ملخص الرسالة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،وبعد:
عنوان الرسالة( :قرة عني الرائض يف فني احلساب والفرائض للشيخ عيل بن أيب بكر اجلامل األنصاري املتوىف سنة (1072هـ)
دراسة وحتقي ًقا) رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف الدراسات القضائية.
موضوع الرسالة :هي دراسة وحتقيق يف أحد فروع الفقه اإلسالمي وهو علم املواريث وطريقة حساهبا بطرق مبتكرة يف بعض
أبواهبا.
مباحث الرسالة وأقسامها :تشتمل عىل مقدمة وقسمني كاآليت:
القسم األول :قسم الدراسة :ويشتمل عىل مبحثني:
املبحث األول :فيه ترمجة عن مؤلف الكتاب ،وفيه متهيد وثامنية مطالب ،والتمهيد به عرص املؤلف السيايس.
واملطالب كاآليت :األول :اسمه ونسبه ومولده ،والثاين :نشأته العلمية وحياته العملية ،والثالث :شيوخه وتالميذه ،وفصلت
شيوخه إىل قسمني :مشائخه بطريق القراءة واملشافهة ومشائخه بطريق القراءة والدراية ،والرابع :آثاره العلمية ،وفيه ذكرت كتبه
ورشوحه املخطوطة واملطبوعة وأماكن حفظها وطبعها وذكرت كذلك شيئا من شعره ،واخلامس :عقيدته ومذهبه الفقهي ،والسادس:
مكانته العلمية ،والسابع :صفاته وأخالقه وثناء العلامء عليه ،والثامن :وفاته.
بينت أمهية الكتاب والتعريف بموضوعه ،واملطالب
واملبحث الثاين :به تعريف باملخطوط وبه متهيد وستة مطالب ،ويف التمهيد ُ
هي :األول :دراسة عنوان الكتاب ،والثاين :نسبة الكتاب إىل مؤلفه ،والثالث :منهج املؤلف يف الكتاب ،وذكرت منهجه من حيث
الشكل ومن حيث املضمون ،والرابع :أمهية الكتاب وقيمته العلمية ،واخلامس :موارد املؤلف يف كتابه ومصطلحاته ،وقسمته إىل قسمني
تب ًعا إىل فني الكتاب ،حيث ذكرت موارد الكتاب ً
أوًل يف فن احلساب ثم موارده يف فن الفرائض ،والسادس :نقد الكتاب ،ذكرت فيه
املزايا وبعض املآخذ.
والقسم الثاين :به عنرص أربعة :متهيدٌ ومنهج التحقيق ونامذج من النسخ املخطوطة والنص املحقق وعميل عليه.
األول :التمهيد وفيه وصف لنسخ املخطوط والفروق بينها ،والثاين :منهج التحقيق ،والثالث :نامذج من نسخ املخطوط،
والرابع :النص املحقق.
من نتائج البحث:
 -1حاجة األمة إىل حتقيق كتب الرتاث اإلسالمي ًل سيام مافيه إضافة يف بابه للمكتبة اإلسالمية احلديثة.
 -2تطوير منهج التحقيق بحيث جيمع بني األصالة والسالسة ليسهل عىل املهتمني باملخطوطات املسامهة بشكل ف َّعال.
 -3اشتامل هذا الكتاب لبعض املوضوعات قليلة الورود يف كتب الفرائض املنترشة.
 -4كذلك اشتامل هذا الكتاب بعض الطرق احلسابية غري املعهودة يف باهبا.
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