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 دمةـــــقامل
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا،  

من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله اهلل وحده ال رشيك له،  

 وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. 

 أما بعد:  

ميداٍن يف احلياة يتعني أن  ما يكون من أرشَف من جماٍل، وما يكون من أعظَم  من  فإن

ه إليه اجلهوُد والطاقاُت وتبذل فيه مجيُع األوقات واإلمكانيات هو جمال العلم   الرشعي  ُتوجَّ

 واملعرفة من تصنيٍف وحتقيٍق.

وقد أبىل أسالُفنا يف ذلك البالَء احلسن، ويعلُم اهللُ كم من كتٍب صنفوها! وخمطوطاٍت  

مطوية يف اخلزانات العامة واخلاصة تقتاُت منها األرضة وتعلوها األتربة   دبجوها! ال زالت 

 ومتحو آثارها الرطوبة. 

خاُل أن أرباَب هذه الكتب كانوا يعتقدون أنَّ هذه هي العاقبة لعصارة جمهوداهتم  إ وما 

 .ونتيجة أفكارهم وخالصة حياهتم

من املسلمني وغريهم    والباحثني إال أنه قيض اهلل لتلك املخطوطات اهليئات واجلامعات  

 التحقيق أي حتقيق   علم  باليوم  ليربزوا جمهودات العلامء األوائل فيام يعرُف  -املسترشقني -

ابٍل  قَ الشكل ومُ  ما سطروه يف قراطيسهم إىل النور يف شكل كتاٍب مضبوط   وإخراج   ،الرتاث

رها  قرَّ   معروفةٍ   هذا بضوابطَ   إىل وضع مؤلفه، وكل    بحيث يكون أقرَب   ، النسخ املتاحة  بجميع  

 التحقيق يف موضعه.  فن   أرباُب 

هي جامعة أم القرى املوقرة بمكة    خاصة    ومن بني تلك اجلامعات التي أولت ذلك أمهية  

ومن بينها كلية الدراسات القضائية   ،الرشعية هبذا الفن ااملكرمة، حيث اهتمت كلياهُت 
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ت مشكورة  بإعداد منهٍج علميٍّ متنٍي لتحقيق الرتاث الفقهي، يرتكز عىل  حيث قامواألنظمة،  

قواعد فن التحقيق ويستوعب رشوطه وأدواته، وقررْت العمَل به يف برامج الدراسات العليا 

 القضائية. 

وملا كان حتقيُق املخطوطات  الفقهية  أحَد مساري العمل  العلمي الستكامل  متطلبات   

يف جمال الدراسات العليا بكلية الدراسات القضائية بجامعة أم   "العاملية"احلصول عىل درجة 

القرى، اخرتت أن يكوَن إنجاز هذا العمل يف جمال التحقيق ملا يتضمن االشتغاُل به من الوفاء  

ه وتسهيل  االنتفاع  به والتزود  منه.  ه ونرش  آثار   لرتاث  أمتنا النفيس واإلسهام يف حفظ كنوز 

أن وقفُت عىل خمطوٍط مؤلٍف يف علمي احلساب    - بمنه وكرمه –يرسه اهلل تعاىل  وكان مما  

للشيخ الفقيه الفريض   "قرة عني الرائض يف فني احلساب والفرائض"والفرائض عنوانه 

عيل بن أيب بكر بن عيل نور الدين األنصاري املكي الشافعي امللقب باجلامل املرصي،   العالمة

ا جليال  جدير   ا بالتحقيق والنرش، لغزارة فوائده وتنوع  مسائله وطرائقه السيام يف فرأيته سفر 

جمال  احلساب  الذي ُيَعد  من أهم علوم اآللة التي ُُيتاج إليها يف تبيني علم الفرائض وتقريبه  

ثه.   مور 
ا من مال   مقصود ه من إعطاء كل  وارٍث ما يستحُق رشع 

 
 واستيفاء

 عميل إىل قسمني رئيسني:  قسمت  وقد 

 وبه مبحثان: ،األول: قسم الدراسة ▪

: فيه ترمجة عن مؤلف الكتاب، وفيه متهيد وثامنية مطالب، والتمهيد به  املبحث األول 

 عرص املؤلف السيايس. 

 واملطالب كاآليت:  

 املطلب األول: اسمه ونسبه ومولده. 

 املطلب الثاين: نشأته العلمية وحياته العملية. 

ب الثالث: شيوخه وتالميذه، وفصلت شيوخه إىل قسمني: مشاخيه بطريق القراءة  املطل

 ومشاخيه بطريق القراءة والدراية.  ، واملشافهة
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املطلب الرابع: آثاره العلمية، وفيه ذكرت كتبه ورشوحه املخطوطة واملطبوعة وأماكن  

 حفظها وطبعها وذكرت كذلك شيئا من شعره. 

 ومذهبه الفقهي.املطلب اخلامس: عقيدته  

 املطلب السادس: مكانته العلمية. 

 املطلب السابع: صفاته وأخالقه وثناء العلامء عليه. 

 املطلب الثامن: وفاته. 

قرة عني الرائض يف فني احلساب  ": به تعريف باملخطوط املراد حتقيقه واملبحث الثاين

ب والتعريف بموضوعه،  وبه متهيد وستة مطالب، ويف التمهيد بينُت أمهية الكتا "والفرائض 

 واملطالب هي:

 املطلب األول: دراسة عنوان الكتاب. 

 املطلب الثاين: نسبة الكتاب إىل مؤلفه. 

املطلب الثالث: منهج املؤلف يف الكتاب، وذكرت منهجه من حيث الشكل ومن حيث  

 املضمون. 

 املطلب الرابع: أمهية الكتاب وقيمته العلمية. 

ا إىل فني  املطلب اخلامس: موارد  املؤلف يف كتابه ومصطلحاته، وقسمته إىل قسمني تبع 

 الكتاب، حيث ذكرت موارد الكتاب أوال  يف فن احلساب ثم موارده يف فن الفرائض. 

 املطلب السادس: نقد الكتاب، ذكرت فيه املزايا وبعض املآخذ. 

 نص املحقق.والقسم الثاين: به متهيٌد ومنهج التحقيق ونامذج من النسخ املخطوطة وال ▪

وبه وصف للمخطوط من حيث أماكن وجودها وأسامء ناسخيها   ،: التمهيدفأوًل 

وذكر عدد صفحات كل   ، وأرقام فهرستها وتاريخ نسخها ووصف للخط قدر املستطاع
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صلة    اباإلضافة إىل أي معلومات هل   ، وذكر ما يميز كل نسخة وما يعيبها  ، نسخة وعدد أسطرها

 باملخطوط فقد ذكرته. 

  ،وبيان منهجي يف التحقيق وأنه منهج النص املختار ،كرت الفروق بني النسخثم ذ 

ا عىل ما استقر عليه أئمة فن التحقيق. ُت وبين  علة ذلك باستفاضة يف موضوعه مستند 

: منهج التحقيق العلمي للمخطوط، حيث اعتمدت املنهج املعتمد من كلية  ثانًيا

 الدراسات القضائية واألنظمة. 

 ج من املخطوط. : نامذ ثالثا

 : النص املحقق، وفيه نص املؤلف وتطبيق التحقيق عليه.ورابعا

حيث    ، فيه موضوع كتابه وموارده وشكل كتابهابتدأ املؤلف رمحه اهلل مصنفه بتمهيد بنيَّ 

ا يف فني احلساب والفرائض  حرصت فيه مقاصد كلٍّ من الفنني يف  "يقول: فجعله خمترص 

 . "مقدمة وجزئني وخامتة

 أربعة   ،ويشتمل عىل مقدمة وجزئني وخامتة ، ن األول يف احلسابوالف
ٍ
ويف كل  جزء

ه ومنازله  ءوتعريف العدد وأسام ،تعريف علم احلساب وموضوعه أبواٍب، ويف املقدمة ذكرَ 

 مما يتعلق به.   ئ اوشي

 ويف اجلزء األول ذكر أعامل الصحيح يف أربعة أبواٍب:

 تعريفه والعمل فيه ويف املجموعات الكثرية.  :: يف اجلمعالباب األول

 تعريفه والعمل فيه واختبار صحة العمل. :: يف الطرحالباب الثاين

تعريفه وبعض لوازمه وبعض طرق العمل فيه واختبار   :: يف الرضب الباب الثالث 

 صحة العمل.

مة يتعني  دتعريفها وأقسامها وطريقة العمل يف كل  قسٍم، ومق  :: يف القسمةالباب الرابع

 حفظها لتستطيع عمل القسمة عىل وجهها، ثم ختمه باختبار صحة القسمة. 
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 ثم ذكر اجلزء الثاين يف أعامل الكسور وفيه أربعة أبواٍب:

: أسامء الكسور وأقسامها ومقام كل  كرٍس، وبسطه تعريفه وطريقة  الباب األول 

 استخراجه، ثم عطفه باألنظار األربعة. 

اجلمع والطرح وتعريفهام وطريقة العمل يف كلٍّ منهام واختبار صحة  : يف الباب الثاين

 العمل فيهام. 

: يف الرضب والقسمة وطريقة العمل فيهام ويف القسمة بنوعيها واختبار  الباب الثالث 

 صحة العمل فيهام.

  ،ومعرفة ما فوق الكرس ،: يف حتصيل خمرج كرٍس مضاٍف إىل بعض مقدارهالباب الرابع

 معرفة التحويل والرصف. و  ،وما حتته

ومنها إقامة أضالع العدد مقامه وهو ما   ،وذكر فيها بعض ملح فن احلساب ثم اخلامتة

يستخدمه أمام الفن العالمة ابن املجدي رمحه اهلل وطريقة العمل هبا وبعض مسائلها، وذكر  

  ،لرمحن القريشأن هذا يف الصحيح أما يف الكسور فطريقه ما أشار إليه اإلمام أبو القاسم عبد ا

ا اختصارية تزداد هبا امللكة، ثم  ووضحها والد املصنف يف كتبه ومتَّمها واستنبط منها وجوه 

 بدأ بحرص تلك الوجوه وتعدادها والتمثيل هلا. 

   ،والفن الثاين يف الفرائض ويشتمل عىل مقدمة كذلك وجزئني وخامتة 
ٍ
ويف كل  جزء

ف الفرائض  موضوعه واحلقوق املتعلقة بالرتكة وأركان  وبنيَّ  عرشة أبواٍب، ويف املقدمة عرَّ

 املرياث وأسبابه ورشوطه وموانعه. 

 

 

 ثم ذكر اجلزء األول وفيه عرشة أبواٍب: 
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وما إذا اجتمع كل الذكور أو كل اإلناث أو مجيع   ، : يف املجمع عىل إرثهمالباب األول

 الصنفني من يرث منهم. 

 : الفروض املقدرة ومن يرث هبا وضوابط كل فرض.الباب الثاين

 : العصبة وأقسامها وتعريف كل  قسم وتعدادهم.الباب الثالث 

وختمه بفائدة ومسألة   ،احلجب وأقسامه وأحكامه وجهات العصوبة الباب الرابع:

 كة. املرُشَّ 

 : اجلد مع األخوة وحاالت املرياث مع فرض وبدونه. الباب اخلامس

وأنواع أصول   ،والتمثيل هلا ، وخمارجها ،وأصول املسائل ،: التأصيل الباب السادس

املسائل من عادلة وعائلة وناقصة، والتصحيح عند االنكسار وطريقته، ثم ذكر كيفية  

 التصحيح. استخراج نصيب كل  وارٍث بعد التأصيل وقبل  

وطريقة العمل يف   ،وضوابط أنواعه  ، : املناسخة تعريفها وأنواعهاالباب السابع

حيث اقترص عىل طريق اجلمهور وأيب احلسن الطنجي الفايس وأيب حممد عبد اهلل    ، املناسخات

 ي وختم بطريقة إقامة أضالع العدد مقام العدد.د الصو

 ق األربعة يف جدوٍل. ثم ذكر طريقة امتحان العمل وتصوير العمل بالطر 

ثم   ،وأحكامه وأقسامه ،واألحق به بعد فقد العصبة ،: يف اإلرث بالوالءالباب الثامن 

 ختمه بمسألة القضاة. 

حيث ذكر تعريفهام وأحكام كلٍّ منهام وصورها    ، وذوي األرحام   ،: يف الرد الباب التاسع 

العز بن عبد السالم رمحه   ثم ختمه بمسألة ما إذا جار امللوك وحكاية احلكم عن ،يف اجلدول

 اهلل. 

 : وهو عىل ثالثة أقسام:الباب العاش 
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وطريقة عمل املرياث فيه، ثم ذكر   ،األول: احلمل: وذكر تعريفه وضوابطه وأحكامه

ا عن األستاذ أيب منصور البغدادي رمحه اهلل.   فرع 

 الثاين: املفقود: وذكر تعريفه وحكمه وطريقة عمل املرياث فيه. 

 وطريقة عمل املرياث فيه.   ،الثالث: اخلنثى: وذكر فيه تعريفه كذلك وأقسامه وأحكامه 

 عرشة أبواٍب:ثم ذكر اجلزء الثاين من فن الفرائض وبه  

أو باعه أو انتقل عنه بأي   ، : فيام إذا صالح بعض الورثة عىل مجيع سهامهالباب األول

ا وهو ما إذا  طريٍق كان، ذكر أحكامه وما يتعلق به وطريقة العمل فيه، ثم ذكر يف ختامه تنبيه 

 ول.وطريقة العمل وتصويره يف اجلد  ،كان املبيع مثال  بعض النصيب فقط كيف يكون احلكم

أو باع بعضهم مجيع نصيبه   ، : فيام لو باع مجاعة أنصباءهم من مسألة واحدةالباب الثاين

وبعضهم بعضه، أو كل  واحٍد بعض نصيبه، وكيفية العمل حينئٍذ، وذكرت الفرق بينه وبني  

 الباب الذي يسبقه.

ما قاله    وخلص فيه  ،: يف معرفة تفصيل ما حصل لكل  وارٍث من كل  مسألةٍ الباب الثالث 

 الشيخ شهاب الدين أمحد بن اهلائم رمحه اهلل تعاىل. 

ا أو عين ا، ثم   ،وطرق استخراجها ، : يف قسمة الرتكاتالباب الرابع وما إذا كانت نقد 

ج عىل أقسام الكسور وهي قسامن وكيفية قسمة الرتكات هبام، وكيفية قسمة العقار   عرَّ

ا أو كان فيها  وامتحان صحة العمل كيف يكون، ثم ذكر تنبيه   ا حول ما إذا كانت الرتكة كرس 

ا آخر فيام إذا خرج يف قرياط املسألة كرٌس كيف يكون   كرٌس كيف العمل فيه، وكذلك ذكر تنبيه 

العمل حينئٍذ، وكيفية تفصيل ما حصل لكل  وارٍث من كل  ميٍت من الرتكة، وختم هذا الباب  

ا عنه باملتفق عليها إىل االصطالحية    بمسألة حتويل كسور العقار من اسٍم لغريه كام إذا كان معربَّ 

 وهكذا. 
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وطريقة    ،: يف قسمة الرتكات عقاٍر أو غريه من غري عمل مناسخة بالكلية الباب اخلامس

ثم وضحت زوال هذه العلة يف هذه   ،العمل فيها وذكر سبب عزوف العلامء والناس عنه

 األزمان احلديثة واهلل أعلم.

مجع تركة األموات وقسمتها برمتها قسمة واحدة، وهي طريقة  : يف الباب السادس

بديعة ليست يف يشء من كتب الفرائض املتداولة، قاله العالمة أمحد بن عبد الغفار رمحه اهلل  

 تعاىل، وطريقة العمل فيها مع بعض التنبيهات حوهلا.

ددة بني  وأحواهلا املتع ، وحساهبا ، ورشائطها ، أحكامها  ،: يف الوصيةالباب السابع

 اإلجازة والرد.

ا حول   ، وطريقة حساهبا ،حكمها ،: يف الوصية بالنصيبالباب السابع  ثم ذكر تنبيه 

مسألة الوصية بمثل نصيب ابنه أو أحد بنيه وليس له ابن واحلكم حينئٍذ، ثم ختمه بفرٍع ذكر  

 فيه مسألة ما إذا لو أوىص وله ابٌن بمثل نصيب ابٍن ثاٍن لو كان. 

 معلوٍم من الرتكة أو  الباب التاسع 
ٍ
: يف الوصية بمثل نصيب بعض الورثة وتكملة جزء

ا من الرتكةاألجزاء معلو وطريقة العمل فيه، ثم ذكر الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إال   ، م 

ا من الرتكة اجزء   وطريقة العمل فيه، ثم ختمه بمسألة استغراق االستثناء للنصيب   ، معلوم 

 املوىص به حكمه ومثاله. 

 معلوٍم من الرتكة وبه األجزاُء  الباب العاش 
ٍ
: يف الوصية بنصيب أحد الورثة وبجزء

ا منها  ا ما إذا أوىص الشخُص مثَل نصيب أحد    ،معلوم  وأحسن طرق العمل فيه، ثم ذكر تنبيه 

 معلوٍم مما يبقى من املال بعد إخراج النصيب 
ٍ
وطريقة العمل حينئٍذ، ثم   ،ورثته واآلخر بجزء

 معلوٍم مما بقي بعد إخراج النصيب
ٍ
  ،ختم بمسألة ما لو أوىص بنصيب أحد ورثته وبجزء

 لها بالنصيب والسهام وهي طريقة الدينار والدرهم.وطريقة عم 

نها بعض مسائل    ،ثم ذكر بعد هناية هذا اجلزء الثاين اخلامتة وهي خامتة فن الفرائض ضمَّ

 العويص واأللغاز من النسب ومن اإلرث.
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ويف اخلتام أسأل اهلل تعاىل أن يعفو عن ا لزلل والتقصري، وأن ينفع هبذا اجلهد اإلسالم  

ا للمكتبة اإلسالمية، الفقهية  واملسلمني  خاصة أهل العلم واملعرفة، وأن يكون هذا اجلهد رافد 

 .  والفرضية خاصة 

وال أنسى يف هذه املقدمة أن أشكر كلَّ من قدم يل العون واملساعدة بإعارة كتاٍب أو  

 توضيح إشكال أو حتى الدعاء بتيسري هذا اجلهد وإمتامه. 

 وعىل آله وصحبه.  وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 

 


