف 

 .(64)الفوائد التانيحت
لصــل  ا ى درتم أو صــاد عن مائحت على مصــفها فالقبض  بل االفرتاق ال يكون شــرطا.صــاد عن دعوة برم أو دار عل

 .بعد احللف ال جيوز
 صاد عن ألف درتم هىل انل على دسمائحت االحت   جيا.

محهما اهلل ر -و ال املودع   يودعل   صـــــاد ناز، ولو  ال رددهتا عليك   صـــــاد   يصـــــ ، و اال  (65)طلب الوديعحت
 .(67)آ -رمحه اهلل تعإىل- (66) ، وبه أفىت اإلمام القاضي أبو اليسريص -تعإىل

، صــاحله على دراتم هىل احلصــاد   جيا  (68)بي  منه أبدا   جيا مذبورة يف الىلــامل صــاد عن دعوة دار على ســكىن
 .(69)/ ال جيوز225بما يف البييف، صل  املكر  /ك 

 دراتم   ذتب البياض بطل الصل . ا فوند بعينه بياضما فصاحله منه علىاشرتة ايوامم 
 0(70)ادعى أرضما فصاحله على البعض منها   يبطل وصومته يف البا ي الكل من الفتاوة السرانيحت

 
                                                           

 )64( ينظر  رد اَتار على الدر املقتار  593/3. 
)65( الوديعه  وتي امامحت ترب  عند ال ع للحفص  صرا. ينظر   بتاب التعريفا ا علي بن حممد بن علي الاين الىلريف اجلرناين) 816ه(ا ققع  ضبطه 

. 125ص  م 1983-ه1403ا 1بعو ا ط -وصححه مجاعحت من العلماه بإشراو الناشرا دار الكتب العلميحت  
( تو  حممد بن حممد بن احلس  بن عبد الكرمي، أَبو اليسر، صدر اإلس م البادوي ) 493ه(ا فقيه خبارّي، ويل القضاه بسمر ند. امته  هليه رياسحت (66

. 7/22احلنفيحت يف ما وراه النهر. له تصاميف، منها )أصول الدين( تويف يف خبارة. ينظر  االع ما للاربلي    
)67( ينظر  النتف يف الفتاوةا أبو احلسن علي بن احلس  بن حممد الساْ دي، انفي) 461ه(ا ققيع  اَامي الدبتور ص ح الدين الناتيا دار 

=ه1404ا 2بعو ا ط -عمان –مقسسحت الرسالحت  -الفر ان  

القاترةا  –ه(ا البايب احلل 882البايب احلل )  لسان احلكام يف معرفحت االاكاما لإلمام امجد بن حممد بن حممد ابو الوليد احلل ا و 1/510م  1984=
.2ه  ص1393  

)68( الىلامل يف فروع احلنفيحت  لإلمام ايب القاسم امساعيل بن احلس  البيهقي احلنفي) 402ه(ا ايث مجيف فيه مسائل تتضمن بتاب املبسوط والايادا  

.2/1024وتو بتاب مفيد. ينظر بىلف الظنون    
 )69( ينظر  جمميف الضاما   ص388.

)70( الفتاوة السرانيحت  جمموعه من الفتاوة على املذتب احلنفي لإلمام سراج الدين االوشي وفيه موادر وو ائيف ال توند يف باع من الكتب. ينظر  بىلف 

.5/638ا ورد اَتار على الدر املقتار  388ا وجمميف الضاما   ص2/500ا ومعجم ملطبوعا   2/1224الظنون    
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الصـل  عقد يرفيف النااع ف  يصـ  ميف املودع ب ع دعوة ات ك هذ ال مااع ويصـ  بعد الف املدعى   ويف الفوائد الاينيحت

 امتهى. (71)لبينحتعليه رفعما للنااع بإ امحت ا
امكر والف   ادعى عليه ماالم ف  وتو خمالف ملا  دمنا  عن الســـــــــــرانيحت فليت مل عند الفتوة،   رأي  يف القنيحت   ل 

ادعا  املدعي عند  اض  ور فامكر فصــود يصــ ، صــ  الصــل  بعد احللف يصــ  ويف اإلســرار ان ال يصــ  وتكذا يف 
ونه عدم الصـــــححت أن اليم  بدل عن املدعي  ،امه يصـــــ  عن أيب انيفحت و يل يصـــــ  وروي عن حممد (72)مكتحت الباازي

 .(73)فإذا الفه فقد استوىف البدل ف  يص  امتهى
والظاتر أن صـااب الفوائد اعتمد روايحت حممد عن أيب انيفحت، ويف الفوائد لو برتن املدعي بعد  على اصـل الدعوة   

 هذا صاد على بعضه   وند البينحت فإوا تقبل.يقبل هال يف صل  الوصي عن مال اليتيم عن همكار 
 .ولو بل  الص  ف  امها يقبل ولو طلب  ينه ال حيلف الااميحت

هذا ادعى دينما فا ر به وادعى اإليفاه أو اإلبراه فامكر فصـــاحله   برتن عليه تقبل؛ ألن الصـــل  تنا ليس الفتداه اليم   
 من الفصل العاشر. (74)بذا يف العماديحت

 .(75)الصل  باطٌل، بما يف العماديحت/ 165/ق رتن املدعي على صل   بله بطل الااين اذ الصل  بعد ولو ب
دعوة فاسدة فاسد بما يف القنيحت، ولكن يف اتدايحت يف مسائل شىت من القضاه ان الصل   (76)الصل  على همكار بعد

ضــــحت الدعوة هال لرتك شــــرط املدعي  فليحفص وحيمل على فســــادتا لســــبب منا  (77)عن همكار نائا بعد دعوة جمهول
 .واهلل سبحامه وتعإىل اعلم (78)بما ذبر  يف القنيحت وتو توفيع وانب فيقال هال يف بذا

 
                                                           

 )71( ينظر  رد اَتار على الدر املقتار  638/5ا و الدر املقتار شرح تنوير األبصار وناميف البحار  ص542. 
)72( الباازيحت يف الفتاوة  لإلمام حممد بن حممد بن شهاب املعروو بابن البااز احلنفيا ) 827ه(. ينظر بىلف الظنون  242/1ا وتديحت العارف   

2/185.  
 )73( ينظر  رد اَتار على الدر املقتار  638/5.

 )74( الفصول العماديحت  لإلمام حممد بن علي بن ايب بكر امللقب عماد الدين ابن صااب اتدايحت. ينظر  امساه الكتب  226/1ا واجلواتر املضيحت  99/2.
 )75( ينظر  اَيط الربتاين  62/7.

 )76( )الصل  باطٌل، بما يف العماديحت الصل  على همكار بعد( سقط من   ك.
 )77( ينظر  اتدايحت يف شرح  بدايحت املبتدئ  109/3. 

 )78( ينظر  جمميف الضماما   384/1.
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 ل   ويف شــرح الو ايحت لصــدر الىلــريعحت ومن املســائل املهمحت امه تل يىلــرتط لصــححت الصــل  صــححت الدعوة أم ال فبعض 

 ادعى اقما جمهوالم يف دار فصــود على شــيه يصــ  الصــل  على الناس يقولون يىلــرتط لكن تذا  ع صــحي ؛ ألمه هذا
 ما مر به يف احلقوق واالستحقاق وال شك ان دعوة احلع اجملهول دعوة  ع صحيححت.

 .(80)مسائل تقيد ما  لنا امتهى (79)ويف الذوعة
ع بما ال فيهذا علم  تذا علم  أن الصـــــحي  عدم اشـــــرتاط صـــــححت الدعوة لصـــــححت الصـــــل  عليه ف  حيتاج هىل التو 

 خيفى واهلل اعلم.
  رارما.هطلب الصل  واإلبراه على الدعوة ال يكون ه رارما وطلب الصل  واإلبراه عن املال يكون 

 .الصل  عن همكار شيه هسا يرفيف النااع يف الدميا ال يف العقىب هال هذا  ال صاحلتك عن بذا أو أبرأتك عن البا ي
هال هذا صــــــــــاحله على  لته أو  لحت الدار  ىنارة ولو بان على ودمحت العبد املدعالصــــــــــل  هذا بان عن مال مبنفعحت بان ه

 (82).(81)فامه  ع نائا بامرة النقيل بما يف اخل صحت
ا على ما  الصــل  نائا عن دعوة املنافيف ال دعوة اإلنارة بما يف املســتصــفى بما يف الفوائد،  ل  وتذا يىلــكل أيضــم

 فتنبه له واهلل اعلم. (83)مقلنا  من ب م موالما صااب البحر
هذا صــــــوحل  عن مثنها وصــــــدا ها والورقحت يقرون بنكااها فإن بان يف الرتبحت دين على الناس فصــــــوحل   (84)ويف اخلاميحت

/ يكون مصيبها من الدين للورقحت أو صوحل  عن الرتبحت و  يقل شيئما بان الصل  باط ؛ 226على الكل على ان /ك 
 .(85)لدين للورقحتألوا تصع ذلكحت مصيبها من ا

 

                                                           

 )79( ذوعة الفتاوة  لإلمام برتان الدين حممود بن امحد بن عبد العايا بن عمر بن مازة البقاري ) 616ه(. ينظر  بىلع الظنون  823/1.
 )80( ينظر  جمميف الضماما   384/1.

 )81( و صحت الفتاوة لإلمام طاتر بن امحد بن عبد اهلل الرشيد البقاري) 542ه(. ينظر  بىلف الظنون  781/1.
 )82( املبسوط  165/20.

 )83( ينظر  البحر الرائع  257/7.
ا  من املكتبحت  )84( الفتاوة اخلاميحت  لإلمام احلسن بن منصور بن ايب القاسم حممود بن عبد العايا ) 592ه(. ينظر  اجلواتر املضيحت  383/2ا َو

.1/390ه  1422ا 9بحث واملصادرا للىليخ حممد بن عجاج بن حممد بن متيم بن صاد اخلطيبا مقسسحت الرسالحت طوال  
 )85( ينظر  رد اَتار  10/6ا واملبسوط  132/20.
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ومتليك الدين من  ع من عليه الدين بعوض باطل، وهذا فســـــــــد العقل يف اصـــــــــحت الدين فســـــــــد يف البا ي، أما عند ايب 

ألن مذتبه أن العقد هذا فســــــد يف البعض ملفســــــد مقارن يفســــــد يف الكل، وأما عند ا فألن الدين  -رمحه اهلل–انيفحت 
 ليس مبال اقيقحت.

 .امتهى (86)ليك ما ليس مبال بطل يف الكل بما لو مجيف ب  ار وعبد فباعهما صفقحت واادةوهذا شرط يف العقد مت
 ئ؛ ألن مذتبه أن العقد هذا فسد يف البعض اخل صحي  ما أفىت به شيخ اإلس م  ار (87)وان أ ول ظهر بقول  اضي 

 (88)اتدايحت.
ه ن  وعلل ذلك ب ن العقد هذا فسد يف بعضمن فساد اإلنارة يف الكل يف صورة ما هذا است نر عقار الو ف عىلر س

 فسد يف مجيعه.
أو  حتوعدم صــححت ما أفىت به بعضــهم من أن العقد هسا يفســخ يف املدة الاائدة على ق ث ســن  هن بان املســت نر ضــيع

 واهلل اعلم. ا(89)على سنحت هن بان  عتا وما بعد ظهور احلع هال الرنوع هليه
عن مثنها وصــــــدا ها على دراتم معلومحت و  يكن يف الرتبحت دين ظاتر وال مقد اىت ناز  ويف اخلاميحت  هذا صــــــوحل  املرأة

الصــــل    ظهر للمي  دين   يعلم به الورقحت أو ظهر فيها ع    يعلم به الوارث تل يكون ذلك الدين والع  داو  
اســـــــــــب  ب  مجييف الورقحت على يف الصـــــــــــل ، اوتلفوا فيه،  ال بعضـــــــــــهم  ال يكون داو  ويكون ذلك الدين أو الع 

ألوم هذا علموا بذلك بان صــــــــــلحه عن الظاتر املعلوم عند الورقحت ال عن اجملهول أو ما   يكن ظاترما يكون  ؛موارياهم
 مبنالحت املستاىن عن الصل ، و ال بعضهم  يكون داو م يف الصل ؛ ألوم صاحلوا عن الرتبحت، والرتبحت تي املعلوم عند 

 

                                                           

 )86( ينظر  املبسوط  135/2.
)87( تو  اضي وان اإلمام فقر الدينا احلسن بن منصور بن أيب القاسم حممود بن عبد العايا األو زنندي الفر اين) 592ه(ا اإلمام الكبعا تفقه على 

س األَئمحت تفقه عليه مش اإلمام أيب ه سحاق ه براتيم بن همساعيل بن أيب مصر الصفاري األمصاريا واإلمام ظهع الدين أيب احلسن علي بن عبد العايا املر يناينا
"اجلاميف الص ع" وشرح "الايادا " وشرح "أدب القاضي" للقصاو. ينظر  اجلواتر حممد بن عبد الستار الكردري، له "الفتاوي" يف أربعحت أسفار وشرح 

. 1/151؛ وتاج الرتانم  1/205املضيحت يف طبقا  احلنفيحت    

 )88( ينظر  اَيط الربتاين يف الفقه النعماين  336/6.
 )89( ينظر  رد اَتار على الدر املقتار  8/6. 
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تذا القول هن ظهر دين للمي  فســد الصــل  وجيعل ب ن الدين بان ظاترما و   الصــل  وعلى  ول حممد الورقحت، فعلى 

 .(90)من يقول ال يدول ذلك يف الصل  يكون الدين والع  ب  الورقحت وال يبطل الصل  امتهى
لى ول األظهر عوان يف ديبانحت فتاوا  من تقدمي الق  ل   والظاتر أن الران  األول ملا علم من اصــــــــــــــط ح  اضــــــــــــــي

 ع ، ايث  ال  وفيما بار  فيه األ وال من املت ورين ا تصــــــر  على  ول أو  ول  و دم  ما تو األظهر وافتتح  
 واهلل اعلم. (91)مبا تو األشهر

 ال تاج اإلســــــــــــــ م وخبط صــــــــــــــدر   ويدل على بون األول تو الران  ما  دمنا  يف بتاب اإل رار عن الباازيحت من  وله
دته صــــــــاد ااد الورقحت وابرأ عاما   ظهر يف الرتبحت شــــــــيه   يكن و   الصــــــــل  ال روايحت جلواز الدعوة، اإلســــــــ م ون

 واهلل اعلم.ا (92)ولقائل أن يقول  جيوز دعوة اصحت منه وتو األص ، ولقائل أن يقول  ال
الدعوة؛ ألن  الوايل تص  /166/ق  اهتم بسر حت وابس فصاد   زعم أن الصل  بان ووفا على مفسه هن يف ابس

 امتهى. ،ال الب امه ابس ظلما وان يف ابس القاضي ال تص  ويص  الصل ؛ ألن ال الب امه حيبس حبع باازيحت
الدعوة لقيام البينحت، لكن صـــــــرح موالما صـــــــااب الفتاوة الاينيحت  حتصـــــــح (93)يديف/ ظاتر تذا الك م 227أ ول /ك 

ي اابم فصـــــاد عنها على مال معلوم فدفعه بعد مضـــــ قول  وله ايث ســـــئل عن رنل اهتم بســـــر حت وابس عنديفيها 
 مدة،   بعد مضيها طولب باملال فادعى امه ما صاد هال ووفا على مفسه تل يقبل  وله يف ذلك أو ال.

 واهلل اعلم. (94)أناب هن ابسه الوايل ومن مبعنا  يقبل  وله وان ابسه القاضي ال
 قصاص والىلفعحت واخليار ودعوة الط ق والنسب والرق والواله.الصل  ال جيوز يف مثاميحت أشياه يف احلدود وال

ا وصــــــاحله على مال ليقر به أو ادعى رنل دم عمد فامكر وصــــــاحله على مال ليقر به اد   بيامه  رنل ادعى على رنلٍ 
 أو أمكر الطلب وصاحله على مائحت ليقر به. اهأو ادعى رنل على رنل شفعحت أو ويارما فامكر الىلر 

                                                           

)90( ينظر  فتاوة  اضي وان يف مذتب االمام االعظم أيب انيفحت النعمانا لإلمام فقر الدين أيب اَاسن احلسن بن منصور املعروو بقاضيقان 

ا 7/262ا والبحر الرائع  2/560م  2009ا 1بعو ا ط -ه(ا اعتىن هبا  سا  مصطفى البدريا دار الكتب العلميحت592االوزنندي الفر اين) 
. 5/446ا والدر اَتار  2/320وجمميف االور    

 )91( ينظر  فتاوة  اضي وان يف مذتب االمام االعظم أيب انيفحت النعمان  563/2.
 )92( ينظر  لسان احلكام  264/1.

 )93( يف ك )بعيد(.
 )94( ينظر  رد اَتار  630/5.
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 دع  أن زونها طلقها ق قا فامكر الاوج فصاحلها على أن تكذب مفسها.أو امرأة ا

أو عبد ادعى أن موال  اعتقه فصــــاحله موال  على مائحت درتم يدفعها هىل العبد على أن يربأ من الدعوة ومتامه يف واامحت 
 رمحه اهلل تعإىل.- (95)الفقه أليب الليث

 ذا   يعطه يف تذا الو   فاملال عليه على االه يكون على ماله على  ور ألف صـــــاحله على ســـــتمائحت وشـــــرط له امه ه
 شرط.

وجيوز االعتياض عن األنل ب  املكاتب واملوىل اىت لو  ال ملوال  زدين يف األنل اىت ازيدك يف البدل ص ، أو  ال  
 ااطط عل من بدل الكتابحت بذا اىت اترك اقي يف األنل وأعجل لك البدل ص .

 .رين وال جيوز بييف الدرتم بالدر   ب  املوىل واملكاتبن األنل ب  احلال جيوز االعتياض ع
 الصل  عن الىلفعحت باطل وتبطل الىلفعحت.

 ويف الكفالحت بالنفس روايا  يف هبطال الكفالحت يف روايحت أيب افص تبطل وبه يفىت.
 قباته اإلبراه.ولو برتن على الصل  على مائحت وبرتن املطلوب على اإلبراه فربتان املطلوب أوىل إل

لب أبرأتك عن ين البا ي و ال الطاأبر أهليه و  أؤديها املديون ب لف برتن على أن الطالب صــــاحلل على أربعمائحت على أن
 تا واادا أو و ت  أو   يو تا فالبينحت للمطلوب يف مجييف ذلك.   دسمائحت وبرتنا ووَ 

مائحت حت من األلف اليت يل عليك على ان تعطيل اخلمســ ه اطط  عنك دســمائ ر  ال ل -رمحه اهلل تعإىل-وعن حممد 
 .(96)البا يحت أول الىلهر، و ال املديون اطط  ب ع شيه فالقول للمطلوب إل رار الطالب باحلط، بذا يف الباازيحت
 .(97)وبل رن م بالصل  عنه وصاد   يلام الوبيل ما صاد عليه هال أن يضمنه واملال الزم للموبل بذا يف احلاوي

يه أو ادعى عي بان اشـــرتا  من أبئدعى على  ور شـــيئما باإلرث من أبيه فصـــود على مال،   ادعى املدعى عليه أن باا
 الدين وصود   ادعى املديون املصاد اإليفاه واإلبراه  بل الصل  ال يسميف.

 / و يل ال.228 ل يقبل /كويف األصل ادعى املديون االتصال فامكر  املداين والف وصود   برتن على اإليفاه،  ي
 

                                                           

 )95( واامحت الفقه  لإلمام ايب الليث مصر بن حممد بن الفقيحت السمر ندي احلنفي) 383ه(. ينظر  بىلف الظنون  703/1.
 )96( ينظر  بدائيف الصنائيف يف ترتيب الىلرائيف  44/6. 

 )97( ينظر  اتدايحت  194/3ا وبدايحت املبتدئ  176/1.
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استعار منه دابحت وتلك  فامكر املالك اإلعارة وصود على شيه   برتن املستعع على االستعارة وت بها تقبل ويبطل 

 .(98)الصل 
ادعى قوبا وصـــاد   برتن املدعى عليه على ه رار املدعي امه ال اع له فيه ان على ه رار   بل الصـــل ،  (99)ويف املنتقى

صل  صحي  وان بعد الصل  يبطل الصل ، وان علم احلابم ه رار  بعدم اقه ولو  بل الصل  يبطل الصل  وعلمه فال
باإل رار الســـــــــابع بإ رار  بعد الصـــــــــل  تذا هذا اقد اإل رار بامللك ب ن  ال ال اع يل جبهحت املعاث    ال امه معاث يل 

 عن أيب.
بعد اإل رار بعدم احلع بطريع اإلرث ب ن  ال اقي بالىلــــــراه أو باتبحت ال يبطل ف ما  ع  هذا ادعى ملكما ال جلهحت اإلرث 

 الصل  وتكذيب املىلهود له  بل احلكم  نيف احلكم وبعد  يبطله.
 ان تفسيقه هياتم بعد احلكم ال يبطله. (100)وعن اإلمام النسفي

رقه ذلك من الورقحت برتن على هيفاه مو  ادعى دينا على وارث فربتن   ان  ع  من الورقحت صـــــــــــاد معه ان  ع املصـــــــــــاد
الدين وبرتن عليه يســـميف وال يعطي له بدل الصـــل  وان برتن املصـــاد ال يســـميف ويلامه تســـليم بدل الصـــل  الكل من 

 الباازيحت.
من األصــــل، لو  ال املودع بعد الصــــل   د بن   ل  عند الصــــل  اين  (101)ذبر يف باب الصــــل  عن الوديعحت والعاريحت

وامكر الطالب تذ  املقالحت عند الصـــل  ال يلتف  هىل تذا القول عند حممد وعند أيب يوســـف يســـميف ذلك  رددهتا اليك
 من الصل  فإن   يكن له بينحت له أن حيلف الطالب وه دامه على  ئأ ام البينحت فإذا أ امها فقد بر  /167/ق  هذا
 

                                                           

 )98( ينظر   ر  ع  األويار لتكملحت رد اَتار  375/8.
 )99( املنتقى  لإلمام احلابم الىلهيدا ابو الفضل حممد بن حممد بن امحد بن عبد اهلل املروزي. ينظر  بىلف الظنو ن  1851/2.

)100( النسفي  تو القاضي أبو علي النسفيا احلس  بن اخلضر بن حممد بن يوسف الفقيه احلنفي القىليديرني) 424ه(ا  ال السمعاين  بان ه مام 

تاريخ  ظر ب وت مذة. ينعصر ا تفقه بب دادا وماظر املرتضى يف توريث األمبياها مسيف من أيب الفضل عبيداهلل الاتري، وحممد بن حممد بن صابرا وله َأصحا
؛ والوايف بالوفيا ا 9/397م  2003ا 1اإلس م َوَوفيا  املىلاتع َواألع ما الذت ا ققيع  الدبتور بىلار عّواد معرووا دار ال رب اإلس ميا ط

م  2000-ه1420بعو ا -لرتاثه(ا ققيع  أمحد األرماؤوط وتربي مصطفىا دار هاياه ا764ص ح الدين الصفديا وليل بن أيبك بن عبد اهلل ) 
12/223.  

)101( العاريحت  بتىلديد الياه تي متليك منفعه ب  بدل. ينظر  التعريفا   ص146ا واصط اما  تي متليك منفعحت ب  بدل وال تكون هال فيما ينتفيف به ميف 

.1/479بقاه عينه، وهعارة املكي  . ينظر  جمميف االور    
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عن همكار صحي  فهو يقول الصل  صحي  ظاترما  الصل  ال يكون ه رارا منه أن األمر بما يقول الطالب؛ ألن الصل 
 ولكن ميف تذا يل أن أب  أن ما أوذته ب ع اع فاما اسرتد  منك.

 ال وعلى  ياس تذا جيب أن يكون احلكم يف الصل  على اإلمكار تكذا أيضا هذا ب  معىن يونب فساد الصل  بعد 
بذا يف الفصـــــول   -رمحه اهلل تعإىل- (102)ســـــرتوشـــــلما صـــــاد ينب ي أن يقبل اجته على ذلك تكذا مقله من وط اال

 .العماديحت
 ل   يىلكل على تذا ما صرح به موالما صااب البحر والباازيحت من امه لو أ ام بينحت بعد الصل  عن همكار أن املدعي 

 .(103) ال  بله ليس يل  بل ف ن اع فالصل  ماض ولو  ال بعد  ما بان يل  بله اع بطل واهلل اعلم
ىلكل عليه بما يف العماديحت تكذا يف الفوائد الاينيحت وي  ر فصاحله   ظهر بعد  أن ال شيه عليه بطل الصل مك ادعى ف

ا لكن يوافقه ما يف اخل صـــحت لو اســـتعار من  ور دابحت فهلك  فامكر رب الدابحت اإلعارة  (104)ما يف البحر والباازيحت أيضـــم
بعد ذلك  بعد ذلك على العاريحت و ال هوا تلك   بل  بينتهفصــــــاحله املســــــتعع على مال ناز فلو أ ام املســــــتعع بينحت 

، و كن محل ما يف الفوائد الاينيحت على ظهور براهة املصــــــــــاد من  ع طريع ه امحت (105)على العاريحت بطل الصــــــــــل  امتهى
الباازيحت  نالبينحت بل من طريع ه امحت بينته من ااد الورقحت  ع املصــــــاد أو علم القاضــــــي بذلك  بل الصــــــل  بما  دمنا  ع

 فياول اإلشكال واهلل سبحامه وتعإىل اعلم.
 (106)بتاب املضاربحت

 فلو شرط بل الرب  ألاد ا ال يكون مضاربحت. (107)/ مبال من نامب وعمل من نامب229بحت يف الرب  /ك ر تي ش
 

                                                           

 )102( االسرتوش   تو حممد بن عمرو أبو نعفر االسرتوشل ااد  ضاة خبارة و مسر ند ) 404ه(. ينظر  اجلواتر املضيحت  105/2.
 )103( ينظر   ر  ع  األويار لتكملحت رد اَتار  374/8.

 )104( و صحت الفتاوة  ل مم ظاتر بن امحد بن عبد اهلل الرشيد البقاري) 542ه(. ينظر  بىلف الظنون  781/1.
 )105( ينظر   ر  ع  األويار لتكملحت رد اَتار  374/8.

)106( املضاربحت يف الل حت  مفاعلحت من ضرب يف االرضا هذا سار فيهاا وتي أن تعطي امسامما من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الرب  بينكما أو يكون له 

ه  1414ا 3بعو ا ط -ه(ا دار صادر711سهم معلوم من الرب . ينظر  لسان العربا حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين ابن بنظور ) 
1/544.  

 )107( ينظر  التعريفا   ص218.
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ه على ال واعمل بوربنها اللفص الدال عليها بقوله دفع  هليك تذا املال مضاربحت أو مفاوضحت أو معاملحت أو وذ تذا امل

أن لك من الرب  مصــــفه أو قلاه أو  ال ابتيف به متاعا فما بان من فضــــل فلك بذا أو وذ تذا بالنصــــف، خب و وذ 
ليس له البييف بل هنارة فاســدة له انر ماله هن اشــرتة و  بحتٍ بالنصــف و  ياد ليه فليس مبضــار  يماتذ  األلف واشــرت هبا ترو 

 (108)هال ب مر .

س املال من األمثان وتو معلوم ويكفي اإلع م باإلشـــــــــــارة، فإن اوتلفا يف مقدار رأس املال عند وشـــــــــــرطها أن يكون رأ
 ســـــمحت الرب  فالقول للمضـــــارب ميف  ينه والبينحت لرب املال وأما املضـــــاربحت بدين فإن بان على املضـــــارب ف  يصـــــ  وما 

وان   ن   اعمل به مضـــــــــــــــاربحت فهو نائااشــــــــــــــرتا  له والدين يف ذمته وان بان على  ع  بان  ال ا بض مايل على ف
 (109)مكروتا؛ ألمه شرط لنفسه منفعحت  بل العقد بذا يف املبسوط.

ولو  ال ا بض ديل على ف ن   اعمل به مضــــــاربحت فعمل  بل أن يقبض بله ضــــــمن، ولو  ال فاعمل به ال يضــــــمن، 
وبذا بالواو؛ ألن   للرتتيب ف  يكون م ذوما بالعمل هال بعد  بض الكل، خب و الفاه والواو فامه يكفي  بض البعض  

 .(110)بذا يف بعض شروح الكنا
 وينب ي أن يكون الفاه مبنالحت  ؛ ألن   للرتتيب ميف الرتاوي والفاه للرتتيب والتعقيب فيملك العمل مرتبا على   ل 

يوند، خب و الواو فإوا ملطلع اجلميف من  ع تعرض ملقارمحت وال ترتيب، وعليه عامحت أتل الل حت وأئمحت   بض الدين و 
 أتل الفتوة واهلل اعلم.

فاشــــرتا    باعه وعمل فيه ناز، ولو  ال رب املال لل اصــــب أو املســــتودع أو  حتا بض ديل لتعمل به مضــــارب  ولو  ال
 (111)صف ناز.املبضيف اعمل مبا يف يدك مضاربحت بالن

 
 

                                                           

 )108( ينظر  بدائيف الصنائيف  86/6ا ودرر احلكام شرح  رر االاكام  310/2.
)109( ينظر  املبسوطا السروسي  157/11ا وقفحت الفقهاها حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر ع ه الدين السمر ندي)  حنو 540ه(ا دار الكتب 

.2/311ا ودرر احلكام شرح  رر األاكام  3/20م  1994-ه1414ا 2بعو ا ط -العلميحت  

 )110(  ينظر  البحر الرائع شرح بنا الد ائع  263/7ا وجمميف االور  322/2.
 )111( ينظر  البحر الرائع شرح بنا الد ائع  264/7ا ورد اَتار على الدر املقتار  648/5.
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 .(112)الاالث  أن يكون رأس املال مسلما هىل املضارب خب و الىلربحت

 الرابيف  أن يكون الرب  بينهما شائعما بالنصف والالث ال سهمما معينما بقطيف الىلربحت بمائحت درتم أو ميف النصف عىلرة.
ســـــــــــدة وما ال ف  مال أن اخلامس  أن يكون مصـــــــــــيب بل منهما معلومما، وبل شـــــــــــرط يقدي هىل نهالحت الرب  فهي فا

 يىلرتط أن يكون الوضيعحت على املضارب أو عليهما فهي صحيححت وتو باطل.
أن يكون املىلــــروط للمضــــارب مىلــــروطا من الرب  اىت لو شــــرط له شــــيئما من رأس املال أو منه ومن الرب    والســــادس
 (113).فسد 

رب  بله الرب  وأنع عند الفساد فله انر ماله والامه أم  بعد دفيف املال هليه ووبيل عند العمل وشريك عند   واكمها
لرب املال هال يف الوصــي هذا اوذ مال الصــ ع مضــاربحت فاســدة وشــرط لنفســه عىلــرة دراتم فامه ال انر له هذا عمل بما 

و اصب عند اخل و، ومستقرض عند  ههذا فسد  بات ك ب ع صنع/ 168/ق ار وال ضمان عليه  يف أاكام الص
مه يف البحر ومتا ،الرب ، ومســـــــتبضـــــــيف عند اشـــــــرتاطه لرب املال ف  رب  وال انر وال ضـــــــمان عليه بات كاشـــــــرتاط بل 

 .(114)الرائع
/ ملدعي الصــححت هال هذا  ال 230هذا ادعى املضــارب فســادتا فالقول لرب املال أو عكســه فللمضــارب والقول /ك    

 فالقول للمضـــارب بما يف الذوعة من البيوع بذا يف رب املال شـــرط  لك الالث وزيادة عىلـــرة و ال املضـــارب الالث
 .(115)الفوائد الاينيحت

 ول  تذا ال خيرج عن القاعدة؛ ألن رب املال فإن  ال شرط  لك الالث وزيادة عىلرة فهو مدعي الفساد واملضارب أ
 واهلل اعلم. (116)يدعي الصححت فالقول له ف  ونه الستانائها

 

                                                           

)112( الىلربحت ل حت  تي اوت و النصيب  فصاعدا حبيث ال يتميا. وشرعما  وتي عبارة عن اوت ط مصيب  فصاعدا حبيث ال يعرو أاد النصيب  من 

.6/152ا والعنايحت شرح اتدايحت  126ينظر  التعريفا   ص اآلور.  
 ( ينظر  البحر الرائع شرح بنا الد ائع  264/7.(113

 )114( املصدر مفسه  264/7.
( الفوائد الاينيحت امللتقط من فرائد احلسينيحتا البن  يم املصرة - زين الدين بن ابراتيم بن حممد ابن حممد بن اىب بكر الىلهع بابن  يم املصرة الفقيه (115

.1/378  ه(. ينظر  تديحت العارف 970-926) احلنفي  
 )116( ينظر  رد اَتار على الدر املقتار  648/5ا و ر  ع  األويار لتكملحت رد اَتار  431/8.
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والرب  بله للم مور ويىلـــرتي بالعىلـــرة بذا من مسر ند ويبيعها  (117)ا ويبيعه يف مسر ندر  أعطي عىلـــرة دمامع ليىلـــرتي هبا ب  

ففعــل ورب ،  ــال الرب  لرب املــال؛ ألن تــذ  مضــــــــــــــــاربــحت فــاســــــــــــــــدة وللمــ مور أنر املاــل بــذا يف الفوائــد  (118)ةببقــار 
 .(119)التانيحت

ف  تبطل  ححت عقد املضــاربحت متو فحت على القبضوفيها أن الىلــروط الفاســدة ال تققر يف املضــاربحت بما يف الوبالحت؛ ألن صــ
 بالىلرط الفاسد باتبحت.

وذبر حممد هذا  ال رب املال للمضـــــارب لك قلث الرب  وعىلـــــرة دراتم يف بل شـــــهر ما عمل  يف املضـــــاربحت صـــــح  
 .(121)ال امتهى (120)املضاربحت ويف املاارعحت

املال  رح به يف اخلاميحت من   وله ولو اوتلفا ربوتذا خيالف ما  دمنا  عن البحر لكن يقيد ما يف البحر ما صــــــــــــ   ل 
واملضـــــــــارب فقال رب املال شـــــــــرط   لك قلث الرب  وزيادة عىلـــــــــرة دراتم فقال املضـــــــــارب بل قلث الرب  بان القول 

عن  ليس يف دعوا  هال فســــاد العقد، ولو أ ام رب املال البينحت  بل  بينته، ألمه أ ام البينحت تللمضــــارب؛ ألن رب املال م
 فساد العقد. على

ولو  ال رب املال شـــرط  لك قلث الرب  هال عىلـــرة فقال املضـــارب ال بل شـــرط  يل قلث الرب  بان القول  ول رب 
املال وان بان فيه فســـاد العقد؛ ألمه ينكر زيادة يدعيها املضـــارب والبنيحت بينحت املضـــارب؛ ألوا  ام  على هقبا  الايادة 

 . (122)امتهى

                                                           

)117( مسر ند  وتي من انل البلدان واعظمها واشدتا ا ناعا وابارتا رناال واشدتا بط  وصربتا حمارباا افتتحها  تيبحت بن مسلم الباتلي يف ايام الولييد بن 

 من ب د الرتك الفرا . ينظر  معجم البلدان  عبد امللك وصاد دتا ينها وملوبها وبان عليها سد عظيم فاودم فبنا  الرشيد امع املقمن  وتا ور عظيم يا 
3/347    .  

)118( خبارة  مدينحت عظيمحت مىلهورة  مبا وراه النهر  د حت طيبحت يعرب اليها من اتل الىلط وبينها وب  نيحون يومان بناؤتا وىلب مىلبك وحييط هبا سو ر 

.1/347معجم البلدان  عظيم فتحها  تيبحت بن مسلم الباتلي يف ايام الوليد بن عبد امللك. ينظر    
)119( ينظر  االصل لإلمام ابو عبد اهلل حممد بن احلسن الىليباين) 189ه(ا ققيع َودرَاَسحت  الدبتور حمم د بوينوبالنا دار ابن اام- بعو ا ط1ا 

.  4/143ه  1433  
)120( املاارعحت ل حت  وتي عقد على الارع ببعض اخلارج يعل معا دة دفيف االرض هىل من يارعها على هن ال لحت بينهما على من شرطا. وشرعما  عبارة عن عقد 

. 3/263ا وقفحت الفقهاه  149الاراعحت ببعض اخلارج وتو هنارة األرض أو العامل ببعض اخلارج. ينظر  طلبحت الطلبحت  ص  
 )121( ينظر  بدائيف الصنائيف  86/6. 
 )122( ينظر  بدائيف الصنائيف  110/6.
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اربحت تفســـد باشـــرتاط زيادة عىلـــرة على الالث وتذا الفرع األوع تو الذي يســـتاىن من  وتم  ل   فقد صـــرح بان املضـــ

 .القول ملدعي الصححت ال الفرع الذي  بله؛ ألمه موافع للقاعدة بما ال خيفى واهلل اعلم
ب املال ر ولو  ال رب املال دفع  اليك بضــاعحت و ال املضــارب ال بل مضــاربحت بالنصــف أو مبائحت درتم بان القول  ول 

 ألن الرب  يستحع عليه من نهته.
وبذا لو  ال املضـــــارب أ رضـــــتل و ال رب املال مضـــــاربحت أو بضـــــاعحت بان القول لرب املال؛ ألن املضـــــارب يدعى عليه 

 (123)متليك املال والبينحت للمضارب جيعل ب مه اعطا  مضاربحت   ا رضه.

بحت بان القول للمضـــارب الن رب املال يدعي عليه الضـــمان ولو  ال رب املال أ رضـــتك و ال املدفوع هليه ال بل مضـــار 
 (124).بعدما اتفقا امه اوذ املال بإذمه والبينحت لرب املال ومتامه يف اخلاميحت

 .اوله أن يست نر أرضما بيضاه ويىلرتي ببعض املال طعامما فيارعها، وبذلك هذا تقبلها لي رس فيها خن  أو شجرم 
ان  ال له تا من املال   جيا على رب املال و معاملحت على أن ينفع يف تلقيحها وت بع  ولو اوذ املضـــارب خن م أو شـــجرما
 (127).(126)مق م عن الظهعيحت (125)اعمل برأيك بذا يف شرح الوتبام ي حت  

/ لرب املال فتصــــــرو فيه ورب  فهو بينهما على 231ذبر يف ايل مشس األئمحت املضــــــارب هذا دفيف مال املضــــــاربحت /ك 
، وذبر بما هذا بان وياطما خييطه له   واطه صـــــــااب الاوب   يكن له أنرة اخلياط،  ل   ال  الىلـــــــرط، خب و 

 يف اجلاميف امه ليس له أن يدفعه هليه مضاربحت فإن   يكن له ذلك الرب  بينهما.
 
 
 

                                                           

 )123( ينظر  املصدر مفسه  109/6.
 )124( ينظر  املصدر مفسه  86/6.

)125( شرح الوتباميحت  خلضر بن حممد بن وضر)1345ه(ا  اض، من أتل ب داد.اشت ل بالتدريس، وتوىل القضاه يف ابار ألويحت العراق،   بان من اعضاه 

. 4/102جملس التمييا بب داد هىل ان تويف. ينظر  معجم املقلف     
)126( الفتاوة الظهعيحت  لإلمام ظهع الدين بن ايب بكرا حممد بن امحد القاضيا اَتسب ببقارة البقاري احلنفي) 619ه(. ينظر بىلف الظنون  

2/1226.  
 )127( ينظر  بدائيف الصنائيف  65/6.
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اد ا أ استقرضا عىلرين دينارام ليتجرا هبا يف بلدة أورة وضمن بل وااد اآلور فقال  سئل القاضي ن ل الدين

تل يكون بينهما،  ا وباعه يف تلك البلدة ورب لصاابه اعطل دسحت منها اعطيكها يف تلك البلدة ف عطي فاشرتة  ماشم 
 (128)ف ناب  ال، بذا يف الفوائد التانيحت.

لو  ال رب املال لل اصب أو املودع أو املبضيف اعمل مبا يف يدك مضاربحت بالنصف ناز عند أيب يوسف واحلسن و فما 
 .(129)لافر يف ال صب بما يف اجملتىب

نهالحت يف الرب  يفســـد  الوت ل مقصـــود  و ع ذلك من الىلـــروط الفاســـدة ال يفســـدتا ويبطل  وفيه بل شـــرط يونب
 .(130)الىلرط امتهى

به هال هذا صــــــار يصــــــ  وي رب املال مضــــــار ا املضــــــاربحت يقبل التقييد بالو   وتبطل مبضــــــيه تصــــــرو أوال بما يف اتدايحت
 (131)هذا  ال له اعمل برأيك    ال له ال تعمل برأيك يص  تذا هذا بان بعد العمل.عروضما، 

 .(132)أطلقها   وا  عن السفر عمل ويه هال هذا بان بعد الىلراه بذا يف الفوائد الاينيحت
 .(133) شرط العمل على رب املال مفسد للعقد؛ ألمه  نيف ولوص يد املضارب بما يف اجملتىب

ربحت وال يضمن املضارب الىل  امع ليىلرتي هبا األرز اخلام ويد ها ويبيعها والرب  بينهما مصف  صحدفيف هليه عىلرة دم
 (134)شيئما من النقصان وان شرط عليه ااد املضارب  متلك البييف دون صاابه خب و الوبيل .

 
 
 

                                                           
 ( ينظر  البحر الرائع شرح بنا الد ائع  265/7.(128

 )129( ينظر  املصدر مفسه  264/7.

 )130( ينظر  املصدر مفسه  264/7.
 )131( ينظر  النتف يف الفتاوة  543/1.

 )132( ينظر   ر  ع  األويار لتكملحت رد اَتار  422/8. 
 )133( ينظر  العنايحت شرح اتدايحت  51/8.

( ينظر  شرح خمتصر الطحاويا أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي ) 370ه(ا ققيع  د. عصم  اهلل عناي  اهلل حممد و ورونا أعد (134

.3/258م  2010-ه1431ا 1ودار السراجا ط -وصححه   أ. د. سائد بكداشا دار البىلائر اإلس ميحت  الكتاب للطباعحت ورانعه  
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ل الوضـــــــيعحت و ال رب املال باملضـــــــارب  ىدفيف النوائب يف ســـــــوق املتاع فهو من رأس املال، لو ادعياملضـــــــارب هذا بان 

رحب  فصـــود بينهما برأس املال   يصـــ  اعطا  دمامع له ان ي وذ  من املال بقيمتها ويعترب  يمتها يوم القســـمحت ال يوم 
 (135)الدفيف الكل من القنيحت.

 يفشـــرط ان تعمل يف ســـوق الكوفحت فعمل هبا يف  ع الســـوق ناز اســـتحســـاما، ولو  ال ال تعمل هال يف ســـو ها فعمل 
أن تعمل بذا أو يف مكان بذا أو  ال وذ تذا املال  ىللحجر، معىن التقصـــــــــــــيص أن يقول عل (136)[ضـــــــــــــمن] ع  

تعمل به يف الكوفحت أو اعمل به يف الكوفحت أو  ال وذ  بالنصـــــــــــف بالكوفحت؛ ألن على للىلـــــــــــرط والفاه للوصـــــــــــل والباه 
 (137)لإللصاق.

ى ل فيها ويف  عتا؛ ألن الواو للعطف فيكون مىلورة، ولو  ال علولو  ال وذ تذا املال واعمل به يف الكوفحت فله العم
ىلرتي من ف ن وتبييف ص  التقييد؛ ألمه مقيد بايادة التعديحت يف املعاملحت، خب و ما هذا  ال له علي أن تىلرتي من تأن 

 .(138)أتل الكوفحت أو يف الصرو من الصيارفحت ال يتقيد لعدم الفائدة بذا يف اجملتىب
 راجعالمصادر والم

 اآلقار اخلطيحت يف املكتبحت القادريحت بب داد للدبتور عماد عبد الس م رؤوو. -1
عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصــــــــــــــلي البلداي، جمد الدين أبو الفضـــــــــــــــل احلنفي ا االوتيار لتعليل املقتار -2

 .م1937-ه1356ا القاترة –مطبعحت احلل ا عليها تعليقا   الىليخ حممود أبو د يقحتا ه(683) 
ــــــــــــــــــــــــــــ ا مســـاه الكتـــبأ -3  «ر يـــاض زَاَد »عبـــد اللطيف بن حممـــد بن مصــــــــــــــطفى املتقلص بلطفي، الىلــــــــــــــهع بـ

 .م1983 -ه1403ا 3ا طدمىلع/ سوريحت -دار الفكر ا ع  د. حممد التو ييقا قه(1078احلنفي) 
حت  الدبتور حمم د بوين اه(189االصــــل لإلمام ابو عبد اهلل حممد بن احلســــن الىلــــيباين)  -4  وبالناققيع َودرَاســــَ

 .ه1433 ا1بعو ا ط -دار ابن اام
 

                                                           
 ( ينظر  جمميف الضماما   310/1. (135
 )136( ما ب  املعقوفت  سقط من   ق.

 )137( ينظر  جمميف الضماما   ص310.
 ( ينظر  تبي  احلقائع  60/5.(138
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ه(، دار 1396االع م، لإلمـام وع الـدين بن حممود بن حممـد بن علي بن فـارس الاربلي الـدمىلــــــــــــــقي)   -5

 م.2002ا 15العلم للم ي ا ط
ويف ا ه(970زين الدين بن هبراتيم بن حممد، املعروو بابن  يم املصــري) ا البحر الرائع شــرح بنا الد ائع -6

وباحلاشيحت  ا ه(1138القادري )  بعد     تكملحت البحر الرائع َمد بن اس  بن علي الطوري احلنفي ور 
 .دار الكتاب اإلس ميا منححت اخلالع البن عابدين

ا ه(587ع ه الدين، أبو بكر بن مســـعود بن أمحد الكاســـاين احلنفي) ا بدائيف الصـــنائيف يف ترتيب الىلـــرائيف -7
 .م1986-ه1406 ا2ا طدار الكتب العلميحت

ا ه(879اجلمايل احلنفي) ا أبو الفداه زين الدين أبو العدل  اســــــــــــــم بن ُ طُلوب ا الســــــــــــــودوينا تاج الرتانم -8
 .   م1992-ه1413 ا1ا طدمىلع –دار القلما ع  حممد وع رمضان يوسفيقق

ل رب ر اققيع  الـدبتور بىلـــــــــــــــار عّواد معرووا داا الـذت ا تـاريخ اإلســــــــــــــ م َوَوفيـا  املىلـــــــــــــــاتع َواألع م -9
 .م2003ا 1اإلس ميا ط

ا ه(463بكر أمحد بن علي بن قاب  بن أمحد بن مهدي اخلطيب الب دادي)    يبأل هاتاريخ ب داد وذيول -10
 .ه1417، 1طا دراسحت وققيع  مصطفى عبد القادر عطاا بعو  –دار الكتب العلميحت 

11-   ِّ ْل   دين الايلعي لي بن حمجن البارعي، فقر العامان بن عا تبي  احلقائع شـــــــــرح بنا الد ائع وااشـــــــــيحت الىلـــــــــِّ
احلـــاشــــــــــــــيـــحت  شــــــــــــــهـــاب الـــدين أمحـــد بن حممـــد بن أمحـــد بن يومس بن همســـاعيـــل بن يومس ا ه(743احلنفي) 
ا)   .ه1313ا 1ا طبوالق، القاترة -املطبعحت الكربة األمعيحت ا ه(1021الىلِّْل  

ع  يقا قه(428حلســــــــــــــ  القدوري) أمحد بن حممد بن أمحد بن نعفر بن محدان أبو اا التجريد للقدوري -12
 ا2ط االقاترة –الس م دارا أ. د علي مجعحت حممدا حممد أمحد سراج. أ. دا مربا الدراسا  الفقهيحت واال تصاديحت

 .م2006-ه1427
دار الكتب ا ه(540حنو   )حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر ع ه الدين الســـــــــــمر نديا قفحت الفقهاه -13

 .م1994-ه1414 ا2ا طبعو  -العلميحت
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 ااجلاميف املســند الصــحي  املقتصــر من أمور رســول اهلل صــلى اهلل عليه وســلم وســننه وأيامه= صــحي  البقاري -14

دار طوق ا ع  حممد زتع بن ماصــــــــــــر الناصــــــــــــريقه(ا ق256)  حممد بن همساعيل أبو عبد اهلل البقاري اجلعفي
 .ه1422 ا1ا طالنجاة

لإلمـــام عبـــد القـــادر بن حممـــد بن مصــــــــــــــراهلل ابو حممـــد حمي الـــدين  ااجلواتر املضــــــــــــــيـــحت يف طبقـــا  احلنفيـــحت  -15
 .براتىلي  –مع حممد بتب وامه اه(775احلنفي) 

املطبعـــحت ا ه(800أبو بكر بن علي بن حممـــد احلـــدادي العبـــادي الا ب يـــد ّي اليمل احلنفي ) ا اجلوترة النعة -16
 .ه1322 ا1ا طاخلعيحت

لإلمام حممد أم  بن فضل اهلل بن حمب الدين بن حممد احلموي و صحت االقر يف أعيان القرن احلادي عىلر،  -17
 بعو . -ه(، دار صادر1111أالصل الدمىلقي) 

ل املعروو بع ه الدين  -18 الدر املقتار شــــــــــــرح تنوير األبصــــــــــــار وناميف البحارا حممد بن علي بن حممد احل صــــــــــــْ
-ه1423ا 1العلميـــحتا ط ه(ا ققيع  عبـــد املنعم وليـــل هبراتيما دار الكتـــب1088احلصــــــــــــــكفي احلنفي) 

 .  م2002
 -أو من  أو املوىل  -حممـــــــد بن فرامرز بن علي الىلــــــــــــــهع مب  ا درر احلكـــــــام شــــــــــــــرح  رر األاكـــــــام -19

 .دار هاياه الكتب العربيحتا ه(885وسرو) 
ه(ا ققيع  ســــيد بســــروي 1167ديوان اإلســــ ما مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن ال اي)  -20

 م.1990-ه1411ا 1بعو ا ط -العلميحت اسنا دار الكتب
ابن عــــابــــدين، حممــــد أم  بن عمر بن عبــــد العايا عــــابــــدين الــــدمىلــــــــــــــقي ا رد اَتــــار على الــــدر املقتــــار -21

 .م1992-ه1412ا 2ا طبعو  -دار الفكرا ه(1252احلنفي) 
 قيابن عــــابــــدين، حممــــد أم  بن عمر بن عبــــد العايا عــــابــــدين الــــدمىلــــــــــــــا رد اَتــــار على الــــدر املقتــــار -22

 .م1992-ه1412 ا2ا طبعو -دار الفكرا ه(1252احلنفي) 
دار ا ه(748مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عامان بن  َاْ از) ا للذت  اســــــــــــــع أع م النب ه -23

 .م2006-ه1427 االقاترة -احلديث
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عصــم  اهلل  ع  د.يقاقه(370احلنفي)  شــرح خمتصــر الطحاويا أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصــاص -24

يحت دار البىلــائر اإلســ ما أ. د. ســائد بكداش  أعد الكتاب للطباعحت ورانعه وصــححه و ورونا  عناي  اهلل حممد
 .م2010-ه1431 ا1ا طودار السراج -
 ققيع  ه(ا393)    أبو مصــــــــر همساعيل بن محاد اجلوتري الفارايبا الصــــــــحاح تاج الل حت وصــــــــحاح العربيحت -25

 ام1987-ه1407 ا4ا طبعو  –ر العلم للم ي  داا أمحد عبد ال فور عطار
 اه(230لإلمام ابو عبد اهلل بن ســعد بن منبيف البصــري الب دادي املعروو بابن ســعد )  االطبقا  الكربة -26

 .ه1410، 1بعو  ط -الكتب العلميحت
حت مكتبا ه(537)  م الدين النســــــــــــــفي لإلمام عمر بن حممد بن امحد بن امساعيل ابو افص اطلبحت الطلبحت -27

 .ه1311 ااملىلفى بب داد
حممد بن حممد بن حممود، أبمل الدين أبو عبد اهلل ابن الىلــــيخ مشس الدين ابن الىلــــيخ ا العنايحت شــــرح اتدايحت -28

 .دار الفكرا ه(786مجال الدين الرومي البابر ) 
 لأمحد بن حممد مكي، أبو العباس، شــــــهاب الدين احلســــــيا  ما عيون البصــــــائر يف شــــــرح األشــــــبا  والنظائر -29

 .م1985-ه1405 ا1ا طدار الكتب العلميحتا ه(1098احلموي احلنفي) 
فتاوة  اضـــــي وان يف مذتب االمام االعظم أيب انيفحت النعمانا لإلمام فقر الدين أيب اَاســـــن احلســـــن بن  -30

ه(ا اعتىن هبا  ســـــــا  مصـــــــطفى البدريا دار الكتب 592منصـــــــور املعروو بقاضـــــــيقان االوزنندي الفر اين) 
 م.2009ا 1عو ا طب -العلميحت

ع ه ا تار()مطبوع بآور رد اَ« الدر املقتار شـــــرح تنوير األبصـــــار» ر  ع  األويار لتكملحت رد اَتار علي  -31
ـــــــدين احلســــــــــــــيل  ـــــــد العايا عـــــــاب ـــــــدين( بن عمر بن عب ـــــــابن عـــــــاب ـــــــدين حممـــــــد بن )حممـــــــد أم  املعروو ب ال

 . بعو  -دار الفكر للطباعحت والنىلر والتوزييفا ه(1306الدمىلقي) 
ه(ا ققع  ضــــــــــبطه وصــــــــــححه 816بتاب التعريفا ا علي بن حممد بن علي الاين الىلــــــــــريف اجلرناين)  -32

 م.1983-ه1403ا 1بعو ا ط -مجاعحت من العلماه بإشراو الناشرا دار الكتب العلميحت
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 بتاب امل رب يف ترتيب املعرب لإلمام ماصــــــــــــــر بن عبد الســــــــــــــيد ايب املكارم ابن علي ابو الفت  برتان الدين -33

 .دار الكتاب العريبا ه(610اخلوازمي) 
مصــــطفى بن عبد اهلل باتب نل  القســــطنطيل املىلــــهور باســــم ا بىلــــف الظنون عن أســــامي الكتب والفنون -34

 .م1941 اب داد –مكتبحت املاىنا ه(1067ااني وليفحت أو احلاج وليفحت) 
ا ع  وليل املنصوريقق ه(1061 م الدين حممد بن حممد ال اي) ا الكوابب السائرة ب عيان املئحت العاشرة -35

 .م1997-ه1418ا 1ا طبعو  -دار الكتب العلميحت
ه(ا 882لســـــــــان احلكام يف معرفحت االاكاما لإلمام امجد بن حممد بن حممد ابو الوليد احلل  البايب احلل )  -36

 .ه1393القاترةا  –البايب احلل 
بعو ا  -ه(ا دار صادر711بنظور ) لسان العربا حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين ابن   -37

 ه.1414ا 3ط
ع  دائرة يقا قه(852أبو الفضــــــل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن اجر العســــــق ين)  الســــــان املياان -38

 .م1971-ه1390ا 2ط مقسسحت العلمي للمطبوعا  بعو ، ااتند –املعرو النظاميحت
حت بن حممد بن متيم بن صـــاد اخلطيبا مقســـســـ َا  من املكتبحت والبحث واملصـــادرا للىلـــيخ حممد بن عجاج -39

 .ه1422ا 9الرسالحت ط
ا بعو  –دار املعرفحت ا ه(483حممد بن أمحد بن أيب ســــــــــــــهل مشس األئمحت الســــــــــــــروســــــــــــــي) ا املبســــــــــــــوط -40

 .م1993 -ه1414
، أبو احلســـــــــــــن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفر اين املر يناينا منت بدايحت املبتدي يف فقه اإلمام أيب انيفحت -41

 .   القاترة –مكتبحت ومطبعحت حممد علي صب  ا ه(593برتان الدين) 
عبد الرمحن بن حممد بن ســـــــــليمان املدعو بىلـــــــــيقي زاد ا يعرو بداماد ا جمميف األور يف شـــــــــرح ملتقى األحبر -42

 .دار هاياه الرتاث العريبا ه(1078أفندي) 
 .ار الكتاب اإلس ميدا ه(1030أبو حممد  امن بن حممد الب دادي احلنفي) ا جمميف الضماما  -43
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أبو املعايل برتان الدين حممود بن أمحد بن عبد ا اَيط الربتاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب انيفحت  -44

 -دار الكتب العلميحتا ع  عبد الكرمي ســـــــــــــــامي اجلندييقا قه(616 العايا بن عمر بن َمازََة البقاري احلنفي)
 .لبحر الرائع شرح بنا الد ائعاا و 7/264  م2004-ه1424 ا1ا طبعو 

مراصـــــــــد االط ع على أمساه األمكنحت والبقاع، لإلمام عبد املقمن بن عبد احلع، أبن مشائل القطعي الب دادي   -45
 ه.1412ا 1بعو ، ط -(، دار اجليلھ739احلنبلي صفي الدين) 

ه(، دار 627موي ) الرومي احل معجم البلــدان، لإلمــام شــــــــــــــهــاب الــدين أبو عبــد اهلل يــا و  بن عبــد اهلل -46
 م.1995ا 2صادر بعو ، ط

 امطبعحت سربيس مبصر اه(1351يوسف بن هليان بن موسى سربيس) ا لمعجم املطبوعا  العربيحت واملعربحت -47
 .م1928-ه1346

 -ه(ا مكتبحت املاىن1408معجم املقلف ا عمر بن رضــــــا بن حممد را ب بن عبد ال ل بحالحت الدمىلــــــقي)  -48
 .بعو  -لعريببعو ، دار هاياه الرتاث ا

ْ دي، انفي) ا النتف يف الفتاوة -49 ع  اَامي يقا قه(461أبو احلســـــــــــن علي بن احلســـــــــــ  بن حممد الســـــــــــا
 م.1984-ه1404 ا2 ا طبعو  -عمان –مقسسحت الرسالحت  -دار الفر انا الدبتور ص ح الدين الناتي

حلســــــــــــــن برتــان املر ينــاين، أبو ا علي بن أيب بكر بن عبــد اجلليــل الفر ــاينا اتــدايــحت يف شــــــــــــــرح بــدايــحت املبتــدي -50
 .بعو  -دار ااياه الرتاث العريبا ع  ط ل يوسفيقا قه(593 )الدين

ـــــار املصــــــــــــــنف  -51 ـــــحت العـــــارف  أمســـــاه املقلف  و ق ـــــاين ا تـــــدي ـــــاب ـــــل بن حممـــــد أم  بن مع ســــــــــــــليم الب همســـــاعي
أعاد  طبعه ما 1951لطبيف بعنايحت وبالحت املعارو اجلليلحت يف مطبعتها البهيحت اســــــــــــــتامبو ا ه(1399الب دادي) 

 .بعو  -باألوفس   دار هاياه الرتاث العريب
ع  أمحد األرماؤوط يقا قه(764وليل بن أيبك بن عبد اهلل ) ا الوايف بالوفيا ا صـــــ ح الدين الصـــــفدي -52

 .م2000-ه1420ابعو  -دار هاياه الرتاثا وتربي مصطفى
 
 


