
رسالة

  بذل اهود يف حترير أسئلة تغري النقود

  تأليف

  شيخ اإلسالم بركة األنام عمدة العلماء األعالم

  حممد بن عبد اهللا الغزي التمرتاشي احلنفي

  هـ ١٠٠٤املتوىف سنة 

  قدم هلا وحققها وعلَّق عليها

  الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه

  األستاذ املشارك يف الفقه واألصول

  لية الدعوة وأصول الدينك

  جامعة القدس

وهذه .هذه رسالة لطيفة من تراث فقهاء اإلسالم خترج إىل النور بعد أن كانت حبيسة الرفوف لقرون 

الرسالة تعاجل قضية فقهية مهمة من قضايا النقود ، واليت كانت حمل اهتمام الفقهاء وجماالً لبحثهم ، 

بد اهللا الغزي التمرتاشي ، من فقهاء احلنفية املتأخرين يف ومؤلف هذه الرسالة هو الشيخ حممد بن ع

فلسطني ، وصاحب املنت املشهور املسمى تنوير األبصار ، والذي شرحه احلصكفي يف الدر املختار ، 

  ووضع عليه العالمة ابن عابدين حاشيته املعروفة برد احملتار

  الطبعة األوىل

  م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢

  فلسطني -القدس 

  بع حمفوظة للمحققحقوق الط

  صف وتنسيق

  حذيفة بن حسام الدين عفانه

  بِسمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِ

  مقدمة احملقق

إن احلمد هللا ، حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا من يهده اهللا 

 وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا

  .عبده ورسوله 



  .١٠٢سورة آل عمران اآلية ) ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته وال تموتن إِال وأَنتم مسلمونَ ( 

سٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثريا ياأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْ( 

  .١سورة النساء اآلية ) ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا 

  

ه وقُولُوا قَوالً سديدا ، يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطع ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّ( 

  .٧١-٧٠سورة األحزاب اآليتان ) اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 

  ...وبعد 

  .ن كانت حبيسة الرفوف لقرون فهذه رسالة لطيفة من تراث فقهاء اإلسالم خترج إىل النور بعد أ

وهذه الرسالة تعاجل قضية فقهية مهمة من قضايا النقود ، واليت كانت حمل اهتمام الفقهاء وجماالً لبحثهم 

، ومؤلف هذه الرسالة هو الشيخ حممد بن عبد اهللا الغزي التمرتاشي ، من فقهاء احلنفية املتأخرين يف 

تنوير األبصار ، والذي شرحه احلصكفي يف الدر املختار ،  فلسطني ، وصاحب املنت املشهور املسمى

  .ووضع عليه العالمة ابن عابدين حاشيته املعروفة برد احملتار 

وقد رغبت يف نشر هذه الرسالة بعد أن اطلعت عليها يف مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية يف 

فلسطني ، واليت ما فتئت تقدم كل مساعدة بيت املقدس ، هذه املؤسسة الرائدة يف مجع املخطوطات يف 

  .للباحثني خلدمة ونشر تراثنا اإلسالمي 

وإنين أدعو الباحثني وطلبة الدراسات العليا إىل توجيه مزيد من االهتمام لتحقيق املخطوطات ونشرها ، 

 ومن املعروف أن ما حقق من خمطوطات. فال يصح أن تبقى هذه الكنوز مطمورة وغري مستفاد منها 

قليل جداً ، يقول بعض احملققني إن الكتب املخطوطة يف خمتلف العلوم اإلسالمية باللغة العربية تزيد على 

ثالثة ماليني كتاب ، فال بد من بذل مزيد من اجلهود إلحياء هذه الذخائر العظيمة وإخراجها إىل عامل 

  .النور بالطباعة والتحقيق العلمي الرصني 

ت مهيت إىل حتقيق هذه الرسالة اللطيفة مسامهة مين يف إحياء الكنوز العلمية وقياماً ببعض الواجب وجه

لعلمائنا وحمافظة عليها من الضياع ورغبة يف تسهيل اطالع طلبة العلم على تراث أسالفهم وخدمة 

  .للعلم وأهله 

  :وقد جعلت عملي يف خدمة هذه الرسالة على قسمني 

  الدراسة: القسم األول 

  :وتشمل ما يلي 

  



  متهيد حول الدراسات الفقهية ملسائل النقود قدمياً وحديثاً -

  :دراسة حول املصنف التمرتاشي وفيه مطالب : املبحث األول  -

  امسه ونسبه: املطلب األول 

  مولده ونشأته: املطلب الثاين …

  رحالته: املطلب الثالث …

  شيوخه: املطلب الرابع …

  ثناء العلماء عليه: املطلب اخلامس …

  تالميذه: املطلب السادس …

  العائلة التمرتاشية: املطلب السابع …

  مؤلفاته: املطلب الثامن …

  وفاته: املطلب التاسع …

  :وفيه مطالب " بذل اهود يف حترير أسئلة تغري النقود " دراسة حول رسالة : املبحث الثاين  -

  عنوان الرسالة ونسبتها للمصنف: املطلب األول 

  أمهية الرسالة وموضوعاا: املطلب الثاين

  وصف النسخة املخطوطة: املطلب الثالث 

  .نص رسالة بذل اهود حمققاً ومعلقاً عليه : القسم الثاين 

  :مث أتبعت ذلك بالفهارس التالية 

  .فهرس األعالم الذين ورد ذكرهم يف نص الرسالة . أ

  .فهرس الكتب اليت وردت يف نص الرسالة. ب

  .اليت وردت يف نص الرسالة فهرس النقود . ج

  .فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق . د

  .فهرس احملتويات . هـ 

وختاماً أتقدم بالشكر والتقدير إىل مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية يف بيت املقدس التابعة 

عون ومساعدة حىت لوزارة األوقاف والشؤون الدينية ممثلة بعميدها ومجيع موظفيها ملا قدموه يل من 

  .خرجت هذه الرسالة إىل عامل النور مطبوعة حمققة 

  .وأشكر أيضاً ولدي حذيفة الذي قام بصف الرسالة وتنسيقها على جهاز احلاسوب 

  .وأشكر كل من مد يل يد العون واملساعدة فجزى اهللا اجلميع خري اجلزاء 

والتقصري ألنه جهد بشري وأرجو اهللا  وأخرياً فهذا جهدي وعملي املتواضع الذي ال خيلو من النقص

سبحانه وتعاىل أن ينفع به إخويت طلبة العلم وأن جيعله يف ميزان حسنايت يوم القيامة وصلى اهللا وسلم 

  .وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 



الثالث هـ ، وفق  ١٤٢٢القدس يف صباح يوم اإلثنني الثالث والعشرين من مجادى األوىل / أبوديس 

  .م  ٢٠٠١عشر من آب 

  الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه: كتبه 

  
  

  األستاذ املشارك يف الفقه واألصول

  جامعة القدس/ كلية الدعوة وأصول الدين 

  القسم األول

  الدراسة

  :وتشمل ما يلي 

  متهيد حول الدراسات الفقهية ملسائل النقود قدمياً وحديثاً -

  :ول املصنف التمرتاشي وفيه مطالب دراسة ح: املبحث األول  -

  امسه ونسبه: املطلب األول …

  مولده ونشأته: املطلب الثاين …

  رحالته: املطلب الثالث …

  شيوخه: املطلب الرابع …

  ثناء العلماء عليه: املطلب اخلامس …

  تالميذه: املطلب السادس …

  العائلة التمرتاشية: املطلب السابع …

  همؤلفات: املطلب الثامن …

  وفاته: املطلب التاسع …

  :وفيه مطالب " بذل اهود يف حترير أسئلة تغري النقود " دراسة حول رسالة : املبحث الثاين 

  عنوان الرسالة ونسبتها للمصنف: املطلب األول 

  أمهية الرسالة وموضوعاا: املطلب الثاين 

  وصف النسخة املخطوطة: املطلب الثالث 

  لتحقيقمنهج ا: املطلب الرابع 

  متهيد

  نبذة موجزة عن دراسات الفقهاء ملسائل النقود قدمياً وحديثاً

اعتىن الفقهاء مبسائل النقود عناية خاصة ، وقد ظهرت األقوال واآلراء يف هذه املسائل قدمياً ، وتعرض 

هذا الفقهاء ملسائل النقود يف أبواب الربا والصرف والبيع واإلجارة ، وغري ذلك من أبواب الفقه ، و



أمر واضح جلي ملن يراجع كتب الفقه اإلسالمي ، ويف فترة الحقة ظهرت دراسات ملسائل النقود على 

  .شكل فتاوى أو رسائل عندما كانت تقع واقعة متعلقة ذه املسائل 

ففي القرن اخلامس اهلجري كما ذكر الونشريسي أنه قد حدث ببلنسية حني غريت دراهم السكة اليت 

سي وبلغت ستة دنانري مبثقال ونقلت إىل سكة أخرى كان صرفها ثالثة دنانري للمثقال ، كان ضرا القي

فالتزم احلافظ ابن عبد الرب السكة األخرية وأفىت أبو الوليد الباجي بأنه ال يلزم إال السكة اجلارية حني 

  ).١(العقد 

  
  

دراهم فقطعت السكة  عمن عليه) هـ ٥٢٩املتوىف ( سئل ابن احلاج :[ وقال الونشريسي أيضاً 

نزلت هذه املسألة يف قرطبة أيام نظري : أخربين بعض أصحابنا أن ابن جابر فقيه إشبيلية قال : فأجاب 

  يف األحكام وحممد بن عتاب حي ومن معه من الفقهاء فانقطعت سكة ابن جهور

نه ليس لصاحب سكة أخرى فأفىت الفقهاء أ) هـ ٤٨٨املتوىف ( بدخول ابن عباد ) هـ ٤٦٢املتوىف ( 

الدين إال السكة القدمية ، وأفىت ابن عتاب بأن يرجع يف ذلك إىل قيمة السكة املقطوعة من الذهب 

قال وأرسل إيلَّ ابن عتاب فنهضت إليه فذكر املسألة وقال يل . ويأخذ صاحب الدين القيمة من الذهب 

  ).٢(م الصواب فيها فتواي فاحكم ا وال ختالفها أو حنو هذا من الكال: 

يف سنة إثنتني وثالثني وستمئة أمر اخلليفة املستنصر : ويف القرن السابع اهلجري قال الذهيب يف تارخيه 

بضرب الدراهم الفضية ليتعامل ا بدالً عن قراضة الذهب فجلس الوزير وأحضر الوالة والتجار 

والنا أمري املؤمنني مبعاملتكم قد رسم م: والصيارفة وفرشت األنطاع وأفرغ عليها الدراهم وقال الوزير 

. ذه الدراهم عوضاً عن قراضة الذهب رفقاً بكم وإنقاذاً لكم من التعامل باحلرام من الصرف الربوي 

  )٣.(فأعلنوا بالدعاء مث أديرت بالعراق وسعرت كل عشرة بدينار 

ول من القرن الثامن وكذلك فإن شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي عاش يف أواخر القرن السابع والثلث األ

،  ٢٩/٤٦٦،  ٢٩/٢٥١: ، قد أفىت يف عدة قضايا متعلقة بالنقود ، كما يف جمموع الفتاوى 

٢٩/٤٦٩.  

  
  

قد وقع يف سنة إحدى وعشرين ومثامنائة عكس ما حنن فيه وهو عزة :[ وذكر جالل الدين السيوطي أنه 

ضاة جالل الدين البلقيين كالماً خمتصراً الفلوس وغلوها بعد كثرا ورخصها ، وتكلم يف ذلك قاضي الق

فنسوقه مث نتكلم مبا وعدنا به ، نقلت من خط شيخنا قاضي القضاة شيخ اإلسالم علم الدين البلقيين 

رمحه اهللا ، قال يف فوائد األخ شيخ اإلسالم جالل الدين وحتريره ما قال اتفق يف سنة إحدى وعشرين 

اس ديون يف مصر من الفلوس وكان سعر الفضة قبل عزة الفلوس ومثامنائة عزة الفلوس مبصر وعلى الن



كل درهم بثمانية دراهم من الفلوس مث صار بتسعة وكان الدينار األفلوري مبائتني وستني درمهاً من 

الفلوس ، واهلرجة مبائتني ومثانني والناصري مبائتني وعشرة وكان القنطار املصري ستمائة درهم فعزت 

الدرهم بسبعة دراهم وعلى الدينار بناقص مخسني فوقع السؤال عمن مل جيد فلوساً الفلوس ونودي على 

  وقد طلب منه صاحب دينه الفلوس فلم جيدها فقال أعطين عوضاً عنها

، مث ذكر السيوطي كالم جالل الدين )٤] (ذهباً أو فضة بسعر يوم املطالبة ما الذي جيب عليه ؟ 

  )٥.(البلقيين يف املسألة 

  :املؤلفة يف مسائل النقود الرسائل 

  :ألف مجاعة من أهل العلم رسائل خاصة يف مسائل النقود منها 

" هـ وعنوان رسالته  ٨١٥رسالة أمحد بن حممد بن عماد بن علي الشهري بابن اهلائم املتوىف سنة . ١

الرسائل وهي مطبوعة ، وهي أقدم ما اطلعت عليه من " نزهة النفوس يف ببيان حكم التعامل بالفلوس 

  :املتخصصة يف املسألة ، وقد ذكر ابن اهلائم يف مقدمة رسالته سبب تأليفه هلا فقال 

  
  

 ] ، وال حيصي مجلتها عد ، نعماً مترادفة ومنناً متضاعفة ال حييط بالفرد منها حد فإن هللا جلّ ثناؤه علي

ه املنيف ، وكان ابتداؤها يف سنة فمنها أن اهللا يسر يل اإلقامة بالقدس الشريف ، ووفقين اورة مسجد

إحدى وتسعني وسبعمائة ، وكان التعامل إذ ذاك بالقدس الشريف بالفلوس العددية واقعاً ، وكانت 

نوعاً واحداً ، كل مثانني فلساً منها بدرهم ، وكل حبة مخسة أفلس ، ألن احلبة عبارة عن نصف مثن 

ذ يف مصر محاها اهللا تعاىل ، فإا عبارة فيه عن ثلث الدرهم يف هذه البالد ، خبالف ما يف بلدنا حينئ

قرياط ، وما كانت الفلوس رائجةً رواج النقود لعدم التعامل ا يف شراء عقار وحنوه ، مث غريها بعض 

نواب القدس الشريف ، فجعل احلبة ستة أفلس ، والدرهم ستة وتسعني فلساً فرخصت قيمتها ، ونقص 

خلت الفلوس املصرية العددية القدس الشريف املعرب عنها باجلدد ، وكانت إذ عدد الدرهم مخسة ، مث د

ذاك كل أربعة وعشرين فلساً بدرهم وما زال التعامل ا مبصر حني ضربت إىل اآلن على هذا احلساب 

، كل فلس بقرياط من الدرهم ، وصار التعامل يف القدس بالنوعني ، مث راجت اجلدد على العتق رواجاً 

اً ، مث إن بعض النواب غير العتق فجعل احلبة مثانية أفلس ، والدرهم مائة ومثانية وعشرين فلساً ، كبري

فنقص عدد الدرهم ربعه ، مث راجت اجلدد رواجاً عظيماً وزادت يف الرواج حىت كاد الناس ال يتعاملون 

ر الشهود يثبتون يف الوثائق من بغريه ، ومل يتعامل الناس بالدراهم وال بالفلوس العتق إال نادراً ، وصا

الدراهم بالفلوس اجلدد الرائجة يومئذ ، كذا واستمر احلال على ذلك إىل أواخر ذي القعدة سنة ثالث 

ومثامنئة ، وهي السنة اليت حلَّ فيها حبلب ودمشق وضواحيها يف حينها ما حلَّ ، اليت وافق عددها أعداد 

دد ، وجعل احلبة فلسني ، والثمن أربعة ، والدرهم اثنني أحرف خراب ، فغير بعض النواب عدد اجل

  وثالثني فلساً على نسبة الربع من عدد العتق فنقص الدرهم أيضاً ربعه ، ومن هناك اضطرب الناس يف



  

معامالم اضطراباً شديداً ، وكثر االستفتاء والسؤال يف البيوع واإلجارات والقروض وغريها ، يف أن 

ا باع بعدد منها ومل يقبضه فهل يلزم املشتري دفع الثمن حبساب ما كانت حال العقد أو البائع مثالً إذ

حبساب ما صارت إليه اآلن بعد مناداة نائب السلطان عليها فإن كل أربعة مثن ، وكذلك القرض وغريه 

  ؟

األصحاب ،  فتوقفت يف اجلواب كثرياً وتطلبته طمعاً يف أن يكون مسطوراً فلم أظفر فيها بنقل ألحد من

لكين ظفرت مبا يدل على أن املعترب ما كان التعامل به حني العقد ، وهو ما سأذكره إن شاء اهللا تعاىل ، 

وهو الذي يقتضيه النظر فلم يثلج صدري لذلك طمعاً يف العثور على نقل يف املسألة بعينها ، فراجعت 

العالمة أبا عبد اهللا مشس الدين حممد  يف ذلك صاحبنا شيخ الشافعية بالبالد النظامية الشيخ اإلمام

القرقشندي ، فسح اهللا يف مدته ، فأخربين أنه تتبع النقل يف املسألة فلم يظفر به فيها بعينها ، وأن الذي 

ظهر له ، هو أن املعترب ما كان التعامل به حني العقد ، كما ظهر يل ، وأن مستنده يف ذلك ما ظهر يل 

اً أنه أفىت بذلك فقوي الظن بتوافق النظرين ، مث ازداد قوة بأنه هو الذي نص أنه املستند ، وأخربين أيض

عليه اإلمام مالك يف املسألة بعينها ، وأنه مذهب احلنفية واحلنابلة ، وملا رأيت هذه احلادثة مما عم به 

ا تصنيفاً ، البلوى وكثر عنها السؤال ، ومل أظفر ألحد من أصحابنا فيها مبقال ، سنح يل أن أصنع فيه

أذكر فيه املستند وأبني أن ما أفتينا به هو املعتمد ، وأزيد مقاماته حتريراً ، وأوضح منتجاته تقريراً ، 

حبيث إذا تأمله ذو اإلنصاف يكاد يقطع بأنه ال يتجه فيه خالف ، فشرعت فيه بعد االستشارة وبعد 

  )٦].(تأكيده باالستخارة 

  
  

هـ وهي مطبوعة  ٩١١جلالل الدين السيوطي املتوىف سنة " غيري املعاملة قطع اادلة عند ت" رسالة . ٢

فقد كثر السؤال عما وقع كثرياً يف :[ ضمن احلاوي للفتاوي له ، وذكر يف أوهلا سبب تأليفها فقال 

هذه األزمان ، وهو اختالف اخلصوم يف املطالبة بعد املناداة على الفلوس ، كل رطل بثالثني درمهاً ، بعد 

ن كانت ستة وثالثني ، وهل يطالب من عليه الدين بقيمته يوم اللزوم أو يوم املطالبة ؟ وهل يأخذ من أ

الفلوس اجلدد املتعامل ا عدداً بالوزن أو بالعدد ؟ فرأيت أن أنظر يف ذلك ويف مجيع فروعه خترجياً على 

  )٧].(القواعد الفقهية ، وكذا لو نودي على الذهب أو الفضة 

 ١٠٠٤حملمد بن عبد اهللا التمرتاشي املتوىف سنة " بذل اهود يف حترير أسئلة تغري النقود " رسالة. ٣

  .هـ ، وهي الرسالة حمل التحقيق والتعليق وسيأيت الكالم عليها مفصالً 

هـ وهي  ١٢١٦لعبد القادر احلسيين ألفها سنة " يف تراجع سعر النقود باألمر السلطاين " رسالة . ٤

نزيه محاد وقد رجح أا أُلفت قبل رسالة ابن عابدين حيث إن احلسيين متقدم يف . حقيق دمطبوعة بت

  )٨.(العمر والطبقة على ابن عابدين 



هـ ،  ١٢٥٢حملمد أمني املشهور بابن عابدين املتوىف سنة " تنبيه الرقود على مسائل النقود " رسالة . ٥

  )٩.(هـ  ١٢٣٠ذكر أنه ألفها سنة 

من رخص وغالء " تنبيه الرقود على مسائل النقود " هذه رسالة مسيتها :[ ن يف أوهلا قال ابن عابدي

وكساد وانقطاع ، مجعت فيها ما وقفت عليه من كالم أئمتنا ذوي االرتقاء واالرتفاع ضاماً إىل ذلك ما 

  )١٠... ].(يستحسنه ذوو اإلصغاء واالستماع 

" بذل اهود يف حترير أسئلة تغيري النقود " تاشي يف وقد ضمن ابن عابدين رسالته معظم كالم التمر

واعترض عليه يف بعض املسائل ، وحرر مذهب احلنفية حتريراً جيداً ، وبين ما عليه الفتوى يف مسائل 

  .النقود ، والرسالة مطبوعة ضمن جمموعة رسائل ابن عابدين يف الد الثاين 

  
  

  .للشيخ ألفا هاشم الفويت " لعة أحكام الفلوس إمتاع األحداق والنفوس مبطا" رسالة . ٦

، ومل أقف بعد البحث على أي )١١" (النقود وتقلب قيمة العمله " حممد األشقر يف حبثه . ذكرها د

  .شيء يتعلق ا أو مبؤلفها 

  :الدراسات املعاصرة ملسائل النقود 

قود بشكل عام ومسألة تغري قيمة حبث كثري من العلماء والباحثني املعاصرين املسائل املتعلقة بالن…

  :العملة وأثر ذلك على االلتزامات بشكل خاص ، ومن هذه الدراسات ما يلي 

  .نزيه محاد . د" تغريات النقود واألحكام املتعلقة ا يف الفقه اإلسالمي . " ٧

  .القاضي حممد تقي العثماين " أحكام أوراق النقود والعمالت . " ٨

  .الشيخ حممد علي عبد اهللا " ورقية وتغري قيمة العملة أحكام النقود ال. " ٩

حممد عبد اللطيف . د" فواتح اإلشراق يف أحكام نقود األوراق وتغري قيمة العملة بإطالق " رسالة . ١٠

  .الفرفور 

  .أبو بكر دكوري . د" أحكام النقود الورقية . " ١١

  .الشيخ حممد عبده عمر " الشريعة اإلسالمية أحكام النقود الورقية وتغري قيمة العملة يف نظر . " ١٢

  .علي أمحد السالوس . د" تغري قيمة العملة . " ١٣

  )١٢.(الشيخ عبد اهللا بن الشيخ احملفوظ بن بيه " أحكام النقود الورقية وتغري قيمة العمله . " ١٤

  .عجيل جاسم النشمي . د" تغري قيمة العملة يف الفقه اإلسالمي . " ١٥

  .حممد سليمان األشقر . د" نقود وتقلب قيمة العملة ال. " ١٦

  .يوسف حممود قاسم . د" تغري قيمة العملة . " ١٧

  "أثر تغري قيمة النقود يف احلقوق وااللتزامات . " ١٨

  .علي أمحد السالوس . د



  .حممد عبد اللطيف الفرفور . د" تغري العملة الورقية . " ١٩

" وأثره على احلقوق وااللتزامات على ضوء قواعد الفقه اإلسالمي  تذبذب قيمة النقود الورقية. " ٢٠

  .علي حمي الدين القره داغي . د

  .الشيخ حممد علي التسخريي " تغري قيمة العملة . " ٢١

الشيخ عبد " موقف الشريعة اإلسالمية من ربط احلقوق وااللتزامات املؤجلة مبستوى األسعار . " ٢٢

  .اهللا بن سليمان املنيع 

  
  

  .حممد تقي العثماين . د" مسألة تغري قيمة العملة وربطها بقائمة االسعار . " ٢٣

  .الشيخ حممد احلاج الناصر " املعامالت اإلسالمية وتغري قيمة العملة قيمةً وعيناً . " ٢٤

  .الشيخ حممد علي عبد اهللا " تغري قيمة العملة . " ٢٥

٢٦ " . الشيخ حممد عبده عمر " ا يف فقه الشريعة اإلسالمية تغري قيمة العملة واألحكام املتعلقة

).١٣(  

  :كتب حديثة حبثت مسائل النقود خاصة 

  .عباس أمحد الباز ، رسالة ماجستري . د" أحكام صرف النقود والعمالت يف الفقه اإلسالمي . " ٢٧…

  "األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي قيمتها وأحكامها . " ٢٨

  .رسالة دكتوراة أمحد حسن ، . د

موسى آدم عيسى ، " آثار التغريات يف قيمة النقود وكيفية معاجلتها يف االقتصاد اإلسالمي . " ٢٩

  .رسالة ماجستري 

  .عالء الدين الزعتري ، رسالة ماجستري " النقود وظائفها األساسية وأحكامها الشرعية . " ٣٠

  .إبراهيم بن صاحل العمر ، رسالة ماجستري " إسالمي النقود اإلئتمانية دورها وآثارها يف اقتصاد . " ٣١

  .الشيخ فيصل املولوي " أثر ايار قيمة األوراق النقدية على املهور . " ٣٢

  .مضر نزار العاين ، رسالة ماجستري " أحكام تغري قيمة العملة النقدية وأثرها يف تسديد القرض . " ٣٣

  .ليمان بن املنيع ، رسالة ماجستري الشيخ عبد اهللا بن س" الورق النقدي . " ٣٤

  .ستر بن ثواب اجلعيد ، رسالة ماجستري " أحكام األوراق النقدية والتجارية يف الفقه اإلسالمي . " ٣٥

  .أمحد حسني أمحد احلسيين ، رسالة دكتوارة . د" تطور النقود يف الشريعة اإلسالمية . " ٣٦

  .جرب حممد سالمه " أحكام النقود يف الشريعة اإلسالمية . " ٣٧

  .علي أمحد السالوس . د" النقود واستبدال العمالت . " ٣٨

  .رفيق املصري . د" اإلسالم والنقود . " ٣٩

  :كتب حديثة أخرى تعرضت ملسألة تغري قيمة العملة 



  .حممد عمر شابرا . د" حنو نظام نقدي عادل . " ٤٠…

  .الشيخ عبد اهللا بن بيه " ت األموال توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل معامال. " ٤٢…

  
  

  .علي حمي الدين القره داغي . د" قاعدة املثلي والقيمي يف الفقه اإلسالمي . " ٤٣

  عدنان التركماين. د" السياسة النقدية واملصرفية يف اإلسالم . " ٤٤

  .وغري ذلك من الكتب واألحباث 

  املبحث األول

  :طالب دراسة حول املصنف التمرتاشي وفيه م

  امسه ونسبه: املطلب األول …

  مولده ونشأته: املطلب الثاين …

  رحالته: املطلب الثالث …

  شيوخه: املطلب الرابع …

  ثناء العلماء عليه: املطلب اخلامس …

  تالميذه: املطلب السادس …

  العائلة التمرتاشية: املطلب السابع …

  مؤلفاته: املطلب الثامن …

  وفاته: املطلب التاسع …

  ملبحث األولا

  الدراسة حول املصنف التمرتاشي

  :امسه ونسبه : املطلب األول 

هو حممد بن عبد اهللا بن أمحد اخلطيب بن حممد اخلطيب بن إبراهيم اخلطيب بن حممد اخلطيب التمرتاشي 

  )١٤.(الغزي 

صنف زاد ورأيت يف رسالة حلفيد املصنف وهو الشيخ حممد بن الشيخ صاحل ابن امل:[ قال ابن عابدين 

  )١٥].(بعد إبراهيم املذكور ابن خليل بن مترتاشي 

التمرتاشي نسبة إىل مترتاش نقل صاحب مراصد اإلطالع يف أمساء األماكن :[ وقال ابن عابدين أيضاً

قلت . والبقاع أن تمرتاش بضمتني وسكون الراء وتاء وألف وشني معجمة ، قرية من قرى خوارزم 

  ) .١٦](مترتاش كما قدمناه  واألقرب أنه نسبة إىل جده

  :مولده ونشأته : املطلب الثاين 

  ).١٧(م ونشأ فيها ١٥٣٢هـ وفق سنة  ٩٣٩ولد يف غزة سنة …



  :رحالته : املطلب الثالث 

  )١٨.(ذكر احمليب أن املصنف قد رحل إىل القاهرة أربع مرات آخرها يف سنة مثان وتسعني وتسعمائة …

  
  

وذكره جدي القاضي حمب الدين يف رحلته إىل مصر ، :[ إىل محاة فقال وذكر احمليب أيضاً أنه رحل …

مث اتسعت معه دائرة املخاطبة : ووصفه بأوصاف جليلة ، وذكر ما وقع بينهما من احملاضرة ، قال 

واستطرد القول بطريق املناسبة ، إىل ذكر رحلته إىل بلدتنا محاة احملروسة ، وتغزل لنا بوصف ما فيها من 

ماكن املأنوسة ، مث سألين عمن يعهده فيها من أفاضل األصحاب ، فكان سائل دمع مقليت تلك األ

اجلواب ، مث حدثنا بكثري من حسن احملاضرات ، ولطيف احملاورات اليت كانت تصدر بينه وبني فاضلها 

املرحوم سيدي الشيخ حممد بن الشيخ علوان وكان يتعجب من فصاحته وبالغته اليت حارت فيها 

قول واألذهان ، وميدح فضائله وفواضله الغزار ويذكر صفاء العيش الذي قضاه يف صحبته يف تلك الع

  )١٩.(الديار 

  :شيوخه : املطلب الرابع 

طلب العلم أوالً على مشايخ بلده غزة ، فأخذ أنواع الفنون عن الشمس حممد بن املشرقي مفيت …

هـ ، وتفقه فيها على الشيخ اإلمام  ٩٩٨ سنة الشافعية ، مث رحل إىل القاهرة أربع مرات آخرها يف

زين الدين بن جنيم احلنفي ، وأخذ عن اإلمام الكبري أمني الدين بن عبد العال ، وأخذ عن املوىل علي بن 

  .احلنائي قاضي القضاة مبصر 

  )٢٠.(مث عاد إىل بلده غزة وقد رأس يف العلم وقصده الناس للفتوى …

  :عليها  وهذه تراجم شيوخه اليت وقفت

هو حممد بن حممد بن علي الشيخ العالمة املعمر املسند احلافظ مشس الدين : الشمس حممد املشرقي . ١

  .هـ  ٩٠٠أبو عبد اهللا الغزي األزهري الشافعي املعروف بابن املشرقي ميالده بغزة يف أوائل صفر سنة 

مال الطويل واجلمال الصاحلي أخذ عن القاضي زكريا والشيخ عبد احلق السنباطي وقاضي القضاة الك

والشمس الدجلي والشيخ مشس الدين الطحان والشهاب أمحد بن شعبان األنصاري والسيد كمال الدين 

  )٢١.(هـ  ٩٨٠تويف سنة . بن محزة وغريهم وأخذ عنه مجاعة منهم الشيخ ابن كسبائي وغريه 

  
  

مد املصري الفقيه احلنفي األصويل ، وهو زين الدين بن ابراهيم بن حممد بن حم: ابن جنيم احلنفي . ٢

أخذ العلوم عن مجاعة منهم الشيخ شرف الدين البلقيين والشيخ شهاب الدين بن الشليب والشيخ أمني 

، " البحر الرائق شرح كنز الدقائق يف فروع الفقه احلنفي " الدين بن عبد العال له مؤلفات كثرية منها 

 ٩٧٠تويف سنة . وغري ذلك " الرسائل الزينة " ، " شباه والنظائر األ" ، " شرح املنار يف أصول الفقه " 



  )٢٢.(هـ 

هو حممد بن عبد العال احلنفي املصري أمني الدين فقيه ، من آثاره فتاوى : أمني الدين بن عبد العال . ٣

تويف " دريس العقد النفيس ملا يحتاج إليه للفتوى والت" مجعها تلميذه إبراهيم بن سليمان العاديل ومساها 

  )٢٣.(هـ  ٩٧١سنة 

وذكر يف الكواكب السائرة ترمجة لوالده عبد العال وأشار نقالً عن العالئي إىل أنه أعقب ولداً فاضالً 

يسمى أمني الدين من أمة حبشية نشأ على علم وخري ، وقال إن ترمجة أمني الدين ستأيت يف الطبقة الثانية 

  )٢٤.(ومل أعثر عليها 

من شيوخ التمرتاشي ، ومل أعثر له ) ٢٥(قاضي القضاة مبصر ، عده احمليب : بن احلنائي  املوىل علي. ٤

  )٢٦.(على ترمجة فيما رجعت إليه من املصادر 

  :ثناء العلماء عليه : املطلب اخلامس 

رأس الفقهاء يف عصره كان إماماً فاضالً كبرياً حسن السمت ، مجيل الطريقة ، قوي :[ قال احمليب عنه 

  )٢٧].(حلافظة ، كثري االطالع ، وباجلملة فلم يبق يف آخر أمره من يساويه يف الدرجة ا

  )٢٨].(وقد رأس يف العلوم وقصده الناس يف الفتوى وألف التآليف العجيبة املتقنة :[ وقال أيضاً 

م العامل اإلما:[... هـ عن املصنف  ١١٦٧وقال أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي املتوىف سنة 

  )٢٩].(احلرب الفقيه شيخ احلنفية 

  )٣٠].(فقيه أصويل متكلم :[ وقال عمر رضا كحاله 

  )٣١].(شيخ احلنفية يف عصره :[ وقال خري الدين الزركلي 

  )٣٢].(كان رأس فقهاء احلنفية يف عصره :[ وقال مصطفى الدباغ 

  :تالميذه : املطلب السادس 

  
  

منهم ولداه صاحل وحمفوظ والشيخان اإلمامان أمحد وحممد ابنا عمار ، وانتفع به مجاعة :[ قال احمليب 

  )٣٣].(ومن أهايل القدس الربهان الفتياين املؤلف والشيخ عبد الغفار العجمي وغريهم 

  :وهذه ترمجة لتالميذه الذين وقفت على ترامجهم 

حممد اخلطيب بن إبراهيم هو صاحل بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد اخلطيب ابن : صاحل ابن املؤلف . ١

اخلطيب التمرتاشي الغزي احلنفي ، اإلمام ابن اإلمام كان فاضالً متبحراً حباثاً وله إحاطة بفروع املذهب 

أخذ عن والده ورحل إىل مصر وأخذ عن علمائها وتصدر يف ذلك القطر بعد وفاة أبيه ونفع الناس يف 

زواهر " نها حاشية على األشباه والنظائر اليت مساها الفتاوى وألف التآليف النافعة يف الفقه وغريه م

اليت أوهلا " وشرح ألفية ولده حممد يف النحو " " وشرح حتفة امللوك " " منظومة يف الفقه " اجلواهر وله 

:  



  أمحد ريب اهللا خري فاتح

  قال حممد هو ابن صاحل

، وله رسائل كثرية " سعدي احملشي  وشرح تاريخ شيخ اإلسالم" ، " العناية " وله شرح النقاية مساه 

وأخيه هارون عليهما السالم ، ورسالة يف علم ) كذا ولعل الصواب موسى ( منها رسالة يف سيدنا حممد 

الوضع ، وترسالته وأشعاره وافرة مطبوعة ، وقفت له على هذه األبيات كتب ا إىل اخلري الرملي يف 

  :قوله صدر رسالة وقد استحسنتها فأثبتها له وهي 

  حرب مهام له علم وإحسان

  وماله فيهما ضد وأقران

  والدين قيد له يف العلم إمكان

  قالوا هو البدر ال يعروه نقصان

  قالوا هو الشمس قلت الشمس ميزان

  ورمبا جاء منه صاحِ عدوان

  فيه اخلصال وزادت فيه عرفان

  وصدره بعلوم اهللا ريان

  يروى بأندامها للعلم ظمآن

  وفيها الح طغيان فيها العلوم

  عرش العلوم وفيها زاد إميان

  إن جزت عن رملة يل ثَم إنسانٌ

  يف العلم نعمانه يف اجلود حامته

  واخلري أوله واخلري شيمته

  قالوا هو البحر قلت البحر ذو غرق

  قالوا هو الليث قلت الليث ذو محق

  قالوا هو السيف قلت السيف ذو كلل

  مجعتقالوا فما هو قل يل قلت قد 

  أخوه مشس به ضائت منازله

  
  

  ليثان حربان يف آجام معرفة

  قد جاء للرملة البيضا وقد درست

  فجدد العلم فيها واستنار به



وباجلملة فقد كان من أجالء العلماء وكانت والدته يف سنة مثانني وتسعمائة وتويف يف سنة مخسة ومخسني 

  )٣٤.(بعد األلف ، قاله احمليب 

العناية يف شرح " فقيه أديب مشارك يف بعض العلوم من تصانيفه :[ ... ؤلفني فقال وذكره يف معجم امل

" ، " أبكار األفكار وفاكهة األخيار " ، " زواهر اجلواهر النضائر على األشباه والنظائر " ، " النقاية 

  )٣٥].(وله شعر " شرح األلفية يف النحو 

د اهللا بن أمحد بن حممد بن إبراهيم التمرتاشي الغزي هو حمفوظ بن حممد بن عب: حمفوظ ابن املؤلف . ٢

الفقيه احلنفي بن الشيخ اإلمام صاحب التنوير العامل ، كان يف الفضل سامي اهلضبة ، بعيد الغور ، وتفقه 

بوالده ، مث رحل إىل القاهرة فأخذ ا عن شيخ احلنفية النور علي بن غامن املقدسي ، وعن الشيخ حممد 

الشهري بابن الذئب ، وبابن احملب احلنفي ، وأخذ النحو عن العالمة أيب بكر الشنواين ، بن حمب الدين 

ورجع إىل بلده وأفاد وانتفع به مجاعة ، منهم أخوه الشيخ صاحل املقدم ذكره ، وكان ينظم الشعر فمن 

احل املذكور شعره ما كتبه إىل الشيخ حممد بن عبد النيب النويري معاتباً ألمر حصل من أخيه الشيخ ص

  :فقال 

  ومشس وجودي بالبعاد أفول

  وحاشاي يوماً أن يقال ملول

  فليس سواء عامل وجهول

  وقدركم بني األنام جليل

  وليس لكم بني األنام مثيل

  ويا من له فضل علي جزيل

  فأنت كرمي والكرمي يقيل

  وقول اللواحي والعذول فضول

  إليك وإين للعتاب محول

  ذليل مدى الدهر من يشنيك فهو

  متثلت بيتاً أنشدته فحول

  صديق وإخوان الصفاء قليل

  مبنظومكم ما إن إليه سبيل

  أخي إن هذا العتب منك طويل

  وودك يف وسط الفؤاد غرسته

  ولسنا نقيس الغري يوماً بذاتكم

  فإنك ممن حاز فضالً وعفة

  وأصبحت يف فن الفصاحة مفرداً



  فيا شاعر الدنيا ويا خري فاضل

  ما يوجب القلى لئن كان منا صار

  وكن واثقاً يب إنين بك واثق

  وواهللا سعيي يف الصفاء حمبة

  فال زلت يف عز منيع ورفعة

  
  

  وإن دمت يف صد وهجر وجفوة

  خليلي ما يف دهرنا من معاشر

  وحمفوظ أبدى ذا النظام وعلمه

  :فأجابه النويري بقوله 

  بديع معان هذبته عقول

  متنيت أن العتب فيه يطول

  ها القالء جيولله فكرة في

  ومل يبد للسلوان عنه سبيل

  وإن كنت عن عهدي القدمي أحول

  على فضلكم دون األنام أعول

  ولكن ألمر صار فهو دليل

  وأزعجين واجلسم منه حنيل

  خصصت ا والدهر صاح مييل

  عساهم جيودوا بالرضا ويقيلوا

  وهى اجلسم مين والفؤاد كليل

  مدى الدهر ما أبدى العتاب خليل

  نظام فاق دراً به بدا أتاين

  وتضمنه عتباً حال يل بيانه

  وحقك يا موالي ما كنت بالذي

  وقليب بقيد الود منك مقيد

  سقيت كؤوس املوت إن ملت يف اهلوا

  فأنتم مىن عيين وجة ناظري

  وبعدي عنكم ليس للصد والقلى



  فواهللا ذاك األمر أسهر مقليت

  رميت من الدهر املغر بنكبة

  نالين من أحبيت فصرباً على ما

  حبقك يا موالي كن عاذري فقد

  فال زلت يف عز عظيم ورفعة

  )٣٦.(وكانت وفاة صاحب الترمجة يف سنة مخسني وثالثني ألف ، قاله احمليب 

  
  

عبد الغفار بن يوسف بن مجال الدين بن حممد مشس الدين بن حممد ظهري : عبد الغفار بن يوسف . ٣…

بالعجمي ، من أعيان علماء عصره ، وكان عاملاً وجيهاً متواضعاً متلطفاً ، الدين القدسي احلنفي املعروف 

قرأ ببلده على أبيه والشمس اخلريشي احلنبلي ، وأخذ احلديث عن السراج عمر اللطفي والشيخ حممود 

البيلوين احلليب قدم عليهم القدس وأخذ طريق النقشبندية عن املوىل حممد صادق النقشبندي ملَّا قدم 

ارة البيت املقدس ، وطريق العلوانية عن الشيخ حممد الدجاين ، وله رحلتان إىل القاهرة أوالمها يف لزي

سنة ثالث وتسعني وتسعمائة ، أخذ ا احلديث عن األستاذ حممد البكري ، والفقه عن النور علي بن 

لشيخ عبد الرمحن غامن املقدسي والشمس النحريري ، والسراج احلانويت ، والشيخ عمر بن جنيم ، وا

الذئب ، والفرائض عن الشيخ عبد اهللا الشنشوري ، واألصول عن الشيخ حسن الطناين ، والقراآت 

عن الشهاب أمحد بن عبد احلق ، والثانية يف سنة اثنتني وعشرين ألف راجعاً حبراً من الروم ، وأخذ عن 

وحبلب عن الشيخ عمر العرضي  الشهاب عبد الرؤوف املناوي ، وأخذ بدمشق عن الشهاب العيثاوي ،

وسافر إىل الروم مرتني ، وويل إفتاء احلنفية بالقدس وتدريس املدرسة العثمانية ، وتصدر وأخذ عنه 

مجاعة منهم ولده هبة اهللا مفيت القدس ، والشمس حممد بن علي املكتيب الدمشقي وغريمها ، وكانت 

يف ار اخلميس غرة ذي القعدة سنة سبع ومخسني والدته يف سنة ثالث أو أربع وسبعني وتسعمائة ، وتو

  )٣٧.(بعد األلف رمحه اهللا تعاىل ، قاله احمليب 

  املطلب السابع

  العائلة التمرتاشية

ينتسب املصنف إىل العائلة التمرتاشية وقد برز من هذه العائلة نفر من أهل العلم والرياسة والفضل وهم 

:  

  -صنف امل - حممد بن عبد اهللا التمرتاشي . ١

  .ولده األول صاحل بن حممد بن عبد اهللا التمرتاشي ، سبقت ترمجته . ٢

  .وولده الثاين حمفوظ بن حممد بن عبد اهللا التمرتاشي ، سبقت ترمجته . ٣

  
  



حفيده حممد بن صاحل بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد الغزي التمرتاشي ، كان حممد هذا من فضالء . ٤

ابه ، وقد أخذ ببلده عن والده وعن ابن احملب ، مث رحل إىل القاهرة وتفقه ا الفقهاء احلنفية برع يف شب

على الشهاب أمحد الشوبري ، واحلسن الشرنباليل ، والشيخ حمي الدين الغزي الفاروقي ، والشيخ أيب 

 بكر اجلربيت ، وأخذ احلديث عن الشيخ عامر الشرباوي ، والشيخ عبد اجلواد اجلنبالطي ، والشيخ أيب

احلسن بن عبد الرمحن بن حممد اخلطيب الشربيين الشافعي ، والشيخ حممد بن عبد الرمحن احلموي ، 

والشمس حممد بن اجلالل البكري ، وأيب العباس أمحد املقري املغريب ، والشيخ عبد الرمحن بن يوسف 

ه تآليف منها شرح البهويت احلنبلي ، ورجع إىل بلده وقد بلغ الغاية من الفضل ، وألف يف حياة والد

  :الرحبية ونظم ألفية يف النحو شرحها أبوه يف حياته وأوهلا 

  أمحد ريب اهللا خري فاتح

  قال حممد هو ابن صاحل

وله منظومة يف املناسخات ، ورسالة يف تفضيل اإلنسان ، وله شعر كثري وكانت وفاته يف سنة مخس 

  )٣٨.(عاىل ، قاله احمليب وثالثني وألف ، ووالده موجود يف األحياء رمحه اهللا ت

نظم ألفية " ، " الرحبية يف الفرائض " من آثاره : فرضي حنوي أديب شاعر : [ وقال عمر رضا كحالة 

  )٣٩].(، وله شعر كثري " منظومة يف املناسخات " ، " رسالة يف تفضيل اإلنسان " ، " يف النحو 

وذكر العالمة ابن عابدين رسالة فيض  ،)٤٠(فقه حنفي " فيض املستفيض يف مسائل التفويض " وله 

  ٥/٣٦١املستفيض يف حاشيته رد احملتار 

صاحل بن أمحد بن حممد بن صاحل بن حممد التمرتاشي الغزي العمري ، ذكره الشيخ عبد الغين . ٥

  )٤١.(هـ  ١١٠٥إنه كان مفيت احلنفية يف غزة عندما زار الشيخ النابلسي غزة سنة : النابلسي وقال 

  
  

لزركلي أن له ميالً إىل التاريخ ومن تصنيفه رسالة صغرية يف بالد الشام وأشار إىل أا خمطوطة وذكر ا

اخلري التام يف ذكر األرض املقدسة " ، وقد حققها الدكتور محد أمحد يوسف وهي بعنوان )٤٢(

وهي من منشورات مؤسسة إحياء التراث " وحدودها وذكر أرض فلسطني وحدودها وأراضي الشام 

  .م  ١٩٩٧-هـ  ١٤١٨البحوث اإلسالمية يف القدس ، لسنة و

  .هـ  ١١٠٦وذكر مصنفها أنه انتهى من تأليفها يف مصر سنة 

ألفه سنة " فتح املنان يف مفاخر آل عثمان " جنم الدين بن صاحل التمرتاشي العمري مؤرخ من آثاره . ٦

  .هـ  ١١٥٦

  )٤٣.(م  ١٧٤٣/هـ ١١٥٦كان حياً سنة : وقال عمر رضا كحالة 

جنم الدين بن صاحل بن أمحد بن حممد بن صاحل بن حممد بن عبد اهللا التمرتاشي الغزي احلنفي املتوىف . ٧

هـ ، تفقه وقرأ املعقوالت وتضلع ببعض العلوم ، وقد دخل  ١١٦٠هـ ، قدم مصر سنة  ١٢٠٠سنة 



  )٤٤.(هـ  ١١٨٦يف سلك القضاء وتوىل نيابة القضاء يف مصر سنة 

  ثامناملطلب ال

  مؤلفاته

  :، وقد وقفت له على املؤلفات اآلتية )٤٥] (وألَّف التآليف العجيبة املتقنة :[ قال احمليب 

  :يف الفقه : أوالً 

وهو منت يف الفقه جليل املقدار جم الفائدة دقق يف :[ ، قال احمليب " تنوير األبصار وجامع البحار . " ١

  )٤٦].(يف اآلفاق  مسائله كل التدقيق ورزق فيه السعد فاشتهر

ومجع : [ قال حاجي خليفة " منح الغفار " مث إن التمرتاشي شرح منت تنوير األبصار يف جملدين ومساه 

 ٩٩٥فيه مسائل املتون املعتمدة عوناً ملن ابتلى بالقضاء والفتوى وفرغ من تأليفه يف حمرم احلرام سنة 

  ) .٤٧](هـ ، مث شرحه يف جملدين ضخمني ومساه منح الغفار 

  
  

الدر املختار شرح تنوير " هـ ومساه ١٠٨٨وممن شرحه أيضاً حممد عالء الدين احلصكفي املتوىف سنة 

خزائن األسرار وبدائع " يف كتاب " تنوير األبصار " وقد ذكر يف مقدمته أنه بدأ شرح " األبصار 

زء األول قدره يف عشر وأنه ملا انتهى من تبييض اجل" األفكار يف شرح تنوير األبصار وجامع البحار 

الدر املختار يف شرح تنوير األبصار " جملدات كبار فصرف النظر عن إكماله وكتب شرحاً خمتصراً وهو 

)."٤٨(  

وذكر احمليب أنه وصل فيه إىل الوتر وذكر ابن عابدين أنه مل يكمله يف املسودة واكتفى باجلزء الذي بيضه 

).٤٩(  

ى الدر املختار مساها رد احملتار على الدر املختار وهي املشهورة حباشية وقد وضع ابن عابدين حاشية عل

  .ابن عابدين 

إن كتاب الدر املختار شرح تنوير األبصار ، قد طار يف األقطار ، وسار يف األمصار :[ قال ابن عابدين 

فزعهم إليه ، وهو ، وفاق يف االشتهار ، على الشمس يف رابعة النهار ، حىت أكب الناس عليه ، وصار م

احلري بأن يطلب ، ويكون إليه املذهب ، فإنه الطراز الُمذهب يف املذهب ، فلقد حوى من الفروع 

املنقحة ، واملسائل املصححة ، ما مل حيوه غريه من كبار األسفار ، ومل تنسج على منواله يد األفكار ، بيد 

إىل حد اإللغاز ، ومتنع بإعجاز اتاز ، يف ذلك أنه لصغر حجمه ، ووفور علمه ، قد بلغ يف اإلجياز ، 

  .ااز ، عن إجناز اإلفراز ، بني احلقيقة وااز 

  
  



فطفقت أوشي حواشي صفائح صحائفه اللطيفة ، مبا ... وقد كنت صرفت يف معاناته برهة من الدهر ، 

املوائد ، من متفرقات  هو يف احلقيقة بياض للصحيفة ، مث أردت مجع تلك الفوائد ، وبسط مسط هاتيك

احلواشي والرقاع ، خوفاً عليها من الضياع ، ضاماً إىل ذلك ما حرره العالمة احلليب والعالمة 

وبذلت اجلهد يف بيان ما هو األقوى وما عليه الفتوى ... الطحطاوي وغريمها من حمشي هذا الكتاب 

معتمداً يف ذلك على ما حرره األئمة  وبيان الراجح من املرجوح ، مما أطلق يف الفتاوى أو الشروح ،

األعالم ، من املتأخرين العظام ، كاإلمام ابن اهلمام وتلميذيه العالمة قاسم وابن أمري حاج واملصنف 

والرملي وابين جنيم وابن الشليب والشيخ إمساعيل احلائك واحلانويت السراج وغريهم ممن الزم علم 

مطبوع مع شرحه الدر املختار وحاشية رد احملتار البن والكتاب ) ٥٠].(الفتوى من أهل التقوى 

  .عابدين 

، ذكره حاجي خليفة وقد سبقت عبارته وذكره أيضاً احمليب " منح الغفار شرح تنوير األبصار . " ٢

، وعليه )٥٢] (وهو من أنفع كتب املذهب :[ ، قال احمليب )٥١(والبغدادي وذكر الزركلي أنه خمطوط 

  )٥٣.(شيخ اإلسالم خري الدين الرملي حواشي مفيدة كتبها 

  )٥٤.(وصل فيه إىل كتاب األميان  -أي كنز الدقائق حلافظ الدين النسفي  -" شرح الكنز . " ٣

وهو وقاية الرواية يف مسائل اهلداية حملمود بن صدر الشريعة ) ٥٥" .(قطعة من شرح الوقاية . " ٤

  .احملبويب 

  )٥٦.(فيها إىل اية كتاب احلج وصل " حاشية على الدرر والغرر . " ٥

  .هـ  ٨٨٥والدرر والغرر يف فروع احلنفية ملنال خسرو املتوىف سنة 

وزاد الفقري خمتصر يف فروع الفقه احلنفي لكمال " إعانة احلقري لزاد الفقري يف فروع الفقه احلنفي . " ٦

  ).٥٧(الدين بن اهلمام ، وذكر الزركلي أنه خمطوط 

  
  

" وذكره عمر رضا كحالة باسم . يف جملد كبري : قال احمليب " على جواب املستفيت  معني املفيت. " ٧

، وذكر الزركلي أنه " معني املفيت على جواب املستفيت يف الفروع الفقهية على مذهب أيب حنيفة 

  )٥٨.(خمطوط 

ة بالقضاة وذكره كحالة باسم مسعف احلكام على األحكام املتعلق" مسعفة احلكام على األحكام . " ٨

  )٥٩.(واحلكام 

  )٦٠.(أرجوزة يف الفقه " حتفة األقران . " ٩

  )٦١".(مواهب املنان شرح حتفة األقران . " ١٠

، وذكر البغدادي أن احلصكفي قد مجع بني فتاوي ابن جنيم )٦٢(فتاويه وتقع يف جملدين . ١١

  )٦٣.(والتمرتاشي ، وذكر الزركلي أنه خمطوط 



  )٦٤".(لى اخلفني رسالة يف املسح ع. " ١٢

  .وهي الرسالة اليت أحققها ) ٦٥".(رسالة يف النقود . " ١٣

وذكرها عمر رضا كحالة باسم مسألة التجويز الواقعة بني العوام بدل " رسالة يف التجويز . " ١٤

  )٦٦.(التزويج 

  )٦٧".(رسالة يف النكاح . " ١٥

  )٦٨.( الوقوف بعرفة وذكرها ابن عابدين باسم رسالة يف"رسالة يف الوقوف . " ١٦

  )٦٩".(رسالة يف النفائس يف أحكام الكنائس . " ١٧

  )٧٠".(رسالة يف بيان جواز االستنابة يف اخلطبة . " ١٨

  )٧١".(رسالة يف بيان أحكام القراءة خلف اإلمام . " ١٩

  )٧٢".(رسالة يف دخول احلمام . " ٢٠

  )٧٣".(رسالة يف القضاء . " ٢١

  )٧٤".(عة رسالة يف املزار. " ٢٢

  )٧٥".(كتاب شرح مشكالت وردت عليه من الفروع واألصول . " ٢٣

وذكرها حاجي خليفة منسوبة إىل ظهري الدين ) ٧٦.(نسبها له البغدادي ". فرائض التمرتاشي . " ٢٤

  )٧٧.(هـ  ٦٠٠أمحد بن امساعيل التمرتاشي اخلوارزمي احلنفي املتوىف يف حدود 

  :قه مؤلفاته يف أصول الف: ثانياً 

، وأشار الزركلي إىل أنه خمطوط وذكر صورة آخر صفحة منه " الوصول إىل قواعد األصول . " ٢٥

  ).٧٨(وأنه خبط املؤلف وحمفوظ بدار الكتب املصرية 

  ).٧٩(وصل فيه إىل باب السنة " شرح املنار للنسفي . " ٢٦

  )٨٠.(يف جملد " شرح خمتصر املنار . " ٢٧

  :دة مؤلفاته يف العقي: ثالثاً 

  
  

  شرح الالمية يف الكالم وهي املعروفة بقصيدة يقول. " ٢٨

  )٨١".(العبد 

  )٨٢".(الفوائد املرضية يف شرح القصيدة الالمية يف العقائد " وذكرها عمر كحالة باسم 

 ٥٧٥والقصيدة الالمية للشيخ اإلمام سراج الدين علي بن عثمان األوشي الفرغاين احلنفي املتوىف سنة 

  :ة وستون بيتاً أوهلا هـ وهي ست

  يقول العبد يف بدء األمايل

  )٨٣(لتوحيد بنظم كالآليل



  )٨٤".(منظومة يف التوحيد وشرحها . " ٢٩

  )٨٥".(رسالة يف أحكام الدروز واألرفاض . " ٣٠

  )٨٦".(رسالة يف التصوف . " ٣١

  )٨٧".(رسالة يف عصمة األنبياء . " ٣٢

  ئص الكرام العشرةعقد اجلواهر النريات يف بيان خصا. " ٣٣

  )٨٨.(، العشرة املبشرون باجلنة ، وذكر الزركلي أنه خمطوط " الثقات 

  ".منظومة يف التصوف . " ٣٤

  )٨٩".(شرح املنظومة . " ٣٥

  :مؤلفاته يف النحو والصرف : رابعاً 

جاين وكتاب العوامل املئة للشيخ عبد القاهر اجلر" كتاب يف شرح العوامل للجرجاين يف النحو . " ٣٦

  )٩٠.(هـ وهو كتاب مشهور متداول  ٤٧١املتوىف سنة 

وصل فيه إىل إعمال اسم الفاعل ، وكتاب قطر الندى وبل الصدى البن " قطعة من شرح القطر . " ٣٧

  )٩١.(هـ  ٧٦٢هشام النحوي املعروف املتوىف سنة 

  :رسائل يف موضوعات متفرقة : خامساً 

  )٩٢].(وله رسائل كثرية :[ قال احمليب 

  )٩٣".(يف التنصيص على العدد " رسالة . ٣٨

  )٩٤".(شرح الوهبانية . " ٣٩

  )٩٥".(رسالة يف الكراهية . " ٤٠

  املطلب التاسع

  وفاته

  )٩٦.(م عن مخس وستني سنة عليه رمحة اهللا ١٥٩٦هـ وفق سنة  ١٠٠٤تويف أواخر رجب سنة …

  املبحث الثاين

  تغري النقوددراسة حول رسالة بذل اهود يف حترير أسئلة 

  :وفيه مطالب 

  عنوان الرسالة ونسبتها للمصنف: املطلب األول 

  أمهية الرسالة وموضوعاا: املطلب الثاين 

  وصف النسخة املخطوطة: املطلب الثالث 

  منهج التحقيق: املطلب الرابع 

  املطلب األول

  عنوان الرسالة ونسبتها إىل مؤلفها التمرتاشي



  :صفحة العنوان للنسخة املخطوطة هكذاورد عنوان الرسالة على . ١

  هذه رسالة بذل اهود يف

  
  

  حترير أسئلة تغري النقود تأليف

  شيخ اإلسالم بركة األنام

  عمدة العلماء األعالم

  حممد بن عبد اهللا

  الغزي التمرتاشي

  احلنفي رمحه اهللا

  )٩٧(تعاىل آمني 

ة شيخ اإلسالم حممد بن عبد اهللا الغزي وذكر العالم:[ ونسبها إليه العالمة ابن عابدين فقال . ٢

  )٩٨].(التمرتاشي يف رسالة مساها بذل اهود يف مسألة تغري النقود 

هذا خالصة ما :[ وقال العالمة ابن عابدين أيضاً بعد أن نقل معظم رسالته التمرتاشي يف حاشيته . ٣

ويقصد باملصنف التمرتاشي ) ٩٩].(ود ذكره املصنف رمحه اهللا يف رسالته بذل اهود يف مسألة تغري النق

  .مصنف منت تنوير األبصار 

  .٤/١٩وقد نسبها إىل املصنف احمليب يف خالصة األثر . ٤

  .٢/٢٦٢ونسبها إليه البغدادي يف هدية العارفني . ٥

  .٦/٢٤٠ونسبها إليه خري الدين الزركلي يف األعالم . ٦

  .٣٧١ونسبها إليه صاحب أعالم من أرض السالم ص . ٧

  .٢/٢٥ونسبها إليه حمقق ديوان اإلسالم . ٨

  .وكل ذلك يؤكد لنا صحة نسبة هذه الرسالة إىل املصنف واهللا أعلم 

  املطلب الثاين

  أمهية الرسالة وموضوعاا

تعترب رسالة التمرتاشي من أهم الرسائل املؤلفة يف مسائل النقود ، وخاصة أن مؤلفها من كبار حمققي 

  .ن احلنفية املتأخري

حيث إنه قد حقق مذهب احلنفية يف املسألة حتقيقاً دقيقاً ، ومما يدل على أمهيتها ودقتها أن املؤلف قد 

رجع إىل أمهات الكتب املعتمدة عند احلنفية ، فقد رجع إىل أكثر من عشرين كتاباً مع أن الرسالة صغري 

  .تب يف آخر الرسالة احلجم ال تتعدى ورقتني حسب النسخة املخطوطة ،وقد فهرست هذه الك

  .وقد حقق املصنف املسألة األساسية اليت ألف الرسالة ألجلها وهي مسألة تغري النقود 



والنقود عند الفقهاء تطلق بشكل أساسي على الدنانري الذهبية والدراهم الفضية ، مث توسع استعمال 

 األوقات اليت كان يقلّ فيها اصطالح النقود ليشمل الدراهم الفضية الغالبة الغش والفلوس ، وخاصة يف

  .ضرب النقود الذهبية والفضية اخلالصة 

  :وقد قسم الفقهاء النقود إىل قسمني 

  
  

وهي املتخذة من الذهب والفضة وال يضر اختالطها بقليل من النحاس : النقود اخلَلْقية : القسم األول 

  )١٠٠.(ألنه ضروري من أجل متاسكها فكان يف حكم العدم 

النقود استمدت قيمتها حبكم اخللقة ، ألا مصنوعة من أنفس املعادن الذهب والفضة ، قال فهذه 

  )١٠١].(الذهب والفضة ال حيتاج فيهما إىل نية التجارة ألا معدة للتجارة بأصل اخللقة :[ الكاساين 

عة املواتاة ووقع إمجاع الناس كافة على تفضيل الذهب والفضة ، لسر:[ وقال جعفر بن علي الدمشقي 

يف السبك والطرق ، واجلمع والتفرقة ، والتشكيل بأي شكل أريد مع حسن الرونق وعدم الرائحة 

والطعوم الرديئة ، وبقاءمها على الدفن وقبوهلما العالمات اليت تصوما ، وثبات السمات اليت حتفظهما 

الذهب أجل قدراً يف حسن الرونق  من الغش والتدليس ، فطبعومها ومثنوا ما األشياء كلها ، ورأوا أن

، وتلزز األجزاء والبقاء على طول الدفن وتكرار السبك يف النار فجعلوا كل جزء منه بعدة أجزاء من 

  .الفضة ، وجعلومها مثناً لسائر األشياء 

ا واندفعوا إىل االصطالح على جواهر معدنية ، تبقى زمناً طويالً أن تكون املعاملة : ويقول الدهلوي 

أمراً مسلماً عندهم ، وكان األليق من بينها الذهب والفضة ، لصغر حجمهما ، ومتاثل أفرادمها ، وعظم 

نفعهما يف بدن اإلنسان ، ولتأيت التجمل ما فكانا نقدين بالطبع ، وكان غريمها نقداً باالصطالح 

).[١٠٢(  

سيسة كالنحاس وغريه ، وهذه وهي املتخذة من املعادن اخل: النقود االصطالحية : القسم الثاين 

أصبحت نقوداً باصطالح الناس عليها لتكون أمثاناً ، ويدخل يف ذلك الدراهم الفضية الغالبة الغش 

  .والفلوس 

إن صفة الثمنية يف الفلوس عارضة باصطالح الناس ، فأما الذهب والفضة :[ قال اإلمام السرخسي 

رة وتكسد أخرى ، وتروج يف مثن اخلسيس من األشياء فثمن بأصل اخللقة أال ترى أن الفلوس تروج تا

  )١٠٣].(دون النفيس خبالف النقود 

  
  

األحكام املتعلقة بالقسم الثاين من النقود فذكر " بذل اهود " وقد حبث املصنف التمرتاشي يف رسالته 

أن التجار بالديار إنه ملّا كثر االستفتاء عن مسألة كثرية الوقوع يف زماننا ، وهي :[ يف أول رسالته 



الشامية وقع منهم معامالت شرعية ومعاوضات مرضية بالشواهي والشرفيات ، حيث كانت رائجة 

بشيء معني مث كسد بعضها ، وتغري سعر بعضها بالنقص ، مبوجب أمر اإلمام األعظم واخلاقان األفخم 

.[  

بذلك واختالف فقهاء املذهب  والشواهي والشرفيات هي أنواع من الفلوس ، مث ذكر األحكام املتعلقة

  .احلنفي فيها 

يف أكثر من موضع على أن املقصود ذه األحكام هي " تنبيه الرقود " وقد أكَّد ابن عابدين يف رسالته 

مث اعلم أن الظاهر من كالمهم أن مجيع ما مر يف :[ النقود االصطالحية وليست النقود اخللقية ، فقال 

غشها كما يظهر بالتأمل ، ويدل عليه اقتصارهم يف بعض املواضع على  الفلوس والدراهم اليت غلب

الدراهم املنسوبة إىل العدل وكأنه اسم ملك ... الفلوس ويف بعضها ذكر العداىل معها فإن العداىل 

ويدل عليه تعليلهم لقول ... ينسب إليه درهم فيه غش وكذا رأيت التقييد بالغالبة الغش يف غاية البيان 

يفة بعد حكايتهم اخلالف بأن الثمنية بطلت بالكساد ، ألن الدراهم اليت غلب غشها إمنا جعلت أيب حن

مثناً باالصطالح ، فإذا ترك الناس املعاملة ا بطل االصطالح فلم تبق مثناً فبقي البيع بال مثنٍ فبطل ويدل 

ش تقوم بغريها ، وكذا اختالفهم عليه أيضاً تعبريهم بالغالء والرخص فإنه إمنا يظهر إذا كانت غالبة الغ

يف أن الواجب رد املثل أو القيمة فإنه حيث كانت ال غش فيها مل يظهر لالختالف معىن بل كان 

  )١٠٤].(الواجب رد املثل بال نزاع أصالً وهذا كالصريح فيما قلنا 

  
  

يف الثمن الذي غلب غشه  وإذا علم احلكم:[ مث نقل ابن عابدين عن أيب السعود نقالً عن شيخه قوله 

إذا نقصت قيمته قبل القبض كان احلكم معلوماً باألوىل يف الثمن الذي غلب جيده على غشه إذا 

انقضت قيمته ال يتخري البائع باإلمجاع ، فال يكون له سواه ، وكذا لو غلت قيمته ال يتخري املشتري 

  .باإلمجاع 

ىت يف الذهب والفضة كالشريفي البندقي واحملمدي وإياك أن تفهم أن خالف أيب يوسف جارٍ ح: قال 

والكلب والريال ، فإنه ال يلزم ملن وجب له نوع منها سواه باإلمجاع ، فإن ذلك الفهم خطأ صريح 

وهو كالم حسن : وعقب ابن عابدين على ذلك بقوله . ناشئ عن عدم التفرقة بني الفلوس والنقود 

  )١٠٥].(وجيه ال خيفى على فقيه نبيه 

قد حبث املصنف األحكام املتعلقة بالنقود االصطالحية وفصلَّ أقوال فقهاء املذهب احلنفي يف حاالا و

  :األربع اآلتية 

  .الكساد العام للنقود . ١

  .االنقطاع . ٢

  .الكساد اجلزئي . ٣



  .الغالء والرخص . ٤

ر أن قول أيب حنيفة أن البيع فبني أقوال علماء املذهب يف احلالة األوىل وهي الكساد العام للنقود، فذك

  .يبطل وجيب على املشتري رد املبيع إن كان قائماً ورد مثله إن كان هالكاً وكان مثلياً وإال جتب قيمته 

وعند أيب يوسف وحممد ال يبطل البيع ولكن جتب القيمة ، واختلف الصاحبان يف وقت وجوب القيمة ، 

  .جبها حممد يوم الكساد فأوجب أبو يوسف القيمة يوم البيع ، وأو

  .وبني املصنف أن الفتوى يف املذهب على قول أيب يوسف 

واالنقطاع عن أيدي الناس :[ وأما يف حالة االنقطاع فريى املصنف أا كحالة الكساد العام فقال 

  .ففي حالة االنقطاع أقوال فقهاء املذهب هي ذاا يف حالة الكساد ] كالكساد 

فإن :[ اجلزئي وهي أن يروج النقد يف بعض البالد دون بعض ، فقال املصنف  وأما يف حالة الكساد

كانت تروج يف بعض البالد ال يبطل لكنه تعيب إذا مل يرج يف بلدهم ، فيتخري البائع إن شاء أخذه وإن 

  ].شاء أخذ قيمته 

  
  

ئل عدم الرواج إمنا ويف عيون املسا:[ وما قرره املصنف هنا باتفاق فقهاء املذهب ، قال ابن عابدين 

يوجب الفساد إذا كان ال يروج يف مجيع البلدان ألنه حينئذ يصري هالكاً ويبقى املبيع بال مثن ، فأما إذا 

كان ال يروج يف هذه البلدة فقط فال يفسد البيع ، ألنه ال يهلك ولكنه تعيب ، وكان للبائع اخليار إن 

شاء أخذ قيمة ذلك دنانري ، انتهى ومتامه فيها ، وكذا  شاء قال أعطين مثل الذي وقع عليه البيع ، وإن

  )١٠٦].(يف الفصل الرابع من الذخرية الربهانية 

وأما يف احلالة الرابعة وهي حالة الرخص والغالء ، فبني املصنف أن قول أيب حنيفة هو وجوب املثل ال 

  .ىل القول بالقيمة القيمة ، وكان أبو يوسف يقول مبثل قول أيب حنيفة أوالً مث رجع عنه إ

أما إذا غلت قيمتها أو :[ وبني املصنف أن الفتوى على قول أيب يوسف الثاين يف هذه املسألة فقال 

ازدادت ، فالبيع على حاله ، وال يتخري املشتري ، ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع ، 

  .كذا يف فتح القدير 

غلت الفلوس أو رخصت فعند اإلمام األول والثاين أوالً ليس عليه غريها : ويف البزازية معزياً إىل املنتقى 

.  

  .عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض ، وعليه الفتوى : وقال الثاين ثانياً 

وهكذا يف الذخرية واخلالصة بالعزو إىل املنتقى ، وقد نقله شيخنا يف حبره وأقره ، فحيث صرح بأن 

ري من املعتربات ، فيجب أن يعول عليه إفتاًء وقضاًء ، ألن املفيت والقاضي واجب الفتوى عليه يف كث

  ].عليهما امليل إىل الراجح من مذهب إمامهما ومقلدمها 



وذكر املصنف عدة نقول من كتب احلنفية املعتمدة تؤكد على أن الفتوى يف املذهب على قول أيب 

  .يوسف الثاين 

  
  

يث عن مسألة هلا ارتباط باختالف أئمة املذهب احلنفي يف مسائل النقود اليت مث انتقل املصنف إىل احلد

فصلها وهي ما الذي ينبغي اتباعه من أقوال أئمة املذهب عند اختالفهم يف املسألة الواحدة وذكر أقواالً 

ة على اعلم أن اختالف أئمة اهلدى توسع: قال يف التتارخانية :[ لعلماء املذهب حول هذه القضية فقال 

  .الناس ، فإذا كان اإلمام يف جانب ومها يف جانب خير املفيت 

وإن كان أحدمها مع اإلمام أخذ بقوهلما ، إال إذا اصطلح املشايخ على قول اآلخر ، فيتبعهم كما اختار 

  .الفقيه أبو الليث قول زفر يف مسائل 

ين جيتهد برأيه ، إذا كان يعرف وجوه وإن اختلف املتأخرون أخذ بقول واحد ، فلو مل يوجد من املتأخر

  .الفقه ويشاور أهله 

  .وال جيوز له اإلفتاء بالقول املهجور جلر منفعة وال خرجوا عليه ديناً انتهى

إن اإلمام إذا كان يف جانب ومها يف جانب ، فاألصح أن االعتبار لقوة املدرك : ويف احلاوي القدسي 

  .املدرك يف واقعة الفتوى كما ال خيفى  وال شك أن قول أيب يوسف قوي. انتهى 

مث الفتوى على اإلطالق على قول أيب حنيفة ، مث بقول أيب يوسف ، مث بقول : ويف التتارخانية أيضاً 

  .حممد بن احلسن ، مث بقول زفر ابن هذيل ، واحلسن بن زياد 

  ].وقيل إذا كان أبو حنيفة يف جانب وصاحباه يف جانب فاملفيت باخليار 

د ذلك حتدث املصنف عن وجوب العمل بالقول الراجح وترك املرجوح ، وذكر كالماً لإلمام وبع

  .القرايف ولإلمام الباجي ولإلمام أيب عمرو ابن الصالح يف ذلك 

  .وخالصة ما وصل إليه املصنف أنه ينبغي العمل بقول أيب يوسف يف هذه املسألة ألنه القول الراجح 

  .فاظ الترجيح املستعملة عند احلنفية وا ختم رسالته مث تعرض املصنف أخرياً ألل

  املطلب الثالث

  وصف النسخة املخطوطة

ضمن جمموع حيتوي على عدة رسائل خمطوطة ، وتقع يف ورقتني من القطع " بذل اهود " تقع رسالة 

  .١٩٠- ١٨٨وتشغل األوراق ذوات األرقام . الكبري باإلضافة إىل صفحة الغالف 

  .١٤.٥×٢٥، وقياس الكتابة  ٢١×٢٩.٥قة وقياس الور

  
  



  .سطراً ، ونوع اخلط نسخ باحلرب األسود واألمحر  ٣٥وعدد األسطر 

  .والناسخ هو عمر بن عثمان بن عمر بن علي 

  .هـ  ١١٥١وتاريخ النسخ سنة 

) الوقف أوىل  إذا تعارضت بينةُ الوقف وبينةُ امللك فبينةُ( ويوجد على صفحة العنوان العبارة التالية 

  .وليس هلا عالقة مبوضوع املخطوطة 

  .كما وأن صفحات املخطوطة مرتبطة بطريقة التعقيبة 

يف مدينة القدس ، وصورة املخطوط  ٢٥وأصل املخطوط حمفوظ يف مكتبة الشيخ بدر اخلطيب برقم 

٨م/١٩١/٣رقم حمفوظة لدى مؤسسة إحياء التراث اإلسالمي التابعة لوزارة األوقاف الفلسطينية حتت 

.  

] نسخة أصحابنا :[ أ /١٩٠ويظهر أن هذه النسخة قد قوبلت على غريها فقد ورد يف حاشية الورقة 

  أي أنه ورد يف نسخة أخرى لفظ

  .املثبتة يف النسخة " مشاخينا " بدالً من " أصحابنا " 

  املطلب الرابع

  منهج التحقيق

  :اتبعت املنهج التايل يف حتقيق هذه الرسالة 

  .نسخت الرسالة حسب الرسم واإلمالء املتعارف عليه اآلن . ١

وكذا ما نقله يف " تنبيه الرقود " قابلت الرسالة بعد نسخها على ما نقله ابن عابدين منها يف رسالته . ٢

  .حاشيته حيث إنين مل أعثر على نسخة أخرى للرسالة بعد البحث والتقصي 

  .صادر اليت أخذ منها واليت وقفت عليها قابلت النصوص اليت نقلها املصنف من امل. ٣

أثبت يف النص ما غلب على ظين أنه الصواب اعتماداً على النسخة املخطوطة وعلى ما نقله ابن . ٤

ويف حاشيته على الدر املختار ، واعتماداً على النصوص اليت نقلها " تنبيه الرقود " عابدين يف رسالته 

  .مصادرها اليت وقفت عليها املصنف حيث إنين قد رجعت إليها يف

  [ ].وما مل يكن يف النسخة أثبته بني قوسني معكوفني هكذا 

  .وضعت عناوين ملوضوعات الرسالة وقد جعلتها بني قوسني معكوفني وخبط مغاير خلط الرسالة . ٥

* أشرت يف اهلامش إىل اية كل ورقة من النسخة املخطوطة وأثبت ذلك يف املنت بوضع جنمة هكذا . ٦

.  

  
  

علَّقت على املسائل اليت ذكرها املصنف مبا يقتضيه املقام وذكرت جمموعة من املصادر للمسائل اليت . ٧

  .ذكرها املصنف 



  .شرحت الكلمات الغامضة . ٨

  .ترمجت لألعالم الذين ذكرهم املصنف ترمجة موجزة وذكرت مصادر الترمجة وذلك يف اهلامش . ٩

  .صنف عرفت بالكتب اليت ذكرها امل. ١٠

  .وضعت صورة للنسخة املخطوطة . ١١

  :وضعت فهارس للرسالة وهي . ١٢

  .فهرس األعالم الذين ورد ذكرهم يف نص الرسالة . أ

  .فهرس الكتب اليت وردت يف نص الرسالة. ب

  .فهرس النقود اليت وردت يف نص الرسالة . ج

  .فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق . د

  .فهرس احملتويات . هـ 

  حسام الدين بن موسى عفانه. د: كتبه احملقق 

  القسم الثاين

  نص الرسالة حمققاً ومعلقاً عليه

  رسالة

  بذل اهود يف حترير أسئلة تغري النقود

  تأليف

  شيخ اإلسالم بركة األنام عمدة العلماء األعالم

  حممد بن عبد اهللا الغزي التمرتاشي احلنفي

  هـ ١٠٠٤املتوىف سنة 

  ققها وعلَّق عليهاقدم هلا وح

  الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه

  األستاذ املشارك يف الفقه واألصول

  كلية الدعوة وأصول الدين

  جامعة القدس

  يا فتاح

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم 

، وجعل أصله ثابتاً ، وفضله )١٠٨(ناً ، وجعل مقلدنا األعظم نعما)١٠٧(احلمد اهللا الذي أمت لنا نعماناً 

  .مقرراً ، سراً وإعالناً ، وجعل من مقلديه علماء نبالء أعالماً ، ورقّاهم املنازل السنية وصريهم أعالماً 

، وعلى آله السادة القادة األعالم ، )١٠٩(والصالة والسالم على املبعوث بالرسالة ، املنعوت بالبسالة 



  .ى الدوام وسائر علماء اإلسالم عل

  ...وبعد 

  ]ذكر سبب تأليف الرسالة [ 

فيقول الفقري إىل مواله ، حممد بن عبد اهللا ، إنه ملّا كثر االستفتاء عن مسألة كثرية الوقوع يف زماننا ، 

) ١١٠(وهي أن التجار بالديار الشامية وقع منهم معامالت شرعية ومعاوضات مرضية بالشواهي 

رائجة بشيء معني مث كسد بعضها ، وتغري سعر بعضها بالنقص ، حيث كانت )١١١(والشرفيات 

)١١٢... (  

  
  

، واختلف فتوى علماء العصر يف ذلك فمنهم من )١١٣(مبوجب أمر اإلمام األعظم واخلاقان األفخم 

  .وأفىت بوجوب مثل املقبوض ) ١١٤(أخذ بقول اإلمام 

القبض من الذهب ، ملا فيه من الرفق ، وأفىت برد قيمته يوم )١١٥(ومنهم من أفىت بقول أيب يوسف 

والنفع ، إذ سيما يف األموال املوقوفة ببيت املقدس وغريها ، وتصرحيهم بوجوب اإلفتاء مبا فيه النفع 

  .جلهة الوقف 

يف هذه الرسالة ليكون عوناً للقضاة واحلكام ، على الوقوف على حكم ) ١١٦(أردت حترير املذهب 

  :أشرع يف املقصود ، مستمداً من امللك املعبود فأقول  شرعي مبني األحكام ، وها أنا

  ]الكساد العام للنقود [ 

وكان كل منهما نافقاً ) ١١٨(اليت غلب غشها ، أو بالفلوس ) ١١٧(إعلم أنه إذا اشترى بالدراهم 

سلمها حىت جاز البيع لقيام االصطالح على الثمنية ، ولعدم احلاجة إىل اإلشارة اللتحاقها بالثمن ، ومل ي

  ) .١١٩(املشتري للبائع ، مث كسدت بطل البيع 

، وحكم الدراهم كذلك ، فإن اشترى ) ١٢١](كالكساد [ عن أيدي الناس ) ١٢٠(واالنقطاع 

  ).١٢٢(بالدراهم مث كسدت أو انقطعت بطل البيع ، وجيب على املشتري رد املبيع إن كان قائماً 

  ).١٢٣(قيمته ومثله إن كان هالكاً وكان مثلياً ، وإال ف

  ).١٢٤(وإن مل يكن مقبوضاً فال حكم هلذا البيع أصالً ، وهذا عند اإلمام األعظم 

  ...البيع * ال يبطل ) ١٢٥(وقاال 

هو التسليم بعد الكساد ، وذلك ال يوجب الفساد الحتمال الزوال ) ١٢٦] (إمنا [ ألن املتعذر 

  .ع مث انقط) ١٢٧(بالرواج ، كما لو اشترى شيئاً بالرطب 

  )١٢٩(تسليمه وجبت قيمته ، لكن عند أيب يوسف يوم البيع ) ١٢٨] (وتعذر [ وإذا مل يبطل 

  .، وهو آخر ما يتعامل الناس ا )١٣١(يوم الكساد ) ١٣٠(وعند حممد 

  ).١٣٣(والفتوى على قول أيب يوسف ): ١٣٢(ويف الذخرية 



  )١٣٥(والتتمة ) ١٣٤(ويف احمليط 

  ).١٣٧(د يفىت رفقاً بالناس بقول حمم): ١٣٦(واحلقائق 

  
  

، فتبطل لزوال املوجب ، فيبقى البيع بال مثن ، والعقد إمنا )١٣٨(وأليب حنيفة أن الثمنية باالصطالح 

تناول عينها بصفة الثمنية ، وقد انعدمت خبالف انقطاع الرطب ، فإنه يعود غالباً يف العام القابل خبالف 

  ).١٣٩(وكان الغالب عدم العود  النحاس ، فإنه بالكساد رجع إىل أصله

من كسد الشيء يكسد من باب قتل ، مل ينفق لقلة الرغبات فهو ) ١٤٠(والكساد لغة كما يف املصباح 

  ...كاسد وكسيد 

وكسدت السوق فهي كاسد بغري هاء يف الصحاح [ باهلمزة فيقال أكسده اهللا ) ١٤١](يتعدى [ 

  ).١٤٥(أصل الكساد الفساد انتهى : يقال ، و)١٤٤(وباهلاء يف التهذيب ) ١٤٣) ](١٤٢(

  ]الكساد اجلزئي للنقود [ 

  ، فإن كانت)١٤٦(وعند الفقهاء أن تترك املعاملة ا يف مجيع البالد 

إذا مل يرج يف بلدهم فيتخري ) ١٤٩](ب تعي) [ ١٤٨](لكنه [ ، ال يبطل )١٤٧(تروج يف بعض البالد 

  ) .١٥٠(البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته 

  ]انقطاع النقود [ 

يف يد الصيارفة ويف البيوت ) ١٥١](يوجد [ وحد االنقطاع أن ال يوجد يف السوق ، وإن كان 

  ).١٥٣(، هكذا يف اهلداية )١٥٢(

  ).١٥٤(واالنقطاع كالكساد كما يف كثري من الكتب 

آخر ) ١٥٦](يف [ فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته ): ١٥٥(لكن قال يف املضمرات 

  ).١٥٧(يوم انقطع ، هو املختار 

االنقطاع أن ال يوجد يف السوق ، وإن كان يوجد يف يد الصيارفة ويف البيوت ، :[ مث قال يف الذخرية 

هذا إذا كسدت ). ١٥٨(انتهى ] طع واألول أصح وقيل إذا كان يوجد يف أيدي الصيارفة فليس مبنق

  .أو انقطعت 

  ]غالء النقود ورخصها [ 

أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت ، فالبيع على حاله ، وال يتخري املشتري ، ويطالب بالنقد بذلك العيار 

  ).١٥٩(الذي كان وقت البيع ، كذا يف فتح القدير 

غلت الفلوس أو رخصت فعند اإلمام األول والثاين ) :[ ١٦١(معزياً إىل املنتقى) ١٦٠(ويف البزازية 

  .ليس عليه غريها ) ١٦٢(أوالً 

  
  



  ).١٦٤] (عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض ، وعليه الفتوى ) : ١٦٣(وقال الثاين ثانياً 

وأقره ) ١٦٧(يف حبره) ١٦٦(بالعزو إىل املنتقى وقد نقله شيخنا ) ١٦٥(وهكذا يف الذخرية واخلالصة 

.  

  ]الفتوى على قول أيب يوسف يف لزوم القيمة [ 

، فيجب أن يعول عليه إفتاًء وقضاًء ، ألن )١٦٨(فحيث صرح بأن الفتوى عليه يف كثري من املعتربات 

  .من مذهب إمامهما ومقلدمها ) ١٦٩(املفيت والقاضي واجب عليهما امليل إىل الراجح 

  ).١٧٠(ألنه مرجوح بالنسبة إليه  وال جيوز هلما األخذ مبقابله ،

  ).١٧٢(يلزمه املثل ): ١٧١(ويف فتاوى قاضي خان 

  ).١٧٤(وال ينظر إىل القيمة : قال ) ١٧٣(وهكذا ذكر اإلسبيجايب 

  ).١٧٥(ويف النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم . واإلجارة كالبيع والدين على هذا : ويف البزازية 

، قال الشيخ اإلمام األجلُّ األستاذ )١٧٧(إىل احمليط رخص العدالى معزياً ) ١٧٦(ويف جممع الفتاوى 

ال يعترب هذا ويطالبه مبا وقع العقد عليه ، والدين على هذا ، فلو كان يروج لكن انتقص ) : ١٧٨(

  .ال يفسد ، وليس له إال ذلك وبه يفيت اإلمام ) ١٧٩(قيمتها 

بالدراهم اليت يوم البيع ، يعين بذلك * نه يطالب على أ) ١٨٠](الدين [ وفتوى اإلمام قاضي ظهري 

  .العيار وال يرجع عليه بالتفاوت ، والدين على هذا ، واالنقطاع والكساد سواء انتهى 

ولو غلت أو رخصت فعليه رد املثل : فإن قلت يشكل على هذا ما ذكر يف جممع الفتاوى من قوله 

  .باالتفاق انتهى 

ف كان يقول أوالً مبقالة اإلمام ، مث رجع عنه ، وقال ثانياً الواجب عليه ال يشكل ألن أبا يوس: قلت 

  قيمتها ، كما نقلناه فيما سبق عن

والذخرية ، فحكاية االتفاق بناًء على موافقته لإلمام ) ١٨٢(وصاحب اخلالصة ) ١٨١](البزازية [ 

  .أوالً كما ال خيفى واهللا أعلم 

تب مشاخينا املعتمدة ، فلم أر من جعل الفتوى على قول أيب حنيفة وقد تتبعت كثرياً من املعتربات من ك

  رضي اهللا عنه ، بل قالوا به كان

  ).١٨٣(يفيت اإلمام القاضي

  
  

  .وأما قول أيب يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه يف كثري من املعتربات ، فليكن املعول عليه 

  ]العمل عند اختالف أقوال أئمة املذهب احلنفي [ 

اعلم أن اختالف أئمة اهلدى توسعة على الناس ، فإذا كان اإلمام يف جانب ): ١٨٤(التتارخانية  قال يف

  ).١٨٥(ومها يف جانب خير املفيت 



) ١٨٦(وإن كان أحدمها مع اإلمام أخذ بقوهلما ، إال إذا اصطلح املشايخ على قول اآلخر ، فيتبعهم 

  الفقيه) ١٨٧](اختار [ كما 

  ).١٩٠(يف مسائل ) ١٨٩(ول زفر ق) ١٨٨(أبو الليث 

وإن اختلف املتأخرون أخذ بقول واحد ، فلو مل يوجد من املتأخرين جيتهد برأيه ، إذا كان يعرف وجوه 

  ).١٩١(الفقه ويشاور أهله 

  .وال جيوز له اإلفتاء بالقول املهجور جلر منفعة وال خرجوا عليه ديناً انتهى

إذا كان يف جانب ومها يف جانب ، فاألصح أن االعتبار لقوة  إن اإلمام): ١٩٢(ويف احلاوي القدسي 

  .انتهى ) ١٩٣(املدرك 

  .وال شك أن قول أيب يوسف قوي املدرك يف واقعة الفتوى كما ال خيفى 

مث الفتوى على اإلطالق على قول أيب حنيفة ، مث بقول أيب يوسف ، مث بقول : ويف التتارخانية أيضاً 

  ).١٩٤(ل زفر بن هذيل ، واحلسن ابن زياد حممد بن احلسن ، مث بقو

  ).١٩٥(وقيل إذا كان أبو حنيفة يف جانب وصاحباه يف جانب فاملفيت باخليار 

) ١٩٦(واألول أصح ، إذا مل يكن املفيت جمتهداً ، ألنه كان أعلم العلماء يف زمانه ، حىت قال الشافعي 

  الناس كلهم عيال أيب: رضي اهللا عنه 

  .انتهى ) ١٩٧(حنيفة يف الفقه 

يعين إذا مل يصطلح املشايخ على تصحيح قول أيب يوسف أو قول حممد أو قول زفر ، يدل عليه : قلت 

أم جعلوا الفتوى على قول أيب يوسف وحممد ، وعلى قول أحدمها يف مواضع كثرية ، وكذلك على 

  ).١٩٨(قول زفر ، كما يعلم ذلك من طالع املطوالت من كتب مشاخينا 

  
  

أن الفتوى على قول أيب يوسف يف املعامالت ، ألنه ) ١٩٩(بعض املعتربات من تصانيف مشاخينا ويف 

، ال سيما وقد جعلوا الفتوى على قوله يف مسألتنا )٢٠٠(توىل القضاء ، وخرب أحوال الناس ومعامالم 

  .فيكون هو الراجح 

  ]العمل بالراجح وترك املرجوح [ 

  قد شرط يف مناشري احلكام ،) ٢٠١(واإلمام األعظم  واألخذ بالراجح واجب ، كيف ال

، فعليه لو حكم باملرجوح ال ينفذ قضاؤه ألنه يصري معزوالً )٢٠٢(احلكم بالراجح وترك املرجوح 

بالنسبة إىل القول املمنوع ، واحلادثة املمنوع عنها فقد صرحوا بأن القضاء يتقيد ويتأقت مكاناً وزماناً 

  ) .٢٠٣(وحادثة 

  *تلميذ احملقق الكمال ) ٢٠٤(ر املتأخرين شيخ اإلسالم عمدة األنام الشيخ قاسم بن قطلوبغا قال فخ

هل جيب على احلاكم أن ال حيكم إال ) ٢٠٦(، قال أبو العباس أمحد بن إدريس )٢٠٥(ابن اهلمام 



لقولني وإن مل أو له أن حيكم بأحد ا. بالراجح عنده ؟ كما جيب على املفيت أن ال يفيت إال بالراجح عنده 

  .يكن راجحاً عنده 

  .يفيت إال بالراجح عنده ) ٢٠٧](أو [ أن احلاكم إن كان جمتهداً فال جيوز له أن حيكم : جوابه 

وإن كان مقلداً جاز له أن يفيت باملشهور يف مذهبه ، وأن حيكم به ، وإن مل يكن راجحاً عنده ، مقلداً يف 

  .لده يف الفتوى رجحان القول احملكوم به إمامه الذي يق

  ).٢٠٨(وأما اتباع اهلوى يف احلكم والفتيا فحرام إمجاعاً 

  ).٢٠٩(وأما احلكم والفتيا مبا هو مرجوح فخالف اإلمجاع 

من مل يقف على املشهور من : رمحه اهللا ) ٢١١(لليعمري ) ٢١٠(قال يف كتاب أصول األقضية 

  ).٢١٢(شاء منهما ، من غري نظر يف الترجيح الروايتني أو القولني ، فليس له التشهي واحلكم مبا ي

  ) ...٢١٣(وقال اإلمام أبو عمرو 

فتياه أو عمله موافقاً ) ٢١٥] (يف [ إعلم أن من يكتفي بأن يكون : املفيت ) ٢١٤] (أدب [ يف كتاب 

 لقولٍ أو وجه يف املسألة ويعمل مبا يشاء من األقوال أو الوجوه ، من غري نظرٍ يف الترجيح فقد جهل

  .وخرق اإلمجاع 

  
  

ما علمنا أا لك ، : أنه وقعت له واقعة ، فأفيت فيها مبا يضره فلما سأهلم قالوا ) ٢١٦(وحكى الباجي 

  .وأفتوه بالرواية اليت توافق قصده 

  ).٢١٧(وهذا ال خالف بني املسلمني ممن يعتد به يف اإلمجاع أنه ال جيوز : قال الباجي 

فرق بني املفيت واحلاكم إال أن املفيت خمرب باحلكم والقاضي يلزم به وال : قال يف أصول األقضية 

)٢١٨.(  

  ]العمل عند وجود قولني مصححني يف املذهب [ 

  إذا كان يف املسألة تصحيحان ، كيف يفعل املفيت والقاضي ؟: فإن قلت 

صاحب البحر قد صرحوا يف مثل هذا بأن املفيت خمير يف األخذ بأحدمها ، وممن صرح بذلك : قلت 

)٢١٩.(  

  .، بأن فيه قولني ، قول حممد بعدم الصحة وصحح )٢٢٠(وقد صرحوا به يف مسألة وقف املشاع 

وقول أيب يوسف بالصحة وصحح ، فقالوا لو قضى القاضي بصحته جاز ونفذ ، لوقوعه موافقاً ملا 

  ).٢٢١(صحح من قول أيب يوسف 

  ):٢٢٢(مث قال يف الكنز 

  ، ألن القاضي إذا قضى)٢٢٣(ومشاع قضي جبوازه 

  ).٢٢٤(بقول مصحح نفذ قضاؤه وارتفع اخلالف 



وقضية هذا حيث وجدنا لقول أيب حنيفة من صححه أن املفيت خمير بني اإلفتاء بقول أيب يوسف املصحح 

  ).٢٢٥(وبقوله 

  .لكن يف مسألتنا مل نقف على من قال إن الفتوى على قوله ، وإمنا قالوا كان يفيت به فالن 

  ]ألفاظ الترجيح عند احلنفية [ 

وقوهلم الفتوى على قول أيب يوسف يف كثري من املعتربات ، أقوى وأصرح منه ، فقد صرح بعض 

  يف بعض مصنفاته بأن لفظ الفتوى آكد من لفظ) ٢٢٦(احملققني 

  ) .٢٢٧(هو الصحيح وحنوه 

  :على ما قالوا ) ٢٢٨(فإن ألفاظ الترجيح 

  عليه الفتوى

  به يفىت

  االعتماد عليه

  وهو الصحيح

  هو األصح

  هو األشبه

  هو املختار

  يعول عليه

  عليه املعول

  به نأخذ

  وهو املعتمد

  هو الراجح

  )٢٢٩(وحنو ذلك 

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب ، وإليه املرجع واملآب وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله 

  وصحبه وسلم

  متت الرسالة بعون اهللا تعاىل

  الفهارس

  فهرس األعالم الواردة أمساؤهم يف منت املخطوطة

  فهرس الكتب الواردة يف منت املخطوطة

  
  



  فهرس النقود الواردة يف منت املخطوطة

  فهرس املصادر واملراجع

  فهرس احملتويات

  فهرس األعالم الواردة أمساؤهم يف منت املخطوطة

  العلم

  الصفحة

  أبو الليث

٩٠  

  أبو عمرو بن الصالح

٩٥  

  أبو يوسف

٧٣  

  ابن اهلمام

٩٤  

  اإلسبيجاين

٨٦  

  اإلمام أبو حنيفة

٧١  

  اإلمام األعظم واخلاقان األفخم

٧٣  

  الباجي

٩٦  

  احلسن بن زياد

٩١  

  الشافعي

٩١  

  الشيخ اإلمام األجل األستاذ

٨٧  

  القرايف

٩٤  



  اليعمري

٩٥  

  زفر بن اهلذيل

٩٠  

  شيخنا يف حبره ابن جنيم

٨٥  

  صاحب اخلالصة

٨٨  

  قاسم بن قطلوبغا

٩٣  

  ي خانقاض

٨٦  

  قاضي ظهري الدين

٨٨  

  حممد بن احلسن

٧٧  

  فهرس الكتب الواردة يف منت املخطوطة

  الكتاب

  الصفحة

  أدب املفيت

٩٦  

  أصول األقضية

٩٥  

  البحر الرائق

٨٥  

  التتمة

٧٨  

  التهذيب

٨٠  

  احلاوي القدسي



٩٠  

  احلقائق

٧٩  

  اخلالصة

٨٥  

  الذخرية

٧٨  

  شرح فتح القدير

٨٣  

  الصحاح

٨٠  

  الفتاوى البزازية

٨٤  

  الفتاوى التتارخانية

٨٩  

  كنز الدقائق

٩٧  

  جممع الفتاوى

٨٧  

  احمليط

٧٨  

  املصباح املنري

٧٩  

  املضمرات

٨٢  

  املنتقى

٨٤  

  اهلداية

٨١  

  فهرس النقود الواردة يف منت املخطوطة



  العملة

  الصفحة

  الدراهم. ١

٧٥  

  الشرفيات. ٢

٧٢  

  الشواهي. ٣

٧٢  

  العداىل. ٤

٨٧  

  الفلوس. ٥

٧٥  

  املصادر واملراجع

  .القاهرة / دار الفكر العريب / ٢ط/ حممد أبو زهرة / أبو حنيفة . ١

بريوت / املكتب اإلسالمي  ١ط/ الشيخ فيصل املولوي / أثر ايار قيمة األوراق النقدية على املهور . ٢

.  

شهاب الدين أمحد بن إدريس / اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام . ٣

  .حلب / مكتب املطبوعات اإلسالمية / ٢ط/ حتقيق عبد الفتاح أبو غدة / ايف القر

  .بريوت / دار املعرفة / عبد اهللا بن حممود املوصلي / االختيار لتعليل املختار . ٤

أمحد حسون . د/ ضمن املوسوعة يف آداب الفتوى / أبو عمرو بن الصالح / أدب املفيت واملستفيت . ٥

  .١ط/ 

  .بريوت / دار العلم للماليني / ١٢ط/ خري الدين الزركلي / م األعال. ٦

  .بريوت / دار اجليل / ابن القيم / إعالم املوقعني عن رب العاملني . ٧

  
  

  .حيفا / عرفان أبو محد / أعالم من أرض السالم . ٨

  .بريوت / دار الفكر / أبو عبيد القاسم بن سالم / األموال . ٩

١ط/ حققه عبد الفتاح أبو غدة / احلافظ ابن عبد الرب / األئمة الثالثة الفقهاء  االنتقاء يف فضائل. ١٠

  .حلب / مكتب املطبوعات اإلسالمية / 

بريوت / دار إحياء التراث العريب / عالء الدين املرداوي / اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف . ١١



.  

  .بريوت / دار الفكر / حسن أمحد / األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي . ١٢

  .دار الفكر / إمساعيل باشا البغدادي / إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون . ١٣

دار / حممد اخلاروف . حتقيق د/ جنم الدين بن الرفعة / اإليضاح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان . ١٤

  .الفكر 

  دار الكتب العربية/ احلنفي  ابن جنيم/ البحر الرائق شرح كنز الدقائق . ١٥

  .مؤسسة التاريخ العريب / عالء الدين الكاساين / بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع . ١٦

  .دار الشفق للنشر والتوزيع / مصطفى مراد الدباغ / بالدنا فلسطني . ١٧

  .دار الفكر / أمحد الصاوي / بلغة السالك ألقرب املسالك . ١٨

  .دار الفكر / مرتضى الزبيدي / هر القاموس تاج العروس من جوا. ١٩

/ دار اجليل / عبد الرمحن اجلربيت )/ تاريخ عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار ( تاريخ اجلربيت . ٢٠

  .بريوت 

  .دار اجليل / حممد فريد وجدي / تاريخ الدولة العلية العثمانية . ٢١

  .دار البصائر / ام اجلايب حتقيق بس/ يوسف آصف / تاريخ سالطني آل عثمان . ٢٢

دار الكتب العلمية / برهان الدين بن فرحون / تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام . ٢٣

.  

  .دار املعرفة / فخر الدين عثمان الزيلعي / تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق . ٢٤

  .دار الكتب العلمية / عبد اللطيف الربزجني/ التعارض والترجيح بني األدلة الشرعية . ٢٥

  .دار األرقم / حممد عبد احلي اللكنوي / التعليقات السنية على الفوائد البهية . ٢٦

  
  

  .ضمن جملة امع الفقهي اإلسالمي / عجيل النشمي . د/ تغري قيمة العملة يف الفقه اإلسالمي . ٢٧

ضمن جمموعة رسائل ابن / ابدين حممد أمني الشهري بابن ع/ تنبيه الرقود على مسائل النقود . ٢٨

  .دار إحياء التراث العريب / عابدين 

  .دار الكتب العلمية / حميي الدين النووي / ذيب األمساء واللغات . ٢٩

مؤسةة / عبد الفتاح احللو . حتقيق د/ عبد القادر القرشي / اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية . ٣٠

  .الرسالة 

مطبعة / حممد أمني الشهري بابن عابدين )/ رد احملتار على الدر املختار  (حاشية ابن عابدين . ٣١

  .مصطفى البايب احلليب 

دار إحياء الكتب العربية / مشس الدين حممد عرفه الدسوقي / حاشية الدسوقي على الشرح الكبري . ٣٢



.  

  .ر الفكر دا/ حاشية الرهوين على شرح الزرقاين ملختصر خليل وامشه حاشية املدين . ٣٣

  .دار املعرفة / شهاب الدين أمحد الشليب / حاشية الشليب على تبيني احلقائق . ٣٤

  .دار الكتب العلمية / أبو احلسن بن علي املاوردي / احلاوي الكبري . ٣٥

  .دار الكتب العلمية / شاه ويل اهللا الدهلوي / حجة اهللا البالغة . ٣٦

  .الشيخ عبد الغين النابلسي / د الشام ومصر واحلجاز احلقيقة وااز يف الرحلة إىل بال. ٣٧

  .احمليب / خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر . ٣٨

  .طبعة طهران / مترجم إىل العربية / دائرة املعارف اإلسالمية . ٣٩

  .دار اجليل / احلافظ ابن حجر العسقالين / الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة . ٤٠

  .مطبعة احلليب / عالء الدين احلصكفي / ر املختار شرح تنوير األبصار الد. ٤١

دار الكتب / حققه السيد كسروي حسن / مشس الدين أبو املعايل ابن الغزي / ديوان اإلسالم . ٤٢

  .العلمية 

دار إحياء / ضمن جمموعة رسائل ابن عابدين / حممد أمني الشهري بابن عابدين / رسم املفيت . ٤٣

  .ث العريبالترا

  .مؤسسة الرسالة / حتقيق شعيب األرناؤوط / حممد بن أمحد الذهيب / سري أعالم النبالء . ٤٤

  .دار الفكر العريب / حممد أبو زهرة / الشافعي . ٤٥

  
  

  .دار الفكر / حممد بن حممد خملوف / شجرة النور الزكية . ٤٦

  .دار اآلفاق اجلديدة / احلنبلي عبد احلي بن العماد / شذرات الذهب يف أخبار من ذهب . ٤٧

  .دار صادر / حممد اخلرشي املالكي / شرح اخلرشي على خمتصر سيدي خليل . ٤٨

  .دار إحياء الكتب العربية / أمحد الدردير / الشرح الكبري على سيدي خليل . ٤٩

د الزحيلي و حمم. حتقيق د/ املعروف بابن النجار / حممد بن أمحد الفتوحي / شرح الكوكب املنري . ٥٠

  .دار الفكر / نزيه محاد . د

  .مطبعة مصطفى البايب احلليب / جالل الدين حممد بن أمحد احمللي / شرح احمللي على مجع اجلوامع . ٥١

  .دار إحياء التراث العريب / كمال الدين بن اهلمام / شرح فتح القدير على اهلداية . ٥٢

  .دار الفكر / البهويت احلنبلي / شرح منتهى اإلرادات . ٥٣

  .دار العلم للماليني / إمساعيل بن محاد اجلوهري / الصحاح . ٥٤

  .دار اخلري / مسلم بن احلجاج القشريي / صحيح مسلم . ٥٥

  .دار مكتبة احلياة / مشس الدين حممد السخاوي / الضوء الالمع ألهل القرن التاسع . ٥٦



حتقيق حممود الطناحي وعبد / بن السبكي  تاج الدين عبد الوهاب/ طبقات الشافيعة الكربى . ٥٧

  .الفتاح احللو 

  .دار الفكر / ابن البزاز الكردري / الفتاوى البزازية . ٥٨

  .دار الفكر / قاضي خان / الفتاوى اخلانية . ٥٩

  .دار الفكر / مجاعة من علماء اهلند / الفتاوى اهلندية . ٦٠

مطبعة مصطفى احلليب / حممد أمحد عليش / م مالك فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلما. ٦١

.  

  .مطبعة مصطفى احلليب / زين الدين بن جنيم احلنفي / فتح الغفار شرح املنار . ٦٢

  .دار املعرفة / شهاب الدين أمحد القرايف / الفروق . ٦٣

  .دار األرقم / عبد احلي اللكنوي / الفوائد البهية يف تراجم احلنفية . ٦٤

  .دار الكتب العلمية / حمب اهللا بن عبد الشكور / الرمحوت شرح مسلم الثبوت  فواتح. ٦٥

  .دار االعتصام / علي حمي الدين القرة داغي . د / قاعدة املثلي والقيمي يف الفقه اإلسالمي . ٦٦

  
  

  .دار الفكر / علي السيد علي / القدس يف العصر اململوكي . ٦٧

دار الكتب / جالل الدين السيوطي ضمن احلاوي للفتاوي / لة قطع اادلة عند تغيري املعام. ٦٨

  .العلمية 

  .دار الفكر / منصور البهويت احلنبلي / كشاف القناع عن منت اإلقناع . ٦٩

دار / مصطفى بن عبد اهللا املعروف حباجي خليفة / كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . ٧٠

  .الفكر 

  .دار املعرفة / لنسفي حافظ الدين ا/ كنز الدقائق . ٧١

دار اآلفاق / حتقيق جربائل جبور / جنم الدين الغزي / الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة . ٧٢

  .اجلديدة 

  .دار إحياء التراث العريب / تعليق علي شريي / ابن منظور / لسان العرب . ٧٣

  .دار الكتب العلمية / مشس األئمة السرخسي / املبسوط . ٧٤

  .دار الفكر / حمي الدين حيىي النووي / موع شرح املهذب ا. ٧٥

  .مطابع الفرزدق / حتقيق طه العلواين / فخر الدين الرازي / احملصول يف علم أصول الفقه . ٧٦

  .مطابع الصفا / حممد إبراهيم علي . د/ املذهب عند احلنفية . ٧٧

حتقيق علي حممد / دين عبد املؤمن البغدادي صفي ال/ مراصد اإلطالع على أمساء األمكنة والبقاع . ٧٨

  .دار املعرفة / البجاوي 



  .املكتبة العلمية / أمحد بن حممد الفيومي / املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري . ٧٩

  .مؤسسة الرسالة / عمر رضا كحالة / معجم املؤلفني . ٨٠

أمحد بن حيىي / واألندلس واملغرب املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقا . ٨١

  .دار الغرب اإلسالمي / الونشريسي 

  .مطبعة الفجالة اجلديدة / عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي / املغين على خمتصر اخلرقي . ٨٢

  .مؤسسة الرسالة / إبراهيم بن حممد احلليب / ملتقى األحبر . ٨٣

  .دار املعرفة / الشاطيب  أبو إسحاق/ املوافقات يف أصول الشريعة . ٨٤

  .دار إحياء التراث العريب / إشراف حممد شفيق غربال / املوسوعة العربية امليسرة . ٨٥

  .مطبعة ذات السالسل / وزارة األوقاف الكويتية / املوسوعة الفقهية الكويتية . ٨٦

  
  

أحباث املؤمتر حبث منشور ضمن / خليل ساحلي . د/ ميزانيات الشام يف القرن السادس عشر . ٨٧

  .الدار املتحدة للنشر / الدويل لتاريخ بالد الشام 

دار / أبو العباس شهاب الدين أمحد الشهري بابن اهلائم / نزهة النفوس يف حكم التعامل بالفلوس . ٨٨

  .الكتب العلمية 

  .دار العاصمة / إبراهيم بن صاحل العمر / النقود اإلئتمانية . ٨٩

  .بريوت / الناشر حممد أمني دمج / نستاس الكرملي أ/ النقود العربية . ٩٠

  .اهليئة املصرية العامة للكتاب / سليم عرفات املبيض / النقود العربية الفلسطينية . ٩١

  .دار إحياء التراث العريب / برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين / اهلداية شرح البداية . ٩٢

  .دار الفكر / إمساعيل باشا البغدادي / آثار املصنفني هدية العارفني أمساء املؤلفني و. ٩٣

  فهرس احملتويات

  املوضوع

  رقم الصفحة

  ٥…مقدمة احملقق

  ١١…القسم األول الدراسة

  ١٣…متهيد نبذة موجزة عن دراسات الفقهاء ملسائل النقود قدمياً وحديثاًً

  ١٦…الرسائل املؤلفة يف مسائل النقود

  ٢١…ود الدراسات املعاصرة ملسائل النق

  ٢٣…كتب حديثة حبثت مسائل النقود خاصة

  ٢٤…كتب حديثة أخرى تعرضت ملسألة تغري قيمة العملة



  ٢٦…املبحث األول الدراسة حول املصنف التمرتاشي 

  ٢٦…امسه ونسبه : املطلب األول 

  ٢٧…مولده ونشأته : املطلب الثاين 

  ٢٧…رحالته : املطلب الثالث 

  ٢٨…شيوخه : املطلب الرابع 

  ٣٠…ثناء العلماء عليه : طلب اخلامس امل

  ٣١…تالميذه : املطلب السادس 

  ٣٧…العائلة التمرتاشية: املطلب السابع 

  ٤٠…مؤلفاته : املطلب الثامن 

  ٤٠…يف الفقه : أوالً 

  ٤٦…مؤلفاته يف أصول الفقه : ثانياً 

  ٤٦…مؤلفاته يف العقيدة : ثالثاً 

  ٤٨…مؤلفاته يف النحو والصرف : رابعاً 

  ٤٨…رسائل يف موضوعات متفرقة : مساً خا

  ٤٩…وفاته : املطلب التاسع 

  ٥١…املبحث الثاين دراسة حول رسالة بذل اهود 

  ٥١…املطلب األول عنوان الرسالة ونسبتها إىل مؤلفها التمرتاشي

  ٥٣…املطلب الثاين أمهية الرسالة وموضوعاا

  ٦٢…املطلب الثالث وصف النسخة املخطوطة

  
  

  ٦٣…رابع منهج التحقيقاملطلب ال

  ٦٦…صور املخطوطة

  ٦٩…نص الرسالة حمققاً ومعلقاً عليه: القسم الثاين 

  ٧٢…ذكر سبب تأليف الرسالة 

  ٧٥…الكساد العام للنقود 

  ٨٠…الكساد اجلزئي للنقود

  ٨١…انقطاع النقود 

  ٨٣…غالء النقود ورخصها 

  ٨٥…الفتوى على قول أيب يوسف يف لزوم القيمة 



  ٨٩…تالف أقوال أئمة املذهب احلنفي العمل عند اخ

  ٩٢…العمل بالراجح وترك املرجوح

  ٩٧…العمل عند وجود قولني مصححني يف املذهب 

  ٩٨…ألفاظ الترجيح عند احلنفية 

  ١٠١…الفهارس

  ١٠٢…فهرس األعالم الواردة أمساؤهم يف منت املخطوطة

  ١٠٤…فهرس الكتب الواردة يف منت املخطوطة 

  ١٠٦…فهرس النقود 

  ١٠٧…صادرامل

  ١١٦…فهرس احملتويات

)  

عجيل النشمي ، حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي . تغري قيمة العملة يف الفقه اإلسالمي ، د) ١(

  .٦/١٦٤، وانظر املعيار املعرب  ١٦٢٠ص  ٣اجلزء  ٥عدد 

  .١٦٤-٦/١٦٣، وانظر املعيار املعرب  ١٦٢١املصدر السابق ) ٢(

  .ضمن الد األول من احلاوي للفتاوي  ١٠٤-١٠٣د تغيري املعاملة ص قطع اادلة عن) ٣(

  .، ضمن الد األول من احلاوي للفتاوي  ٩٦-٩٥قطع اادلة عند تغيري املعاملة ص ) ٤(

  .٩٦املصدر السابق ص ) ٥(

  .١٤١-١٤٠نزهة النفوس يف بيان حكم التعامل بالفلوس ص ) ٦(

  .٩٥ملعاملة ص قطع اادلة عند تغيري ا) ٧(

عجيل النشمي حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي . د" تغري قيمة العملة عند الفقهاء " انظر ) ٨(

  .١٦٢٣ص  ٣اجلزء  ٥عدد 

  .٦٥تنبيه الرقود على مسائل الرقود ص ) ٩(

  .٥٦املصدر السابق ص ) ١٠(

  .١٦٨١ص  ٣اجلزء  ٥جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد ) ١١(

  .٣اجلزء  ٣منشورة يف جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد  ١٤-٧البحوث من  )١٢(

  .٣اجلزء  ٥منشورة يف جملة جممع الفقه اإلسالمي عدد  ٢٦-١٥البحوث من ) ١٣(

  :له ترمجة يف املصادر التالية ) ١٤(

  
  



هدية العارفني * ١/٢٦إيضاح املكنون * ١/٤٠١كشف الظنون * ٢٠-٤/١٨خالصة األثر 

بالدنا فلسطني * ٢/٢٤ديوان اإلسالم * ٦/٢٣٩األعالم * ٣/٤٢٧معجم املؤلفني * ٢/٢٦٢

  .٣٧٢-٣٧١أعالم من أرض السالم ص * ٨٣-١/٢/٨٢

  .١٩- ١/١٨حاشية ابن عابدين ) ١٥(

  .١/٢٧٤، وانظر مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع  ١/١٩املصدر السابق ) ١٦(

  .من الصفحة السابقة ) ١(ورة يف اهلامش رقم انظر املصادر املذك) ١٧(

  .٤/١٩خالصة األثر ) ١٨(

  .٤/٢٠املصدر السابق ) ١٩(

  .٤/١٩انظر خالصة األثر ) ٢٠(

  .٢٧-٣/٢٦انظر ترمجته يف الكواكب السائرة ) ٢١(

،  ٢٢١، التعليقات السنية على الفوائد البهية ص  ٣/١٥٤انظر ترمجته يف الكواكب السائرة ) ٢٢(

  .١/٧٤٠عجم املؤلفني م

  .٢/١٦٠،٢١٣، كشف الظنون  ٣/٤١٣انظر ترمجته يف معجم املؤلفني ) ٢٣(

  .١/٢٣٧الكواكب السائرة ) ٢٤(

  .٤/١٩خالصة األثر ) ٢٥(

  .٢/٣٩٦ولعله املذكور يف معجم املؤلفني ) ٢٦(

  .٤/١٩خالصة األثر ) ٢٧(

  .املصدر السابق ) ٢٨(

  .٢/٢٤ديوان اإلسالم ) ٢٩(

  .٣/٤٢٧معجم املؤلفني ) ٣٠(

  .٦/٢٣٩األعالم ) ٣١(

  .٢/٨٢ق ١بالدنا فلسطني ج ) ٣٢(

  .٤/٢٠خالصة األثر ) ٣٣(

  .٢٤٠-٢/٢٣٩خالصة األثر ) ٣٤(

  .٣/١٩٥، وانظر األعالم  ١/٨٣٣معجم املؤلفني ) ٣٥(

  .٣١٦-٤/٣١٥خالصة األثر ) ٣٦(

  .٢/٤٣٣خالصة األثر ) ٣٧(

  .٣/٤٧٥خالصة األثر ) ٣٨(

  .٣/٣٥٦معجم املؤلفني ) ٣٩(

  .٦/١٦٣األعالم ) ٤٠(



، وانظر بالدنا فلسطني اجلزء  ١٦٦احلقيقة وااز يف الرحلة إىل بالد الشام ومصر واحلجاز ص ) ٤١(

  .٢/٨٣القسم  ١

  .١٨٩-٣/١٨٨األعالم ) ٤٢(

  .٤/١٣معجم املؤلفني ) ٤٣(

  .٦٥٤-١/٦٥٣تاريخ اجلربيت ) ٤٤(

  .٤/١٩خالصة األثر) ٤٥(

، معجم املؤلفني  ١/٤٠٤، كشف الظنون  ٢/٢٦٢، وانظر هدية العارفني  ٤/١٩خالصة األثر ) ٤٦(

  .٦/٢٣٩، األعالم  ٣/٤٢٨

  .١/٤٠٤كشف الظنون ) ٤٧(

  .١٧-١/١٦الدر املختار ) ٤٨(

  .١/١٧حاشية ابن عابدين ) ٤٩(

  
  

  .٩٨- ٩٧، وانظر املذهب عند احلنفية ص ٤-١/٣حاشية ابن عابدين ) ٥٠(

  .٦/٢٣٩، األعالم  ٢/٢٦٢، هدية العارفني  ٤/١٩، خالصة األثر  ١/٤٠٤كشف الظنون ) ٥١(

  .٤/١٩خالصة األثر ) ٥٢(

  .٦/٢٣٩، األعالم  ٣/٤٢٨، معجم املؤلفني  ٢/٢٦٢، هدية العارفني  ٤/١٩خالصة األثر ) ٥٣(

  .١/١٩ين ، حاشية ابن عابد ٤/١٩،خالصة األثر  ٢/٢٦٢هدية العارفني ) ٥٤(

  .املصادر السابقة ) ٥٥(

  .١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٤/١٩خالصة األثر ) ٥٦(

 ٣/٤٢٨، معجم املؤلفني  ٢/٣، كشف الظنون  ٢/٢٦٢، هدية العارفني  ٤/١٩خالصة األثر ) ٥٧(

  .١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٦/٢٤٠، األعالم 

، كشف الظنون  ٢/٢٦٢عارفني ، هدية ال ٣/٤٢٨معجم املؤلفني  ٤/١٩خالصة األثر ) ٥٨(

  .١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٦/٢٤٠، ، األعالم  ٦٠٤-٢/٦٠٣

، معجم املؤلفني  ٢/٥٥٣، كشف الظنون  ٥/٢٦٢، هدية العارفني  ٤/١٩خالصة األثر ) ٥٩(

  .٦/٢٣٩، األعالم  ٤/٤٢٨

  .١/١٩، حاشية ابن عابدين  ١/١٥٥، إيضاح املكنون  ٢/٢٦٢هدية العارفني ) ٦٠(

  .١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٦/٢٤٠، األعالم  ٢/٢٦٢هدية العارفني ) ٦١(

  .١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٦/٢٤٠، األعالم  ٤/١٩كما يف خالصة األثر ) ٦٢(

  .٦/٢٤٠، األعالم  ٢/٢٣٢هدية العارفني ) ٦٣(



  .٢/٢٦٢، هدية  ٤/١٩خالصة األثر ) ٦٤(

  .٦/٢٤٠، األعالم  ٢/٢٦٢، هدية العارفني  ٤/١٩خالصة األثر ) ٦٥(

  .٣/١٩،  ١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٤/١٩، خالصة األثر  ٣/٤٢٨معجم املؤلفني ) ٦٦(

  .٢/٢٦٢هدية العارفني ) ٦٧(

  .٢/٢٦٢، هدية العارفني  ١/١٩حاشية ابن عابدين ) ٦٨(

ارفني ، هدية الع ٤/١٩، خالصة األثر  ١/٣٦٠، إيضاح املكنون  ١/١٩حاشية ابن عابدين ) ٦٩(

٢/٢٦٢.  

  .١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٤/١٩خالصة األثر ) ٧٠(

  .املصدرين السابقني ) ٧١(

  .١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٢/٢٦٢، هدية العارفني  ٤/١٩خالصة األثر ) ٧٢(

  .١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٢/٢٦٢هدية العارفني ) ٧٣(

  .١/١٩حاشية ابن عابدين ) ٧٤(

  
  

  .١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٢/٢٦٢، هدية العارفني  ٤/١٩خالصة األثر ) ٧٥(

  .٢/٢٦٢هدية العارفني ) ٧٦(

  .٢/٢٣٢كشف الظنون ) ٧٧(

، معجم املؤلفني  ٢/٢٦٢، هدية العارفني  ٤/١١، وانظر خالصة األثر  ٦/٢٤٠األعالم ) ٧٨(

٣/٤٢٨.  

  .١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٢/٢٦٢، هدية العارفني  ٤/١٩خالصة األثر ) ٧٩(

  .املصادر السابقة ) ٨٠(

  .١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٤/١٩خالصة األثر ) ٨١(

  .٣/٤٢٨معجم املؤلفني ) ٨٢(

  .٤٥٣، ٢/٣١١كشف الظنون ) ٨٣(

  .٤/١٩خالصة األثر ) ٨٤(

  .١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٤/١٩خالصة األثر ) ٨٥(

  .املصدران السابقان ) ٨٦(

  .املصدران السابقان ) ٨٧(

،  ٢/٢٦٢، هدية العارفني  ٢/٧٦، إيضاح املكنون  ٦/٢٤٠، األعالم  ٤/١٩خالصة األثر ) ٨٨(

  .٣/٤٢٨معجم املؤلفني 



  .٢/٢٦٢هدية العارفني ) ٨٩(

  .٢/١٨٠، كشف الظنون  ٤/١٩خالصة األثر ) ٩٠(

  .٢/٣١٣، كشف الظنون  ١/١٩، حاشية ابن عابدين  ٤/١٩خالصة األثر ) ٩١(

  .٤/١٩خالصة األثر ) ٩٢(

  .٢/٢٦٢هدية العارفني ) ٩٣(

  .١/١٩حاشية ابن عابدين ) ٩٤(

  .املصدر السابق ) ٩٥(

هدية * ١/٢٦إيضاح املكنون * ١/٤٠١كشف الظنون * ٢٠-٤/١٨خالصة األثر * انظر ) ٩٦(

بالدنا * ٢/٢٤ديوان اإلسالم * ٦/٢٣٩األعالم * ٣/٤٢٧معجم املؤلفني * ٢/٢٦٢العارفني 

  .٣٧٢-٣٧١أعالم من أرض السالم ص * ٨٣-١/٢/٨٢فلسطني 

  .٨م/١٩١/٣من النسخة املخطوطة من اموع رقم  ١٨٨من الورقة " ب"الوجه ) ٩٧(

  .ضمن جمموعة رسائل ابن عابدين  ٢/٥٧تنبيه الرقود ) ٩٨(

  .٤/٥٣٤حاشية ابن عابدين ) ٩٩(

  .٣٤٠األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي ص ) ١٠٠(

  .بتصرف  ٢/٩٢دائع الصنائع ب) ١٠١(

  .١/٨٤، وانظر حجة اهللا البالغة  ١١٠-١٠٩األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي ص ) ١٠٢(

  .١٢/١٣٧املبسوط ) ١٠٣(

  .٦٠-٢/٥٩تنبيه الرقود ) ١٠٤(

  .٦٢-٢/٦١املصدر السابق ) ١٠٥(

  .٢/٥٧تنبيه الرقود ) ١٠٦(

  
  

:[ وقوله ] أمت لنا نعماناً :[ عمة ، وقد جعل املصنف بني قوله مأخوذة من النعيم والن: نعمانا ) ١٠٧(

،  ١٤/٢٠٧جناساً تاماً وهو من احملسنات البديعية ، انظر لسان العرب ] وجعل مقلدنا األعظم نعماناً 

  .١٧/٦٩٠تاج العروس 

في ولد سنة هو اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام األئمة وسراج األمة صاحب املذهب احلن) ١٠٨(

هـ وله ذكر حافل يف املراجع التارخيية تصعب اإلحاطة به ، انظر ترمجته يف  ١٥٠هـ وتويف سنة  ٨٠

فما بعدها ،  ١٨٣فما بعدها ، االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء ص  ١/٤٩اجلواهر املضية 

  .، أبو حنيفة حملمد أيب زهرة  ٢٢٣-٢/٢١٦ذيب األمساء واللغات 

الشجاعة ، وقد ثبت يف احلديث وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبسالة ، فعن : البسالة ) ١٠٩(



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود :( أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

اهللا  الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل املدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول

عري يف عنقه = = صلى اهللا عليه وسلم راجعاً وقد سبقهم إىل الصوت وهو على فرس أليب طلحة 

-٥/٤٦٣رواه مسلم ، انظر صحيح مسلم بشرح النووي ) مل تراعوا مل تراعوا : السيف وهو يقول 

  .٤٩، وانظر املصباح املنري ص  ٤٦٤

اهي اإليراين وتبلغ قيمة الشاهي الواحد عشر الشواهي مجع شاهي وهو عملة تركية مماثلة للش) ١١٠(

، حبث منشور  ٥٠٥خليل ساحلي ، ص . أقجات ، انظر ميزانيات الشام يف القرن السادس عشر ، د

م ، الدار املتحدة ١٩٧٤ضمن أحباث املؤمتر الدويل لتاريخ بالد الشام املنعقد يف اجلامعة األردنية سنة 

، دائرة املعارف  ٢/١٠٧١، املوسوعة العربية امليسرة ١١٧للنشر والتوزيع ، النقود العربية ص

  .١٤٢/ ١٣اإلسالمية 

  
  

مل أعثر علي أية معلومات تتعلق بالشرفيات فيما رجعت إليه من املصادر وسؤال أهل ) ١١١(

االختصاص ، وحتدثت املصادر اليت رجعت إليها عن الدينار األشريف والدينار الشريفي وهو أول دينار 

القدس ومها منسوبان لألشرف برسباي أو لألشرف خليل بن قالوون ومها من سالطني ضرب يف 

، النقود  ٢١٦/ ٢،دائرة املعارف اإلسالمية  ٢٢٨املماليك ، انظر القدس يف العصر اململوكي ص 

  .٢١٢،  ٢٠٨العربية الفلسطينية ص

-٩٨٢ما بني السنوات  حدث يف عصر السلطان العثماين مراد الثالث الذي حكم يف الفترة) ١١٢(

هـ أزمات اقتصادية أدت إىل ختفيض قيمة األقجة إىل النصف وكذلك البارة أمام قيمة الذهب  ١٠٠٣

  .٢٢٧األجنيب مما أدى إىل ارتفاع تكاليف املعيشة ، انظر النقود العربية الفلسطينية ص 

واملقصود هنا كما يغلب اإلمام األعظم واخلاقان األفخم لقب يطلق على سالطني آل عثمان ) ١١٣(

هـ واستمر فيها إىل  ٩٨٢على ظين هو السلطان مراد خان بن سليم خان الذي ويل اخلالفة سنة 

، تاريخ الدولة العلية العثمانية ص  ٨٣هـ ، انظر تاريخ سالطني آل عثمان ص  ١٠٠٣وفاته سنة 

١١٣.  

  .املراد به إمام املذهب احلنفي أبو حنيفة النعمان ) ١١٤(

هـ  ١٨٢هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري ، صاحب أيب حنيفة األول املتوىف سنة ) ١١٥(

كان صاحب حديث وفقه لزم أبا حنيفة وويل قضاء بغداد وله عدة كتب منها اخلراج واألمايل والنوادر 

 ٨/٤٧٠بالء ،سري أعالم الن ٣٧٢، الفوائد البهية ص  ٣/٦١١واآلثار ، انظر ترمجته يف اجلواهر املضية 

  .٣٢٩، االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء ص  ١/٢٩٨، شذرات الذهب 

  .املقصود هو املذهب احلنفي ) ١١٦(



  

الدراهم مجع درهم وهو اسم للمضروب من الفضة وهو معرب وكانت الدراهم مستعملة منذ ) ١١٧(

ية ، والدراهم اإلسالمية على أنواع منها عهد بعيد كأحد نوعي العملة والنوع اآلخر هو الدنانري الذهب

الدرهم البغلي والدرهم اخلوارزمي والدرهم الطربي وأوزاا بينها بعض االختالف ، ومن الدراهم ما 

يكون مغشوشاً وغشه غالب ومنها غشه غري غالب واألول هو املقصود يف هذه الرسالة كما بينت يف 

، اإليضاح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان  ٦٣١-٦٢٩الدراسة ، انظر تفصيل ذلك يف األموال ص 

، النقود اإلئتمانية  ١٥٣- ١٥٢، قاعدة املثلي والقيمي ص  ١٩٣، املصباح املنري ص  ٦٢-٦٠ص 

  .٦٢ص 

الفلوس مجع فلس وهي لفظة يونانية التينية األصل يقال أفلس الرجل أي اصبح ذا فلوس بعد ) ١١٨(

قود تصنع من املعادن اخلسيسة كالنحاس وتستعمل يف شراء األشياء أن كان ذا دراهم والفلوس ن

، أثر ايار قيمة األوراق النقدية على  ٨/٤٠٢البسيطة وقد عرفت من قدمي الزمان ، انظر تاج العروس 

،  ٣٢/٢٠٤، املوسوعة الفقهية الكويتية  ١٥٧-١٥٤، قاعدة املثلي والقيمي ص  ٣٣املهور ص 

  .٥٩النقود اإلئتمانية ص 

ليس املراد هنا بطالن البيع على حقيقته بل املراد بالبطالن الفساد ، انظر الفتاوى اهلندية ) ١١٩(

  .٤/١٤٢، حاشية الشليب على تبيني احلقائق  ٢/٥٦، تنبيه الرقود  ٣/٢٢٥

االنقطاع أن ال يوجد يف السوق وإن كان موجوداً يف يد الصيارفة والبيوت ، انظر تبيني ) ١٢٠(

  .٤/٥٣٣، حاشية ابن عابدين  ٦/٢٠١، البحر الرائق  ٤/١٤٣ئق احلقا

والكساد أن تترك املعاملة بالنقد يف مجيع . وما أثبته من تنبيه الرقود ) كالكاسد ( يف النسخة ) ١٢١(

  .٤/٥٣٣، حاشية ابن عابدين  ٦/٢٠١، البحر الرائق  ٤/١٤٣البالد ، تبيني احلقائق 

  .بيع بشرط أن ال يتغري امل) ١٢٢(

  
  

فرق أبو حنيفة يف هذه املسألة بني البيع واإلجارة من جهة وبني القرض من جهة أخرى ، ففي ) ١٢٣(

البيع واإلجارة قال كما ذكر املصنف ، وأما يف القرض فقول أيب حنيفة برد املثل وال عربة للكساد ، 

  .٢/٥٦، تنبيه الرقود  ٦/٢٠١، البحر الرائق  ٦/٢٧٦انظر شرح فتح القدير 

 ٤/١٤٢، تبيني احلقائق  ٦/٢٧٦، اهلداية مع شرح فتح القدير  ٢٩-١٤/٢٨انظر املبسوط ) ١٢٤(

  .٢/٥٤، ملتقى األحبر  ٢/٤١، االختيار  ٤/٥٣٣، حاشية ابن عابدين 

  .أي الصاحبان أبو يوسف وحممد وانظر قوهلما يف املصادر املذكورة يف اهلامش السابق ) ١٢٥(

  .أ /١٨٩اية الورقة * 

ما بني املعكوفني ليس يف النسخة وما أثبته من البحر الرائق حيث نقل املصنف كالم شيخه ) ١٢٦(



  .وهي يف تنبيه الرقود حيث نقلها ابن عابدين عن املصنف 

الرطب مثر النخيل قبل أن يصري متراً وهو نضيج البسر قبل أن يتمر ، وأول التمر طلع مث خالل ) ١٢٧(

  .٢/٢٤، تاج العروس  ١/٤٧٨،٥/٢٣٧رطب مث متر ،انظر لسان العرب  مث بلح مث بسر مث

ما بني املعقوفني ليس يف النسخة وما أثبته من البحر الرائق حيث نقل املصنف كالم شيخه وهي ) ١٢٨(

  .يف تنبيه الرقود حيث نقلها ابن عابدين عن املصنف 

حلنابلة على الراجح عندهم وقول للمالكية أي يف اليوم الذي فيه تعلق احلق بالذمة ، وهو قول ا) ١٢٩(

  .٥/١٢٠، حاشية الرهوين  ٢/٢٦، شرح منتهى اإلرادات  ٣/٣٠١، انظر كشاف القناع 

هو حممد بن احلسن الشيباين الصاحب الثاين لإلمام أيب حنيفة ، أصويل فقيه حمدث ، له فضل ) ١٣٠(

املبسوط واجلامع الكبري واجلامع الصغري كبري يف نشر مذهب أيب حنيفة ، صاحب املؤلفات املعتربة ك

والسري الكبري والسري الصغري والزيادات ، وهذه الكتب الستة معروفة بكتب ظاهر الرواية وله كتب 

،  ٢٦٨، الفوائد البهية ص  ٣/١٢٢هـ ، انظر ترمجته يف اجلواهر املضية ١٨٧غريها ، تويف سنة 

  .٣٣٧االنتقاء ص 

  
  

مل الناس فيه بالنقد مث كسد بعده وبه قال بعض احلنابلة ، انظر الشرح أي يف آخر يوم تعا) ١٣١(

  =ويف املسألة قول رابع وهو للشافعية واملالكية على املشهور عندهم وبه قال . ٤/٣٥٨الكبري 

الليث ابن سعد وهو أنه إذا كسد النقد بعد ثبوته يف الذمة فعلى املدين أن يؤدي ما قبض ، انظر = 

  .٢/٢٣، بلغة السالك  ٦/٤٦١، املعيار املعرب  ٥/٥٥، شرح اخلرشي  ٩/٢٨٢اموع 

الذخرية وتعرف بذخرية الفتاوى والذخرية الربهانية لإلمام برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد ) ١٣٢(

هـ ، اختصرها من كتابه املشهور احمليط الربهاين ، انظر  ٦١٦العزيز بن عمر بن مازة البخاري املتوىف 

  ٣٣٦، الفوائد البهية ص  ١٣١-١/١٣٠، اجلواهر املضية  ١/٦٢١الظنون  كشف

  .٤/٥٣٣، حاشية ابن عابدين  ٥٧-٢/٥٦، تنبيه الرقود  ٦/٢١٩انظر البحر الرائق ) ١٣٣(

أوهلما احمليط الربهاين لإلمام برهان الدين حممود بن أمحد : احمليط يطلق على كتابني عند احلنفية ) ١٣٤(

خرية املذكور سابقاً ، وقد مجع فيه مسائل املبسوط واجلامعني والسري والزيادات صاحب كتاب الذ

وأحلق به مسائل النوادر والفتاوى والواقعات وهو كتاب معترب عند احلنفية وإذا أطلق احمليط يف كتب 

  .احلنفية فاألرجح أنه ينصرف إليه 

هـ ، انظر كشف  ٤٨٣ل املتوىف سنة وثانيهما حميط السرخسي وهو مشس األئمة حممد بن أمحد بن سه

  .٣٣٦، الفوائد البهية ص  ٢/٥١١الظنون 

  تتمة الفتاوى لربهان الدين املذكور يف اهلامش السابق وقد ذكر حاجي خليفة عنه: التتمة ) ١٣٥(

هذا كتاب مجع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع إليه من احلوادث والواقعات وضم :[ أنه قال 



يف الكتب من املشكالت واختار يف كل مسألة فيها روايات خمتلفة وأقاويل متباينة ما هو أشبه إليه ما 

مث إن العبد الراجي حممود بن أمحد ابن عبد العزيز زاد على كل ... باألصول غري أنه مل يرتب املسائل 

البهية ص ، وانظر الفوائد  ١/٢٩٨كشف الظنون ] جنس ما جيانسه وذيل على كل نوع ما يضاهيه 

٣٣٧.  

  
  

هـ وهو شرح  ٦٧١احلقائق حملمود بن حممد بن داود اللؤلؤي اإلفشنجي البخاري املتوىف ) ١٣٦(

على منظومة النسفي يف اخلالف مساه حقائق املنظومة وهو شرح مرغوب بديع األسلوب تداولته العلماء 

  .٣٤٥، الفوائد البيهة ص  ٢/٦٩٥، انظر كشف الظنون 

  .٤/٥٣٣، حاشية ابن عابدين  ٥٧-٢/٥٦، تنبيه الرقود  ٦/٢١٩رائق البحر ال) ١٣٧(

أي أن مثنية الفلوس والدراهم املغشوشة ثابتة باصطالح الناس عليها ال بأصل اخللقة كما هو ) ١٣٨(

، تبيني  ٦/٢٧٧احلال يف الذهب والفضة فإذا بطل االصطالح بطلت الثمنية ، انظر شرح فتح القدير 

  .٤/١٤٢احلقائق 

  .انظر املصدرين املذكورين يف اهلامش السابق ) ١٣٩(

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي تأليف اإلمام أمحد بن حممد بن علي املقري ) ١٤٠(

هـ ذكر يف مقدمته أنه مجع كتاباً يف غريب شرح الوجيز لإلمام الرافعي مث  ٧٧٠الفيومي املتوىف سنة 

  اه املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ، والشرح الكبري لإلماماختصره ليسهل تناوله ومس

الرافعي شرح به الوجيز يف الفقه الشافعي حلجة اإلسالم أبو حامد الغزايل ، انظر مقدمة املصباح املنري 

  .٢/٥٧٩للمؤلف ، كشف الظنون 

  .وما أثبته من املصباح املنري) يتعدى ( يف النسخة ) ١٤١(

هـ ، أودع فيه ما صح  ٣٩٣ اللغة أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري املتوىف الصحاح يف) ١٤٢(

عنده من اللغة العربية وهو من أهم املعاجم العربية ولقي عناية كبرية من العلماء ، انظر مقدمة الصحاح 

  .١/٩٥، كشف الظنون  ١/٣٣

وانظر مادة كسد . ري ويف تنبيه الرقود ما بني املعكوفني ليس يف النسخة وإمنا هو يف املصباح املن) ١٤٣(

  .٢/٥٣١يف الصحاح 

هـ وهو كتاب كبري من  ٣٧٠ذيب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد األزهري اللغوي املتوىف ) ١٤٤(

  .١/٤١٤الكتب املختارة يف اللغة ، انظر كشف الظنون 

 ٦/٢٠١روفه من البحر الرائق منقول حب] إذا اشترى إىل قوله الفساد :[ من قول املصنف أنه ) ١٤٥(

  .٥٣٣وانظر املصباح املنري ص 

  
  



  .٧٥سبق تعريف الكساد ص ) ١٤٦(

إذا كانت النقود تروج يف بعض البالد دون بعض فهو الكساد اجلزئي ، انظر البحر الرائق ) ١٤٧(

  .٢/٥٧، تنبيه الرقود  ٦/٢٠١

  .بيه الرقود وما أثبته من البحر الرائق وتن] لكن [ يف النسخة ) ١٤٨(

، ويف حاشية ابن ] يتعيب [ وما أثبته من البحر الرائق ، ويف تنبيه الرقود ] يتعني [ يف النسخة ) ١٤٩(

  ].تتعيب [ عابدين 

ويف عيون املسائل عد الرواج إمنا يوجب :[ نص ابن عابدين على حالة الكساد اجلزئي فقال ) ١٥٠(

نه حينئذ يصري هالكاً ويبقى املبيع بال مثن فأما إذا كان ال الفساد إذا كان ال يروج يف مجيع البلدان أل

يروج يف هذه البلدة فقط فال يفسد البيع ، ألنه ال يهلك ولكنه تعيب ، وكان للبائع اخليار إن شاء قال 

أعطين مثل الذي وقع عليه البيع ، وإن شاء أخذ قيمة ذلك دنانري ، انتهى ومتامه فيها ، وكذا يف الفصل 

  .١/٥٧تنبيه الرقود ] ع من الذخرية الربهانية الراب

  .وما أثبته من البحر الرائق وتنبيه الرقود ] وجد [ يف النسخة ) ١٥١(

  .٥/٥٥، شرح اخلرشي  ٢/٥٨، تنبيه الرقود  ٤/١٤٣انظر تبيني احلقائق ) ١٥٢(

، وكتاب  ٦/٢٠١منقول من البحر الرائق ] اهلداية ... وعند الفقهاء :[ من قول املصنف ) ١٥٣(

هـ ، وهو شرح على كتابه بداية  ٥٩٣اهلداية أليب احلسن علي بن أيب بكر املرغيناين املتوىف سنة 

  =املبتدي ، وهو من الكتب املعتمدة عند احلنفية وقد لقي عناية فائقة منهم ، فمنهم 

األعمال  من شرحه ومنهم من خرج أحاديثه ومنهم من اختصره ومنهم من نظمه شعراً وقد بلغت= 

العلمية عليه أكثر من ستني عمالً ومن أشهر شروحه شرح فتح القدير البن اهلمام ، انظر كشف الظنون 

  ، فما بعدها ٢٣٠، الفوائد البهية ص  ٢/٦٢٧فما بعدها ، اجلواهر املضية  ٢/٨١٦

  :أي أن يف املسألة ثالثة أقوال للحنفية ) ١٥٤(

  .قول أيب حنيفة أن البيع يفسد 

  .يب يوسف أن البيع ال يفسد وجتب القيمة يوم العقد وقول أ

  .وقول حممد أن البيع ال يفسد وجتب القيمة يوم االنقطاع وهو قول احلنابلة 

  
  

ويف املسألة قول رابع للشافعية واملالكية أن البيع صحيح وجيب مثل النقد الذي انعقد البيع عليه إن 

، الفتاوى  ٦٠-٢/٥٨، تنبيه الرقود ٢/١٤٢حلقائق أمكن وإن تعذر فتجب القيمة ، انظر تبيني ا

، الشرح الكبري  ٥/٥٥، شرح اخلرشي  ٢/٢٣، بلغة السالك  ٤/٢٤٤، املغين  ٣/٢٢٥اهلندية 

٤/٣٥٨.  

ويسمى جامع املضمرات واملشكالت ليوسف بن عمر بن يوسف الصويف الكادروي املعروف ) ١٥٥(



ح على خمتصر القدوري يف فروع احلنفية وهو جامع هـ وهو شر ٨٣٢بنبرية عمر بزار املتوىف سنة 

  .٣٨٠، الفوائد البهية ص  ٢/٥٢٢للتفاريع الكثرية حاوٍ على املسائل الغزيرة ، انظر كشف الظنون 

  .وما أثبته من تنبيه الرقود وحاشية ابن عابدين على البحر الرائق ] إىل [ يف النسخة ) ١٥٦(

، تنبيه  ٦/٢٧٧ملعتمد عند احلنفية ، انظر شرح فتح القدير وهو قول حممد بن احلسن وهو ا) ١٥٧(

  .٤/٥٣٣، حاشية ابن عابدين  ٢/٥٨الرقود 

االنقطاع أن ال يوجد يف السوق وإن :[ عبارة صاحب الذخرية وردت يف النسخة كما يلي ) ١٥٨(

 ث نقله ابن عابدين وما أثبته من تنبيه الرقود حي] كان يوجد يف يد الصيارفة فليس مبنقطع واألول أصح

  .٢/٥٨تنبيه الرقود ] هذه عبارة الغزي يف رسالته : مث قال 

، أي أن الواجب النقد الثابت يف الذمة وال ينظر إىل الغالء أو  ٦/٢٧٧انظر فتح القدير ) ١٥٩(

الرخص ، وهذا قول أيب حنيفة وبه كان يقول أبو يوسف أوالً مث رجع عنه إىل القول بالقيمة كما ذكر 

املصنف ، وهذا قول مجهور أهل العلم من الشافعية واحلنابلة واملالكية يف املشهور عندهم ، انظر 

، احلاوي  ٦/٤٦٢، املعيار املعرب  ٣/٤٥، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  ٢٩/ ١٤املبسوط 

  .٤/٥٣٣، حاشية ابن عابدين  ٥/١٢٨، اإلنصاف  ٢/٥٨، تنبيه الرقود  ١/٩٧الكبري 

  
  

هـ ومساه فتح القدير  ٨٦١القدير لكمال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلمام املتوىف  وفتح

للعاجز الفقري وهو شرح على اهلداية أليب بكر املرغيناين انتهى فيه إىل كتاب الوكالة وأمته مشس الدين 

األفكار ، انظر كشف  هـ ومسى تكملته نتائج ٩٨٨أمحد بن قودر املعروف بقاضي زاده املتوىف سنة 

  .٢٩٧-٢٩٦، الفوائد البهية ص  ٢/٨١٨الظنون 

هـ وقد اشتملت  ٧٨٠البزازية هي الفتاوى البزازية حملمد بن حممد الكردري املتوىف سنة ) ١٦٠(

ملَ ال جتمع الفتاوي املهمة وملَ : فتاواه على مسائل حيتاج إليها مما يعتمد عليها وقيل أليب السعود املفيت 

،  ٢/٢١٧كشف الظنون . أستحي من صاحب البزازية مع وجود كتابه : فيها كتاباً ؟ قال  تؤلف

  .٣/٦٤٠، معجم املؤلفني  ٧/٤٥، األعالم  ٣٠٩وانظر الفوائد البهية ص 

املنتقى يف فروع احلنفية للحاكم الشهيد أيب الفضل حممد بن حممد بن أمحد املقتول شهيداً سنة ) ١٦١(

املنتقى خالصة ما مجعه من ثالمثئة جزء مثل األمايل والنوادر ويعد املنتقى أصالً  هـ وقد مجع يف ٣٣٤

، الفوائد البهية  ٤/٥٩٠، اجلواهر املضية  ٢/٦٨٣من أصول املذهب احلنفي ، انظر كشف الظنون 

  .٣٠٥ص 

ول يف هذه أي عند أيب حنيفة وهو اإلمام األول وعند أيب يوسف وهو اإلمام الثاين يف قوله األ) ١٦٢(

  .املسألة 

ويف املنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض :[ قال ابن عابدين . أي عند أيب يوسف يف قوله الثاين ) ١٦٣(



أو رخصت ، قال أبو يوسف قويل وقول أيب حنيفة يف ذلك سواء وليس له غريها مث رجع أبو يوسف 

  .٢/٥٨تنبيه الرقود ] وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض 

ويف املسألة قول ثالث وهو إن كان التغري فاحشاً فالواجب رد القيمة ، وإن كان التغري قليالً فالواجب 

رد املثل وهو لبعض املالكية على خالف املشهور عندهم ، حاشية الرهوين واملدين على شرح الزرقاين 

٥/١١٨.  

  .امش الفتاوى اهلندية مطبوع  ٤/٥١٠الفتاوى البزازية ) ١٦٤(

  
  

هـ  ٥٤٢اخلالصة هو خالصة الفتاوى لطاهر بن أمحد بن عبد الرشيد البخاري املتوىف سنة ) ١٦٥(

وخلصه من الواقعات واخلزانة وهو كتاب معترب عند العلماء ومعتمد عند الفقهاء ، انظر الفوائد البهية 

  .٢/٢٧٦، اجلواهر املضية  ١/٥٥١، كشف الظنون  ١٤٦ص 

هـ وقد  ٩٧٠شيخ املصنف هو العالمة املدقق زين العابدين بن إبراهيم بن جنيم احلنفي املتوىف ) ١٦٦(

  .تقدمت ترمجته عند ذكر شيوخ املصنف يف الدراسة 

هو البحر الرائق شرح كنز الدقائق لشيخ املصنف ابن جنيم وهو من الكتب املعتمدة يف مذهب ) ١٦٧(

، التعليقات  ٢/٤٣٤كنز الدقائق للنسفي ، انظر كشف الظنون  احلنفية ويعترب من أحسن شروح

  .٢٢١السنية على الفوائد البهية ص 

ويف  ٢/٥٨ممن ذكر أن الفتوى على قول أيب يوسف يف هذه املسألة ابن عابدين يف تنبيه الرقود ) ١٦٨(

  .باإلضافة للمصادر اليت ذكرها املصنف  ٥٣٤-٤/٥٣٣احلاشية 

من الرجحان وهو الترجيح واملقصود به اقتران أحد الصاحلني للداللة على الراجح مأخوذ ) ١٦٩(

  .املطلوب مع تعارضهما مبا يوجب العمل به وإمهال اآلخر ، وهذا التعريف للشافعية 

الترجيح هو إظهار قوة ألحد الدليلني املتعارضني لو انفردت عنه ال تكون حجة مستقلة : وقال احلنفية 

  =انظر تفصيل الكالم على .ر فيه فضل على معادله وهو املرجوح فالراجح هو ما ظه. 

، فتح  ٤/٦١٨، شرح الكوكب املنري  ٢/٢٠٤، فواتح الرمحوت  ٢/٥٢٩ج٢ذلك يف احملصول ق= 

  .فما بعدها  ١/٧٦، التعارض والترجيح  ٢/٣٦١، شرح احمللي على مجع اجلوامع  ٣/٥٢الغفار 

  .١/٥٢، رسم املفيت  ٥/٣٦١، الدر املختار  ٥/٣٦١،٤٠٨انظر حاشية ابن عابدين ) ١٧٠(

  
  

هو حسن بن منصور بن حممود فخر الدين قاضي خان األوزجندي الفرغاين كان : قاضي خان ) ١٧١(

هـ ، له الفتاوى املعروفة  ٥٩٢إماماً كبرياً وحبراً عميقاً غواصاً يف املعاين الدقيقة جمتهداً ، تويف سنة 

وى اخلانية وهي مشهورة مقبولة معمول ا متداولة بني أيدي العلماء بفتاوى قاضي خان أو الفتا



والفقهاء وله شرح أدب القاضي للخصاف ، وشرح الزيادات واجلامع الصغري حملمد بن احلسن ، انظر 

  .١١١، الفوائد البهية ص  ٢/٩٣، اجلواهر املضية  ٢/٢١٨كشف الظنون 

  .٢/٢٥٣الفتاوى اخلانية ) ١٧٢(

هـ ، كان  ٤٨٠هو أمحد بن منصور القاضي أبو نصر اإلسبيجايب ، املتوىف سنة : بيجايب اإلس) ١٧٣(

إماماً يف الفقه له شرح خمتصر الطحاوي وشرح على كتاب الصدر بن مازة ، وشرح الكايف وله فتاوى ، 

  .١/٣١١، معجم املؤلفني  ٧٥، الفوائد البهية ص  ١/٣٣٥انظر اجلواهر املضية 

  .٦/٢٠٢منقول عن البحر الرائق ] القيمة ... ويف فتاوى قاضي خان :[ نف قول املص) ١٧٤(

  .٤/٥١٠الفتاوى البزازية ) ١٧٥(

جممع الفتاوى ألمحد بن حممد بن أيب بكر احلنفي ، مث اختصره ومساه خزانة الفتاوى ، وذكر ) ١٧٦(

  .٢/٤٩٩الظنون حاجي خليفة أنه مجع فيه عدداً من كتب الفتاوى عند احلنفية ، انظر كشف 

الدراهم املنسوبة إىل العدال وكأنه اسم ملك : العدالى بفتح العني وختفيف الدال وكسر الالم ) ١٧٧(

  ١٧٩، النقود العربية ص  ٢/٥٩، تنبيه الرقود  ٦/٢٠٠ينسب إليه درهم فيه غش ،البحر الرائق 

وقد رأيت :[ ري املرغيناين ما نصه قال اللكنوي يف ترمجة علي بن عبد العزيز ظهري الدين الكب) ١٧٨(

يف الفتاوى الظهريية أن صاحبها كثرياً ما ينقل املسائل والفوائد عن ظهري الدين املرغيناين ويصفه بالشيخ 

  اإلمام األستاذ األجلّ ، ومن املعلوم أن الظهري املرغيناين لقب لصاحب الترمجة

  
  

وبناًء  ٢٠٦الفوائد البهية ص ] ل بالظهري الكبري علي ، والبنه احلسن ، ويفرق بينهما بتوصيف األو

] قال الشيخ اإلمام األجلّ األستاذ :[ على كالم اللكنوي فإن املقصود مبا ذكره املصنف نقالً عن احمليط 

يقصد به أحد اإلثنني علي بن عبد العزيز املرغيناين أو ابنه احلسن بن علي املرغيناين ، انظر ترمجة األولّ 

،  ١٠٧، وترمجة الثاين يف الفوائد البهية ص  ٢/٥٧٦، اجلواهر املضية  ٢٠٤البهية ص  يف الفوائد

  .٢/٧٤اجلواهر املضية 

  ].قيمته [ يف تنبيه الرقود ) ١٧٩(

ليست يف النسخة وأثبتها من تنبيه الرقود ، واإلمام قاضي ظهري الدين هو أحد املذكورين يف ) ١٨٠(

  .من الصفحة السلبقة  ٣اهلامش رقم 

  .ب /١٨٩اية الورقة * 

  .وما أثبته من تنبيه الرقود ] البزازي [ يف النسخة ) ١٨١(

هـ فقيه  ٥٤٢هو طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد البخاري املتوىف سنة : صاحب اخلالصة ) ١٨٢(

،  ١/٥٥١حنفي جمتهد له خالصة الفتاوى ، خزانة الواقعات ، ونصاب الفقه انظر كشف الظنون 

  .٢/٩معجم املؤلفني  ١٤٦، الفوائد البهية ص  ٢/٢٧٦ملضية اجلواهر ا



  .واملراد به أبو يوسف ] القاضي اإلمام [ يف تنبيه الرقود ) ١٨٣(

هو كتاب الفتاوى التتارخانية ، وهو من كتب الفتاوى املعتمدة عند احلنفية واسم : التتارخانية ) ١٨٤(

هـ ، وقد مجع فيه مسائل  ٨٠٠حلنفي ، املتوىف سنة الكتاب زاد املسافر يف الفروع لعامل بن عالء ا

، هدية العارفني  ١/٢٥٣،٢/٤احمليط الربهاين ، والذخرية واخلانية والظهريية ، انظر كشف الظنون 

  .٩٩، املذهب عند احلنفية ص  ٢/٢٦، معجم املؤلفني  ١/٣٥٧

مبا يظهر له وال يتعني عليه األخذ أن املفيت ينظر يف الدليل فيفيت ] خير املفيت [ ومعىن قوله ) ١٨٥(

، الفتاوى  ١/٣، وانظر فتاوى قاضي خان  ١/٢٦بقول اإلمام كذا قال ابن عابدين يف رسم املفيت 

  .٥/٣٦٠،  ١/٧١، حاشية ابن عابدين  ٥/٣٦٠،  ١/٧١، الدر املختار  ٥/١٣٤البزازية 

  .انظر املصادر املذكورة يف اهلامش السابق ) ١٨٦(

  
  

  .وهو خطأ وما أثبته من رسم املفيت ) قال ( النسخة يف ) ١٨٧(

هو نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث املعروف بإمام : أبو الليث ) ١٨٨(

هـ  ٣٩٣اهلدى ، له تفسري القرآن والنوازل والفتاوى ، وخزانة الفقه وبستان العارفني ، تويف سنة 

  .٣/٥٤٤، اجلواهر املضية  ٣٢٣-١٦/٣٢٢أعالم النبالء  وقيل غري ذلك ، انظر سري

هو زفر بن اهلذيل بن قيس املصري صاحب أيب حنيفة وكان أقيس أصحابه ، وقد مجع بني العلم ) ١٨٩(

هـ ، انظر سري أعالم  ١٥٨والعبادة وكان من أصحاب احلديث مث غلب عليه الرأي ، تويف سنة 

  .١٣٢، الفوائد البهية ص  ٢/٢٠٧جلواهر املضية ، ا ٣٣٥، االنتقاء ص  ٨/٣٥النبالء 

  .٣/٣١٢، وانظر الفتاوى اهلندية  ١/٢٧ورد كالم صاحب التتارخانية يف رسم املفيت ) ١٩٠(

  .١/٣٣يف رسم املفيت ] أهله ... وإن اختلف :[ ورد كالم صاحب التتارخانية ) ١٩١(

مد بن نوح الغزنوي احلنفي ، املتوىف يف احلاوي القدسي يف الفروع جلمال الدين أمحد بن حم) ١٩٢(

هـ ، وإمنا قيل فيه القدسي ألنه صنفه يف القدس ، وقد جعله على ثالثة أقسام قسم  ٦٠٠حدود سنة 

يف أصول الدين ، وقسم يف أصول يف الفقه ، وقسم يف الفروع ، وأكثر فيه من ذكر الفروع املهمة ، 

  .١/٣٠١، معجم املؤلفني  ١/٤٩٠انظر كشف الظنون 

هذا يف حق اتهد ألن ] واألصح أن االعتبار لقوة املدرك :[ قول صاحب احلاوي القدسي ) ١٩٣(

األول اتباع : اعتبار قوة الدليل شأن املفيت اتهد فصار فيما إذا خالف الصاحبان اإلمام ثالثة أقوال 

التفصيل بني اتهد وغريه وبه جزم قول اإلمام بال ختيري ، الثاين التخيري مطلقاً ، الثالث وهو األصح 

  =،  ٢٧- ١/٢٦، رسم املفيت  ٣/٣١٠قاضي خان ، انظر الفتاوى اهلندية 

، املذهب عند احلنفية  ٣٦١-٧١،٥/٣٦٠- ١/٧٠، حاشية ابن عابدين  ٧١-١/٧٠الدر املختار = 

  .٨٧ص



  

فقيهاً نبيهاً ، له كتاب  هو احلسن بن زياد اللؤلؤي الكويف صاحب أيب حنيفة ، كان يقظاً فطناً) ١٩٤(

 ٢/٥٦هـ ، انظر اجلواهر املضية  ٢٠٤ارد واألمايل وأدب القاضي والفرائض والنفقات ، تويف سنة 

  .١/٥٥٢، معجم املؤلفني  ١٠٤، الفوائد البهية ص 

، الدر املختار وحاشية ابن عابدين  ١/٢٦، رسم املفيت  ٣/٣١٠انظر الفتاوى اهلندية ) ١٩٥(

  .٨٧، املذهب عند احلنفية ص  ١/٧١،٥/٣٦٠

هو اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ثالث األئمة األربعة ، األصويل الفقيه اتهد احملدث ) ١٩٦(

األديب الشاعر ، فضائله أكثر من أن حتصى ، له الرسالة يف أصول الفقه واألم يف الفقه وأحكام القرآن 

، سري أعالم  ١/٤٤، انظر ذيب األمساء واللغات هـ  ٢٠٤واختالف احلديث وغريها ، تويف سنة 

  .، الشافعي أليب زهرة  ١، طبقات الشافعية الكربى ج ١٠/٥النبالء 

  .١/١٧١انظر مناقب الشافعي ) ١٩٧(

،  ٧١-١/٧٠، حاشية ابن عابدين  ٧١-١/٧٠، الدر املختار  ٣/٣١٠انظر الفتاوى اهلندية ) ١٩٨(

٥/٣٦١.  

وهذا يدل على أن هذه النسخة قد قوبلت على ] أصحابنا / نسخة :[ خة ورد يف هامش النس) ١٩٩(

  .غريها 

 ٥/٣٦٠،  ١/٧١، حاشية ابن عابدين  ١/٣٥، رسم املفيت  ١٣٤/ ٥انظر الفتاوى البزازية ) ٢٠٠(

  .٨٨، املذهب عند احلنفية ص 

  .يقصد به اخلليفة أو السلطان العثماين يف زمانه ) ٢٠١(

وأن احلكم ... وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم يف تصحيحه :[ الدر املختار  قال احلصكفي يف) ٢٠٢(

وال سيما يف زماننا فإن : -أي احلصكفي  -قلت ... والفتيا بالقول املرجوح جهل وخرق لإلمجاع 

  .٧٦-١/٧٤الدر املختار ] السلطان ينص يف منشوره على يه عن القضاء باألقوال الضعيفة 

  .١/٧٦حاشية ابن عابدين ] املنشور ما كان غري خمتوم من كتب السلطان :[ وقال ابن عابدين 

  
  

الوالية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كما إذا قال له إذا وصلت إىل [ قال الكمال ابن اهلمام ) ٢٠٣(

القضاء مظهر ال مثبت :[ ، وقال احلصكفي ٥/٣٥٨شرح فتح القدير ] بلدة كذا فأنت قاضيها 

مطلب القضاء يقبل :[ ، وقال ابن عابدين  ٥/٤١٩الدر املختار ] ومكان وخصومة  ويتخصص بزمان

  .٥/٤١٩حاشية ابن عابدين ] التقييد والتعليق 

هو قاسم بن قطلوبغا بن عبد اهللا املعروف بقاسم املصري وقاسم احلنفي ، حمدث فقيه أصويل ) ٢٠٤(

بيلي يف أصول احلديث ، شرح درر البحار يف مؤرخ له مؤلفات كثرية منها شرح قصيدة ابن فرح اإلش



الفقه احلنفي ، شرح مصابيح السنة للبغوي ، تاج التراجم يف طبقات فقهاء احلنفية وغريها ، تويف سنة 

،  ٦/١٨٤، الضوء الالمع  ٧/٣٢٦، شذرات الذهب  ١٦٧هـ ، انظر الفوائد البهية ص  ٨٧٩

  .٢/٦٤٨معجم املؤلفني 

  .أ /١٩٠اية * 

هو حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد كمال الدين املعروف بابن اهلمام السكندري ) ٢٠٥(

السيواسي احلنفي الفقيه األصويل ، له مؤلفات منها التحرير يف أصول الفقه وشرح فتح القدير على 

، شذرات الذهب  ٢٩٦هـ ، انظر الفوائد البهية ص  ٨٦١اهلداية وزاد الفقري واملسايرة ، تويف سنة 

  .٣/٤٦٩، معجم املؤلفني  ٨/١٢٧، الضوء الالمع  ٧/٢٩٨

هو أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي املشهور بالقرايف الفقيه املالكي األصويل املفسر له ) ٢٠٦(

مؤلفات منها نفائس األصول شرح احملصول والفروق واإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام والذخرية 

 ١/١٠٠، معجم املؤلفني  ١٨٨هـ ، انظر شجرة النور الزكية ص  ٦٨٤تويف سنة  يف الفقه وغريها ،

  .١/٩٤، األعالم 

  .وما أثبته من اإلحكام للقرايف ] و [ يف النسخة ) ٢٠٧(

  .٩٢اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام للقرايف ص ) ٢٠٨(

بن عابدين كالم قاسم ابن قطلوبغا املتضمن لكالم القرايف ، وقد نقل ا ٩٣املصدر السابق ص ) ٢٠٩(

  .٦٩-١/٦٨، وانظر فتح العلي املالك  ١/٥١يف رسم املفيت 

  
  

أصول األقضية هو الكتاب املعروف بتبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام لربهان ) ٢١٠(

له يف اهلامش التايل ، انظر كشف الظنون  الدين إبراهيم املعروف بابن فرحون اليعمري املالكي املترجم

١/٢٩٥.  

هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون اليعمري املالكي فقيه قاضٍ ويل قضاء ) ٢١١(

املدينة النبوية ، له مؤلفات منها شرح خمتصر ابن احلاجب الفقهي ، تبصرة احلكام ، الديباج املذهب يف 

، الدرر الكامنة يف أعيان املئة  ٢٢٢هـ ،انظر شجرة النور الزكية ص  ٧٩٩أعيان املذهب ، تويف سنة 

  .١/٤٨، معجم املؤلفني  ١/٤٨الثامنة 

، وانظر  ١/١١، وقد نقل ابن عابدين كالم ابن فرحون يف رسم املفيت  ١/٥٧تبصرة احلكام ) ٢١٢(

  .٦٥/ ١فتح العلي املالك 

لرمحن الكردي الشهرزوري املعروف بابن الصالح ، هو أبو عمرو بن الصالح عثمان بن عبد ا) ٢١٣(

حمدث فقيه أصويل مفسر حنوي له مؤلفات كثرية منها علوم احلديث املعروف مبقدمة ابن الصالح أدب 

املفيت واملستفيت ، طبقات الشافعية ، معرفة املؤتلف واملختلف يف أمساء الرجال وغري ذلك تويف سنة 



 ١/١٠١، كشف الظنون  ٥/٢٢١، شذرات الذهب  ٢٣/١٤٠بالء هـ ، انظر سري أعالم الن ٦٤٣

  .٢/٣٦١، معجم املؤلفني 

وهو الكتاب املعروف بأدب املفيت واملستفيت ] آداب [ ما أثبته من تبصرة احلكام ويف النسخة ) ٢١٤(

  .١/١٠١وهو خمتصر نافع ، انظر كشف الظنون 

  .ليست يف النسخة وما أثبته من أدب املفيت ) ٢١٥(

هو سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي املالكي فقيه أصويل حمدث مفسر شاعر أديب ) ٢١٦(

له مؤلفات كثرية منها إحكام الفصول يف أحكام األصول ، احلدود يف األصول ، املنتقى شرح املوطأ 

 ١٢٠ص  هـ وقيل غري ذلك ، انظر شجرة النور الزكية ٤٧٤الناسخ واملنسوخ وغريها ، تويف سنة 

  .٧٨٨/ ١، معجم املؤلفني  ١٨/٥٣٥سري أعالم النبالء 

  
  

ضمن  ١٥٣-١٥٢انظر كالم أيب عمرو بن الصالح وكالم الباجي يف أدب املفيت ص ) ٢١٧(

/ ٤، املوافقات  ١/٦٥، فتح العلي املالك  ١/٥٧املوسوعة يف آداب الفتوى وانظر تبصرة احلكام 

١٤٠-١٣٩.  

، إعالم املوقعني  ٣١،اإلحكام للقرايف ص  ٤/٥٤، وانظر الفروق  ١/٥٨تبصرة احلكام ) ٢١٨(

  ١/٧٤، الدر املختار مع حاشية ابن عابدين  ١/١١، رسم املفيت  ١/٣٦

-١/٧١، حاشية ابن عابدين  ١/٧١، وانظر الدر املختار  ٥/٢١٨البحر الرائق ) ٢١٩(

٧٢،٤/٣٦٣.  

، حاشية ابن عابدين  ٥/٤٢٥رح فتح القدير وقف املشاع هو وقف ما مل يقسم ، انظر ش) ٢٢٠(

٤/٣٦٢.  

وقال حممد ال يصح وقف املشاع . أجاز أبو يوسف وقف املشاع ، ألن القسمة من متام القبض ) ٢٢١(

، تبيني احلقائق  ٥/٤٢٥ألن أصل القبض عنده شرط ، انظر تفصيل ذلك يف شرح فتح القدير 

  .٣٦٢،  ٣٤٨/ ٤ية ابن عابدين ، حاش ٢١٣،٢١٨- ٥/٢١٢، البحر الرائق  ٣/٣٢٧

يقصد كنز الدقائق يف فروع احلنفية أليب الربكات عبد اهللا بن أمحد املعروف حبافظ الدين ) ٢٢٢(

هـ ، خلص فيه كتاب الوايف له ، والكنز من أشهر املتون املعتربة عند احلنفية  ٧١٠النسفي املتوىف سنة 

تبيني احلقائق للزيلعي والبحر الرائق البن جنيم ، انظر واعتىن به العلماء ، وعليه شروح كثرية منها 

  .١٧٢، الفوائد البهية ص  ٢/٢٩٤، اجلواهر املضية  ٢/٤٣٤كشف الظنون 

  .٣/٣٢٧كنز الدقائق مع شرحه تبيني احلقائق ) ٢٢٣(

  .٣٩- ٣٨/ ١، رسم املفيت  ٣٦٢/ ٤انظر حاشية ابن عابدين ) ٢٢٤(

  .٧٢- ١/٧١ة ابن عابدين ، حاشي ٢٨- ١/٢٧رسم املفيت ) ٢٢٥(



  

:[ مل أقف على املقصود جزماً وقد ذكر احلصكفي أن شيخه خري الدين الرملي قال يف فتاويه ) ٢٢٦(

ولفظ . وبعض األلفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح واألصح واألشبه وغريها 

الدر املختار ] آكد من االحتياط وبه يفىت آكد من الفتوى عليه ، واألصح آكد من الصحيح واألحوط 

وذكر ابن عابدين كالم الرملي السابق وأشار إىل أن ذلك مذكور يف أول املضمرات ، . ٧٣-١/٧٢

واملقصود باملضمرات كتاب جامع املضمرات واملشكالت ليوسف بن عمر بن .١/٣٨انظر رسم املفيت 

  = سنة يوسف الصويف الكادوري املعروف بنبرية عمر بزار ، املتوىف

] وقد م فيه بيان العالمات املعلمة على اإلفتاء [ هـ كما يف كشف الظنون ، وذكر فيه  ٨٣٢= 

  ، فلعل املقصود بقول املصنف ١/٤٥٣،٢/٥٨٠، وانظر أيضاً نفس املصدر  ٢/٥٢٢كشف الظنون 

ل هو الكادوري حيث إنه متقدم على املصنف كما أن املصنف قد استعم] فصرح بعض احملققني [ 

  .حيث عرفت بكتاب املضمرات  ٨١كتاب املضمرات ونقل منه ، انظر ص 

 ١/٣٨، رسم املفيت  ٧٤-١/٧٢، الدر املختار وحاشية ابن عابدين  ١/١٠انظر ملتقى األحبر ) ٢٢٧(

  .٨٩-٨٨املذهب عند احلنفية ص 

القول املعتمد من وهي العالمات االصطالحية اليت اصطلح عليها احلنفية يف كتبهم مييزون ا ) ٢٢٨(

  .٨٨غريه والقول الراجح من املرجوح ، انظر املذهب عند احلنفية ص 

، وانظر الدر  ٣٩-١/٣٨فصل ابن عابدين الكالم على الفاظ الترجيح يف رسالته رسم املفيت ) ٢٢٩(

  .٨٩- ٨٨، املذهب عند احلنفية ص  ٧٤-١/٧٢املختار مع حاشية ابن عابدين 

  ؟؟

  ؟؟

  ؟؟

  ؟؟

١٧  

  
  


