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الملخص

لها  مهمة  رســالــة  تحقيق  البحث  هــذا  يعالج 

على  الغبي  تنبيه  وهي  اأإل   ، الناس  باأموال  عناية 

اأثر  من  الموضوع  لهذا  لما  الصبي  كفالة  حكم 

سالمية  كبير في صيانة اأموال الناس، و الشريعة اإلإ

جاءت لحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ 

اإماطة اإلأذى  المال، والكفيل يتحمل رفع الضرر و

عن المكفول، وعليه جعلت البحث يتكون من 

مبحثان:  وفيه  الدراسة   : اإلأول  القسم  قسمين: 

مطلبين:  مـــن  يــتــكــون  وهـــو   : اإلأول  الــمــبــحــث 

المطلب اإلأول : اسمه ومولده ونسبته ومذهبه، 

ــاتـــه، المبحث  الــثــانــي : مــؤلــفــاتــه ووفـ الــمــطــلــب 

الثاني: وهو يتكون من ثالثة مطالب، المطلب  

الثاني  المطلب  التحقيق،  فــي  منهجي  اإلول 

وصف النسخ، المطلب الثالث نماذج من نسخ 

المخطوط، القسم الثاني : النص المحقق.

الكلمات المفتاحية: 

كفالة، صبي، فقه حنفي، مخطوط، دراسة 

وتحقيق.

* * *

Abstract:

This research dealt with the realization of 

an important message that takes care of peo-

ple’s money, which is to warn the idiot about 

the rule of sponsoring a boy because this 

topic has a great impact on the maintenance 

of people’s money. the name of the book 

is : Tanbeeh Alghabey, Ala Hukm Kafalt 

Alsabey, Therefore, this research consists of 

two parts, The first section: the study and 

it contains two sections. The first topic: It 

consists of two requirements, The first re-

quirement: His name, birth, lineage, and 

sect, The second requirement: his writings 

and his death, The second topic: It consists 

of three demands, The first requirement is 

a methodological investigation, The second 

requirement is a description of the copy, The 

third requirement is samples of copies of the 

manuscript, Part Two: The Text Edited.

* * *
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﷽

المقدمة

له واصلي واسلم عليه وعلى اله وصحبه  احمد ال�

اجمعين.

اأما بعد؛ فاإن اإقبال طلبة العلم في هذا الزمن 

على تحقيق المخطوطات التي هي تراث اإلمة، 

على  ودإللــة  خير،  بشارة  فهي  العلماء  وبمباركة 

معرفة الناس لهذه الكتب العلمية والتاريخية لهذه 

المخطوطات التي تركت فترة من الزمن دون اأن 

يماط عنها غبار النسيان.

ومن هذه العلوم علم الفقه اإذ به يعرف الحالل 

ــبــاطــه بــحــيــاة الــنــاس،  مــن الـــحـــرام، إلأهــمــيــتــه وارت

وإلسيما كتب الفقه في المذهب الحنفي الذي 

انتشر في جميع بلدان المسلمين.

ومن هذه المخطوطات هذه الرسالة التي بين 

ايدينا والموسومة: )تنبيه الغبي على حكم كفالة 

الحسيني  بن محمد  اأحمد  للحموي   , الصبي( 

التي  الفقهية  المخطوطات  مــن  وهــي  الحنفي  

وإلتستغني  اليومية  الناس  بحياة  وثيقة  صلة  لها 

عنها المكتبة الفقهية ، اإذ كان مصنفها الحموي 

له  متضلعا في علم الفقه والعلوم اإلخرى  رحمه ال�

، ومما دفعني لتحقيق هذه الرسالة شغفي لعلم 

الفقه واأهله راجيا الحصول على هذا الفضل وهذا 

الذي دعاني لتحقيق هذا المخطوط.

النحو  عــلــى  التحقيق  فــي  عــمــلــي  ويــتــلــخــص 

اإلآتي:

القسم األول : القسم الدراسي ، ويتضمن 

مبحثين

المبحث األول : حياة السيد الحموي اأحمد 

بن محمد وفيه مطلبان :

ــــده ونــســبــتــه ــول ومــ اســـمـــه   الــمــطــلــب األول : 

ومذهبه. 

المطلب الثاني : مؤلفاته ووفاته.

تنبيه  مخطوط  ــة  دراسـ  : الثاني   المبحث 

ثالثة  وفــيــه  الصبي:  كفالة  حكم  على  الغبي 

مطالب:

في  اتبعته  الـــذي  المنهج   : األأول  المطلب 

التحقيق.

المطلب الثاني : وصف النسخ الخطية .

نسخ  مــن  نــمــاذج  عـــدة   : الثالث  المطلب 

المخطوط.

القسم الثاني: النص المحقق

ــذا بــقــائــمــة الــمــصــادر  ــم خــتــمــت عــمــلــي هــ ثـ

والمراجع .

المصنف الحموي  حياة  المبحث األول : 

اأحمد بن محمد وفيه مطلبان : 

المطلب األول : حياة السيد الحموي اأحمد 

بن محمد وفيه :

اوألً :

بــن محمد مكي  اأحــمــد  السيد  هــو   : اسمه 

الحموي  الحسيني  الــديــن  شــهــاب  الــعــبــاس  اأبـــو 
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الحنفية  الحنفي)١(، مدرس من علماء  المصري 

السليمانية  بالمدرسة  مــدرســا  كــان  المحققين، 

بالقاهرة، وقد تولى منصب اإفتاء الحنفية وشارك 

في اأنواع كثيرة من العلوم ، يدل ذلك على كثرة 

تصانيفه كما سياأتي.

ثانيًا :

مــولــده : بــعــد الــبــحــث والـــرجـــوع الـــى مــصــادر 

التراجم والسير لم اجد اإإل نزرا يسيرا ونتفا مبثوثة 

ما  ومنها  مولده،  تاريخ  عن  المصادر  بعض  في 

وترعرع  نشاأ  اإذ  والعلمية,  الشخصية  نشاأته  تناول 

في مصر)٢(.

ثالثًا :

اأحــمــد بن  الــحــمــوي  ــام  مــ اإلإ ينسب  نسبته : 

محمد الحسيني الحنفي اإلى حماه وهي اإحدى 

بعدها  ثم  اإلصــل،  فهو حموي  السورية  المدن 

انتقل الى  مصر وفيها تدرج في طلب العلم وبناء 

شخصيته العلمية والثقافية واإلجتماعية

رابعًا :

ــه كــان  ــ اأن ــمــصــادر عــلــى  ال اتــفــقــت  مذهبه : 

ذلك  يؤكد  ومما  المذهب،   لــه  حنفي  الــ� رحمه 

ومنها هذه  المذهب  في  الفقهية  ايضا مصنفاته 

المخطوطة محل البحث والدراسة .

عالم للزركلي: ١/ ٢3٩،  )١( ينظر: اإلأ

)٢( ينظر: هدية العارفين: ١/ ١6٤.

خامسًا :

شيوخه : اأخذ  العلَم عن مجموعة  من كبار 

العلماء في زمانه ، وقد شهد له  كثير من علماِء 

عصره بذلك ومنهم :

١ – “العالم نــور الــديــن بــن علي بــن محمد 

الموطن   المصري  اإلأجــهــوري  الرحمن  عبد  بــن 

المالكي المذهب المتوفى  )١٠66 هـ(، ويعد 

مــن كــبــار الــعــلــمــاِء فــي عــصــره ، و هــو مصنف  

الجليل  و شرحه على  مختصر  مواهب  كتاب 

ابن اأبي جمرة ، و غيرها من المصنفات في هذا 

المجال”  )3(.

مـــام محمد علي بــن محمد عــالّن بن  ٢- اإلإ

الشافعي  الــنــســب  الــصــديــقــي  الــبــكــري  اإبــراهــيــم 

من  ويــعــد   ،) هـــ   ١٠5٧  (  : المتوفى  المذهب 

مصنفاته  اشهر  ومــن  والحديث،  التفسير  علماء 

 ،) الصالحين  ريــاض  لطرِق  الفالحين  )دليل   :

وكتاب )الفتوحات الربانية على اإلأذكار النواوية( 

ــى الــتــعــرف(  ــ ــف فـــي الـــوصـــول اإل وكـــتـــاب )الــتــلــطُّ

ايــضــا  )ضــيــاء السبيل( و غيرها  من  ومــن كتبه 

المصنفات النافعة )٤(.

بن  اأحــمــد  الــديــن  شــهــاب  الفقيه  العالمة   -3

محمد بن عمر الخفاجي المصري موطنا الحنفي 

مذهبا المتوفى  )١٠6٩ هـ(، والمعروف بقاضي 

ــُة الــقــاضــي  ــاي ــن اشــهــر مــؤلــفــاتــه )عــن ــقــضــاة  ومـ  ال

ثر :3/ ١5٧،   )3( ينظر : خالصة اإلأ

عالم :  5/ ١3. )٤( ينظر: اإلأ
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ــة عــلــى تفسير  ــــه )حــاشــي ــــراضــــي( ول و كــفــايــة ال

له تعالى  وسمها )  القاضي البيضاوي( رحمهم ال�

الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (  نسيم 

وله كتاب في اإلدب اسماه ) ريحانة اإلأدب( و 

غيرها من المصنفات )١(.

اأحمد  بــن  الــديــن محمد  ــام  شمس  اإلمــ  -٤

الــشــوبــري الــمــصــري مــوطــنــا  الــشــافــعــي مــذهــبــا ، 

زمانه  اهــل  عليه  واطــلــق  هــــ(،   ١٠6٩( المتوفى 

ــر، وَلــه  ــزمــان،  وكـــان مفتيا فــي  اإلأزهــ بشافعي ال

منها  المصنفات  بعض  على  حواشي  له  وكانت 

ــة(  ــيَّ ــُدنِّ الــلَّ الــمــواهــب  عــلــى  ) حــاشــيــة  الفقهية : 

)حــاشــيــة على شــرح الــتــحــريــر( ، )اإلأجـــوبـــة عن 

اإلأسئلة في كرامات اإلأولياء( ، وغيرها من الكتب 

النافعة في بابها)٢(. 

المطلب الثاني : مؤلفاته ووفاته

اأوأًل :

اأحــمــد  بــن  محمد  ــام  اإلمــ صــنــف   : مؤلفاته 

فــي مختلف  الــرســائــل  مــن  عـــددا كبيرا  الحموي 

خــزانــات  فــي  محفوظا  اأكــثــرهــا  زال  وإل   ، العلوم 

الكتب مخطوطا لم يخرج الى النور ، اإذ برع  في 

تصانيفه المختلفة والمتنوعة  ، والتي تدل على  

الترف العلمي واإلطالع  الواسع على مصنفات  

العلماء القدامى والمتاأخرين ، وساأسرد بعضا من 

خــزانــات  فــي  وجــودهــا  المصنفات حسب  تلك 

ثر :3/ ١5٧،   )١( ينظر : خالصة اإلأ

عالم :  5/ ١3.  )٢( ينظر: اإلأ

الكتب في  العالم وهي على اإلتي  :

١.رسالة بعنوان : تنبيه الغبي على حكم كفالة 

الصبي، والتي نحن بصدد تحقيقها.

ــاه  ٢.)غـــمـــز عــيــون الــبــصــائــر  فــي شـــرح اإلأشــب

والنظائر إلبن نجيم( وهو كتاب مطبوع . )3(

3.ومن كتبه ايضا )نفحات القرب واإلتصال(  

وهو مطبوع اأيضا. )٤( 

ــــدر النفيس فــي مــنــاقــب اإلمـــام   ٤.وكـــتـــاب )ال

الشافعي( وهو مطبوع اأيضا.)5(

الكنز( مخطوط،  الرمز عن خبايا  5.)كشف 

من كتب  الفقه الحنفي يقع في اأربعة مجلدات 

ومودوع في مكتبة  الزيتونة في تونس   .

الثمين على شرح مال مسكين(   الدر  6.)نثر 

مخطوط، محفوظ في الصادقية

٧.)تذييل وتكميل لشرح البيقونية( مخطوط، 

ــود  في  ــوجــ ــي الـــحـــديـــث الـــشـــريـــف ومــ  كـــتـــاب فـ

اإلأزهرية .

ــرح على  8.)تــلــقــيــح الـــفـــكـــر( مـــخـــطـــوط، شــ

البيقونية  اأيضا، وهو محفوظ في اإلأزهرية .

ــد فـــي بــيــان حــكــم الــتــقــلــيــد(  ٩.)الـــــــدر الــفــري

مخطوط، في اإلأزهرية

الحنفي  بــن مجمد  اأحــمــد  الــســيــد  ــا  مــوإلن بــشــرحــه  قـــام   )3(

الحموي، وطبعته دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

عبد  سلطان  سيد  محمد  د.  عليه  وعــلــق  وقــدمــه  حققه   )٤(

الكلم،  جوامع  دار  ونشره  الشريف،  اإلأزهـــر  جامعة  الرحيم، 

القاهرة، مصر. 

مكتبة  ونشرته  السقا،  حــجــازي  اأحــمــد  الــدكــتــور  حققه   )5(

الكليات اإلأزهرية، القاهرة.
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١٠.)شرح منظومة إلبن الشحنة في التوحيد( 

مخطوط، في اإلأزهرية

١١.)النفحات المسكية في صناعة الفروسية 

- خ( مخطوط، في اإلأزهرية

١٢.)درر العبارات( مخطوط، بدار الكتب

١3.)ذيــــــل درر الـــعـــبـــارات( مــخــطــوط، بـــدار 

الكتب

عثمان( مخطوط،  اآل  ١٤.)فضائل سالطين 

في اإلأزهرية

الشوارد(  المسائل  وعقال  الفوائد  ١5.)سمط 

مخطوط بخطه، في الرياض، ودار الكتب )١: 

)٤38

الكتب )١:  بــدار  ١6.)الــفــتــاوي( مخطوط، 

)٤٤٧

اإلأنــبــيــاء( مخطوط،  فــي عصمة  ١٧.)رســـالـــة 

باإلأزهرية )3: ٢٠6(.

ثانًيا :

التصنيف  فــي  افــنــاه  طــويــل  عمر  بعد   : وفاته 

توفي  الشريعة    علوم  ونشر  والتدريس  والتاأليف 

وصــاحــب  الــمــدقــقــيــن  وعــمــدة  المحققين  اإمــــام 

التاآليف العديدة والتصانيف المفيدة اإلمام اأحمد 

ـــ  ــام ١٠٩8هــ الــحــمــوي الحسيني عـ بــن مــحــمــد 

الرحمة  سحائب  عليه  ١68٧م)١(.  لعام   الموافق 

والرضوان .

الــعــارفــيــن :  عــــالم لــزركــلــي: ١/ ٢3٩، هــديــة  يــنــظــر: اإلأ  )١(

.١6٤/١

المبحث الثاني: دراسة مخطوط تنبيه الغبي 

على حكم كفالة الصبي :

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األأول: منهجي في التحقيق.

ــالـــة على  اعـــتـــمـــدت فـــي تــحــقــيــق هــــذه الـــرسـ

ثالث نسخ والمحفوظة في مركز البيان للبحوث 

والدراسات في الجمهورية التركية.

الثالث  النسخ  تلك  بين  بالمقابلة  بــداأت  ثم 

ورمزت للنسخة اإلولى  بالرمز )اأ( وجعلتها اصال  

الثالثة  لها )ب( والنسخة  الثانية رمزت  والنسخة 

رمزت لها برمز )ج(.

وبعد جمع النسخ التي اعتمدتها في التحقيق، 

النسخة  واتخذت  بينهما  فيما  المقابلة  اأجريت 

الخط   بوضوح  تمتاز  نسخة  كونها  ؛  اصــال  )اأ( 

وندرة اإلخطاء وسالمتها من السقط والطمس.

ثم قمت بنسخها، وقابلتها مع النّسخ اإلأخرى 

مشيرا الى ما وقع فيها من تفاوت ، ثّم اذكر العبارة  

اإلصح وذلك على النحو اإلتي :

١. عند وجود تفاوت بين النسخ الخطية اأثبت 

اإلأصوب واشير اإلى ذلك في الهامش.

٢. عند وجود سقط من نسخة ) اأ ( احصره 

بين معقوفتين ] [.

3. في حالة وجود سقط من النسخ اإلأخرى 

اجعلها في الهامش واشير اليها بعبارة كذا ساقطة  

من النسخة كذا.

الــواردة في  الغربية  الكلمات  ٤. بينت معاني 

المخطوط من مظانها واشير لذلك في الهامش.
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5. عند احالة المصنف  الى مصدر من المصادر  اعرف به وبمصنفه في الهامش واذكر البطاقة 

كاملة .

6. نسبت اإلقوال التي اعتمدها صاحب المخطوط  الى اصحابها.

هذه اهم الخطوات التي اتبعتها في عملي في تحقيق ودراسة هذا المخطوط سائالً المولى عز 

له على  وجل اأن يسدد خطانا، واأن يلهمنا الصواب، وينير لنا طريق العلم الذي نلتمسه، وصلى ال�

سيدنا محمد واآله وصحبه وسلم.

المطلب الثاني : وصف النسخ الخطية .

وعدد  وجودها  مكان  حيث  من  ساأصفها  وتدقيقها  وترميزها  الثالث  الخطية  النسخ  جمع  بعد 

اللوحات لكل نسخة وعدد اإلسطر والكلمات والناسخ والتاريخ النسخ كل نسخة على حدة على 

النحو اإلتي :

النسخة )اأ(

رمزت للنسخة اإلصل )اأ( وذلك لوضوحها وقلة السقط فيها وندرة اإلخطاء بالنسبة للنسختين 

اإلخرى

- مكان وجود المخطوط: مكتبة اأسعد افندي في تركيا.

- رقم المخطوط: ١8٤3.

- عدد الورقات: 3 ورقات.

- عدد اإلأسطر: ٢3.

- معدل عدد الكلمات في السطر الواحد: من 8 كلمة اإلى ٩ كلمة تقريباً.

ما يلحظ عليها : اأنها نسخة حسنة, وجيدة, وقليلة السقط بخط النسخ المعتاد، وباللغة العربية.

النسخة )ب(

- مكان وجود  المخطوط : مكتبة اسعد افندي في تركيا.

- رقم المخطوط: 363١ .

- عدد الورقات: ٢ ورقات.

- عدد اإلأسطر: 3٧.

معدل عدد الكلمات في السطر الواحد: من ١3 كلمة اإلى ١٤ كلمة تقريباً.

المالحظات : نسخة واضحة, وجيدة, وفيها سقط يسير، وباللغة العربية

النسخة )ج(
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- مكان وجود  المخطوط: مكتبة قونيا اآق شهر في تركيا.

- رقم المخطوط : 3٧5 .

- عدد الورقات: 3.

- عدد اإلأسطر: ٢٧.

- معدل عدد الكلمات في السطر الواحد: من ١١ كلمة اإلى ١3 كلمة تقريباً.

وباللغة  المعتاد،  النسخ  يسير بخط  وفيها سقط  المالحظات: نسخة واضحة وجيدة وحسنة، 

العربية.

اسم المخطوط وتوثيق نسبته للمؤلف

١. جاء عنوان الرسالة في نسخ المخطوط هكذا.

٢. ذكرت الرسالة بهذا اإلسم، ولم يختلف في نسبتها الى مؤلفها .

المطلب الثالث: نماذج من نسخ المخطوط.

نموذج النسخة )اأ(

نموذج النسخة )ب(
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النسخة ) ب (
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نموذج النسخة )ج(
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النص المحقق

بسم ال�له الرحمن الرحيم

ــذي تــكــفــل بــالــعــطــاء، وكــشــف  ــ الــحــمــدلــلــه ال

بــاأرزاق العباد،  عن البصائر الغطاء، فهو الكفيل 

والهادي الى سبيل الرشاد، والصالة والسالم على 

العظيم  الــقــدر  ذوي  واآلـــه وصحبه  الكريم  رســولــه 

وبعد: فهذه)١( تميمة لعقائل اإلفكار ورقية إلأجنة 

حكم  على  الغبي  تنبيه)3(  وسميتها)٢(  اإلنــظــار، 

ــان الــداعــي الـــى تحريرها  كــفــالــة الــصــبــي)٤(، وكـ

بيان  يتعلق بذلك ويستدعي  الــيَّ  ُرفــع  ــؤاإلً)5(  سـ

اأمـــري)6(  ومفوضاً  عليه  متوكالً  فقلت  هنالك  ما 

له تعالى عنهم)٧(: شرط  اليه: قال علماؤنا رضي ال�

الكفالة)8( في الكفيل كونه من اأهل التبرع)٩(، فال 

)١( لفظة »فهذه« ساقطة من )ب(.

)٢( في )ج( : »وسميتها«.

)3( في )ب( : » بتنبيه«.

)٤( الصبي : هو الصغير قبل الغالم ، وجمعه صبية وصبيان. 

ينظر: المغرب في ترتيب المعرب: ص ٢63.

)5( في )اأ( و )ب( : »سؤال » والمثبت من )ج(. 

)6( في )ج( : »اموري«.

له«. )٧( في )ج( : »رحمهم ال�

َلَها َزَكِريَّا ُكلََّما  له تعالى  )َوَكفَّ )8( الكفالة لغة: الضم، قال ال�

َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا(، اآل عمران: من اإلآية 3٧، اأي ضمها اإلى 

نفسه. ينظر: القاموس المحيط: )ص ٤٢٢(، مادة )كفل(.

اصطالحاً: هي ضم ذمة الى ذمة في حق المطالبة اأو في حق 

اصل الدين . تحفة الفقهاء: )3/٢3٧(.

)٩( ينظر: مجمع الفائدة والبرهان لالردبيلي: ٩/3١5.

تنعقد من مجنون)١٠( وإل صبي اإإل اذا استدان)١١( 

ــن)١٤(  الــصــبــي)١٢( نفقة الــيــتــيــم)١3(، وامـــره بــتــضــمُّ

اأمــره بكفالة نفسه  ولــو  فاإنه يصح،  المال عنه ، 

ن ضمان الدين)١6( قد لزمه  عنه إل يصح)١5(؛ إلأ

من غير شرط،

فلم  ــًدا)١8(  ــ ــي ــاأكــ ــ ت اإإل  يـــزيـــده  إل   فـــالـــشـــرط)١٧( 

ــبــحــر)٢٠( ُمــعــزيــاً الــى  ــذا)١٩( فــي ال ــ يــكــن مــتــبــرعــاً كـ

البدائع)٢١(.

)١٠( المجنون لغة : هو الشخص الذي ذهب عقله اأو فسد 

مــادة   ،١٤١ ص  الــوســيــط:  المعجم  ينظر  مجانين.  وجمعه 

)المجنون(.

 . اأفعاله  لم يستقم كالمه وإل  الذي  اصطالحا: هوالشخص 

ينظر: التعريفات للجرجاني : ٢٠٤.

فهو   ، بدين  واخــذ  استقرض  اي  اللغة:  في  اإلستدانة   )١١(

افتعال من دين . ينظر: لسان العرب، ص 3٠٧.

اصطالحا: هي اأن يشتري المضارب بثمن دين ليس في يده 

من جنسه . ينظر: بدائع الصنائع للكاساني : 6/٩٠.

)١٢( في )ج( : »الولي«.

)١3( في )ج( : »للصغير«.

ن » والمثبت من )ب(. )١٤( في )اأ( : » فيتضمَّ

)١5( ينظر: المبسوط للسرخسي: ٩/٢٠.

)١6( اَلدْيْن: واحد الديون، وقد دانه: اأقرضه فهو مدين، ورجل 

مديون كثر عليه الدين. مختار الصحاح للرازي: )ص٢١٧(.

 )١٧( الشرط: لغة: العالمة الالزمة، ينظر: مختار الصحاح:

) 33٤ ( مادة  )شرط(.

 واصطالحا: ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا 

عن حقيقته، وإل يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من 

عدمه عــدم ذلــك الــشــيء، شــرح جمع الــجــوامــع: )٢٠/٢(، 

شرح الكوكب المنير:) ٤5٢/١(.

)١8( في )ب( : » تكيدا«.

)١٩( لفظة »كذا« ساقطة من )ب(.

)٢٠( البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 6/ ٢٢3، ٢٢٤.

)٢١( بدائع الصنائع للكاساني : 6/ 5،6.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. محمود رحيم عالوي 

قـــال فــي الــنــهــر: “ثـــم رايــتــه فــي المحيط عن 

ــة)١( الـــى الــمــبــســوط، ولــفــظــه فــي كفالة  ــمــســاأل ال

اأو وصيه وامــره بان  ابــوه  اإن استدان له  الصبي، و

الكفالة  وبنفسه جــازت)٢(  الدين  في  عنه  يكفل 

الوصي)3(  اأو  اإلأب  إلأن  النفس؛  دون  الدين  في 

متى استدان على الصبي النفقة كان له)٤( الرجوع 

الوصي ينوب عنه  اأن  اإإل  بذلك في مال الصبي 

في اإلأداء ] فاذا امر بالضمان)5( فقد اذن له في 

اإلأداء او هو يملك اإلأداء[)6( باإذنه فيجب عليه 

اإلأداء فلم يكن هذا الضمان تبرعاً” انتهى)٧(.

قال في النهر: “وهو صريح من)8( اأن الصبي 

يــطــالــب بــالــمــال)٩( بــمــوجــب الــكــفــالــة، ولــوإلهــا 

)١( في )ج( : »محلليالة«.

)٢( في )ب( : » جات«.

اتصل ، وسميت وصية  اإذا  الشيء  لغة : وصي  الوصي   )3(

إلتصالها باأمر الميت. ينظر: لسان العرب: 5/3٢٧.

اصطالحا: طلب الشيء من غيره ليفعله على غيب منه حال 

 : عابدين  إلبــن  المختار  الــدر   : ينظر   . وفــاتــه  بعد  اأو  حياته 

 .6٤٧/6

)٤( في )ج( : »لهما«.

ــزام اأو  ــت )5( الــضــمــان لــغــًة: بفتح الــضــاد مــصــدر ضــمــن ، ال

الكفالة. ينظر لسان العرب: )8 /٩٠ ( مادة ) ضمن (.

الحفظ  اأو هو  المطالبة ،  : ضم ذمــة اإلأصــل في  اصطالحاً 

 ،)  ٢٩١( الطلبة:  طلبة  ينظر:  للغرم،  تركه  الموجب  الصون 

التعريفات:) 6٠ (.

)اأ( و )ب( والمثبت من  المعقوفتين ساقطة من  )6( ما بين 

)ج(.

)٧( النهر الفائق شرح كنز الدقائق : 3/5٤٤ .

)8( في )ج( : »في«.

)٩( في )ج( : »بهذا المال«.

لكان الطلب انما هو على الولي)١٠(، قال: وبهذا 

التقدير تبطل)١١( دعوى عصري اإن هذا اإلستثناء 

مستدرك)١٢( بل إل تصح)١3( كفالة الصبي مطلقاً 

فتدبره انتهى” )١٤(.

للصبي  ب  اإلأ اأذن  اإن)١6(  و الــبــنــايــة)١5(:  وفــي 

بالنفس  اأو  بالمال  نفسه  اأو  اجنبي  بالكفالة عن 

الصبي  بلغ  فــان  ايــضــا،  كفالته  تجوز  إل  فكفل 

واجاز تلك الكفالة إل تعمل اجازته)١٧( .

يوسف  ابا  قال سمعت  وفيها: عن هشام)١8( 

يقول في رجل ادخل ابنه الصغير معه في الضمان: 

الــذي ادخله في ضمانه متى  المال  ان)١٩( كان 

اإن كان المال لالأب  اشتراه الصبي فهو جائز، و

فالضمان باطل)٢٠(.

)١٠( الولي: ضد العدو، وهو كل من ولي اأمر واحد فهو وليه 

ومنه ولي اليتيم اأو القتيل: مالك اأمرهما والوإلء يختص بالعتق 

وغيرها. ينظر:اأنيس الفقهاء:)ص ٩٩(.

)١١( في )ب( و )ج( : » بطل »

)١٢( في )ب( : » مستدرن«.

)١3( في )ب( : » يصح«.

)١٤( ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق: 3/5٤٤ .

)١5( في )اأ( و )ب( : »التتارية » والمثبت من )ج(.

)١6( في )ب( : » فاإن«.

)١٧( ينظر: البناية شرح الهداية: 8/ ٤٤٢.

له الرازي: تفقه على ابي يوسف ومحمد  )١8( هشام بن عبد ال�

له ( وكان مالزما لمحمد بن الحسن طوال عمره  ) رحمهما ال�

، وقد توفي اإلمام محمد بن الحسن في منزله ، له مصنفات 

كثيرة منها النوادر، وصالة الوتر وغيرها ، قال ابو حاتم : كان 

هشام ثقة . ينظر الجواهر المضية: )٢٠5/٢( ، الفوائد البهية 

:)ص ٢٢3(.

)١٩( قبلها لفظة »انه« زائدة في )ج( .

)٢٠( ينظر: البناية شرح الهداية: 8/ ٤٤٢.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة تنبيه الغبي على حكم كفالة الصبي )للحموي اأحمد بن محمد الحسيني ت: ١٠٩8هـ( 

ذكــر)١( هذه المساألة في موضع اآخــر)٢( فقال 

اإلأب اأو الوصي)3( متى)٤( استدان ديناً على الصغير 

بالمال  يضمن  حتى  الــيــتــيــم)5(  وامـــر  نفقته،  فــي 

لصاحب الدين ولنفس)6( اإلأب اأو الوصي، وهذه 

الصورة الزام ما كان يلزمه قبل الضمان فان قبل)٧( 

الضمان كان يرجع ذلك الضمان عليه)8(.

قال اإلأب اأو الوصي اذا استدان على اليتيم)٩( 

الــرجــوع بذلك  ــه)١٠(  ــ ل لليتيم منه كــان  بــد  مــا إل 

على الصغير فال يكون هذا الضمان من الصبي، 

بعد  الصبي  بين  اإلخــتــالف  “وقــع   )١٢( اإن)١١(  و

الــبــلــوغ وبــيــن الــطــالــب بـــان قــــال: كــفــلــت وانــت 

رجل وقال الصبي: كفلت واأنا صبي فالقول قول 

الصبي، ولو قال كفلت واأنا مجنون اأو مغمى)١3( 

)١( في )ج( : »وذكر«.

)٢( في )ب( : » مواضع اأخر ».

)3( في )ب( : » والوصي ».

)٤( في )ج( : »اذا«.

)5( في )ج( : »الصغير«.

)6( في )ج( : »بنفس«.

)٧( في )ب( : » قيل«.

)8( ينظر: البناية شرح الهداية : 5١٢/١٢، الفتاوى الهندية 

.5٢3 :

)٩( في )ج( : »الصبي«.

)١٠( في )ج( : »لهما«.

)١١( في )ب( و )ج( : »فان ».

)١٢( قبلها لفظة »به« زائدة في )ج( .

)١3( المغمى في اللغة: اأي مغشي عليه يقال : اإن الغشي 

سهو  اإلغماء  اأن  اأو  واإلأوردة  المحركة  القوى  يعطل  الغشي  

 : المصباح   : ينظر  لعلة.  اإلأعــضــاء  فتور  اإلنــســان مع  يلحق 

٤٤٧/٢، مادة )غشي(.

المدركة  الــقــوة  تعطل  الــدمــاغ  اأو  القلب  فــي  اآفــة  اصطالحا: 

علي اأو مبرسم، وانكر الطالب ذلك وقال: كفلت 

واأنا)١٤( صحيح ان كان ذلك معهوداً  ]  من المقر 

فالقول قول  يــكــن[)١5(  لم  المقر وان  فالقول قول 

)١٧(، وان كان اخرس يكتب ويعقل  الطالب)١6( 

فكتب كفالة على نفسه بنفس اأو مال اأو كفل له 

رجل بشيء)١8( من ذلك وقبل هو في)١٩( كتاب 

فذلك جائز”.

اإذا كفل رجل الصبي)٢٠( اإن كان الصبي تاجراً  و

 )٢١( اإن كان الصبي محجوراً صح خطابه وقبوله، و

اإن  مبرسم  اأو  لمجنون  الكفالة  كــانــت  اأو  عليه 

الكفالة  ]صحت  عنه  الــولــي  وقبل  وليه  خاطب 

التقرير  ينظر:   . مغلوبا  العقل  بقاء  مع  اأفعالها  عن  والمحركة 

والتحبير ، ١٧٩/٢.

)١٤( في )ج( : »وانت«.

)١5( ما بين المعقوفتين ساقطة من )اأ( و )ب( والمثبت من 

)ج(.

)١6( لفظة »ذلك« زائدة في )ب( .

)١٧( ينظر: الفتاوى الهندية : ٢٤٩/3، فتح القدير: ١٧٧/٧.

)١8( في )اأ( و )ب( : » شيء » والمثبت من )ج(.

)١٩( في )ج( : »يوفي«.

)٢٠( في )ب( : » لصبي«.

نه  إلأ العقل حجراً؛  ومنه سمي  المنع،   : لغة   الحجر   )٢١(

يمنع صاحبه عن القبائح، ومنه اأيضاً حجر القاضي على فالن 

في ماله اإذا منعه من اأن يفسده . ينظر : اْلُمْغرِب فِي َتْرتِيِب 

اْلُمْعرِِب : )١8١/١( .

اصطالحاً : هو حجر القاضي اأو الحاكم على الذي إليحسن  

التصرف في ماله اإإل في الشيء  التافه الذي إل يعيش اإإل به، 

وقيل : الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي 

البناية   : .ُيّْنَظُر  محجور  الحجر  بعد  الشخص  لذلك  ويقال 

شرح الهداية : )٧5/١١(، ومجلة اإلأحكام العدلية :)١8٤(، 

ُسوقي :) 3/٢٩٢( . وَحاِشَية الدُّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. محمود رحيم عالوي 

عندهم جميعا وان خاطب اجنبيا وقبل اإلجنبي 

اإن لم يخاطب  عنه[)١( توقف على اإجازة وليه، و

اإنما خاطب هؤإلء وكفل لهم  اجنبيا وإل وليه)٢( و

بنفس فالن، اأو مال)3( عن رجل فالمساألة على 

الـــخـــالف)٤(، ولـــو خــاطــب غــائــبــاً بــالــكــفــالــة ولــم 

اإلختالف  على  المساألة  كانت  احد  عنه   يقبل 

الذي ذكرنا.

وفيها ولــو ضمن رجــل عــن رجــل لصبي دينه 

واجــاز  الصبي  بلغ  ثــم  غــائــب،  وقلبه  على رجــل 

اأبي يوسف، ولو كان  إل يصح الضمان اإإل عند 

في  فقبل)6( صح  والــشــراء)5(  البيع  يعقل  الصبي 

قولهم جميعاً)٧(.

وفيها: “واذا ادعى رجل على صبي اأو مجنون 

بغير  عــلــيــه)٩(  بــمــا)8(  اأو  بنفسه  وكــفــل رجــل  شيئاً 

)اأ( و )ب( والمثبت من  المعقوفتين ساقطة من  )١( ما بين 

)ج(.

)٢( في )ب( : » وإلهـ«.

)3( في )اأ( و )ب( : » قال » والمثبت من )ج(.

)٤( ينظر: رد المحتار: 58٠/٧.

اأيــضــا، وهــو من  )5( البيع لــغــًة: ضــد الــشــراء، والبيع الــشــراء 

اإلأضداد، وبعت الشيء شريته، اأبيعه بيعا، واإلبتياع اإلشتراء. 

ينظر: لسان العرب: )٤٠١/١(، مادة )بيع(.

اصــطــالحــا: هــو مــبــادلــة الــمــال بــالــمــال عــلــى وجـــه الــتــراضــي. 

ينظر: البناية شرح الهداية: )3/٧(، فتح القدير إلبن الهمام: 

.)٢٤٧/6(

)6( في )ب( : » فقيل«.

)٧( ينظر: بدائع الصنائع: 5/ 58٠ ، بداية المجتهد : ٢/ 

٢٧8، وحاشية الدسوقي: 5/3، المغني: ٤/٢٤6.

)8( في )ج( : »مما«.

)٩( عبارة »او بما عليه« : ساقطة من )ب(.

اذن وليه فانه تصح)١٠( الكفالة سواء كان الصبي 

ماأذونا له في التجارة اأو غير مــاأذون، وســواء كان 

عاقالً اأو غير عاقل فان اخذ الكفيل باإحضاره فاراد 

الكفيل اأن ُيحِضر الصبي، فان حصلت الكفالة 

اإن حصلت  باإذن من يملي)١١( عليه ويجبر)١٢(، و

من غير اذن من يملي)١3( عليه يجبر ومن غير اذن 

اإن كان  الصبي إل يجبر الصبي على الحضور، و

الصبي هو الذي يطلب)١٤( من الكفيل هل يؤمر 

بالحضور مع الكفيل)١5(؟ فان كان ماأذوننا له في 

اإذا كفل عنه بماله وادعى في هذه  التجارة يؤمر، و

اإن كان محجوراً إل  الصورة كان له اأن يرجع، و

يجبر الصبي على الحضور” )١6(

يملك  إل  المحجور  الكفيل  ادعــــى)١٧(  اإذا  و

اإذا كان الصبي غير)٢٠( تاجر  المعاوضة)١8( )١٩(، و

وطلب اأبوه من رجل اأن يكفل به، وكفل به كان 

)١٠( في )ب( : » يصح«.

)١١( في )ج( : »ملى«.

)١٢( في )ج( : »يجبر«.

)١3( في )ج( : »ملى«.

)١٤( في )ب( و )ج( : » طلب«.

)١5( في )ج( : »الكفل«.

)١6( ينظر: الفتاوى الهندية: ٢3٢. 

)١٧( في )ج( : »ادى«.

)١8( في )اأ( و )ب( : » المعارضة » والمثبت من )ج(.

ــاه ،  ــ )١٩( الــمــعــاوضــة فــي لــغــة: فــعــاوضــه مــعــاوضــة اأعــطــاه اإي

اأي باع سلعة بسلعة . ينظر: تاج العروس ،  وقيل المعاوضة 

٤٤٩/١8، مادة )عوض(، والمعجم  الوسيط ، ٤٢/١.

اصطالحا: عقد يعطي كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعة 

التي يعطيها الطرف اإلخر. معجم لغة الفقهاء : ١/٤38.

)٢٠( في )ج( : »عنه«.
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ه اإن  جائزاً، واخذ به الكفيل، وكذلك وصيُّه وجدُّ

كان اإلأب ميتاً، وكذلك القاضي اإن لم يكن له 

جد وإل وصي، فاإن نصب الغالم فاخذ الكفيل 

اأباه وقال: اأنت امرتني اأن اأضمنه فخاصمني فان 

اإذن  اإذا  و ابنه،  يحضر  بذلك حتى  يؤخذ  اإلأب 

المولى عبده)١( الصغير بالكفالة عن)٢( غيره فكفل 

والمكاتب)٤(  العتق)3(،  وبعد  الرق  جاز عليه في 

له  اذن  اإن  و باطلة،  فكفالته  غيره  عن  كفل  اإذا 

المولى بذلك انتهى)5(.

وصورة السؤال الذي ُرفع)6( اليَّ ما يقول موإلنا 

ترتب لهم ديــن شرعي على)٧(  اأيــتــام  اأطــفــال  في 

)١( العبد: مفرد وجمعه عبيد وهو من كانت رقبته مملوكة لغير 

له تعالى. ينظر: معجم لغة الفقهاء: )3٠3(. ال�

)٢( في )ج( : »بمن«.

)3( العتق لغة: خالف الرق وهو الحرية . لسان العرب : )٤/ 

٢٧٩8( مادة )عتق(.

له،  الحرية  واثــبــات  المملوك  الــرق عن  ــة  ازال اصطالحا: وهــو 

يترتب عليه ملكه وكسبه، واطالق يده في التصرفات، واثبات 

حق الوإلء وما شابه ذلك من اإلأحكام. ينظر: اإلختيار لتعليل 

المختار: )١٧/٤(.

نفسه  على  يكاتب  الــذي  العبد   (: اللغة  في  المكاتب   )٤(

 ،  )38١٧ العرب: )5/  لسان  واأداه عتق(،  فــاإذا سعى  بثمنه 

مادة:)كتب(. ( اأما في اإلصطالح: فاإن المعنى اإلصطالحي 

إل يخرج عن المعنى اللغوي.

الفقهاء  اخــتــالف   ،٢8١ الــضــمــانــات:  مجمع  يــنــظــر:   )5(

الذخيرة   ،١١/٢٠  : للسرخسي  المبسوط   ،٢5٤ للطبري: 

البرهانية: ٤١١/١5.

)6( في )ب( : »رسخ ».

)٧( في )ب( : » عن«.

لــالأيــتــام)٩(  كفلهما  شخصاً  اإن  ثــم  شخصين)8( 

ذمًة وماإلً ودفع لهم جانباً من المبلغ الذي كفل 

بــه، ثــم مــات وتـــرك مــا يـــورث عــنــه، فهل لالأيتام 

الطلب)١٠( بما بقي من الدين على ورثة الكفيل، 

او)١١( على ورثة)١٢( الشخصين المكفول عنهما؟ 

كان  بــانــه حيث  لــلــه)١3(  الحمد  بعد  فــاأجــبــُت: 

اإلطفال اإليتام)١٤( مميِزين يعقلون البيع والشراء، 

اإن لم يكونوا كذلك إل  وقبلوا الكفالة صحت، و

تصح الكفالة اإل اأن يقبل عنهم الولي اأو الوصي، 

الكفالة  صحت  اإذا  و الــكــفــالــة،  تصح  فحينئذ 

فلهم حيث كانوا مميِزين، وقبلوا الكفالة مطالبة 

ورثة الكفيل بما بقي من الدين المكفول به، او 

لم  وحيث  عنهما  المكفول  الشخصين  مطالبة 

يكونوا كذلك وقبل)١5( الولي اأو الوصي فالمطالبة 

له اعلم)١6(. لهما وال�

وهنا جف مداد اإلقالم والحمد لله وحده)١٧( 

والصالة)١8( والسالم على سيد اإلنام واله وصحبه 

الكرام.

)8( في )اأ( و )ب( : » شخص » والمثبت من )ج(.

)٩( في )ج( : »لالنقام«.

)١٠( في )ج( : »الطالب«.

)١١( في )ج( : »ام«.

)١٢( لفظة » ورثة« : ساقطة من )ج(.

)١3( في )ج( : »له«.

)١٤( كلمة »اإليتام« ساقطة من )ج( .

)١5( في )ب( : » قبل«.

)١6( ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢٠/88.

)١٧( قبلها عبارة »على الدوام« زائدة في )ج( .

)١8( لفظة »والصالة« ساقطة من )ب(.
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لــــه)١( ونــفــع  ــال اســـتـــاذنـــا الــمــؤلــف رحـــمـــه الــــ� ــ ق

الــســيــد)٤(  وبــركــتــه)3( حـــرره  بــعــلــومــه)٢(  المسلمين 

الشريف اأحمد بن)5( محمد الحموي الحنفي)6( 

له عنهما)٧( بمنه وكرمه. عفى ال�

 ]مـــمـــا عـــنـــي بــجــمــعــه وتـــحـــريـــره الــفــقــيــر فــي 

فضول الفضالء الحقير في عيون النبالء الشريف 

عفى  بالحموي  الشهير  الحنفي  محمد   اأحــمــد 

له عنه[)8(. ال�

له في مدته ». )١( في )ب( : » فسح ال�

)٢( في )ب( : » ونفعني والمسلمين بعلمه ».

المسلمين  ونفع  له  ال� رحمه  المؤلف  استاذنا  »قــال  عبارة   )3(

بعلومه وبركته« : ساقطة من )ج(.

)٤( لفظة »السيد« ساقطة من )ب( و )ج(.

)5( لفظة »بن« ساقطة من )ب(.

)6( في )ج( : »الحنفي الحموي«.

)٧( في )ج( : »عفى عنه«.

من  والمثبت  و )ج(  )اأ(  من  المعقوفتين ساقطة  بين  ما   )8(

)ب(.
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المصادر والمراجع

ــــن جــريــر  ــتــــالف الــفــقــهــاء الـــمـــؤلـــف: اب ١.اخــ

 الــطــبــري؛ مــحــمــد بــن جــريــر بــن يــزيــد الــطــبــري، 

كاملة  فهرسة  مفهرس  الفهرسة:  حالة  اأبو جعفر 

سنة النشر: ١٤٢٠ – ١٩٩٩.

٢.اإلأعالم: لخير الدين بن محمود بن محمد 

بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 

١3٩6 هـ( دار العلم للماليين ط ١5 - اأيار/ مايو 

٢٠٠٢ م.

3.اأنيس الفقهاء في تعريفات اإلألفاظ المتداولة 

له بن اأمير  بين الفقهاء المؤلف: قاسم بن عبد ال�

علي القونوي الرومي الحنفي )المتوفى: ٩٧8هـ( 

المحقق: يحيى حسن مراد الناشر: دار الكتب 

العلمية الطبعة: ٢٠٠٤م-١٤٢٤هـ.

المؤلف:  الدقائق  كنز  شــرح  الــرائــق  ٤.البحر 

زيـــن الــديــن بــن اإبــراهــيــم بــن مــحــمــد، الــمــعــروف 

ـــ( وفي  بــابــن نجيم الــمــصــري )الــمــتــوفــى: ٩٧٠هــ

اآخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن 

القادري )ت بعد ١١38  الحنفي  الطوري  علي 

عابدين  الــخــالــق إلبـــن  منحة  وبــالــحــاشــيــة:  هــــ( 

 - الثانية  الطبعة:  سالمي  الكتاب اإلإ  الناشر: دار 

بدون تاريخ.

5.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: 

ــو بــكــر بـــن مــســعــود بـــن اأحــمــد  ــ عـــالء الـــديـــن، اأب

الناشر:  58٧هـــ(  )المتوفى:  الحنفي  الكاساني 

 - الثانية، ١٤٠6هـــ  الطبعة:  العلمية  الكتب  دار 

١٩86م.

محمد  اأبــو  المؤلف:  الهداية  شــرح  6.البناية 

محمود بن اأحمد بن موسى بن اأحمد بن حسين 

)المتوفى:  العينى  الــديــن  بــدر  الحنفى  الغيتابى 

بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  الناشر:  855هـــ( 

لبنان الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

٧.تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: 

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، اأبو 

)المتوفى:  بيدي  الزَّ بمرتضى،  الملّقب  الفيض، 

المحققين  مــن  مجموعة  المحقق:  ـــ(  ١٢٠5هــ

الناشر: دار الهداية.

لــه،  الــ� عبد  اأبـــو  الــمــؤلــف:  والتحبير  8.الــتــقــريــر 

شــمــس الـــديـــن مــحــمــد بـــن مــحــمــد بـــن محمد 

الموقت  ابن  له  ويقال  اأمير حاج  بابن  المعروف 

الكتب  الناشر: دار  الحنفي )المتوفى: 8٧٩هـ( 

العلمية الطبعة: الثانية، ١٤٠3هـ - ١٩83م.

الحنفية  طــبــقــات  فـــي  الــمــضــيــة  ــر  ــواهـ ــجـ ٩.الـ

له  ال� نصر  بــن  بــن محمد  ــقــادر  ال الــمــؤلــف: عبد 

ــديــن الحنفي  ــــو مــحــمــد، مــحــيــي ال الــقــرشــي، اأب

ــيـــر مــحــمــد  ــر: مـ ــاشــ ــ ــن ــ ــــوفــــى: ٧٧5هــــــــــ( ال ــت ــــمــ  )ال

كتب خانه.

١٠.خــالصــة اإلأثـــر فــي اأعــيــان الــقــرن الحادي 

لــه بن  الــ� بــن فضل  اأمــيــن  الــمــؤلــف: محمد  عشر 

ــديـــن بـــن مــحــمــد الــمــحــبــي الــحــمــوي  مــحــب الـ

اإلأصل، الدمشقي )المتوفى: ١١١١هـ( الناشر: 

دار صادر – بيروت.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. محمود رحيم عالوي 

١١.الذخيرة البرهانية المسمى )ذخيرة الفتاوى 

الدين  برهان  الحنفي(  المذهب  على  الفقه  في 

العلمية   الكتب  دار  الناشر:  المرغيناني  مــازة  بن 

الطبعة : اإلأولى ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م.

المؤلف:  المختار  الدر  على  المحتار  ١٢.رد 

ابن عابدين، محمد اأمين بن عمر بن عبد العزيز 

عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: ١٢5٢هـ(، 

 - ١٤١٢هــــ  الثانية،  الطبعة:  الــفــكــر-بــيــروت  دار 

١٩٩٢م.

١3.طلبة الطلبة المؤلف: عمر بن محمد بن 

الدين  نجم  اأبــو حفص،  اإسماعيل،  بــن  اأحــمــد 

النسفي )المتوفى: 53٧هـ(

علماء  لجنة  المؤلف:  الهندية  ١٤.الــفــتــاوى 

الفكر  دار  الــنــاشــر:  البلخي  الــديــن  نظام  برئاسة 

الطبعة: الثانية، ١3١٠ هـ.

١5.فتح القدير المؤلف: كمال الدين محمد 

بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 

)المتوفى: 86١هـ(

١6.فتح القدير المؤلف: كمال الدين محمد 

بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 

)المتوفى: 86١هـ( الناشر: دار الفكر.

ــمــؤلــف: عــلــي بن  ١٧.كـــتـــاب الــتــعــريــفــات ال

ــن الـــشـــريـــف الــجــرجــانــي  ــزيـ ــن عــلــي الـ مــحــمــد بـ

وصححه  المحقق: ضبطه  8١6هـــ(  )المتوفى: 

جماعة من العلماء باإشراف الناشر : دار الكتب 

العلمية بيروت – لبنان الطبعة: اإلأولى ١٤٠3هـ 

-١٩83م.

١8.لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، 

ابن منظور اإلأنصاري  الدين  اأبو الفضل، جمال 

ـــ(، دار  ــ فــريــقــى )الــمــتــوفــى: ٧١١هـ الــرويــفــعــى اإلإ

صادر – بيروت الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ.

١٩.المبسوط المؤلف: محمد بن اأحمد بن 

)المتوفى:  السرخسي  اإلأئمة  شمس  سهل  اأبــي 

٤83هـ( الناشر: دار المعرفة – بيروت.

٢٠.مجمع الضمانات ، المؤلف: اأبو محمد 

)المتوفى:  الحنفي  الــبــغــدادي  محمد  بــن  غانم 

سالمي. ١٠3٠هـ( الناشر: دار الكتاب اإلإ

٢١.مختار الصحاح المؤلف: زين الدين اأبو 

له محمد بن اأبي بكر بن عبد القادر الحنفي  عبد ال�

الــــرازي )الــمــتــوفــى: 666هـــــ( الــمــحــقــق: يوسف 

الدار   - العصرية  المكتبة  الناشر:  محمد  الشيخ 

الخامسة،  الطبعة:  بيروت – صيدا  النموذجية، 

١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

اللغة  مجمع  المؤلف:  الوسيط  ٢٢.المعجم 

العربية بالقاهرة )اإبراهيم مصطفى / اأحمد الزيات 

/ حامد عبد القادر / محمد النجار( الناشر: دار 

الدعوة.

٢3.معجم لغة الفقهاء المؤلف: محمد رواس 

قلعجي - حامد صادق قنيبي الناشر: دار النفائس 

الثانية، ١٤٠8  الطبعة:  والتوزيع  والنشر  للطباعة 

هـ - ١٩88 م.

السيد  عبد  بن  ناصر  المؤلف:  ٢٤.المغرب 

الدين  برهان  الفتح،  اأبو  ابن على،  المكارم  اأبى 

ِزّى )المتوفى: 6١٠هـ( الناشر:  الخوارزمي الُمَطرِّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة تنبيه الغبي على حكم كفالة الصبي )للحموي اأحمد بن محمد الحسيني ت: ١٠٩8هـ( 

دار الكتاب العربي.

٢5. المؤلف: محمد بن اأحمد بن عبد العزيز 

الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار المحقق: 

محمد الزحيلي - نزيه حماد حالة الفهرسة: غير 

سنة  السعودية  ــاف  اإلأوقــ وزارة  الــنــاشــر:  مفهرس 

النشر: ١٤١3 - ١٩٩3رقــم الطبعة: ١. الناشر: 

الطبعة:  ببغداد  المثنى  مكتبة  العامرة،  المطبعة 

الناشر: دار  النشر: ١3١١هـــ.  بدون طبعة تاريخ 

الفكر الطبعة.

٢6.النهر الفائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: 

الحنفي  نجيم  بن  اإبراهيم  بن  الدين عمر  ســراج 

عــزو عناية ،  اأحمد  المحقق:  ـــ(،  )ت ١٠٠5هـ

اإلأولــى،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  الناشر: 

١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م: 3/5٤٤ .

تراجم  في  البهية  الفوائد  الكتاب:  ــوان  ٢٧.نـ

اللكنوى  الحى  عبد  محمد  المؤلف:  الحنفية 

بدر  محمد  المحقق:  الحسنات  اأبـــو  الــهــنــدي 

ــراس الــنــعــســانــي حـــالـــة الــفــهــرســة:  ــ ــو فـ ــ  الـــديـــن اأبـ

مفهرس فهرسة كامل الناشر: مطبعة السعادة رقم 

الطبعة: ١.

الــكــوكــب المنير  الــكــتــاب: شـــرح  ٢8.نــــــوان 

المسمى بمختصر التحرير اأو المختصر المبتكر 

شرح المختصر )ط. اإلأوقاف السعودية(

ــار  ــ ــة الــعــارفــيــن اأســـمـــاء الــمــؤلــفــيــن واآث ٢٩.هـــديـ

مير  بن  اأمين  محمد  بن  سماعيل  إلإ المصنفين: 

سليم الباباني، ١٩5١ اأعادت طبعه باإلأوفست: 

دار اإحياء التراث العربي بيروت – لبنان. 


