
145

تحقيق «كتاب مسائل الشيوع»
للصدر الشهيد

Abdulhalik Uygur / عبــد الخالــق أويغــور*

Sadrüşşehîd’in Kitâbü Mesâili’ş-şüyû‘ Adlı Eserinin Tahkikli Neşri

Bu makale Karahanlılar’ın son dönemlerinde Selçuklular’ın himayesindeki Buha-
ra’da yetişmiş ünlü bir fakih olan Sadrüşşehîd lakaplı Ömer b. Abdülazîz b. Ömer 
b. Mâze el-Buhârî (ö. 536/1141) tarafından kaleme alınan Kitâbü Mesâili’ş-şüyû‘ 
adlı risalenin tahkikli neşrinden oluşmaktadır. Muamelat hukukuna ait bu risa-
le muhtemelen Hâkim eş-Şehîd’in (ö. 334/945) el-Muhtasarü’l-Kâfî adlı eserinde 
zikretmediği Mesâilü’ş-şüyû‘ başlıklı bir kitabın (bölüm) şerhinden ibaret olup, 
eser taksim edilmemiş müşterek maldaki üçte bir, beşte iki gibi oranlarla ortak 
malın her parçasına ve zerresine yayılmış şekilde hisseli olan mallardaki mali ta-
sarrufların (satış, kiralama gibi) İslam hukukundaki hükmünü ayrıntılı bir biçim-
de ele alan değerli bir çalışmadır. Bu makalede eser muhteva ve üslup açısından 
değerlendirilmiş, atıfları kontrol edilmiş ve kaynakları tespit edilmiştir. Ayrıca 
eserde geçen kavramlar izah edilmiştir. Müellif hakkında bilgi verilen kısımda 
Sadrüşşehîd’in eserlerinin bulunduğu kütüphaneler tespit edilip, eserlerin içeri-
ğine değinilmiş, yanlışlıkla Sadrüşşehîd’e nispet edilenler hakkında da bilgi ve-
rilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda Sadrüşşehîd’in Hanefî fakihleri nezdinde 
tercihlerine başvurulan önemli bir fakih olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sadrüşşehîd, şüyû, şâyi, icâretü’ş-şâyi‘, hibetü’ş-şâyi‘.

الدراسة أ. 
١. ترجمــة المؤلف

اسمه  .١. ١
عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز مازه، برهان األئمة، أبو محمد، حســام الدين، 
لصــدر الشــهيد. ومــازه لقــب أيب جــده عبــد العزيــز، كمــا ذكــره النســفي (ت. ٥٣٧ه/  المعــروف 
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١١٤٢م). وقيــل: هــو لقــب جــده عمــر، فهــو يلقــب بمــازه، وأوالده يعرفــون ببين مازه.١ وقيل: 
للغــة الفارســية ومعنــاه: الصلــب؛ والمــذراة.٢ مــازه 

نسبه  .١. ٢

ســة المذهــب الحنفــي ألكثــر  لعلــم والكــرم ور ينتمــي إىل أســرة عريقــة معروفــة ببخــارى 
مــن قــرن. ونســبهم ينتهــي إىل عمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــروان (ت. ١٠١ه/٧٢٠م).٣ وقــد كان 
أبــوه يســكن يف مــرو، فلمــا ســيطر ســنجر (ت. ٥٥٢ه/١١٥٧م) ملــك الســالجقة علــى بخــارى 
أرســل والد الصدر الشــهيد برهان الدين عبد العزيز بن عمر ســنة ٤٩٥ه/١١٠٢م إىل بخارى 
وســماه صــدرا، بمعــىن رئيــس. فهــو وأوالده مــن بعــده شــغلوا هــذا المنصــب، منصــب الصــدارة 

الــذي يســاوي يف يومنــا هــذا وزارة األوقــاف، أو المشــيخة اإلســالمية ألكثــر مــن قرن.٤

١. ٣. مولــده ووفاته

ولد الصدر الشــهيد يف صفر، ســنة ٤٨٣ه/١٠٩٠م.٥ واستشــهد بســمرقند يف ٥ صفر 
مــن ســنة ٥٣٦ه (١١٤١/٠٩/٩م)، يف واقعــة قطــوان المشــهورة.٦

١. ٤. مشــايخه

تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه (ت. ٥١٨ه/١١٢٤م)،٧ 
وســمع مــن علــي بــن محمــد بــن ِخــدام (ت. ٤٩٣ه/١١٠٠م)، وحــدث عــن أيب طالــب بــن 

يوســف (ت. ٥١٦ه/١١٢٢م)، وأيب ســعد أحمــد الطُّيــوري (ت. ٥١٧ه/١١٢٣م).٨

القند للنســفي، ص ٤٣١؛ الجواهر المضية للقرشــي،  ١
٣٩١/١؛ ٤٠٠/١؛ كتائــب أعــالم األخيــار للكفوي، 

.٤٤٥/٢
لغتنامــه لدهخــدا، «مــازن»؛ «مــازه»؛ «مــازو»، نقــال  ٢

عــن قســم الدراســة لكتــاب الواقعــات للصــدر الشــهيد 
(تحقيــق: عبــد الناصــر حكيمــي)، ص ١٠.

اإلســالم  ٣ ريــخ  ٥١٠؛  البــالد للقزويــين، ص  ر  آ
للذهــيب، ٤١٩/٣٦-٤٢٠.

العالــم  ٤ فاتــح  ٤٥؛  ص  للنرشــخي،  بخــارى  ريــخ 
للجويــين، ١٣٤/١-١٣٦.

ج التراجــم البــن قطلوبغــا، ص ٢١٨. ٥

الكامل البن األثير، ١١٨/٩-١١٩؛ النجوم الزاهرة  ٦
البــن تغــري بردي، ٢٦٨/٥.

قال الكفوي: «تفقه على أبيه برهان الدين الكبير الصدر  ٧
الماضــي عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مــازه. وأخــذ عنــه عــن 
شمس األئمة السرخسي، عن شمس األئمة الحلواين، عن 
القاضي اإلمام أيب علي النسفي، عن الشيخ اإلمام أيب بكر 
محمد بن الفضل، عن اإلمام األستاذ عبد هللا الُسَبذُموين، 
عــن أيب عبــد هللا أيب حفــص الصغيــر، عــن أبيــه أيب حفــص 
الكبير، عن اإلمام محمد بن الحسن، عن اإلمام األعظم 
أيب حنيفة». كتائب أعالم األخيار للكفوي، ٤٤٥/٢.

ســير أعالم النبالء للذهيب، ٩٧/٢٠. ٨
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تالميذه  .١. ٥

تفقــه عليــه خلــق كثيــر، منهــم:

١- ابنــه شــمس الديــن أبــو جعفــر محمــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مــازه 
(ت. ٥٦٦ه/١١٧١م).١

صاحــب  ٥٧١ه/١١٧٦م)،  (ت.  السرخســي  محمــد  بــن  محمــد  الديــن  رضــي   -٢
المحيــط الرضوي.٢

٣- أبو محمد عمر بن محمد العقيلي (ت. ٥٧٦ه/١١٨٠م)، صاحب كتاب المنهاج.٣
٤- علــي بــن أيب بكــر المرغينــاين (ت. ٥٩٣ه/١١٩٧م)، صاحــب الهدايــة.٤

٥- ابــن أخيــه برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز البخــاري (ت. ٦١٦ه/ 
١٢١٩م؟)، صاحــب المحيــط البرهــاين.٥

١. ٦. مكانتــه العلميــة

تبــوأ الصــدر الشــهيد منزلــة علميــة عاليــة بيــن العلمــاء، فقــد كان مــن كبــار األئمــة وأعيــان 
ظر  لــغ يف التحصيــل، و الفقهــاء، لــه اليــد الطــوىل يف الخــالف والمذهــب الحنفــي، اجتهــد و
العلمــاء ودرَّس الفقهــاء، وقهــر الخصــوم، وفــاق الفضــالء يف حياة أبيه بخراســان، وأقــر بفضله 
الموافــق والمخالــف، ثــم ارتفــع أمــره حــىت صــار الســلطان ومــن دونــه يعظمونــه، ويصدرون عن 
رأيــه.٦ وأثــىن عليــه العلمــاء وشــهدوا لــه بطــول البــاع يف فــروع العلــم، قــال عنــه الذهــيب (ت. 
٧٤٨ه/١٣٤٧م): «شــيخ الحنفيــة، عالــم المشــرق...، وصــار ُيْضــرُب بــه المثــل، وعظم شــأنه 
نــه:  ٧٧٥ه/١٣٧٤م)  (ت.  القرشــي  ووصفــه  رأيــه».٧  عــن  يصــدر  وبقــي  الســلطان،  عنــد 

«اِإلمــام ابــن اِإلمــام، والبحــر ابــن البحر».٨

ريخ اإلسالم للذهيب، ٢٥٢/٣٩-٢٥٣؛ كتائب أعالم  ١
األخيار للكفوي، ٤٥١/٢. | وقد ذكر الكفويُّ جماَل 
األئمة يوسَف بن أحمد بن أيب بكر الخوارزمي الخاصي 
(ت. ٦٢٠ه/١٢٢٣م؟) يف عــداد مــن تفقــه علــى الصــدر 
الشــهيد. وفيه نظر أشــر إليه يف القســم الدراســي لكتاب 
الفتــاوى الصغــرى للصــدر الشــهيد الــذي ســيطبع قريبــا.

الجواهــر المضية للقرشــي، ١٢٨/٢-١٣٠. ٢
الجواهــر المضيــة للقرشــي، ٣٩١/١؛ الفوائــد البهيــة  ٣

للكنــوي، ص ٢٤٥.
الجواهــر المضية للقرشــي، ٣٩١/١. ٤
ج التراجــم البــن قطلوبغــا، ص ٢١٨. ٥
ســير أعــالم النبــالء للذهــيب، ٩٧/٢٠؛ كتائــب أعالم  ٦

٤٤٥/٢-٤٤٦؛ الفوائــد البهيــة  األخيــار للكفــوي، 
للكنــوي، ص ٢٤٢.

ســير أعالم النبالء للذهيب، ٩٧/٢٠. ٧
الجواهــر المضية للقرشــي، ٣٩١/١. ٨
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١. ٧. مؤلفاتــه١

بعــده.  مــن  الفقهــاء  اهتمــام  موضــع  علميــة كبيــرة، كانــت  ثــروة  الشــهيد  الصــدر  تــرك 
وقــد نســبت إليــه كتــب التراجــم طائفــًة مــن المؤلفــات، ولكــن نســبة بعضهــا ليســت صحيحــًة 
كــد مــن صحــة نســبتها  ونســبة بعضهــا مشــكوكًة؛ فنبــدأ أوًال بعــرض أســماء الكتــب الــيت 

إىل المؤلــف، ثــم نعــرّج علــى أســماء الكتــب الــيت نســبت إليــه مــع بيــان درجتهــا مــن الصحــة.

كــد مــن صحة نســبتها إىل الصدر الشــهيد: أســماء الكتــب الــيت 

١- شــرح أدب القاضــي: وهــو شــرح أدب القاضــي للخصــاف (ت. ٢٦١ه/٨٧٥م). 
وهــو مطبوع.

٢- الواقعــات:٢ تــم تحقيقــه ســنة ٢٠١٨ كرســالة دكتــوراه بجامعــة نجــم الديــن أربــكان 
بقونيــه، تركيــا.

٣- شــرح الجامــع الصغيــر: ألــف المؤلــف شــرحين علــى الجامــع الصغيــر للشــيباين 
وتــم  مخطوطًــا.٣  زال  مــا  والمطــول  مطــول،  واآلخــر  وجيــز  أحدهمــا  ١٨٩ه/٨٠٥م)،  (ت. 

تحقيــق الشــرح الوجيــز.٤

قــال الكفــوي: «ولــه الفتــاوى الصغــرى، والفتــاوى  ١
الكبــرى، وشــرح كتــاب أدب القضــاء للخصــاف، 
والجامــع الصغيــر، ولــه الواقعــات جمعهــا مــن النوازل 
والعيــون أليب الليــث، ومــن فتــاوى الشــيخ اإلمــام أيب 
الناطفــي،  واقعــات  ومــن  الفضــل،  بــن  محمــد  بكــر 
ومــن فتــاوى أهــل ســمرقند». كتائــب أعــالم األخيــار 

للكفــوي، ٤٤٧/٢.
الواقعــات: بلــغ فيــه الصــدر الشــهيد إىل كتاب القســمة،  ٢

واستشــهد قبــل أن يتمــه، ثــم أتمــه آخــرون مــن كتــاب 
ريــخ  بتا خطيــة كتبــت  نســخة  وهنــاك  رات،  إلجــا ا
ثنيــن  ٥٥٨ه/١١٦٣م أي بعــد وفــاة الصــدر الشــهيد 
وعشــرين ســنة، وهــذه النســخة تنتهــي بكتــاب القســمة. 
ويف قيد الفراغ كتب المستنسخ هذه العبارة: «كتبه أبو 
بكر محمد بن سهل بن محمد بن سهل... فإن الصدر 
الشــهيد... ونظــم الفقــه... وســماه الواقعــات، حــىت 
انتهــى إىل اإلجــارات وقعــت الواقعــة الكبــرى بســمرقند، 

عســكر كورخــان  يف  عليــه  هللا  رحمــة  الشــهادة  فنــال 
كلــب الكفــار بخطــا وتركســتان». الواقعــات، ١٣٨ظ، 
المكتبــة الســليمانية، بغــداديل وهــيب، برقــم: ٥٧٣. وإىل 
هذا يشير المرغيناين تلميذ الصدر الشهيد بقوله: «... 
ل قسمة الشهادة، ولم يزد على  لم يتيسر له االختتام، و
دة». التجنيس والمزيد للمرغيناين، ٩٠/١. القسمة ز

وقد تحدث المؤلف يف بداية الشرح المطول عن قيامه  ٣
بشــرح الكتــاب مرتيــن، وأن الشــرح الوجيــز ألفــه أوًال. 
الســليمانية،  المكتبــة  انظــر:  المطــول  الشــرح  ولنســخ 
شــا، برقــم: ٨٠٤؛ حاجــي ســليم آغــا،  شــهيد علــي 

برقــم: ٢٩٧؛ اللَلِــي، برقــم: ٨٥٠.
لة  ٤ بــو، كرســا ا د بــو  ســعيد  قبــل  مــن  تحقيقهــا  تــم 

لمدينــة المنــورة ســنة  لجامعــة اإلســالمية  ماجســتير 
١٤١٤ه/١٩٩٤م. وتــم طباعــة النســخة الوجيــزة أيضــا 
بتحقيق صالح عواد وآخرين سنة ٢٠٠٦ بدار الكتب 

العلميــة ببيروت.
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٤- شــرح كتــاب النفقــات: وهــو شــرح كتــاب النفقــات للخصــاف. وهــو مطبوع.

ســلجوق  بجامعــة  دكتــوراه  ٢٠١٠ كرســالة  ســنة  تحقيقــه  تــم  الفتــاوى:  عمــدة   -٥
بقونيــه، تركيــا.

٦- الفتــاوى الصغــرى: قمنــا بتحقيقــه، وســيطبع قريبًــا.
٧- كتــاب التزكيــة: تــم تحقيقــه.١

٨- كتــاب التراويــح: تــم تحقيقــه.٢

٩- كتــاب الحيطــان: وهــو مطبوع.

١٠- كتــاب الوقــف:٣ وهــو مطبوع.

١١- كتــاب الشــيوع:٤ وهــو الــذي قمنــا بتحقيقــه.
١٢- كتــاب طبــخ العصيــر:٥ مــا زال مخطوطًــا.٦

المؤلــف  اســم  ذُكــر  الكتــاب  مقدمــة  يف  الخالفيــات:  يف  المختصــر  كتــاب   -١٣
نــه بعــد مــا فــرغ مــن كتابــة كتابــه المبســوط يف الخــالف  صريًحــا، كمــا بــدأ المؤلــف مقدمتــه 
أراد أن يختصــره وأن يذكــر األقــوال المعتمــدة... إلــخ وهــذا الكتــاب وإن لــم يذكــر يف كتــب 
التراجــم ضمــن مؤلفــات الصــدر الشــهيد إال أن كتابــه المبســوط يف الخالفيــات مذكور ضمن 
إىل  ويشــير  والشــافعية  الحنفيــة  بيــن  الخالفيــة  المســائل  علــى  يحتــوي  والكتــاب  مؤلفاتــه.٧ 

األقــوال المعتمــدة لــدى الحنفيــة. ومــا زال مخطوطًــا.٨

يف  ١ ونشــر  الوذينــاين،  زيــد  بــن  خالــد  الدكتــور  حققــه 
مجلة جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية ســنة 

٢٠٠٥، العــدد ٥١، الصفحــات: ٢٦٥-٣٠٩.
صر السلمي، ونشر يف مجلة عالم  ٢ حققه عبد هللا بن 

المخطوطات والنوادر سنة ٢٠٠٧، المجلد ٢/١٢، 
الصفحــات: ٤٥٣-٥٠٢.

الوقــف  ٣ كتــاب  ســم  لمراجــع  ا يف  لمذكــور  ا وهــو 
واالبتــداء. انظــر: كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 
برقــم:  مــال،  مــراد  نية،  لســليما ا مكتبــة  ١٤٧٠؛  /٢
٢/٧٣١؛ كتــاب الوقــف للصــدر الشــهيد (تحقيــق: 

عبــد هللا نذيــر)، ص ١٧.

كشــف الظنــون لحاجــي خليفة، ١٤٣١/٢. ٤
كشــف الظنــون لحاجــي خليفة، ١٤٣٥/٢. ٥
توجــد منــه عــدة نســخ يف المكتبــات. انظــر: المكتبــة  ٦

الســليمانية، رئيس الكتاب، برقم: ١١٥٩، شــهيد علي 
شــا، برقــم: ١٠٦١؛ أســعد أفنــدي، برقــم: ٣٥٤١؛ 

شــا، برقم: ٦٥٢؛ ٦٨٩. فاضل أحمد 
ج التراجــم البــن قطلوبغــا، ص ٢١٨. وكذلــك ذكــره  ٧

ابن نجيم بقوله: «ذكره الصدر الشهيد يف المبسوط». 
انظــر: البحــر الرائق، ١٣٢/٢.

برقــم:  ٨ فاتــح،  الســليمانية،  المكتبــة  يف  نســخة  هنــاك 
.٢١٣٠
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١٤- شــرح الجامــع الكبيــر: يف الفتــاوى الصغرى أحــال إىل كتابه هذا كثيًرا.١ وأعتقد 
أنــه مفقود.٢

١٥- عــدة المفــيت:٣ وهــو مفقود.

١٦- شــرح مختصــر عصــام:٤ وهــو مفقود.

١٧- شــرح الــكايف:٥ وهــو مفقود.

١٨- شــرح مختصــر الطحــاوي:٦ ذكــره الخاصــي (ت. ٦٢٠ه/١٢٢٣م؟) يف الفتــاوى 
الصغــرى٧ ونســبه للصــدر الشــهيد. وهــو مفقــود.

دات:٨ وهــو مفقود. ١٩- شــرح الز

٢٠- مختصــر كتــاب الحيــض:٩ يف الفتــاوى الصغــرى أحــال إىل كتابــه هــذا مرتيــن.١٠ 
وهــو مفقود.

ســم الفرائض الحســامية.١١ ٢١- كتــاب الفرائــض: وقــد ذكــر 

الفتــاوى الصغــرى، ٤٢ظ؛ ٦٤ظ؛ ٦٩ظ؛ ٧٠و. ١
اطلعنــا علــى النســخ الموجــودة يف المكتبــات ممــا نســب  ٢

إىل الصــدر الشــهيد، وبعــد مقابلــة نصوصهــا بمــا نقل يف 
الفتــاوى الصغــرى عــن شــرح الجامــع الكبيــر للصــدر 
الشــهيد ارتبنــا يف كــون النســخ الموجــودة يف المكتبــات 

شــرح الجامع الكبير للصدر الشــهيد.
الصــدر الشــهيد يف مقدمــة كتابــه عمــدة الفتــاوى يشــير  ٣

إىل أنــه قــد كتــب كتــا بهــذا االســم، وكذلــك يف بعــض 
مصــادر الفقــه الحنفــي نقلــوا عــن هــذا الكتــاب ونســبوه 
للصــدر الشــهيد. انظــر: مقدمــة عمــدة الفتــاوى للصدر 
شــا، برقم:  الشــهيد، المكتبة الســليمانية، فاضل أحمد 
٦٨٩؛ البنايــة للعيــين، ٦٨١/٢؛ البحــر الرائــق البــن 

نجيــم، ٦٣/٢.
هنــاك مختصــر يف الفقــه منســوب لعصــام بــن يوســف  ٤

البلخــي (ت. ٢١٥ه/٨٣٠م). انظــر: هديــة العارفيــن 
للبغدادي، ٦٦٣/١. والصدر الشهيد أشار يف الفتاوى 

الصغــرى (٢٠ظ، ٢١و) إىل أنــه كتــب عليــه شــرحا.
الصدر الشــهيد ذكر بنفســه يف بعض كتبه مثل الفتاوى  ٥

الصغرى (٢٤ظ)، وشرح أدب القاضي (٣٥٦/٤)، 

وشــرح كتــاب النفقــات (ص ١١٧)، ومقدمــة كتــاب 
التزكيــة أنــه شــرح المختصــر الــكايف للحاكــم الشــهيد، 
ومع ذلك الصدر الشــهيد لم يُذكر فيمن شــرح الكايف.

لم نقف يف المراجع على من ذكره منسو للصدر الشهيد. ٦
الفتــاوى الصغرى، ١٦و. ٧
الصــدر الشــهيد ذكــر يف الفتــاوى الصغــرى (٧٥و؛  ٨

١٥٥ظ)، وشــرح أدب القاضي (٣٨٧/٣) أنه شــرح 
دات، ولكن لم نقف على من ذكره فيمن شــرحه. الز

لبرهــاين  ٩ ا لمحيــط  ا يف  لمؤلــف  ا عــم  بــن  ا ذكــره 
(٢١٧/١؛٢٤٣؛٢٥١؛٢٥٣) بهــذا االســم خمــس 
مرات ونســبه للصدر الشــهيد؛ كشــف الظنون لحاجي 

خليفــة، ١٤١٤/٢.
الفتــاوى الصغــرى للصــدر الشــهيد، ١٣و؛ ٤٩ظ. ١٠
يف الفتــاوى الصغــرى أحــال الصــدر الشــهيد إىل كتابــه  ١١

هذا مرتين، ولم نقف يف المراجع على من ذكره منسو 
إىل الصــدر الشــهيد. ويقــال: توجــد منــه نســخة كتبــت 
سنة ٥٨٥ه/١١٨٩م. ولم أتمكن من االطالع عليه. 
انظــر: الفتــاوى الصغــرى، ٢٣٢و-٢٣٣ظ؛ الفهــرس 

الشامل، ٤٦١/٧-٤٦٢.
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أســماء بعــض الكتــب الــيت نســبت إىل الصــدر الشــهيد، ولكن نســبتها إليه مشــكوكة 
أو غيــر صحيحة:

١- العــدة يف الفتــاوى. يف فهــارس المخطوطــات١ نســب هــذا المخطــوط إىل الصــدر 
الشــهيد ولــم نجــد مــا يؤيــد نســبته إليــه.

ســم الصــدر الشــهيد يف بيروت ســنة ٢٠٠٩ بتحقيق  ٢- حيــرة الفقهــاء. طبــع الكتــاب 
ســيد يوســف أحمــد. وبعــد البحــث ومقارنــة محتــوى الكتــاب المطبــوع والمخطــوط بمــا نقلــه 
الكفــوي (ت. ٩٩٠ه/١٥٨٢م) عــن كتــاب حيــرة الفقهــاء المنســوب لتــاج الديــن عبــد الغفــور 
بــن لقمــان الكــردري (ت. ٥٦٢ه/١١٦٦م) ظهــر لنــا أن مؤلــف الكتــاب ليــس الصدر الشــهيد، 

وإنمــا الكــردري، كمــا ذكــره الكفــوي واللكنــوي (ت. ١٣٠٤ه/١٨٨٧م).٢

٣- زلــة القــارئ.٣ لــم نعثــر علــى أحــد نســبه إىل الصــدر الشــهيد، مــع ذلــك نجــد مــن 
المعاصريــن مــن ينســبه إليــه.٤

الشــهيد  للصــدر  التراجــم  كتــب  يف  ينســب  الكتــاب  هــذا  الكبــرى.  الفتــاوى   -٤
وللخاصــي (ت. ٦٢٠ه/١٢٢٣م؟)، والصــدر الشــهيد لــم يكتبــه،٥ وإنمــا قــام الخاصــي بترتيــب 
وتبويــب واقعــات الصــدر الشــهيد كمــا أشــار إليه يف مقدمــة الفتاوى الصغرى، فســمي ترتيب 
لفتــاوى الكبــرى. ويظهــر ذلــك جليًــا عنــد مقارنــة الواقعــات  الخاصــي للواقعــات فيمــا بعــد 
للصــدر  الواقعــات  تمــام  ٥٩٣ه/١١٩٧م)  (ت.  المرغينــاين  قــام  الكبــرى. كمــا  لفتــاوى 

الشــهيد وســماه التجنيــس والمزيــد.٦ وتــم تحقيــق الفتــاوى الكبــرى.٧

زما  ١ شا برقم ١٠٦١؛  المكتبة السليمانية، شهيد علي 
غشــالر برقم ٢/٢٨٠٣ (ورقة ٧٦و-١٢٤و)؛ فاضل 

شــا برقم ٦٨٩ (ورقة ٩١-١٢٩). أحمد 
كتائب أعالم األخيار للكفوي، ٣٨/٣؛ الفوائد البهية  ٢

للكنــوي، ص ١٦٧.
المكتبة السليمانية، رئيس الكتاب برقم ١١٥٩؛ أسعد  ٣

أفنــدي برقم ٣٥٤١.
أكثــر الذيــن حققــوا كتبــه أو كتبــوا عنــه يذكــرون هــذا الكتــاب  ٤

ضمن مؤلفاته، على سبيل المثال انظر: قسم الدراسة لكتاب 
شــرح الجامــع الصغيــر للصــدر الشــهيد (تحقيــق: صــالح 
عــواد وغيــره)، ص ٣٤؛ قســم الدراســة لكتــاب الواقعــات 
للصدر الشــهيد (تحقيق: عبد الناصر حكيمي)، ص ١٠.

لم أقف يف كتب فقهاء الحنفية القدامى على من نسبه  ٥
للصدر الشــهيد.

التجنيــس والمزيــد للمرغينــاين، ٩٠/١. ٦
تــم تحقيــق الكتــاب يف جامعــة العلــوم اإلســالمية العالمية  ٧

ألردن ســنة ٢٠١٦-٢٠١٧ كرســائل دكتــوراه. وقــد 
ســل حســين أحمــد الخبــاص،  لتحقيــق كل مــن  قــام 
عبــد هللا عيســى، جهــاد صالــح ســلمان زيــن الديــن. وقــد 
نسبوا الكتاب للصدر الشهيد على الرغم من أنهم ذكروا 
يف المقدمــة أنهــم عثــروا يف بدايــة بعــض نســخ الكتــاب 
علــى أن اســمه تجنيــس الواقعــات. ولــه نســخ كثيــرة، 
على ســبيل المثال انظر: المكتبة الســليمانية، فاتح برقم 

٢٤١١؛ الللي برقم ١٢٧٤؛ ســرز برقم ١١٤٥.
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الشــهيد،١  للصــدر  ١٠٦٧ه/١٦٥٧م)  (ت.  خليفــة  حاجــي  نســبه  الفقــه:  أصــول   -٥
ولكن بروكلمان (ت. ١٩٥٦م) أشــار إىل أن نســبته إىل الصدر الشــهيد ليســت بصحيحة؛ ألنه 

مــن مؤلفــات حســام الديــن األخســيكثي (ت. ٦٤٤ه/١٢٤٦-٤٧م)،٢ وقــد طبــع.٣

مــن  الثالــث  «الجلــد  غالفهــا  يف  مكتــوب  نســخة  هنــاك  التفســير:  يف  التحقيــق   -٦
التحقيــق يف التفســير لصــدر٤ الشــهيد»،٥ وهــو ليــس مــن مؤلفــات الصــدر الشــهيد.٦

لكتــاب ٢. التعريــف 

٢. ١. عنــوان الكتاب

بقولــه:  إليــه  أشــار  وإنمــا  صراحــًة،  المختصــرة  الرســالة  هــذه  عنــوان  المؤلــف  يذكــر  لــم 
بقولــه:  الرســالة  نهايــة  يف  إليــه  أشــار  ثــم  الشــيوع...»،٧  مســائل  يف  اختلــف  مــا  «تفصيــل 
متعــددة  بعناويــن  المخطوطــات  وفهــارس  التراجــم  فأثبتتــه كتــب  الشــيوع».٨  مســائل  «تمــت 
مثل: «كتاب الشــيوع»؛٩ «كتاب مســائل الشــيوع»؛١٠ «مســائل الشــيوع».١١ وهذه العناوين 
الثالثــة مدونــة علــى طــرر مخطوطــات الرســالة بهــذه الفــروق الســابقة أيضــا. ولعــل ســبب تعــدد 
التســمية يرجــع إىل عــدم تســميتها مــن قبــل المؤلــف، فاجتهــد العلمــاء يف تســميتها انطالقًــا مــن 
ســم كتــاب مســائل  إشــارات المؤلــف وموضــوع الرســالة. والظاهــر أن تســمية هــذه الرســالة 
عتبار أنه شــرح إلحدى الكتب (أي األبواب) اليت قام المؤلف  الشــيوع أقرب إىل الصواب 

بشــرحها كمــا ســيأيت عنــد بيــان ســبب التأليــف.

كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، ٨١/١. وقــد ذكــرت  ١
لهــذا الكتــاب يف الفهــرس الشــامل عــدة نســخ منســوبة 
ريخ إحدى النسخ الخطية  للصدر الشهيد، وكتب يف 
١١١٠م، وهــذا يعــين أن  ٤٩٤ه/ أنهــا كتبــت ســنة 
الصــدر الشــهيد كتبــه وعمــره إحــدى عشــر ســنة. فهــذا 
إذا صح مما يقدح يف صحة نسبته إليه. انظر: الفهرس 

الشــامل للتراث العريب، ٥٣٥/١.
ريــخ األدب العــريب لبروكلمــان، ٢٩٥/٦؛ ٣٤٦. ٢
ســم المنتخب  ٣ طبع الكتاب يف بيروت ســنة ٢٠٠٥م 

لمنتخب الحســامي،  يف أصول المذهب، المشــهور 
صــر عبــاس العوضي. بتحقيــق: أحمــد محمــد 

يف المخطوطــة هكــذا، والصحيــح للصــدر. ٤

قصة يف المكتبة السليمانية، فاتح، برقم:  ٥ هناك نسخة 
.٢٣٤

انظر: قســم الدراســة لكتاب الواقعات للصدر الشــهيد  ٦
(تحقيــق: عبــد الناصــر حكيمــي)، ص ٥٧-٥٩.

كتاب مســائل الشــيوع للصدر الشــهيد، فاضل أحمد  ٧
شــا برقم ٦٨٩، ٢٢١ظ.

كتاب مســائل الشــيوع للصدر الشــهيد، فاضل أحمد  ٨
شــا برقم ٦٨٩، ٢٢٣و.

١٤٣١/٢؛ هديــة  ٩ كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، 
العارفيــن للبغــدادي، ٧٨٣/١.

ريخ التراث اإلسالمي لقره بلوط، ٢٢٧٥/٣. ١٠ معجم 
الفهــرس الشــامل للتــراث العريب، ٥٣٥/٩. ١١
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٢. ٢. نســبته للمؤلــف
منهــا  مقدمــة كل  ويف  الكتــاب،  مخطوطــات  مــن  خطيــة  نســخ  ســبع  علــى  اطلعنــا  لقــد 
لــم  المخطوطــات  وفهــارس  التراجــم  أن كتــب  صراحــًة،١ كمــا  المؤلــف  إىل  الكتــاب  نســب 

تختلــف يف نســبته إليــه.٢

٢. ٣. محتــوى الكتــاب ومنهــج المؤلــف فيه

الرســالة تحتــوي علــى أحــكام المســائل الــيت يؤثــر فيهــا الشــيوع٣ جــواًزا أو منًعــا. وبمعــىن 
األمــوال  يف  الماليــة  لتصرفــات  المتعقلــة  الفقهيــة  األحــكام  عــن  تتحــدث  الرســالة  إن  آخــر 
المشــتركة المشــاعة. وقــد بــدأ المؤلــف بعــد مقدمــة مقتضبــة ببيــان أقســام الشــيوع، وبيــن أنــه 
مســائل  أمهــات  بحصــر  قــام  ثــم  تقســيمه.  يمكــن  ال  وقســم  تقســيمه،  يمكــن  قســم  قســمان: 
وصدقــة  الشــائع،  وهبــة  الشــائع،  وإعــارة  الشــائع،  وإجــارة  الشــائع،  بيــع  ســبع:  يف  الشــيوع 
الشــائع، ووقــف الشــائع، ورهــن الشــائع. ثــم بيــن مذاهــب فقهــاء الحنفيــة يف كل مســألة منهــا 

علــى حــدة، مــع توجيــه مســالكهم وبيــان طرقهــم فيمــا ذهبــوا إليــه.

 ، ً والمؤلــف يذكــر المســألة وينقــل أقــوال الفقهــاء فيهــا مــع اإلشــارة إىل مصادرهــا أحيــا
ت واألحاديــث شــيًئا. ولــم يشــر إىل أقــوال المذاهــب األخــرى إال مــرًة؛  وال نجــد فيــه مــن اآل

فقــد ذكــر يف مســألة رهــن الشــائع أنــه جائــز عنــد الشــافعي (ت. ٢٠٤ه/٨٢٠م) مطلًقــا.

ريخه ٢. ٤. ســبب التأليــف و

لــم يصــرح المؤلــف يف مقدمــة هــذه الرســالة بســبب التأليــف، ولكنــه قــد صــرح يف مقدمــة 
اشــتغلت  لمــا  فقــال: «فــإين  لهــا  ليفــه  بســبب  التزكيــة  بكتــاب  المســماة  المختصــرة  رســالته 

ســيأيت مزيد بيان عند وصف نســخ الكتاب. ١
المراجع الســابقة. ٢
الشــيوع مصدر شــاع، يقال: شــاع يشــيع شــيعا، وشيعا  ٣

وشــيوعا: إذا ظهــر وانتشــر. يقــال: شــاع الخبــر شــيوعا 
فهو شــائع: إذا ذاع، وانتشــر. ومن هذا قولهم: نصيب 
فــالن شــائع يف جميــع هــذه الــدار، أي: متصــل بــكل 
جزء منها، ومشاع فيها أي: ليس بمقسوم وال معزول، 
وســهم شــائع أي: غير مقســوم. وال يخرج معىن الشــيوع 
نه:  يف اصطالح الفقهاء عن المعىن اللغوي؛ إذ عرف 

«ثبوت الحق يف كل جزئية من جزئيات الشئ»؛ فسهم 
شــائع وٌمشــاع يعين حصة من شــئ غير مقســوم؛ حصة 
منتشــرة يف كل جــزء مــن جزئيــات الشــئ؛ حصــة مقــدرة 
غيــر معينــة وال مفــرزة. والحصــة الشــائعة هــي: الســهم 
الســاري إىل كل جزء من أجزاء المال المشــترك. انظر: 
لســان العــرب البــن منظــور، «شــيع»؛ مجلــة األحــكام 
الكويتيــة،  الفقهيــة  الموســوعة  ٣٢؛  ص  العدليــة، 
٢٨٩/٢٦؛ معجــم لغــة الفقهــاء لقلعجــي- قنيــيب، ص 

٢٦٨؛ ٤٣٠.
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بكتابــة شــرح المختصــر الــكايف التمــس الفقهــاء مــين أن أكتــب شــرح الكتــب الــيت لــم يذكرهــا 
التزكيــة؛  بكتــاب  وابتــدأت  ذلــك  إىل  فأجبتهــم  ثمانيــة كتــب،  وهــي  المختصــر،  يف  الحاكــم١ 
ألنهــا أقصــر هــذه الكتــب...».٢ فالظاهــر أن هــذه الرســالة مــن ضمــن تلــك الكتــب الثمانيــة 
ليــف كتــاب  ســبب  نفــس  ليفــه  ســبب  وأن  التزكيــة،  بكتــاب  بشــرحها  المؤلــف  ابتــدأ  الــيت 
ليــف كتــاب التزكيــة.  ليفــه متأخــر عــن  ليفــه. والظاهــر أن  ريــخ  التزكيــة. ولــم أقــف علــى 

وكالهمــا يف مجموعــة فيهــا عــدة رســائل للصــدر الشــهيد.

٢. ٥. مصــادر الكتاب
مــن المصــادر الــيت اســتقى منهــا المؤلــف مــادة هــذه الرســالة حســب مــا ورد يف الكتاب، 
الصغيــر  والجامــع  األصــل  الرســالة كتــاب  يف  المنقولــة  الفقهــاء  ألقــوال  تتبعنــا  وحســب 
للشــيباين (ت. ١٨٩ه/٨٠٥م)، وظاهر الرواية، والنوادر البن ســماعة (ت. ٢٣٣ه/٨٤٨م) 

والمبســوط للسرخســي (ت. ٤٩٠ه/١٠٩٧م).

٢. ٦. األعمــال علــى الكتاب
لقــد قــام ابــن قطلوبغــا (ت. ٨٧٩ه/١٤٧٤م) بنقــل نــص كتــاب مســائل الشــيوع للصــدر 
الشــهيد، والتعليــق عليــه يف رســالته المســماة: «مــن مســائل الشــيوع»، فقــال: «قلــت: وحيــث 
إلســعاف ببيــان ذلــك فيمــا يقــع فيــه، وقــد ضبــط  س  خفــي حكــم المشــاع مــن العقــار فــال 
اإلمــام العالمــة حســام الديــن برهــان األئمــة عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه هللا فقــال: تفصيــل مــا 

اختلــف يف مســائل الشــيوع ومــا اتفــق عليــه...».٣

٢. ٧. نســخ الكتاب
توجد للكتاب ١١ نسخة خطية، تمكننا من االطالع على سبع نسخ منها. وبعد االطالع 

علــى النســخ المتوفــرة والمقارنــة بينهــا ظهــر لنــا أن هــذه النســخ الســبع تنقســم إىل مجموعتيــن:

هــو الحاكــم الشــهيد، أبــو الفضــل محمــد بــن محمــد بــن  ١
أحمد المروزي (ت. ٣٣٤ه/٩٤٦م). جمع كتب محمد 
بــن الحســن المبســوطة ومــا يف جوامعــه، فاختصــر كتــب 
لمختصر الكايف.  ظاهر الرواية، فسمي ذلك الكتاب 
وقُِتل شهيدا وهو يف صالة الصبح، يف ربيع األول سنة أربع 
وثالثين وثالثمائة. وقد شــرح هذا المختصر السرخســي 

بكتابه المبســوط. انظر: المبســوط للسرخســي، ٣/١-
ج التراجــم البــن ُقطُلوبغــا، ص ٢٧٣. ٤؛ 

كتــاب التزكيــة للصــدر الشــهيد، رئيــس الكتــاب برقــم  ٢
١١٥٩، ٢ظ.

مجموعــة رســائل العالمــة قاســم بــن قطلوبغــا، ص  ٣
.٤٣٤
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شــا برقم ٦٨٩؛ ونســخ مكتبة  المجموعــة األوىل: نســخة مكتبــة كوبــريل، فاضــل أحمــد 
شــا برقم  الســليمانية، رئيــس الكتــاب برقــم ١١٥٩؛ بغــداديل وهــيب برقــم ٢٠٨٨؛ شــهيد علــي 
١٠٦١. فهــذه النســخ األربــع أصولهــا واحــدة؛ فقــد صــرح النســاخ يف نهايــة هــذه النســخ أنهــم 

نســخوها مــن نســخة جمــال الديــن الحصيــري (ت. ٦٣٦ه/١٢٣٨م).

المجموعة الثانية: نسخة دار الكتب القطرية برقم ٥٤٨ (٨٣٤)؛ ونسخ مكتبة السليمانية، 
شا برقم ٢٧٢٥. فهذه النسخ الثالث أصولها واحدة؛  عاطف أفندي برقم ١٠٣٠؛ شهيد علي 

تهــا وســقطاتها. وأحســنها هــي نســخة دار الكتــب القطريــة. تهــا ونها نظــرا لتشــابه بدا

واحــدة،  نســخة  الثانيــة  المجموعــة  ومــن  نســخ،  ثــالث  األوىل  المجموعــة  مــن  فاختــر 
واعتمــد يف تحقيــق الكتــاب علــى هــذه النســخ األربــع.

وصــف النســخ الخطيــة المعتمــدة يف التحقيــق:

شا برقم ٦٨٩، ورمزها يف التحقيق: ”ف“. ١- نسخة مكتبة كوبريل، فاضل أحمد 
وهي تقع يف ثالث لوحات، وعدد أسطرها ٢٣ سطًرا. وتبدأ بقوله: «بسم هللا الرحمن 
الرحيــم، قــال الشــيخ اإلمــام األجــل حســام الديــن برهــان األئمة عمر بــن عبد العزيز رحمه هللا: 
قــت العقــد علــى مــا علــم. وهللا أعلــم». ومكتــوب يف  تفصيــل...». وتنتهــي بقولــه: «وهــو 
غالفهــا: «كتــاب مســائل الشــيوع»، ويف قيــد الفــراغ كتــب بنفــس نمــط خــط المتــن: «تمــت 
مســائل الشــيوع، و المنــة. نقلــت مــن نســخة مكتــوب عليهــا نقلــت مــن نســخة نقلــت مــن 

نســخة الشــيخ جمــال الديــن الحصيــري». وهــي تمتــاز بوضوحهــا وكونهــا نســخة ُمقابَلــة.

٢- نسخة المكتبة السليمانية، رئيس الكتاب برقم ١١٥٩، ورمزها يف التحقيق: ”ر“.
تشــبه  وهــي   .٢٥-٢٦ بيــن  مــا  تتــراوح  أســطرها  وعــدد  لوحــات،  ثــالث  يف  تقــع  وهــي 
النســخة األوىل يف البدايــة والنهايــة تماًمــا إال أنهــا مكتــوب يف غالفهــا: «كتــاب الشــيوع»، 
ويف قيــد الفــراغ: «تمــت مســائل الشــيوع، و الحمــد. نقلــت مــن نســخة... إلــخ». وهــذه 

النســخة تمتــاز بقلــة الســقط.

٣- نسخة المكتبة السليمانية، بغداديل وهيب برقم ٢٠٨٨. ورمزها يف التحقيق: ”ب“.
األوىل  النســخة  تشــبه  وهــي  ســطًرا.   ٢١ أســطرها  وعــدد  لوحــات،  أربــع  يف  تقــع  وهــي 
يف البدايــة والنهايــة تماًمــا إال أنهــا مكتــوب يف نفــس الورقــة قبــل بــدء الكتــاب بحبــر أحمــر: 
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«كتاب يف مســائل الشــيوع»، ويف قيد الفراغ: «مســائل الشــيوع، و المنة. نقلها من نســخة 
نقلــت مــن نســخة الشــيخ جمــال الديــن الحصيــري». وهــذه النســخة كثيــرة الســقط واألخطــاء.

٤- نســخة دار الكتــب القطريــة برقــم ٥٤٨ (٨٣٤). ورمزهــا يف التحقيــق: ”ق“.
وهــي تقــع يف أربــع لوحــات، وعــدد أســطرها ٢٧ ســطًرا. وتبــدأ بقوله: «بســم هللا الرحمن 
الرحيــم، الحمــد  وحــده، وصلــى هللا علــى مــن ال نــيب بعــده، محمــد صلــى هللا تعــاىل عليــه 
وســلم، وآلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد: فيقــول اإلمــام األجــل حســام الديــن برهــان األئمــة عمر 
قيــت العقــد علــى مــا علــم.  بــن عبــد العزيــز رحمــه هللا: تفصيــل...». وتنتهــي بقولــه: «وهــو 
مســائل  الفــراغ: «تمــت  قيــد  ويف  الشــيوع»،  غالفهــا: «كتــاب  يف  ومكتــوب  أعلــم».  وهللا 

الشــيوع، و المنــة». وهــي نســخة واضحــة قليلــة الســقط، وقــد تمــت مقابلتهــا.

هــا تمتــاز علــى النســخ األخــرى بقلــة الســقط واألخطاء،  وهــذه النســخ األربــع الــيت اختر
وهنــاك أربــع نســخ أخــرى لــم نتمكــن مــن االطــالع عليهــا وهي:

١- نســخة دار الكتــب الوطنية/تونــس [٢/٢٣٧]- (و٢٠-٢٣).
٢- نســخة مكتبــة الدولة/برليــن [MS. Or. quart. 2070]- (و١٧٨-١٨٠).

٣- نســخة مكتبــة الحــرم المكي/مكــة، رقــم الحفــظ: ٤/٣٣٩.
ض، رقم الحفظ: ٢٨٨٩-ف ٤- نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية/الر

٣. المنهــج المتبــع يف التحقيــق

لقــد اعتمــدت يف تحقيــق الكتــاب علــى منهــج الترجيح (منهج النص المختار)، فاخترت 
شــا برقــم  أربــع نســخ مــن بيــن ســبع نســخ خطيــة اطلعــت عليهــا، وهــي نســخة فاضــل أحمــد 
٦٨٩، ونســخة رئيــس الكتــاب برقــم ١١٥٩، ونســخة بغــداديل وهــيب برقــم ٢٠٨٨، ونســخة 
٥٤٨ (٨٣٤). واختــرت مــن هــذه النســخ األربــع نســخة فاضــل  دار الكتــب القطريــة برقــم 
شــا لوضوحهــا، ولكونهــا ُمقابَلــة، ونســخت منهــا متــن الكتــاب، ثــم قمــت بمقابلــة  أحمــد 
بقيــة النســخ علــى هــذه النســخة، وأشــرت إىل الفــروق واالختالفــات بينهــا يف الهامــش بعــد مــا 
أثبــُت األصــح أو الصحيــح يف المتــن بــدون األقــواس حســب منهــج الترجيــح. واعتنيــت بعــزو 
األقــوال المنقولــة إىل مصادرهــا. وأثنــاء التحقيــق اســتفدت مــن النســخ األخــرى يف التصحيــح 
والتوضيــح أيضــا. وعلــى العمــوم فقــد اعتمــدت يف تحقيــق هــذا الكتــاب المختصــر مبدئيًــا على 

أســس مركــز البحــوث اإلســالمية (İSAM) يف التحقيــق.
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شــا   صــورة الورقتيــن األوىل واألخيــرة مــن نســخة مكتبــة كوبــريل، فاضــل أحمــد 
برقــم ٦٨٩، ورمزهــا يف التحقيــق: ”ف“
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صــورة الورقتيــن األوىل واألخيــرة مــن نســخة المكتبــة الســليمانية، رئيــس الكتــاب  
برقــم ١١٥٩، ورمزهــا يف التحقيــق: ”ر“
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صــورة الورقتيــن األوىل واألخيــرة مــن نســخة المكتبــة الســليمانية، بغــداديل وهــيب  
برقــم ٢٠٨٨، ورمزهــا يف التحقيــق: ”ب“
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صــورة الورقتيــن األوىل واألخيــرة مــن نســخة دار الكتــب القطريــة  
برقــم ٥٤٨ (٨٣٤)، ورمزهــا يف التحقيــق: ”ق“
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ب. التحقيــق

كتاب مســائل الشــيوع١

/ بســم هللا الرحمــن الرحيــم

الحمــد  وحــده، وصلــى هللا علــى مــن ال نــيب بعده، محمد صلى هللا تعاىل عليه وســلم، 
وآلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد:٢

قــال٣ الشــيخ٤ اإلمــام األجــل حســام الديــن برهــان األئمــة عمــر بن عبــد العزيز رحمه هللا: 
تفصيــل مــا اختلــف يف مســائل الشــيوع٥ ومــا اتفــق عليــه؛ فالــكالم يف معرفــة مســائل الشــيوع 

يف أربعــة فصــول:

الفصــل األول: يف معرفــة أقســام الشــيوع.

والفصــل الثــاين: يف معرفــة عــدد مســائل الشــيوع.

والفصــل الثالــث: يف معرفــة مذاهــب الســلف رحمهــم هللا٦ يف مســائل الشــيوع.

والفصــل الرابــع: يف معرفــة طرقهــم يف مســائل الشــيوع.

ر ق: كتاب الشــيوع؛ ب: كتاب يف مســائل الشــيوع. ١
ف ر ب - الحمــد  وحــده، وصلــى هللا علــى مــن  ٢

ال نــيب بعــده، محمــد صلــى هللا تعــاىل عليــه وســلم، وآلــه 
وصحبــه أجمعيــن، وبعد:

ق: فيقــول. ٣
ق - الشــيخ ٤
الشــيوع مصدر شــاع، يقال: شــاع يشــيع شــيعا، وشيعا  ٥

وشــيوعا: إذا ظهــر وانتشــر. يقــال: شــاع الخبــر شــيوعا 
فهو شــائع: إذا ذاع، وانتشــر. ومن هذا قولهم: نصيب 
فــالن شــائع يف جميــع هــذه الــدار، أي: متصــل بــكل 
جزء منها، ومشاع فيها أي: ليس بمقسوم وال معزول، 
وســهم شــائع أي: غير مقســوم. وال يخرج معىن الشــيوع 
نه:  يف اصطالح الفقهاء عن المعىن اللغوي؛ إذ عرف 

«ثبوت الحق يف كل جزئية من جزئيات الشئ»؛ فسهم 
شــائع وُمشــاع يعين حصة من شــئ غير مقســوم؛ حصة 
منتشــرة يف كل جــزء مــن جزئيــات الشــئ؛ حصــة مقــدرة 
غيــر معينــة وال مفــرزة. والحصــة الشــائعة هــي: الســهم 
الســاري إىل كل جزء من أجزاء المال المشــترك. انظر: 
لســان العــرب البــن منظــور، «شــيع»؛ مجلــة األحــكام 
الكويتيــة،  الفقهيــة  الموســوعة  ٣٢؛  ص  العدليــة، 
٢٨٩/٢٦؛ معجــم لغــة الفقهــاء لقلعجي-قنيــيب، ص 
٢٦٨؛ ٤٣٠. فمســائل الشــيوع تعين التصرفات المالية 
يف األمــوال المشــتركة الــيت فيهــا حصــص مقدرة كالثلث، 

والربــع، ولكنهــا غيــر مقســومة وال مفــرزة.
ف - رحمهــم هللا. ٦

[٢٢٠ظ]
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القســمة:٣  يحتمــل  شــائع  قســمين:  إىل  ينقســم  الشــائع٢  فنقــول:١  األول  الفصــل  أمــا 
كنصــف الــدار، ونصــف البيــت الكبيــر. وشــائع ال يحتمــل القســمة:٤ كنصــف العبــد، ونصــف 
الحمــام، ونصــف الثــوب، ونصــف البيــت الصغيــر. والفاصــل بيــن القســمين٥ حــرف واحــد، 
وهــو٦ أن ينظــر لــو كان هــذا العيــن بيــن اثنيــن، فطلــب أحدهمــا القســمة وأىب اآلخــر؛ فــإن 
أجبــره٧ القاضــي علــى القســمة كان مــن القســم األول، وإن لــم يجبــره٨ كان مــن القســم الثــاين؛ 
إذ الجبــر٩ علــى الفعــل١٠ يف محــٍل آيــة١١ قبــول المحــل ذلك الفعل. فإن قيل: هذا الحرف غير 
إلجماع،١٤  مطــرد؛ فإنــه نــص يف الكتــاب:١٢ أنــه إذا١٣ وهــب نصــف عبديــن من إنســان جاز 
وهــذا آيــة١٥ أنــه مــن القســم الثــاين، والعبــدان لــو كا بيــن اثنيــن فطلــب أحدهما القســمة، وأىب 
اآلخــر، قســم القاضــي بينهمــا عنــد أيب يوســف ومحمــد رحمهمــا هللا،١٦ وهــذا آيــة١٧ أنــه مــن 
القســم األول عندهمــا. قيــل لــه: عندهمــا إنمــا يقســم القاضــي بينهمــا إذا رأى الصــالح يف 
بــت وقــت العقــد،  القســمة؛ فكانــت قســمة القاضــي مقيــدة بهــذا الشــرط، وهــذا الشــرط غيــر 

فــكان وقــت العقــد مــن القســم الثاين.
وأمــا الفصــل الثــاين: يف معرفــة عدد مســائل الشــيوع.١٨

فنقــول:١٩ أمهــات مســائل الشــيوع ســبع: بيــع الشــائع، وإجــارة الشــائع، وإعــارة الشــائع، 
وهبــة الشــائع، وصدقــة الشــائع، ووقــف الشــائع، ورهــن الشــائع.

وأمــا الفصــل الثالــث: يف معرفــة مذاهــب الســلف يف مســائل الشــيوع.٢٠

ب: فيقــول. ١
أي: الســهم المقــدر غيــر المفــرز يف المــال المشــترك. ٢
القسمة تعين: رفع الشيوع، وقطع الشركة. انظر: جامع  ٣

العلــوم للنكــري، ٤٩/٣.
يعــين أنــه ال يبقــى منتفعــا بــه بعــد القســمة أصــال كتقســيم  ٤

عبــد واحــد ودابــة واحــدة. انظــر: درر الحــكام لمــال 
خسرو، ٢١٨/٢.

ف ر ب: القســمتين. ٥
ب - هــو. ٦
ف: أخبره. ٧
ف: يخبــره. ٨
ف: الخبــر. ٩

ب: العقــل. ١٠
ب: أنه. ١١

المــراد بــه األصل للشــيباين. ١٢
ق: إن. ١٣
الشــيباين ذكــر المســألة فقــال: «قلــت: أرأيــت رجــال  ١٤

وهــب لرجــل نصــف عبديــن لــه، أو نصــف ثوبين له، هل 
تجــوز الهبــة إذا قبضهــا؟ قــال: نعم». األصل للشــيباين، 

.٣٨٠/٣
ب - آيــة. ١٥
٣٠٤/٣؛ المبســوط للسرخســي،  ١٦ األصــل للشــيباين، 

.٣٦/١٥
ب - آيــة. ١٧
ف ر ب - يف معرفة عدد مســائل الشــيوع. ١٨
ب: فيقــول. ١٩
مســائل  ٢٠ يف  الســلف  مذاهــب  معرفــة  يف  ب -  ر  ف 

الشيوع.
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ع الشــائع فهــذا علــى قســمين: إمــا أن يحتمــل القســمة، أو ال يحتمــل  فنقــول:١ إذا 
ع مــن أجنــيب أو مــن شــريكه. والوجــه األول،  القســمة،٢ وكل قســم علــى وجهيــن: إمــا إن 

وهــو: البيــع مــن األجنــيب علــى صنفين:

إمــا إن كان الــكل لــه فبــاع النصــف، أو كان بيــن٣ اثنيــن، فبــاع أحدهمــا نصيبــه، والبيــع 
جائــز٤ يف المواضــع أجمــع.٥

وإمــا إذا آجــر الشــائع فهــذا أيضــا علــى قســمين: إمــا أن يحتمل القســمة، أو ال يحتمل. 
وهــو:  األول،  والوجــه  شــريكه.  مــن  أو  أجنــيب،  مــن  آجــر  إن  إمــا  وجهيــن:  علــى  قســم  وكل 

اإلجــارة مــن األجنــيب علــى صنفين:

إمــا إن كان الــكل / لــه فآجــر النصــف، أو كان بيــن اثنيــن فآجــر أحدهمــا نصيبــه مــن 
األجنــيب، والجــواب يف القســمين واحــد، وهــو مــا يحتمــل القســمة، ومــا ال يحتمــل القســمة؛ 
فنقــول٦ يف الصنــف٧ األول مــن الوجــه األول، وهــو: مــا إذا كان الــكل لــه٨ فآجــر النصــف 
مــن األجنــيب فعنــد أيب حنيفــة رحمــه هللا: ال يجــوز، وعــن أيب يوســف ومحمــد رحمهمــا هللا: 
يجــوز.٩ واختلــف المشــايخ رحمهــم هللا علــى قــول أيب حنيفــة رحمــه هللا، منهــم مــن قــال: ال 
نــه ينعقــد فاســًدا، حــىت يجــب أجــر  ينعقــد، حــىت ال يجــب األجــر أصــًال، ومنهــم مــن قــال: 
المثــل، وهــو الصحيــح.١٠ ويف الصنــف١١ الثــاين مــن الوجــه األول، وهــو: مــا إذا كان الــكل 
حنيفــة  أيب  قــول  علــى  هللا١٢  رحمهــم  المشــايخ  اختلــف  النصــف،  أحدهمــا  فآجــر  بينهمــا، 
غيــره:  عنــه  وحكــى  يجــوز،  أنــه  عنــه:  هللا  رحمــه  س١٤  الــد طاهــر  أبــو  حكــى  هللا:١٣  رحمــه 

ب: فيقــول. ١
ق - القســمة. ٢
ب: من. ٣
ب: جاز. ٤
األصل للشــيباين، ٣٠٤/٣. ٥
ب: فيقــول. ٦
ب: النصــف. ٧
ف - لــه. ٨
مختصــر  ٩ شــرح  ١٢؛  -١١ /٤ للشــيباين،  األصــل 

لمبســوط  ا ٤؛  ٠٤ /٣ ص،  للجصــا وي  لطحــا ا
للسرخســي، ٣٢/١٦.

لــم أقــف علــى هــذا االختــالف المذكــور هنــا نصــا،  ١٠
وإنمــا إشــارة. انظــر: المبســوط للسرخســي، ٣٦/١٦؛ 

المحيــط البرهــاين لبرهــان البخاري، ٤٣٥/٦-٤٣٦.
ب: النصــف. ١١
ق - رحمهــم هللا. ١٢
ق: رحمهــم هللا. ١٣
ب - حكــى أبــو طاهــر الــدّس. | هــو الفقيــه محمــد  ١٤

س (ت. ؟). إمام  بن محمد بن سفيان، أبو طاهر الد
لعراق. درس الفقه على القاضي أيب خازم  أهل الرأي 
صاحــب بكــر القمــي، وكان مــن أهــل الســنة والجماعــة 
صحيــح المعتقــد. تخــرج بــه جماعــة مــن األئمــة، وكان 
لحفــظ  مــن أقــران أيب الحســن الكرخــي، وكان يوصــف 
لشــام وخــرج منهــا إىل  ت. ويل القضــاء  ومعرفــة الــروا
مكــة، ومــات بمكــة مجــاورا. انظــر: الجواهــر المضيــة 

ريــخ وفاته. للقرشــي، ١١٦/٢-١١٧. ولــم يذكــر 

[٢٢١و]
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أنــه ال يجــوز.١ وإليــه مــال شــمس األئمــة أبــو بكــر محمــد بــن أيب ســهل السرخســي،٢ والشــيخ 
اإلمــام األجــل برهــان األئمــة رحمهمــا هللا.٣

التفــاق يف ظاهــر الروايــة.٤  ويف الوجــه الثــاين، وهــو: مــا إذا آجــر مــن شــريكه جــاز 
وروي عــن أيب حنيفــة رحمــه هللا: أنــه٥ ال يجــوز.٦ هــذا هــو الــكالم يف الشــيوع / المقــارن.٧ 
وأمــا الشــيوع الطــارئ ففــي ظاهــر الروايــة: ال يفســد.٨ وروى خالــد بــن صبيح٩ عــن أيب حنيفة 

رحمهمــا هللا: أنــه يفســد.١٠

هــذا إذا آجــر النصــف مــن واحــد، أمــا إذا آجــر الــكل مــن اثنيــن، فهــذا علــى وجهين:

ن قــال: آجــرت الــدار منكمــا، أو فّصــل، والتفصيــل ال يخلــو إمــا أن  إمــا إن أجمــل 
ن قــال:  ألثــالث  ن قــال: نصفهــا منــك ونصفهــا منــك، أو  لتنصيــف١١  يكــون تفصيــًال 

الصنائــع  ١ ئــع  بدا ٣٢؛  /١٦ للسرخســي،  المبســوط 
للكاســاين، ١٨٨/٤.

ق + رحمــه هللا. | محمــد بــن أحمــد بــن أيب ســهل  ٢
أبــو بكــر السرخســي -هــذه النســبة إىل بلــدة قديمــة مــن 
بــالد خراســان- (ت. ٤٩٠ه/١٠٩٧م؟). أحــد الفحــول 
األئمة الكبار، أصحاب الفنون، كان إماما عالمة حجة 
متكلما فقيها أصوليا مناظرا، لزم اإلمام شمس األئمة أ 
محمــد عبــد العزيــز الحلــواين حــىت تخــرج بــه، وصار أنظر 
أهــل زمانــه. أملــى المبســوط نحــو خســمة عشــر مجلــدا 
وزجنــد محبــوس. تفقــه عليــه أبــو بكــر  وهــو يف الســجن 
محمد بن إبراهيم الحصيري وأبو عمر وعثمان بن علي 
بن محمد البيكندي. من مصنفاته: المبســوط، وشــرح 
المضيــة للقرشــي،  الســير الكبيــر. انظــر: الجواهــر 
٢٨/٢-٢٩؛ الفوائــد البهيــة للكنــوي، ٢٦١-٢٦٢. 

| المبســوط للسرخســي، ٣٢/١٦.
ق: برهــان الديــن رحمــه هللا. | عبــد العزيــز بــن عمــر  ٣

بــن مــازه المعــروف ببرهــان األئمــة وبرهــان الديــن (ت. 
الشــهيد.  الصــدر  المؤلــف  لــد  وا ٥١٨م)،  ١١٢٤ه/
كان مــن أكابــر طلبــة شــمس األئمــة السرخســي، ومــن 
أقــران اإلمــام شــمس اإلســالم األوزجنــدي جــد اإلمــام 
قاضيخــان، وتفقــه عليــه ولــداه الصــدر الشــهيد والصــدر 
الســعيد أحمــد وظهيــر الديــن الكبيــر علــي بن عبد العزيز 
المرغيناين. انظر: القند للنســفي، ص ٤٣١؛ الجواهر 

المضيــة للقرشــي، ٣٢٠/١؛ الفوائــد البهيــة للكنــوي، 
ص ١٦٦.

للسرخســي،  ٤ المبســوط  ١١؛  /٤ للشــيباين،  األصــل 
.٣٠/١٦

ب - أنــه. ٥
لــم أقــف عليــه نصــا، وإنمــا تلميحــا يف المحيط البرهاين  ٦

لبرهــان الديــن البخــاري، ٤٣٦/٦.
المقــارن: المصاحــب. المعجــم الوســيط، «قــرن».  ٧

يعــين الشــيوع المصاحــب للعقــد والناشــئ معــه، وليــس 
طار عليه. وبعبارة أخرى يعين الشــيوع األصلي، مثل: 
أن يؤجــر نصيبــه مــن دار مشــتركة مــن غيــر شــريكه. 
ومثــال الشــيوع الطــارئ: كمــا لــو أجــر أحــد داره، ثــم 
ظهــر لنصفهــا مســتحق، تبقــى اإلجــارة يف نصفهــا اآلخر 
الشــائع. انظــر: درر الحــكام لمــال خســرو، ٢٣١/٢؛ 

مجلــة األحــكام العدليــة، ص ٨٣، (المــادة: ٤٣٠).
أي ال يفسد عقد اإلجارة. انظر: المبسوط للسرخسي،  ٨

١٥٤/١٥؛ درر الحكام لمال خســرو، ٢٣١/٢.
خالــد بــن صبيــح المــروزي مــن تالميــذ أيب يوســف.  ٩

ونسبته إىل مرو الشاهجان اليت خرج منها جماعة كثيرة 
من أهل العلم والحديث. انظر: األنســاب للســمعاين، 

ريــخ وفاتــه. ٢٠٧/١٢؛ ٢٨٠. ولــم أعثــر علــى 
ولــم أقــف عليه. ١٠
لنصــف. ١١ ب: 

[٢٢١ظ]
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التفــاق، ويف التفصيل  ثلثهــا منــك، وثلثيهــا١ منــك، ففــي الوجــه األول وهــو اإلجمــال:٢ جــاز 
علــى  هللا  رحمــه  حنيفــة  أيب  قــول  علــى  المســألة  يكــون  أن  يجــب  ألثــالث٣  أو  لتنصيــف 
االختــالف الــذي حكينــاه يف الصنــف٤ الثــاين٥ يف الوجــه األول، وهــو مــا إذا كان الــكل بيــن 

اثنيــن، وآجــر النصــف أحدهمــا.

وأمــا إذا أعــار الشــائع جــازت اإلعــارة يف الوجــوه كلها.

وأما إذا وهب الشــائع فهذا أيضا على قســمين: إما أن يحتمل القســمة، أو ال يحتمل٦ 
القســمة.٧ وكل قســم علــى وجهيــن: إمــا إن وهــب مــن أجنــيب، أو مــن شــريكه. والوجــه األول، 
وهــو: مــا إذا وهــب مــن أجنــيب علــى صنفيــن: إمــا إذا٨ كان الــكل لــه، فوهــب النصــف مــن 
أجنــيب، أو كان بيــن اثنيــن، فوهــب النصــف أحدهمــا. والجــواب يف القســمين مختلــف؛ ففيمــا 
ال يحتمــل القســمة يجــوز الهبــة يف المواضــع أجمــع، وفيمــا يحتمل القســمة ففي الوجه األول: 
ال يجــوز الهبــة عنــد يف الصنفيــن٩ جميًعــا، ويف الوجــه الثــاين كذلــك.١٠ هــذا هــو الــكالم يف 

التفــاق. الشــيوع المقــارن. وأمــا الشــيوع الطــارئ ال يفســد الهبــة١١ 

هذا كله إذا وهب النصف من واحد، أما إذا وهب الكل من اثنين فهذا على وجهين: 
ن قــال: وهبــت الــدار منكمــا، أو فصــل، والتفصيــل ال يخلــو إمــا أن يكــون  إمــا إن أجمــل 
قــال:  ن  ألثــالث  أو  منــك،  ونصفهــا  منــك،  نصفهــا  قــال:  ن  لتنصيــف١٣  التفصيــل١٢ 
ثلثهــا منــك، وثلثيهــا١٤ منــك. ويف الوجــه األول: ال يجــوز عنــد أيب حنيفــة رحمــه هللا، وجــاز 
لتنصيــف  عنــد أيب يوســف ومحمــد رحمهمــا هللا.١٥ ويف الوجــه الثــاين: إن كان التفصيــل١٦ 

ب: وثلثهــا. ١
ب: االحتمــال. ٢
أو  ٣ لتنصيــف  التفصيــل  وهــو  لثــاين  ا الوجــه  ويف  ق: 

ألثالث.
ب: النصــف. ٤
ف ر ب - الثــاين. ٥
ب - القســمة أو ال يحتمــل. ٦
ف ر ب - القســمة. ٧
ق: إن. ٨
ب: النصفيــن. ٩

األصل للشــيباين، ٣٧٢/٣؛ شــرح مختصر الطحاوي  ١٠

للجصاص، ٣٩/٤؛ المبســوط للسرخســي، ٧٤/١٢.
ق + مطلقــا. ١١
كلمــة «التفصيــل» غيــر مذكــورة هنــا يف نســخة شــهيد  ١٢

شــا برقــم ٢٧٢٥. والصحيــح أن ال تذكــر، أو  علــي 
تذكــر منصوبــة بــدون أل كمــا ســبق مــن قبل.

لنصــف. ١٣ ب: 
ب: فثلثهــا. ١٤
٣٧٢/٣-٣٧٣؛ شــرح مختصــر  ١٥ األصــل للشــيباين، 

لمبســوط  ا ٤٢؛  -٤١ /٤ للجصــاص،  لطحــاوي  ا
للسرخســي، ٧٤/١٢-٧٥.

ب: الفصــل. ١٦
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ألثــالث  فعلــى هــذا االختــالف أيضــا، ذكــره١ ابــن ســماعة٢ يف نــوادره.٣ وإن كان التفصيــل 
فعنــد أيب حنيفــة وأيب يوســف رحمهمــا هللا: ال يجــوز. وعنــد محمــد رحمــه هللا: يجــوز.٤

لشــائع فهــذا وِهبــة الشــائع يف جميــع مــا ذكــر ســواء إال يف خصلــة  وأمــا إذا تصــّدق٥ 
واحــدة، وهــو أنــه إذا وهــب الــكل مــن اثنيــن، وســلم إليهمــا، عنــد أيب حنيفــة رحمــه هللا:٦ ال 
يجــوز روايــًة واحــدًة٧ مــن غيــر اختــالف.٨ ويف الصدقــة اختلــف المشــايخ رحمهــم هللا علــى 
روايــة  قولــه، منهــم مــن قــال: ال يجــوز أيًضــا، ومنهــم مــن قــال: يف المســألة روايتــان؛ علــى 

األصــل:٩ ال يجــوز، وعلــى روايــة الجامــع الصغيــر:١٠ يجــوز، وهــو الصحيح.
وأما إذا وقف الشائع عند محمد رحمه هللا:١١ ال يجوز، وعند أيب يوسف رحمه هللا: يجوز.١٢

وأمــا إذا رهــن الشــائع فهــذا أيضــا علــى وجهيــن: إمــا أن يحتمــل القســمة، أو ال يحتمل، 
وكل قســم على وجهين: إما إن رهن من أجنيب، أو من شــريكه، والوجه األول على صنفين: 
إمــا إن كان الــكل لــه، فرهــن النصــف، أو كان الــكل بيــن اثنيــن، فرهــن أحدهمــا النصــف، 

والجــواب يف المواضــع أجمــع: عنــد ال يجــوز،١٣ وعنــد الشــافعي رحمــه هللا: يجــوز.١٤

أو  ينعقــد“،  ال  ”إنــه  هللا:  رحمهــم  علمائنــا  قــول  يف  هللا١٥  رحمهــم  المشــايخ  واختلــف 
”ينعقــد١٦ فاســًدا“ علــى حســب اختالفهــم علــى قــول أيب حنيفــة رحمــه هللا يف اإلجــارة.١٧

ب: ذكر. ١
أبــو عبــد هللا محمــد بــن ســماعة بــن عبــد هللا بــن هــالل  ٢

التميمــي (ت. ٢٣٣ه/٨٤٨م). مــن تالميــذ أيب يوســف 
ومحمــد. حــدث عــن الليــث، والمســيب بــن شــريك. 
روى عنه محمد بن عمران الضيب، والحسن بن محمد 
بــن عنبــر الوشــاء. وويل القضــاء ببغــداد للرشــيد بعــد أيب 
يوســف. قــال ابــن معيــن: لــو أن المحدثيــن يصدقــون 
يف الحديــث كمــا يصــدق ابــن ســماعة يف الفقــه، لكانــوا 
فيــه علــى نهايــة. ولــه مــن الكتــب: أدب القاضــي، 
والمحاضــر والســجالت، والنــوادر. عــاش مائــة ســنة 
وثــالث ســنين، وتــويف ســنة ثــالث وثالثيــن ومائتيــن. 
انظر: ســير أعالم النبالء للذهيب، ٦٤٦/١٠-٦٤٧؛ 

الجواهــر المضية للقرشــي، ٥٨/٢-٥٩.
ب: ويف نــوادره. ٣
ب - يجــوز. | األصــل للشــيباين، ٣٧٤/٣؛ شــرح  ٤

مختصــر الطحــاوي للجصاص، ٤٣/٤.
ب: يصدق. ٥

ق - رحمــه هللا. ٦
ب: واحد. ٧
األصل للشــيباين، ٣٧٤/٣؛ شــرح مختصر الطحاوي  ٨

للجصــاص، ٤١/٤.
األصل للشــيباين، ٣٧٤/٣. ٩

الجامــع الصغيــر للشــيباين مــع شــرحه النافــع الكبيــر  ١٠
للكنــوي، ص ٤٣٧.

ق - رحمــه هللا. ١١
األصــل للشــيباين، ١٠٣/١٢-١٠٦؛ شــرح مختصــر  ١٢

الطحــاوي للجصــاص، ١٦/٤-١٧.
١٣٣/٣-١٣٥؛ شــرح مختصــر  ١٣ األصــل للشــيباين، 

الطحاوي للجصاص، ١٤٧/٣؛ المبسوط للسرخسي، 
٦٩/٢١؛ بدائع الصنائع للكاســاين، ١٤٢/٦.

األم للشــافعي، ١٩٤/٣. ١٤
ف ر ب - رحمهــم هللا. ١٥
ب - أو ينعقــد. ١٦
لقد ســبق يف مســألة إجارة الشــائع. ١٧
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هــذا هــو الــكالم يف الشــيوع المقــارن. وأمــا الشــيوع الطــارئ ففيــه روايتــان: يف روايــة: ال 
ب الُقلــب:١ يفســد.٢ يفســد، ويف روايــة 

هــذا كلــه إذا رهــن النصــف مــن واحــد، أمــا إذا رهــن الــكل من اثنيــن فهذا علــى وجهين: 
ن قــال: رهنــت الــدار منكمــا، أو فصــل، والتفصيــل ال يخلــو إمــا أن يكــون  إمــا إن أجمــل 
منــك،  ثلثهــا  قــال:  ن  ألثــالث  أو  منــك،  ونصفهــا  منــك،  نصفهــا  قــال:  ن  لتنصيــف 
التفــاق، ويف الوجــه الثــاين: ال يجــوز، كان التفصيــل  وثلثيهــا منــك. ففــي الوجــه األول: جــاز 

ألثــالث.٣ لتنصيــف أو 
أمــا الفصــل الرابــع: يف معرفــة طرقهــم يف مســائل الشــيوع.٤

التفــاق، وطريــق عمل البيع يف الشــائع أنه يفيد٦  فنقــول:٥ الشــيوع يف / البيــع غيــر مانــع 
الملــك يف الشــائع، لكــن الملــك ال يــراد لعينــه، وإنمــا يــراد لغيــره، وهــو: االنتفــاع،٧ واالنتفــاع 
لملــك،  مســتحقة  القســمة  فيصيــر  لقســمة؛  يحصــل  إنمــا  والقــرار  لمقــرر،  يمكــن٨  إنمــا 
ويصيــر الحاصــل مــن النصــف المقــرر نصفــه٩ عيــن حقــه، ونصفــه بــدل حقــه؛ فيصيــر العقــد 

لمقــرر بواســطة القســمة. الــوارد علــى الشــائع مطلقــا لــه االنتفــاع 
وأمــا إجــارة الشــائع فالشــيوع عنــد أيب يوســف ومحمــد رحمهمــا هللا غيــر مانــع جوازهــا. 
التفــاق. وأما  وطريــق عمــل اإلجــارة يف الشــائع عندهمــا مــا هــو طريــق عمــل البيــع يف الشــائع 
عنــد أيب حنيفــة رحمــه هللا فالشــيوع فيهــا مانــٌع جوازهــا؛ ألنــه ال يمكــن تمهيــد طريــق١٠ عمــل 
البيــع يف الشــائع يف اإلجــارة مــن تحقيــق المبادلــة؛ ألّن١١ ذلــك إنمــا يكــون بيــن ملــك التملــك 

وبيــن ملــك١٢ المتملــك. وهــذا ال يمكــن تحقيقــه يف اإلجــارة علــى مــا عــرف يف المســألة.

ب القلــب» غيــر مذكــورة يف نســخة عاطــف  ١ كلمــة «
شــا برقــم  أفنــدي برقــم ١٠٣٠، ونســخة شــهيد علــي 
٢٧٢٧. | القلــب هــو: الســوار غيــر الَمْلــِوّي. انظــر: 
المغــرب للمطــرزي، «قلــب». ويقصــد ببــاب القلــب 
لُقلــب  ا أحــكام  عــن  فيــه  تحــدث  لــذي  ا لبــاب  ا هنــا 
وارتهانه. انظر: األصل للشيباين، ١٧١/٣؛ المبسوط 

للسرخســي، ٧١/٢١-٧٢.
١٣٤/٣؛ المبســوط للسرخســي،  ٢ األصــل للشــيباين، 

٧١/٢١-٧٢؛ بدائــع الصنائــع للكاســاين، ١٤٢/٦.
٢٣٢/٣؛ المبســوط للسرخســي،  ٣ األصــل للشــيباين، 

.١٦٤/٢١
ف ر ب - يف معرفــة طرقهــم يف مســائل الشــيوع. |  ٤

المؤلــف يف هــذا الفصــل األخيــر حــاول أن يلخــص مــا 
ســبق يف الفصــول الثالثــة، وأن يوجــه ويعلــل مســالك 
األئمــة فيهــا؛ فلــم نقــم بتوثيــق اإلحــاالت المذكــورة يف 

هــذا الفصــل إال مــا لــم يتــم توثيقهــا مــن قبل.
ب: فيقــول. ٥
ب: يفســد. ٦
النتفــاع. ٧ ب: 
ب: يكون. ٨
ب: ونصفــه. ٩

ب - طريــق. ١٠
ب: ألنه. ١١
ب - التملــك وبيــن ملــك. ١٢

[٢٢٢و]
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ثــم بعــد هــذا أليب حنيفــة رحمــه هللا وجهــان، أحدهمــا: أن الحكــم يــدور مــع الشــائع؛ 
آجــر  إذا  مــا  وهــو:  األول،  الوجــه  مــن  الثــاين  الصنــف  يف  جوازهــا  يمنــع  الوجــه:  هــذا  فعلــى 
أحــد الشــريكين نصيبــه مــن أجنــيب، كمــا قــال شــمس األئمــة،١ والشــيخ اإلمــام برهــان األئمــة٢ 
رحمهمــا هللا، ويمنــع جــواز اإلجــارة يف الوجــه الثــاين، وهــو: مــا إذا آجــر مــن شــريكه. ويف 
الشــيوع الطــارئ يتخيــر: إن شــاء يمنــع، وإن شــاء يســلم.٣ والوجــه الثــاين: أن الحكــم يــدور 
مــع المانــع؛ فعلــى هــذا الوجــه يســلم جوازهــا يف الصنــف الثــاين مــن الوجــه األول، وهو: ما إذا 
س رحمــه هللا. ويســلم  آجــر أحــد الشــريكين نصيبــه مــن األجنــيب، كمــا حكــى أبــو طاهــر الــد

جوازهــا يف الوجــه الثــاين وهــو: مــا إذا آجــر مــن شــريكه. ويف الشــيوع الطــارئ يتخيــر أيًضــا.

وأمــا اإلعــارة يف الشــائع فعلــى الوجــه األول يفــرق أبــو حنيفــة رحمه هللا فيقــول: الحكم يدور 
مــع الشــيوع يف عقــد يتصــور المانــع، ويف اإلعــارة ال يتصــور المانــع، وهــو: العجــز عــن التســليم مع 
لتســليم. وعلى الوجه الثاين يفرق أيضا ويقول: ال مانع هنا، ويف اإلجارة مانع. توجه الخطاب 

وأمــا الهبــة فالشــيوع فيهــا مانــع جوازهــا. أبــو حنيفــة رحمــه هللا تعــاىل٤ ســوى بينهــا وبيــن 
اإلجــارة، وأبــو يوســف ومحمــد رحمهمــا هللا تعــاىل٥ فّرقــا. والفــرق: أن يف اإلجــارة ال مانــع، 
وهنــا مانــع. وذلــك أحــد أمريــن:٦ إمــا لــزوم ضمان القســمة، وإمــا تمكــن٧ النقصان يف القبض. 
لــم  حــىت  الشــيوع،  مــع  يــدور  فيهــا  والحكــم  التســليم.  وقــت  المتمكــن  الشــيوع  هــو:  والمانــع 
يجــز يف الصنــف الثــاين مــن الوجــه األول، وهــو مــا٨ إذا كان الــكل بيــن اثنين، فوهــب أحدهما 
نصيبــه. ولــم يجــز٩ أيًضــا يف الوجــه الثــاين، وهــو مــا إذا وهــب مــن شــريكه. / فــإن قيــل: لــو 
كان الحكــم فيهــا يــدور مــع الشــيوع وجــب أن ال يختلــف الجــواب بيــن القســمين، وهــو مــا 
يحتمــل القســمة، ومــا ال يحتمــل، كمــا يف اإلجــارة لــم يختلــف. قيل لــه: الحكم فيها يدور مع 
الشــيوع، لكــن يف محــل يتصــور المانــع، وهــو ضمــان القســمة، أو نقصــان القبض بعد اشــتراط 
الكمــال، وكالهمــا ال يتصــور فيمــا ال يحتمــل القســمة. فــإن قيــل: لــو كان الحكــم يــدور مــع 
الشــيوع يف محــل يتصــور المانــع وجــب أن يجــّوز اإلجــارة يف الصنــف الثــاين من الوجه األول، 

هو شمس األئمة أبو بكر محمد بن أيب سهل السرخسي  ١
(ت. ٤٩٠ه/١٠٩٧م؟).

هو عبد العزيز بن عمر بن مازه المعروف ببرهان األئمة  ٢
وبرهــان الديــن (ت. ١١٢٤ه/٥١٨م)، والــد المؤلــف 

الصدر الشــهيد.
أي: يســلم جوازها، كما بين يف الســطر الثاين. ٣

ف ر ب - تعــاىل. ٤
ف ر ب - تعــاىل. ٥
ق: األمرين. ٦
ف ر ب: يمكــن. ٧
ب - مــا. ٨
ق: ولــم يجز. ٩

[٢٢٢ظ]
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وهــو مــا إذا آجــر أحــد الشــريكين نصيبــه مــن األجنــيب، وقــد قلــت:١ إنهــا ال تجــوز علــى الوجــه 
األول، وهو إدارة الحكم مع الشيوع. قيل له: نعم، وثمة عجُز اآلجر٢ عن تسليم هذا النصف 
ســباب، فــإذا كان المحــل يتصــّور فيــه عجــُز اآلجــر٣ عــن التســليم دار  إىل المســتأجر متصــور 
الحكــم مــع الشــيوع يف محــلٍّ يتصــور هــذا المانــع. وأبــو حنيفــة رحمــه هللا ســوَّى بيــن الهبــة وبيــن 
اإلجارة على الوجه األول يف اإلجارة، وهو إدارة الحكم مع الشــيوع، وفّرق على الوجه الثاين، 
والفرق: هو أن الشــيوع يف الهبة ســبب لذلك المعىن المانع؛ ألن تمليك الشــائع ســبب لثبوت 
لقســمة؛ فصــار تمليــك الشــائع ســببا  الملــك يف الشــائع، والملــك يف الشــائع ســبب المطالبــة 

لذلــك المعــىن المانــع، والحكــم يــدور مــع الســبب، كمــا دارت الرخصة٤ مع الســفر.

وأمــا٥ الشــيوع يف اإلجــارة فإنــه ليــس بســبب لذلــك المعــىن المانع، لكن قــد يتحقق ذلك 
المعــىن المانــع، وقــد ال يتحقــق؛٦ فــال يــدور الحكــم يف الشــيوع. ثــم الطريــق يف الهبــة عنــد أيب 
يوســف ومحمــد رحمهمــا هللا أن الشــيوع المتمكــن يف العقــد وقــت التســليم مانــع. فــإذا وهــب 
الــكل مــن رجليــن، وســلم إليهمــا، لــم يتمكــن الشــيوع يف العقــد وقــت القبــض، فجــاز عندهما. 
لتنصيــف يف العقــد لــم يصــح؛ ألنــه لــو صــح إنمــا  لتنصيــف؛ ألن التفصيــل  وكــذا إذا فّصــل 
لتنصيف  صــح لفائــدة، وفائــدة العقــد: الحكــم. وحكــم هــذا العقــد حال اإلجمــال والتفصيــل 

ســواء، فلــم يفــد؛٧ فلــم يصــح؛ فلــم يتمكــن الشــيوع يف العقــد.

ألثــالث قــال أبــو يوســف رحمــه هللا: لمــا أفــاد صــح؛ فيتمكــن الشــيوع يف  فأمــا إذا فصــل 
العقــد وقــت التســليم، فلــم يجــز. وقــال محمــد رحمــه هللا: إن أفــاد مــن حيــث وصــف التفصيــل 
لــم يفــد مــن حيــث أصــل التفصيــل؛ فيقــع الشــك يف الصحــة؛ فــال يصــح؛ فال يتمكن الشــيوع يف 
العقــد. والطريــق أليب حنيفــة رحمــه هللا مــا هــو الطريق عندهما، لكنه قال حال اإلجمال: يمكن 
لتنصيف ســواء، ولو  الشــيوع يف العقد وقت التســليم بداللة أن الحكم يف المجمل٨ والمفصل 
لم يتمكن الشيوع يف العقد حال / اإلجمال لم يكن الحكم فيهما على السواء كما يف الرهن.

لــكل علــى  وأمــا الصدقــة فالطريــق فيهــا مــا هــو الطريــق يف الهبــة، إال أنــه إذا تصــدق 
اثنيــن جــاز عنــد أيب حنيفــة رحمــه هللا أيًضــا علــى روايــة الجامــع الصغيــر، والهبــة لــم تجــز. 
والفرق: أن يف الصدقة الشــيوع لم يتمكن وقت العقد؛ ألنها إخراج المال إىل هللا عز وجل، 

ب: حلت. ١
ف ر ب: اآلخــر. ٢
ف ر ب: اآلخــر. ٣
ب: الرخص. ٤

ف ر ب: فأمــا. ٥
ف ب - يتحقــق. ٦
ف ب: فلــم يعــد. ٧
ق: الجمــل. ٨

[٢٢٣و]
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ثــم يصيــر١ للفقيــر مــن هللا٢ تعــاىل.٣

وأمــا الوقــف فالــكالم فيــه يبتــين علــى حــرف، وهــو أن التســليم إىل المتــويل عنــد أيب يوســف 
رحمه هللا ليس بشــرط لصحة الوقف؛٤ فال يتصور المانع هنا؛ لقيام الشــيوع مقامه، وعند محمد 
رحمه هللا شرط؛٥ فيتصور أحد المانعين، وهو تمكن٦ النقصان يف القبض؛ فيقام الشيوع مقامه.

. فبعــد ذلــك لنــا طريقــان: أحدهمــا: أن الحكم  وأمــا الرهــن فالشــيوع فيــه مانــع جــوازه عنــد
يــدور مــع الشــيوع، حــىت لــم يجــز يف الصنــف الثــاين مــن الوجــه األول، وهــو مــا إذا رهــن أحــد 
الشــريكين نصيبــه، ولــم يجــز يف الوجــه الثــاين، وهــو مــا إذا رهــن مــن شــريكه. ويســتوي الجواب يف 
القســمين، وهــو الشــائع الــذي يحتمــل القســمة، أو ال يحتمــل القســمة. فــإن قيل: هــال فّرقت بين 
القســمين بمــا فرقــت بــه٧ بينهمــا يف الهبــة؟ وإن كان الحكــم يف الهبــة دائًرا أيًضا مع الشــيوع، قلنا: 
يف الهبــة يف القســم الثــاين، وهــو الشــائع الــذي ال يحتمــل القســمة مــا هــو المانــع ال يتصــور قــط، 
قت٨ العقد، فلم يجز يف  وهنا يتصّور لما نبين. والوجه الثاين: أن الحكم يدور مع المانع، وهو 
الصنف٩ الثاين من الوجه األول، وهو ما إذا رهن أحد الشريكين نصيبه من األجنيب، ولم يجز يف 
قيت١٠ العقد.  الوجه الثاين، وهو: ما إذا رهن من شريكه؛ ألن ما هو المانع هنا متحقق، وهو 
ويســتوي الجــواب يف القســمين، وهــو الشــائع الــذي يحتمــل القســمة، والشــائع الــذي ال يحتمــل 

قت١٢ العقد على ما علم. وهللا أعلم. القســمة؛١١ ألن ما هو المانع يشــتمل القســمين، وهو 
تمــت١٣ مســائل الشــيوع، و الحمــد.١٤

{نقلــت مــن نســخة مكتــوب عليهــا نقلــت مــن نســخة نقلــت مــن نســخة الشــيخ جمــال 
الديــن الحصيــري}.١٥

ر: تصيــر. ١
ق + ســبحانه. ٢
بدائــع الصنائع للكاســاين، ١٢٢/٦-١٢٣. ٣
المبســوط  ٤ ١٠٦-١٠٧؛  /١٢ للشــيباين،  األصــل 

للسرخســي، ٣٤/١٢.
المرجع الســابق. ٥
ب: يمكــن. ٦
ب: فيه. ٧
شــا برقــم ٢٧٢٧  ٨ ق: توقــف. ويف نســخة شــهيد علــي 

أيضــا: توقف.
ب: الصيــف. ٩

لياء إال يف نســخة شــهيد  ١٠ قيت»  يف جميع النســخ: «
شــا برقــم ٢٧٢٧؛ ففيهــا كتبــت كلمــة «توقــف»  علــي 

قيت». بــدل «
ف ر ب - القســمة. ١١
شا برقم ٢٧٢٧: توقف. ١٢ قيت؛ نسخة شهيد علي  ق: 
ب - تمــت. ١٣
ف ب ق: المنــة. ١٤
ف ب: نقلهــا مــن نســخة نقلــت مــن نســخة الشــيخ  ١٥

نســخة  مــن  نقلــت   - ق  الحصيــري؛  الديــن  جمــال 
مكتــوب عليهــا نقلــت مــن نســخة نقلــت مــن نســخة 

الشــيخ حمــال الديــن الحصيري.
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مراجــع التحقيق والدراســة

ر البــالد وأخبــار العباد؛ - آ
زكــر بــن محمــد القزويــين (ت. ٦٨٢ه/١٢٨٣م).

دار صــادر، بيــروت د. ت.

لمبســوط؛ - األصــل المعروف 
محمــد بــن الحســن الشــيباين (ت. ١٨٩ه/٨٠٥م).

تحقيــق: الدكتــور محمــد بوينوكالــن، دار ابــن حــزم، بيــروت ٢٠١٢.

األم؛ -
أبــو عبــد هللا محمــد بــن إدريــس الشــافعي (ت. ٢٠٤ه/٨٢٠م).

دار المعرفــة، بيــروت ١٤١٠ه/١٩٩٠م.

األنساب؛ -
أبــو ســعد عبــد الكريــم بــن محمــد الســمعاين المــروزي (ت. ٥٦٢ه/١١٦٦م).

تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن يحــىي المعلمــي اليمــاين وغيــره، مجلــس دائرة المعــارف العثمانية، 
د- الهنــد ١٣٨٢ه/١٩٦٢م. حيــدر آ

البحــر الرائق شــرح كنــز الدقائق؛ -
زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد ابــن نجيــم المصــري (ت. ٩٧٠ه/١٥٦٣م).

دار الكتــاب اإلســالمي، القاهــرة د. ت.

بدائــع الصنائــع يف ترتيب الشــرائع؛ -
عــالء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاين (ت. ٥٨٧ه/١١٩١م).

دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤٠٦ه/١٩٨٦م.

البنايــة شــرح الهداية؛ -
أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد، بــدر الديــن العيــين (ت. ٨٥٥ه/١٤٥١م).

دار الكتــب العلميــة، بيــروت ٢٠٠٠م.

التراجم؛ - ج 
قاســم بــن ُقطُلوبغــا (ت. ٨٧٩ه/١٤٧٤م).

تحقيــق: محمــد خيــر رمضــان يوســف، دار القلــم، دمشــق ١٤١٣ه/١٩٩٢م.
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ريــخ األدب العريب؛ -
١٩٥٦م). كارل بروكلمــان (ت. 

ترجمــة: الدكتــور عبــد الحليــم النجــار، دار المعــارف، القاهــرة ١٩٥٩.

ريــخ اإلســالم ووفيات المشــاهير واألعالم؛ -
أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد الذهــيب (ت. ٧٤٨ه/١٣٤٨م).

تحقيــق: عمــر عبــد الســالم التدمــري، دار الكتــاب العــريب، بيــروت ١٤١٣ه/١٩٩٣م.

بخارى؛ - ريخ 
أبــو بكــر محمــد بــن جعفــر النرشــخي (ت. ٣٤٨ه/٩٥٩م).

دار  الطــرازي،  مبشــر  هللا  نصــر  بــدوي،  المجيــد  عبــد  أميــن  الدكتــور  وتحقيــق:  ترجمــة 
المعــارف، القاهــرة ١٩٦٥.

ريخ فاتــح العالم؛ -
عــالء الديــن عطــا ملــك الجويــين (ت. ٦٨٣ه/١٢٨٤م).

الســباعي،  محمــد  الســباعي  وترجمــة  القزويــين،  الوهــاب  عبــد  محمــد  وتصحيــح:  تحقيــق 
المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة ٢٠٠٧.

التجنيــس والمزيــد؛ -
أبــو الحســن برهــان الديــن علــي بــن أيب بكــر المرغينــاين الفرغــاين (ت. ٥٩٣ه/١١٩٧م).

كســتان  تحقيق: الدكتور محمد أمين مكي، إدارة القرآن والعلوم اإلســالمية، كراتشــي - 
١٤٢٤ه/٢٠٠٤م.

لتزكية؛ - ا
الصــدر الشــهيد عمــر بــن عبــد العزيــز البخــاري (ت. ٥٣٦ه/١١٤١م).

المكتبــة الســليمانية، رئيــس الكتــاب رقــم ١١٥٩.

الجامــع الصغيــر مــع شــرحه النافــع الكبير؛ -
الحــي  عبــد  محمــد  الحســنات  أبــو  ١٨٩ه/٨٠٥م)؛  (ت.  الشــيباين  الحســن  بــن  محمــد 

اللكنــوي (ت. ١٣٠٤ه/١٨٨٧م).
عالــم الكتــب، بيــروت ١٤٠٦ه/١٩٨٥م.

جامــع العلــوم يف اصطالحــات الفنون؛ -
القاضــي عبــد النــيب بــن عبــد الرســول األحمــد نكــري (ت. ؟).

دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤٢١ه/٢٠٠٠م.



173

أويغور: تحقيق «كتاب مسائل الشيوع»

الجواهــر المضيــة يف طبقــات الحنفيــة؛ -
عبــد القــادر بــن محمــد القرشــي (ت. ٧٧٥ه/١٣٧٣م).

ميــر محمــد كتــب خانــه، كراتشــي د. ت.

درر الحــكام شــرح غرر األحكام؛ -
مــال خســرو محمــد بــن فرامــرز بــن علي (ت. ٨٨٥ه/١٤٨٠م).

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، د. ت.

ســير أعالم النبالء؛ -
أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد الذهــيب (ت. ٧٤٨ه/١٣٤٨م).

الرســالة،  مؤسســة  ؤوط،  األر شــعيب  الشــيخ  شــراف  المحققيــن  مــن  مجموعــة  تحقيــق: 
بيــروت ١٤٠٥ه/١٩٨٥م.

شــرح أدب القاضي؛ -
الصــدر الشــهيد عمــر بــن عبــد العزيــز البخــاري (ت. ٥٣٦ه/١١٤١م).

تحقيــق: محيــي هــالل الســرحان، مطبعــة اإلرشــاد، بغــداد ١٩٧٧.

شــرح الجامــع الصغير؛ -
الصــدر الشــهيد عمــر بــن عبــد العزيــز البخــاري (ت. ٥٣٦ه/١١٤١م).

تحقيــق: الدكتــور صــالح عــواد جمعــة عبــد هللا الكبيســي، والدكتــور خميــس دحــام علــي 
بيــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  العيســاوي،  شــاويش  هللا  عبــد  حاتــم  والدكتــور  الزوبعــي  مضعــن 

١٤٢٧ه/٢٠٠٦م.

شــرح كتــاب النفقات؛ -
الصــدر الشــهيد عمــر بــن عبــد العزيــز البخــاري (ت. ٥٣٦ه/١١٤١م).

تحقيــق: أيب الوفــاء األفغــاين، الــدار الســلفية، الهنــد د. ت.

شــرح مختصــر الطحاوي؛ -
أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجصاص (ت. ٣٧٠ه/٩٨١م).

بيــروت  اإلســالمية،  البشــائر  دار  وآخريــن،  محمــد  هللا  عنايــة  هللا  عصمــت  تحقيــق: 
١٤٣١ه/٢٠١٠م.

العنايــة شــرح الهداية؛ -
أكمــل الديــن محمــد بــن محمــد البابــريت (ت. ٧٨٦ه/١٣٨٤م).

دار الفكــر، دمشــق د. ت.
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الفتــاوى الصغرى؛ -
يزيــد برقــم ١٨٩٨٠. الصــدر الشــهيد، مكتبــة 

الفهــرس الشــامل للتــراث العــريب اإلســالمي المخطوط؛ -
مؤسســة آل البيــت.

مؤسســة آل البيــت للفكــر اإلســالمي، عمــان-األردن ٢٠٠١م.

الفوائــد البهيــة يف تراجــم الحنفيــة؛ -
محمــد عبــد الحــي اللكنــوي (ت. ١٣٠٤ه/١٨٨٧م).

شــركة دار األرقــم بــن أيب األرقــم، بيــروت ١٤١٨ه/١٩٩٨م.

القنــد يف ذكــر علماء ســمرقند؛ -
نجــم الديــن عمــر بــن محمــد النســفي (٥٣٧ه/١١٤٢م).

تحقيــق: يوســف الهــادي، آينــة ميــراث (مــرآة التــراث)، طهــران ١٩٩٩م.

الكامــل يف التاريخ؛ -
أبــو الحســن علــي بــن محمــد الجــزري، عــز الديــن ابــن األثير (ت. ٦٣٠ه/١٢٣٣م).

تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، بيروت - لبنان ١٤١٧ه/١٩٩٧م.

كتائــب أعــالم األخيــار مــن فقهاء مذهــب النعمــان المختار؛ -
محمــود بــن ســليمان الكفــوي (ت. ٩٩٠ه/١٥٨٢م).

واألســتاذ  شمشــك،  مــراد  المشــارك  واألســتاذ  صفــوت كوســا،  الدكتــور  األســتاذ  تحقيــق: 
اإلرشــاد،  مكتبــة  أوزتــرك،  واألســتاذ كونــش  جكــر،  حذيفــة  والدكتــور  ُأوَزر،  حســن  المســاعد 

إســطنبول - تركيــا ١٤٣٨ه/٢٠١٧م.

كشــف الظنــون عن أســامي الكتــب والفنون؛ -
حاجــي خليفــة، مصطفــى بــن عبــد هللا القســطنطيين (ت. ١٠٦٧ه/١٦٥٧م).

مكتبــة المثــىن، بغــداد ١٩٤١م.

لســان العرب؛ -
محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور األنصــاري اإلفريقــي (ت. ٧١١ه/١٣١١م).

دار صــادر، بيــروت ١٤١٤ه/١٩٩٣م.

لمبسوط؛ - ا
محمــد بــن أحمــد السرخســي (ت. ٤٩٠ه/١٠٩٧م؟).

دار المعرفــة، بيــروت ١٤١٤ه/١٩٩٣م.
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مجلــة األحــكام العدلية؛ -
لجنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء وفقهــاء يف الخالفــة العثمانيــة.

تحقيــق: نجيــب هواويــين، نــور محمــد كارخانــه تجــارت كتــب، كراتشــي د. ت.

مجموعــة رســائل العالمــة قاســم بــن قطلوبغا؛ -
أبــو الفــداء زيــن الديــن قاســم بــن ُقْطُلْوبغــا الحنفــي (ت. ٨٧٩ه/١٤٧٤م).

تحقيــق: عبــد الحميــد محمــد الدرويــش، عبــد العليــم محمــد الدرويــش. دار النوادر، ســور 
١٤٣٤ه/٢٠١٣م.

البرهاين؛ - المحيــط 
برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد ابــن مــازه البخــاري (ت. ٦١٦ه/١٢١٩م؟).

تحقيــق: عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٤٢٤ه/٢٠٠٤م.

الوســيط؛ - المعجم 
مصطفــى، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون.

دار الدعــوة، القاهــرة د. ت.

ريخ التراث اإلســالمي؛ - معجــم 
علــي الرضــا قــره بلــوط - أحمــد طــوران قــره بلوط.
دار العقبــة، قيصــري - تركيــا ١٤٢٢ه/٢٠٠١م.

معجــم لغــة الفقهاء؛ -
محمــد رواس قلعجــي - حامــد صــادق قنيــيب.

دار النفائــس للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت ١٤٠٨ه/١٩٨٨م.

المغــرب يف ترتيــب المعرب؛ -
صــر بــن عبــد الســيد الخوارزمــي الُمطَــرِِّزي (ت. ٦١٠ه/١٢١٣م).

دار الكتــاب العــريب، دمشــق د. ت.

الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة؛ -
وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، الكويــت ١٤٠٤-١٤٢٧ه.

النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مصــر والقاهرة؛ -
ابــن تغــري بــردي، أبــو المحاســن يوســف الظاهــري الحنفــي (ت. ٨٧٤ه/١٤٦٩م).

وزارة الثقافــة واإلرشــاد القومــي، دار الكتــب، مصــر د. ت.
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ر المصنفيــن؛ - هديــة العارفيــن أســماء المؤلفيــن وآ
ين البغدادي (ت. ١٩٢٠م). شــا، إســماعيل بن محمد أمين بن مير ســليم البا إســماعيل 

وكالــة المعــارف الجليلــة، إســتانبول ١٩٥١.

الواقعات؛ -
الصــدر الشــهيد عمــر بــن عبــد العزيــز البخــاري (ت. ٥٣٦ه/١١٤١م).

المكتبــة الســليمانية، بغــداديل وهــيب برقــم ٥٧٣.
 .٢٠١٨ تركيــا  قونيــه،  أربــكان،  الديــن  نجــم  جامعــة  حكيمــي،  الناصــر  عبــد  وبتحقيــق: 

(رســالة دكتــوراه غيــر مطبوعــة).
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A Critical Edition and Analysis of Ŝadr al-Shahīd’s Kitāb Masā’il al-shuyū‘

This article deals with the book Kitāb Masā’il al-shuyū‘, authored by the famous 
jurist ‘Abd al-‘Azīz b. ‘Umar b. Māza al-Bukhārī (d. 536/1141), nicknamed as Ŝadr 
al-Shahīd, who lived in the later period of Karakhanids in Bukhārā. The study 
consists of two main sections, including an analysis (dirāsa) and a critical edition 
(taģqīq) of the book. The analysis section opens with the life and scholarship of 
Ŝadr al-Shahīd. I have found that the author was a jurist and statesman within the 
large Burhān family, which reigned the city of Bukhārā for half a century. After 
studying with many scholars, especially his father, he rose to the rank of Shaykh 
al-Islām in Bukhārā. He made significant contributions to Islamic culture with his 
students and more than 20 books on various subjects. Among the several famous 
students of Ŝadr al-Shahīd are Raēiyy al-Dīn Muģammad b. Muģammad al-Sar-
akhsī (d. 571/1176), Sharaf al-Dīn ‘Umar b. Muģammad al-‘Aqīlī (d. 576/1180), 
Abū al-Ģasan ‘Ali b. Abū Bakr al-Marghīnānī (d. 593/1197), and Burhān al-Dīn 
Maģmūd b. Aģmad al-Marghīnānī (d. 616/1219).

In the study, I have also identified the libraries containing the works of Ŝadr al-
Shahīd and reviewed the library records to learn more about the author’s oeuvre. 
Important books by Ŝadr al-Shahīd include: Sharģ Adab al-qāēī (a commentary 
on Adab al-qāēī), al-Wāqi‘āt, Sharģ al-Jāmi‘ al-ŝaghīr (a commentary on al-Jāmi‘ 
al-ŝaghīr), Sharģ al-Jāmi‘ al-kabīr (a commentary on al-Jāmi‘ al-kabīr), Sharģ al-Zi-
yādāt (a commentary on al-Ziyādāt), Sharģ Mukhtaŝar ‘Iŝām (a commentary on 
Mukhtaŝar ‘Iŝām), Sharģ Kitāb al-Nafaqāt (a commentary of Kitāb al-Nafaqāt), 
Sharģ al-Mukhtaŝar al-Kāfī (a commentary on al-Mukhtaŝar al-kāfī), and Sharģ 
Mukhtaŝar al-Šaģāwī (a commentary on al-Mukhtaŝar). Ŝadr al-Shahīd died in 
536/1141 in the Qašwan War between Sultan Sanjar and the Qarakhišays.

The critical edition section analyzes the book’s content. Though the author could 
not determine the book’s title, it could be named Kitāb Masā’il al-shuyū‘ based 
on its content and bibliographical records in historical sources. The author likely 
wrote the treatise as a supplement to al-Mukhtaŝar al-kāfī, which was written 
by Ģākim al-Shahīd (d. 334/945). It is a six-leaf treatise related to the laws of 
transactions, focusing particularly on shared financial property. In the treatise, 
the author quotes and conveys the views of Ģanafi jurists from relevant sources 
and indicates preferred opinions. The treatise received attention from later Ģanafi 
scholars, which is evident by the fact that Ibn Qušluboghā (d. 879/1474) quoted 
the treatise in its entirety, with additions, in his Min masā’il al-shuyū‘.

Eleven manuscript copies of the treatise exist, but I have reached only seven of 
them. I have divided these copies into two main groups—the first includes man-
uscripts preserved at Köprülü Library Fazıl Ahmad Pasha, no. 689, Süleymani-
ye Library Reisulkuttab, no. 1159, Süleymaniye Library Bağdatlı Vehbi, no. 2088, 
and Süleymaniye Library Şehid Ali Pasha, no. 1061. All the copies in this group 
draw upon a copy by Jamāl al-Dīn al-Ģaŝīrī al-Bukhārī (d. 636/1238). The second 
group includes Qatar Library, no. 548 (834), Süleymaniye Library Sehid Ali Pasha, 
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no. 2725, and Süleymaniye Library Âtif Efendi, no. 1030. In my study, I chose 
four copies of the manuscript—three from the first group (Köprülü Library Fazıl 
Ahmad Pasha, no. 689, Süleymaniye Library Reisulkuttab, no. 1159, Süleymaniye 
Library Bağdatlı Vehbi, no. 2088), and one from the second group (Qatar Library, 
no. 548).

In the article, I studied Kitāb Masā’il al-shuyū‘ for both its content and style. I 
checked its references to identify its sources and clarified the concepts that came 
up in the text.

 Keywords: Ŝadr al-Shahīd, shuyū‘, shāyi‘, ijārat al-shāyi‘, hibat al-shāyi‘.




