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1

ِيم
سم هللا الرَّ ح َم ِن الرَّ ح ِ
ِب ِ
مقدمة المحقق

إن الحمددد هلل  ،نحددـمدو ونستـعددـينه ونسددتغفرو  ،ونعددوذ
باهلل من شرور أنفسنا  ،وسيئات أعمالنا من يهدو هللا فال مضل
له  ،ومن يضلل فال هادي لده  ،وأشدهد أن إ إلده إإ هللا وحددو
إ شريك له  ،وأشهد أن محمداً عبدو ورسوله .

ُون
هللا َح َّق ُت َقاتِد ِه َوإ َتمُدو ُتنَّ إِإ َوأَ ُند ُت ُم مُسُ دلِم َ
( َياأَ ُّي َها الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ

سورة آل عمران اآلية . 102

دس َوا ِح د َد لة َو َ لَد َ
دق ِم ُن َهددا
( َياأَ ُّي َهددا ال َّندداسُ ا َّتقُددوا َر َّب ُك د ُم الَّ دذِي َ لَ َق ُك د ُم ِمددنُ َن ُفد ل
َز ُو َج َها َو َب َّ
لون ِبد ِه
هللا الَّدذِي َت َسدا َء َ
دَّ ِم ُن ُه َمدا ِر َجداإً َك ِريدرً ا َو ِن َسدا ًء َوا َّتقُدوا َّ َ
ان َعلَ ُي ُك ُم َرقِيبًا سورة النساء اآلية . 1
هللا َك َ
َواألَرُ َحا َم إِنَّ َّ َ
هللا َوقُولُدوا َق ُدوإً َسددِي ًدا  ،يُصُ دلَُِ لَ ُكد ُم أَعُ َمدالَ ُك ُم
( َياأَ ُّي َها الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
هللا َو َر ُسددولَ ُه َف َقد ُدد َف َ
دداز َفد ُدو ًزا عَظِ يمًددا
َو َي ُغ ِفددرُ لَ ُك د ُم ُذ ُنددو َب ُك ُم َو َمددنُ يُطِ ددعُ َّ َ

سورة األحزاب اآليتان . 01-00
وبعد …
فهذو رسالة لطيفة مدن تدراَّ فقهداء اإلسدالم ت در إلدى
النور بعد أن كانت حبيسة الرفوف لقرون .
وهذو الرسالة تعالج قضية فقهية مهمة من قضايا النقدود
 ،والتدي كانددت محددل اهتمددام الفقهداء ومجدداإً لبحددرهم  ،وم لددف
هذو الرسالة هو الشيخ محمد بدن عبدد هللا الغدزيل التمرتاشدي ،
مددن فقهدداء الحنفيددة المت د رين فددي فلسددطين  ،وصدداحب المددتن
المشهور المسدمى تندوير األبصدار  ،والدذي شدرحه الحصدكفي
في الدر الم تدار  ،ووضدع عليده العالمدة ابدن عابددين حاشديته
المعروفة برد المحتار .
وقد رغبت في نشر هذو الرسدالة بعدد أن اطلعدت عليهدا
في م سسة إحياء التراَّ والبحوَّ اإلسالمية في بيت المقدس
 ،هذو الم سسة الرائددة فدي جمدع الم طوطدات فدي فلسدطين ،
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والتي ما فتئت تقدم كل مسداعدة للبداحرين ل دمدة ونشدر ترارندا
اإلسالمي .
وإنني أدعو الباحرين وطلبة الدراسات العليا إلدى توجيده
مزيد مدن اإهتمدام لتحقيدق الم طوطدات ونشدرها  ،فدال يصدَ
أن تبقدددى هدددذو الكندددوز مطمدددورة وغيدددر مسدددتفاد منهدددا  .ومدددن
المعروف أن ما حقق من م طوطات قليل جدداً  ،يقدول بعد
المحققددين إن الكتددب الم طوطددة فددي م تلددف العلددوم اإلسددالمية
باللغة العربية تزيد على رالرة ماليين كتداب  ،فدال بدد مدن بدذل
مزيد من الجهود إلحياء هدذو الدذ ائر العظيمدة وإ راجهدا إلدى
عالم النور بالطباعة والتحقيق العلمي الرصين .
وقيام دا ً بددبع الواجددب وجهددت همتددي إلددى تحقيددق هددذو
الرسالة اللطيفة مساهمة مني في إحياء الكنوز العلميدة لعلمائندا
ومحافظة عليهدا مدن الضديا ورغبدة فدي تسدهيل اطدال طلبدة
العلم على تراَّ أسالفهم و دمة للعلم وأهله .
وقد جعلت عملي في دمة هذو الرسالة على قسمين :
القسم األول  :الدراسة
وتشمل ما يلي :
 تمهيد حول الدراسات الفقهية لمسائل النقود قديما ً وحديرا ً المبحدددَّ األول  :دراسدددة حدددول المصدددنف التمرتاشدددي وفيدددهمطالب :
الــمطـلـب األول  :اسمه ونسبه
المـطـلـب الـراني  :مولدو ونش ته
الـمطلب الـرالَّ  :رحالته
المـطلب الــرابـع  :شيو ه
المطلب ال ـامـس  :رناء العلماء عليه
المـطلب السـادس  :تالميذو
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الـمطلب السـابع  :العائلة التمرتاشية
المطلـب الــرـامن  :م لفاته
المطلب التــاسـع  :وفاته
 المبحددَّ الردداني  :دراسددة حددول رسددالة ه بددذل المجهددود فدديتحرير أسئلة تغير النقود ه وفيه مطالب :
الـمطلب األول  :عنوان الرسالة ونسبتها للمصنف
المـطلب الراني  :أهمية الرسالة وموضوعاتها
المطلب الرالَّ  :وصف النس ة الم طوطة
القسم الرداني  :ندر رسدالة بدذل المجهدود محققدا ً ومعلقدا ً
عليه .
رم أتبعت ذلك بالفهارس التالية :
أ .فهرس األعالم الذين ورد ذكرهم في نر الرسالة .
ب .فهرس الكتب التي وردت في نر الرسالة.
 .فهرس النقود التي وردت في نر الرسالة .
د .فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق .
هـ  .فهرس المحتويات .
و تاما ً أتقدم بالشكر والتقدير إلى م سسة إحياء التدراَّ
والبحوَّ اإلسالمية في بيت المقددس التابعدة لدوزارة األوقداف
والش ون الدينية ممرلة بعميدها وجميع موظفيها لما قددموو لدي
من عون ومساعدة حتى رجت هذو الرسدالة إلدى عدالم الندور
مطبوعة محققة .
وأشددكر أيض دا ً ولدددي حذيفددة الددذي قددام بصددف الرسددالة
وتنسيقها على جهاز الحاسوب .
وأشكر كل مدن مدد لدي يدد العدون والمسداعدة فجدز هللا
الجميع ير الجزاء .
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وأ يراً فهذا جهدي وعملي المتواضع الذي إ ي لو مدن
النقر والتقصير ألنه جهد بشري وأرجو هللا سدبحانه وتعدالى
أن ينفع به إ وتي طلبدة العلدم وأن يجعلده فدي ميدزان حسدناتي
يوم القيامة وصلى هللا وسدلم وبدارك علدى سديدنا محمدد وعلدى
آله وصحبه أجمعين .
أبوديس  /القدس في صباح يوم اإلرندين الرالدَّ والعشدرين مدن
جماد األولى  1122هـ  ،وفق الرالَّ عشر من آب  2001م
.
كتبه  :الدكتور حسام الدين بن موسى
عفانه
األستاذ المشارك في الفقه واألصول
كلية الدعوة وأصول الدين  /جامعة
القدس
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القسم األول
الــــــــــــدراســـــــــــــة

وتشمل ما يلي :
 تمهيد حول الدراسات الفقهية لمسائل النقود قديما ً وحديثا ً المبحثثا األول د دراسثثة حثثول المتثثنف التمرتا ثثي وفيثثمطالب د
المطـلب األول د اسم ونسب
المـطـلـب الثاني د مولده ون أت
الـمطلب الثالا د رحالت
المطلب الـرابـع د يوخ
المطلب الخامس د ثناء العلماء علي
المطلب السادس د تالميذه
المطلب السـابع د العائلة التمرتا ية
المطلب الـثـامن د مؤلفات
المطلب التـاسع د وفات
المبحثثا الثثثاني د دراسثثة حثثول رسثثالة ه بثثذل المجهثثود فثثي
تحرير أسئلة تغير النقود ه وفي مطالب د
المطلب األول د عنوان الرسالة ونسبتها للمتنف
المطلب الثاني د أهمية الرسالة وموضوعاتها
المطلب الثالا د وتف النسخة المخطوطة
المطلب الرابع د منهج التحقيق
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تمهيد
نبذة موجزة عن دراسات الفقهاء لمسائل النقود قديما ً وحديثا ً

اعتنى الفقهاء بمسائل النقود عناية اصة  ،وقد ظهرت
األقددوال واآلراء فددي هددذو المسددائل قددديما ً  ،وتعددر الفقهدداء
لمسددائل النقددود فددي أبددواب الربددا والصددرف والبيددع واإلجددارة ،
وغيددر ذلددك مددن أبددواب الفقدده  ،وهددذا أمددر واضددَ جلددي لمددن
يراجدددع كتدددب الفقددده اإلسدددالمي  ،وفدددي فتدددرة إحقدددة ظهدددرت
دراسددات لمسددائل النقددود علددى شددكل فتدداو أو رسددائل عندددما
كانت تقع واقعة متعلقة بهذو المسائل .
ففي القرن ال امس الهجدري كمدا ذكدر الونشريسدي أنده
قد حدَّ ببلنسية حين غيدرت دراهدم السدكة التدي كدان ضدربها
القيسي وبلغت ستة دنانير بمرقال ونقلت إلدى سدكة أ در كدان
صددرفها رالرددة دنددانير للمرقددال  ،ف دالتزم الحددافظ ابددن عبددد البددر
السكة األ يرة وأفتى أبو الوليد البداجي ب نده إ يلدزم إإ السدكة
الجارية حين العقد (.)1
وقددال الونشريسددي أيض دا ً  [:سددئل ابددن الحددا ( المتددوفى
529هـ عمدن عليده دراهدم فقطعدت السدكة ف جداب  :أ برندي
بع د أصددحابنا أن ابددن جددابر فقيدده إشددبيلية قددال  :نزلددت هددذو
المس لة في قرطبة أيدام نظدري فدي األحكدام ومحمدد بدن عتداب
حي ومن معه من الفقهاء فانقطعت سكة ابن جهور
( المتوفى 162هـ بــد ول ابــن عـبــاد ( المتوفى 188هـ
سددكة أ ددر فد فتى الفقهدداء أندده لدديس لصدداحب الدددين إإ السددكة
( 1تغير قيمة العملة فدي الفقده اإلسدالمي  ،د .عجيدل النشدمي  ،بحدَّ منشدور
في مجلة مجمع الفقده اإلسدالمي عددد  5الجدزء  3ر  ، 1620وانظدر المعيدار
المعرب . 161/6
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القديمة  ،وأفتى ابن عتاب ب ن يرجع في ذلك إلدى قيمدة السدكة
المقطوعة من الذهب وي ذ صاحب الدين القيمة مدن الدذهب .
قال وأرسل إليَّ ابن عتاب فنهضت إليه فذكر المس لة وقال لي
 :الصواب فيها فتواي فاحكم بهدا وإ ت الفهدا أو نحدو هدذا مدن
الكالم (.)1
وفي القرن السابع الهجري قال الذهبي في تاري ه  :في
سددنة إرنتددين ورالرددين وسددتمئة أمددر ال ليفددة المستنصددر بضددرب
الدددراهم الفضددية ليتعامددل بهددا بدددإً عددن قراضددة الددذهب فجلددس
الوزير وأحضر الدوإة والتجدار والصديارفة وفرشدت األنطدا
وأفددرع عليهددا الدددراهم وقددال الددوزير  :قددد رسددم موإنددا أميددر
الم منين بمعداملتكم بهدذو الددراهم عوضدا ً عدن قراضدة الدذهب
رفقا ً بكم وإنقاذاً لكم من التعامل بالحرام مدن الصدرف الربدوي
 .فدد علنوا بالدددعاء رددم أديدددرت بددالعراق وسددعرت كددل عشدددرة
()2
بدينار .
وكددذلك فددين شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة الددذي عددا فددي
أوا ر القرن السابع والرلَّ األول من القرن الردامن  ،قدد أفتدى
فددي عدددة قضددايا متعلقددة بددالنقود  ،كمددا فددي مجمددو الفتدداو :
. 169/29 ، 166/29 ، 251/29
وذكددر جددالل الدددين السدديوطي أندده  [:قددد وقددع فددي سددنة
إحد وعشرين ورمانمائة عكس ما نحن فيه وهو عزة الفلوس
وغلوها بعد كررتها ور صها  ،وتكلم في ذلدك قاضدي القضداة
جالل الدين البلقيني كالما ً م تصراً فنسوقه رم نتكلم بما وعدنا
( 1المصدر السابق  ، 1621وانظر المعيار المعرب . 161-163/6
( 2قطع المجادلة عند تغيير المعاملة ر  101-103ضدمن المجلدد األول مدن
الحاوي للفتاوي .
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بدده  ،نقلددت مددن ددط شددي نا قاضددي القضدداة شدديخ اإلسددالم علددم
الدددين البلقينددي رحمدده هللا  ،قددال فددي فوائددد األ شدديخ اإلسددالم
جدالل الدددين وتحريدرو مددا قدال اتفدق فدي سددنة إحدد وعشددرين
ورمانمائة عدزة الفلدوس بمصدر وعلدى النداس ديدون فدي مصدر
مددن الفلددوس وكددان سددعر الفضددة قبددل عددزة الفلددوس كددل درهددم
برمانيدددة دراهدددم مدددن الفلدددوس ردددم صدددار بتسدددعة وكدددان الددددينار
األفلدددوري بمدددائتين وسدددتين درهمدددا ً مدددن الفلدددوس  ،والهرجدددة
بمددائتين ورمددانين والناصددري بمددائتين وعشددرة وكددان القنطددار
المصددري سددتمائة درهددم فعددزت الفلددوس ونددودي علددى الدددرهم
بسبعة دراهم وعلى الدينار بناقر مسين فوقع الس ال عمدن
لم يجد فلوسا ً وقدد طلدب منده صداحب دينده الفلدوس فلدم يجددها
فقال أعطني عوضا ً عنها
ذهبا ً أو فضة بسعر يوم المطالبة ما الذي يجب عليه ؟ ]
()2
( ،)1رم ذكر السيوطي كالم جالل الدين البلقيني في المس لة .
الرسائل المؤلفة في مسائل النقود د
ألف جماعدة مدن أهدل العلدم رسدائل اصدة فدي مسدائل
النقود منها :
 .1رسالة أحمد بدن محمدد بدن عـمدـاد بدن علدي الدـشهير
بددابن الهددائم المتددوفى سددنة  815هددـ وعنددوان رسددالته ه نزهددة
( 1قطع المجادلدة عندد تغييدر المعاملدة ر  ، 96-95ضدمن المجلدد األول مدن
الحاوي للفتاوي .
( 2المصدر السابق ر . 96
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النفددوس فددي ببيددان حكددم التعامددل بددالفلوس ه وهددي مطبوعددة ،
وهددي أقدددم مدددا اطلعددت عليدده مدددن الرسددائل المت صصددة فدددي
المس لة  ،وقد ذكر ابن الهائم في مقدمة رسالته سبب ت ليفه لها
فقال :
[ فين هلل ج لل رنا و عليَّ نعما ً مترادفة ومننا ً متضاعفة إ يحديط
بالفرد منها حد لد  ،وإ يحصدي جملتهدا عد لد  ،فمنهدا أن هللا يسدر
لي اإلقامة بالقدس الشريف  ،ووفقني لمجاورة مسجدو المنيدف
 ،وكددان ابتدددا ها فددي سددنة إحددد وتسددعين وسددبعمائة  ،وكددان
التعامدددل إذ ذاك بالقددددس الشدددريف بدددالفلوس العدديدددة واقعدددا ً ،
وكانت نوعا ً واحداً  ،كل رمانين فلسا ً منهدا بددرهم  ،وكدل حبدة
مسددة أفلددس  ،ألن الحبددة عبددارة عددن نصددف رمددن الدددرهم فددي
هدذو الدبالد  ،ب ددالف مدا فددي بلددنا حينئدذ فددي مصدر حماهددا هللا
تعالى  ،فينها عبارة فيه عن رلَّ قيدراط  ،ومدا كاندت الفلدوس
ً
رائجة روا النقود لعدم التعامل بها في شدراء عقدار ونحدوو ،
رددم غيرَّ هددا بع د نددواب القدددس الشددريف  ،فجعددل الحبددة سددتة
أفلس  ،والدرهم ستة وتسعين فلسدا ً فر صدت قيمتهدا  ،ونقدر
عدددد الددددرهم مسدددة  ،ردددم د لدددت الفلدددوس المصدددرية العدديدددة
القدس الشريف المعبر عنها بالجدد  ،وكانت إذ ذاك كل أربعة
وعشدددرين فلسدددا ً بددددرهم ومدددا زال التعامدددل بهدددا بمصدددر حدددين
ضددربت إلددى اآلن علددى هددذا الحسدداب  ،كددل فلددس بقيددراط مددن
الدددرهم  ،وصددار التعامددل فددي القدددس بددالنوعين  ،رددم راجددت
الجدددد علددى العتددق رواج دا ً كبيددراً  ،رددم إن بع د النددواب غ َّيددر
العتدددق فجعدددل الحبدددة رمانيدددة أفلدددس  ،والددددرهم مائدددة ورمانيدددة
وعشرين فلسا ً  ،فدنقر عددد الددرهم ربعده  ،ردم راجدت الجددد
رواجا ً عظيما ً وزادت في الروا حتى كاد النداس إ يتعداملون
بغيددرو  ،ولددم يتعامددل الندداس بالدددراهم وإ بددالفلوس العتددق إإ
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نادراً  ،وصار الشهود يربتون في الورائق من الدراهم بالفلوس
الجدد الرائجة يومئ لذ  ،كذا واستمر الحال على ذلك إلى أوا در
ذي القعدددة سددنة رددالَّ ورمانمئددة  ،وهددي السددنة التددي ح د َّل فيهددا
بحلددب ودمشددق وضددواحيها فددي حينهددا مددا حدد َّل  ،التددي وافددق
عددها أعداد أحرف راب  ،فغيَّر بع النواب عدد الجددد ،
وجعل الحبة فلسين  ،والدرمن أربعدة  ،والددرهم ارندين ورالردين
فلسا ً على نسبة الربع من عدد العتق فنقر الدرهم أيضا ً ربعه
 ،ومن هناك اضطرب الناس في معامالتهم اضطرابا ً شدديداً ،
وكرددر اإسددتفتاء والس د ال فددي البيددو واإلجددارات والقددرو
وغيرها  ،في أن البائع مرالً إذا با بعدد منها ولم يقبضه فهدل
يلددزم المشددتري دفددع الددرمن بحسدداب مددا كانددت حددال العقددد أو
بحساب ما صدارت إليده اآلن بعدد منداداة نائدب السدلطان عليهدا
فين كل أربعة رمن  ،وكذلك القر وغيرو ؟
فتوقفدددت فدددي الجدددواب كريدددراً وتطلبتددده طمعدددا ً فدددي أن يكدددون
مسددطوراً فلددم أظفددر فيهددا بنقددل ألحددد مددن األصددحاب  ،لكنددي
ظفرت بما يدل على أن المعتبر ما كان التعامل بده حدين العقدد
 ،وهددو مددا سدد ذكرو إن شدداء هللا تعددالى  ،وهددو الددذي يقتضدديه
النظر فلم يدرلج صددري لدذلك طمعدا ً فدي العردور علدى نقدل فدي
المسدد لة بعينهددا  ،فراجعددت فددي ذلددك صدداحبنا شدديخ الشددافعية
بالبالد النظامية الشيخ اإلمام العالمدة أبدا عبدد هللا شدمس الددين
محمد القرقشندي  ،فسَ هللا في مدته  ،ف برني أنه تتبع النقدل
في المس لة فلم يظفر به فيها بعينها  ،وأن الذي ظهدر لده  ،هدو
أن المعتبددر مددا كددان التعامددل بدده حددين العقددد  ،كمدا ظهددر لددي ،
وأن مستندو في ذلك ما ظهر لي أنه المستند  ،وأ برندي أيضدا ً
أنه أفتى بذلك فقوي الظن بتوافق النظرين  ،رم ازداد قدوة ب نده
هددو الددذي نددر عليدده اإلمددام مالددك فددي المس د لة بعينهددا  ،وأندده
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مذهب الحنفية والحنابلة  ،ولما رأيت هدذو الحادردة ممدا عد َّم بده
البلو وكرر عنها الس ال  ،ولم أظفر ألحد مدن أصدحابنا فيهدا
بمقددال  ،سددنَ لددي أن أصددنع فيهددا تصددنيفا ً  ،أذكددر فيدده المسددتند
وأبدين أن مددا أفتينددا بده هددو المعتمددد  ،وأزيدد مقاماتدده تحريددراً ،
وأوضَ منتجاتده تقريدراً  ،بحيدَّ إذا ت ملده ذو اإلنصداف يكداد
يقطع ب نده إ يتجده فيده دالف  ،فشدرعت فيده بعدد اإستشدارة
()1
وبعد ت كيدو باإست ارة ].
 .2رسالة ه قطع المجادلة عند تغييدر المعاملدة ه لجدالل
الدددين السدديوطي المتددوفى سددنة  911هددـ وهددي مطبوعددة ضددمن
الحاوي للفتاوي له  ،وذكر في أولهدا سدبب ت ليفهدا فقدال  [:فقدد
كرر الس ال عما وقع كريدراً فدي هدذو األزمدان  ،وهدو ا دتالف
ال صددوم فددي المطالبددة بعددد المندداداة علددى الفلددوس  ،كددل رطددل
برالرين درهما ً  ،بعد أن كانت ستة ورالرين  ،وهل يطالدب مدن
عليه الدين بقيمته يوم اللزوم أو يوم المطالبة ؟ وهل ي دذ مدن
الفلوس الجدد المتعامل بها عدداً بالوزن أو بالعدد ؟ فرأيدت أن
أنظددر فددي ذلددك وفددي جميددع فـروعددـه تــ ريددـجا ً علددى القواعددد
()2
الفقهية  ،وكذا لو نودي على الذهب أو الفضة ].
 .3رسالة ه بذل المجهود في تحريدر أسدئلة تغيدر النقدود
ه لمحمد بن عبد هللا التمرتاشي المتوفى سنة  1001هـ  ،وهي
الرسالة محل التحقيق والتعليق وسي تي الكالم عليها مفصالً .
 .1رسالة ه في تراجدع سدعر النقدود بداألمر السدلطاني ه
لعبدددد القدددادر الحسددديني ألفهدددا سدددنة  1216هدددـ وهدددي مطبوعدددة
بتحقيددق د .نزيدده حمدداد وقددد رجددَ أنهددا أُلفددت قبددل رسددالة ابددن
( 1نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس ر . 111-110
( 2قطع المجادلة عند تغيير المعاملة ر .95
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عابدين حيَّ إن الحسديني متقددم فدي العمدر والطبقدة علدى ابدن
()1
عابدين .
 .5رسددالة ه تنبيدده الرقددود علددى مسددائل النقددود ه لمحمددد
أمين المشهور بابن عابدين المتوفى سنة  1252هـ  ،ذكدر أنده
()2
ألفها سنة  1230هـ .
قال ابن عابدين في أولهدا  [:هدذو رسدالة سدميتها ه تنبيده
الرقدددود علدددى مسدددائل النقدددود ه مدددن ر دددر وغدددالء وكسددداد
وانقطددا  ،جمعددت فيهددا مددا وقفددت عليدده مددن كددالم أئمتنددا ذوي
اإرتقدداء واإرتـفددـا ضـامددـا ً إلددى ذلددك مددا يـسـتـحـسددـنه ذوو
()3
اإلصـغاء واإستما … ].
وقد ضدمَّن ابدن عابددين رسدالته معظدم كدالم التمرتاشدي
في ه بذل المجهود في تحرير أسئلة تغييدر النقدود ه واعتدر
عليدده فددي بع د المـسائددـل  ،وحددرر مددـذهب الحنفيددة تحريددراً
جيددداً  ،وب ديلن مددا عليدده الفتددو فددي مسددائل النقددود  ،والرسددالة
مطبوعة ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين في المجلدد الرداني
.
 .6رسددالة ه إمتددا األحددداق والنفددوس بمطالعددة أحكددام
الفلوس ه للشيخ ألفا هاشم الفوتي .

( 1انظر ه تغير قيمة العملة عند الفقهاء ه د .عجيل النشمي بحدَّ منشدور فدي
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد  5الجزء  3ر . 1623
( 2تنبيه الرقود على مسائل الرقود ر . 65
( 3المصدر السابق ر . 56
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ذكرها د .محمدد األشدقر فدي بحرده ه النقدود وتقلدب قيمدة
العمله ه ( ،)1ولم أقف بعد البحَّ علدى أي شديء يتعلدق بهدا أو
بم لفها .
الدراسات المعاترة لمسائل النقود د
بحَّ كريدر مدن العلمداء والبداحرين المعاصدرين المسدائل
المتعلقة بالنقود بشكل عام ومس لة تغـير قـيمة العملة وأرر ذلك
على اإلتزامات بشكل ار  ،ومن هذو الدراسات ما يلي :
 .0ه تغـيرات الـنـقود واألحـكدـام المتعلقدة بهدا فدي الفقده
اإلسالمي ه د .نزيه حماد .
 .8ه أحكددام أوراق النقددود والعمددالت ه القاضددي محمددد
تقي العرماني .
 .9ه أحـكـام الـنـقود الـورقـيدـة وتـغدـير قـيدـمة العملدة ه
الشيخ محمد علي عبد هللا .
 .10رسدددـالة ه فـواتدددـَ اإلشدددـراق فدددي أحـكدددـام نـقدددـود
األوراق وتغيددر قيمددة العملددة بدديطالق ه د .محمددد عبددد اللطيددف
الفرفور .
 .11ه أحكام النقود الورقية ه د .أبو بكر دكوري .
 .12ه أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة فدي نظدر
الشريعة اإلسالمية ه الشيخ محمد عبدو عمر .
 .13ه تغير قيمة العملة ه د .علي أحمد السالوس .
 .11ه أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملده ه الشديخ
()1
عبد هللا بن الشيخ المحفوظ بن بيَّه .
( 1مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد  5الجزء  3ر . 1681
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 .15ه تغير قيمة العملة في الفقده اإلسدالمي ه د .عجيدل
جاسم النشمي .
 .16ه النقددود وتقلدددب قيمدددة العملددة ه د .محمدددد سدددليمان
األشقر .
 .10ه تغير قيمة العملة ه د .يوسف محمود قاسم .
 .18ه أرددددر تـغـيددددـر قـيـمددددـة الـنـقددددـود فددددي الـحـقددددـوق
واإلتزامات ه
د .علي أحمد السالوس .
 .19ه تغيدددر العملدددة الورقيدددة ه د .محمدددد عبدددد اللطيدددف
الفرفور .
 .20ه تذبددذب قيمددة النقددود الورقيددة وأرددرو علددى الحقددوق
واإلتزامات على ضوء قواعد الفقه اإلسالمي ه د .علي محي
الدين القرو داغي .
 .21ه تغير قيمة العملة ه الشيخ محمد علدي التسد يري
.
 .22ه موقدددف الشدددريعة اإلسدددالمية مدددن ربدددط الحقدددوق
واإلتزامددات الم جلددة بمسددتو األسددعار ه الشدديخ عبددد هللا بددن
سليمان المنيع .
 .23ه مس لة تغير قيمة العملدة وربطهدا بقائمدة اإسدعار
ه د .محمد تقي العرماني .
 .21ه المعددامالت اإلسددالمية وتغيددر قيمددة العملددة قيمد ًدة
وعينا ً ه الشيخ محمد الحا الناصر .
 .25ه تغير قيمة العملة ه الشيخ محمد علي عبد هللا .
( 1البحوَّ من  11-0منشورة في مجلة مجمع الفقده اإلسدالمي عددد  3الجدزء
.3
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 .26ه تغير قيمدة العملدة واألحكدام المتعلقدة بهدا فدي فقده
()1
الشريعة اإلسالمية ه الشيخ محمد عبدو عمر .
كتب حديثة بحثت مسائل النقود خاتة د
 .20ه أحكددددام صددددرف النقددددود والعمددددالت فددددي الفقدددده
اإلسالمي ه د .عباس أحمد الباز  ،رسالة ماجستير .
 .28ه األوراق النقديددة فددي اإقتصدداد اإلسددالمي قيمتهددا
وأحكامها ه
د .أحمد حسن  ،رسالة دكتوراة .
 .29ه آرددددار التغيددددرات فددددي قيمددددة النـقددددـود وكـيـفددددـية
مـعـالـجـتددـها فددي اإقتصدداد اإلسددالمي ه موسددى آدم عيسددى ،
رسالة ماجستير .
 .30ه النق دود وظائفهددا األساسددية وأحكامهددا الشددرعية ه
عالء الدين الزعتري  ،رسالة ماجستير .
 .31ه النقدددود اإلئتمانيدددة دورهدددا وآرارهدددا فدددي اقتصددداد
إسالمي ه إبراهيم بن صالَ العمر  ،رسالة ماجستير .
 .32ه أردر انهيدار قيمدة األوراق النقديدة علدى المهدور ه
الشيخ فيصل المولوي .
 .33ه أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأررها فدي تسدديد
القر ه مضر نزار العاني  ،رسالة ماجستير .
 .31ه الددورق النقدددي ه الشدديخ عبددد هللا بددن سددليمان بددن
المنيع  ،رسالة ماجستير .

( 1البحوَّ من  26-15منشورة في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي عدد  5الجزء
.3
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 .35ه أحكددددام األوراق النقديددددة والتجاريددددة فددددي الفقدددده
اإلسالمي ه ستر بن رواب الجعيد  ،رسالة ماجستير .
 .36ه تطـور الـنقود في الشدريعة اإلسدالمية ه د .أحمدد
حسين أحمد الحسيني  ،رسالة دكتوارة .
 .30ه أحكام النقود في الشريعة اإلسالمية ه جبر محمد
سالمه .
 . 38ه النقددددود واسددددتبدال العمددددالت ه د .علددددي أحمددددد
السالوس .
 .39ه اإلسالم والنقود ه د .رفيق المصري .
كتب حديثة أخرى تعرضت لمسألة تغير قيمة العملة د
 .10ه نحو نظام نقدي عادل ه د .محمد عمر شابرا .
 .12ه توضدددديَ أوجدددده ا ددددتالف األقددددوال فددددي مسددددائل
معامالت األموال ه الشيخ عبد هللا بن بيَّه .
 .13ه قاعدددة المرلددي والقيمددي فددي الفقدده اإلسددالمي ه د.
علي محي الدين القرو داغي .
 .11ه السياسدددة النقديدددة والمصدددرفية فدددي اإلسدددالم ه د.
عدنان التركماني
وغير ذلك من الكتب واألبحاَّ .
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المبحا األول
دراسة حول المتنف التمرتا ي وفي مطالب د
المطـلب األول د اسم ونسب
المـطـلـب الثاني د مولده ون أت
الـمطلب الثالا د رحالت
المطلب الـرابـع د يوخ
المطلب الخامس د ثناء العلماء علي
المطلب السادس د تالميذه
المطلب السـابع د العائلة التمرتا ية
المطلب الـثـامن د مؤلفات
المطلب التـاسع د وفات
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المبحا األول
الدراسة حول المتنف التمرتا ي

المطلب األول د اسم ونسب د
هددو محمددد بددن عبددد هللا بددن أحمددد ال طيددب بددن محمددد
ال طيددب بددن إبددراهيم ال طيددب بددن محمددد ال طيددب التمرتاشددي
()1
الغزي .
قددال ابددن عابدددين  [:ورأيددت فددي رسددالة لحفيددد المصددنف
وهددو الشدديخ محمددد بددن الشدديخ صددالَ ابددن المصددنف زاد بعددد
()2
إبراهيم المذكور ابن ليل بن تمرتاشي ].
وقال ابن عابدين أيضاً [:التمرتاشدي نسدبة إلدى تمرتدا
نقل صداحب مراصدد اإلطدال فدي أسدماء األمداكن والبقدا أن
ُتمُرتا بضدمتين وسدكون الدراء وتداء وألدف وشدين معجمدة ،
قريددة مددن قددر ددوارزم  .قلددت واألقددرب أندده نسددبة إلددى جدددو
تمرتا كما قدمناو ](. )3

( 1له ترجمة في المصادر التالية :
الصة األرر  * 20- 18/1كشف الظنون  * 101/1إيضاح المكنون * 26/1
هديددة العددارفين  * 262/2معجددم الم د لفين  * 120/3األعددالم  * 239/6ديددوان
اإلسددالم  * 21/2بالدنددا فلسددطين  * 83-82/2/1أعددالم مددن أر السددالم ر
. 302-301
( 2حاشية ابن عابدين . 19-18/1
( 3المصدددر السددابق  ، 19/1وانظددر مراصددد اإطددال علددى أسددماء األمكنددة
والبقا .201/1
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المطلب الثاني د مولده ون أت د
ولددد فددي غددزة سددنة  939هددـ وفددق سددنة 1532م
ونش فيها (.)1
المطلب الثالا د رحالت د
ذكددر المحبددي أن المصددنف قددد رحددل إلددى القدداهرة أربددع
()2
مرات آ رها في سنة رمان وتسعين وتسعمائة .
وذكر المحبي أيضا ً أنه رحدل إلدى حمداة فقدال  [:وذكدرو
جدددي القاضددي محددب الدددين فددي رحلتدده إلددى مصددر  ،ووصددفه
ب وصاف جليلة  ،وذكر مـا وقـع بينهما من المحاضدرة  ،قدال
 :رددم اتسددعت معدده دائددرة الم اطبددة واسددتطرد القددول بطريددق
المناسدددبة  ،إلدددى ذكدددر رحلتددده إلدددى بلددددتنا حمددداة المحروسدددة ،
وتغددزل لنددا بوصددف مددا فيهددا مددن تلددك األمدداكن الم نوسددة  ،رددم
سد لني عمددن يعهدددو فيهددا مددن أفاضددل األصددحاب  ،فكددان سددائل
دمع مقلتي الجواب  ،رم حدرنا بكرير من حسدن المحاضدرات ،
ولطيددف المحدداورات التددي كانددت تصدددر بيندده وبددين فاضددلها
المرحوم سيدي الشديخ محمدد بدن الشديخ علدوان وكدان يتعجدب
مددن فصدداحته وبالغتدده التددي حددارت فيهددا العقددول واألذهددان ،
ويمدددح فضددائله وفواضددله الغددزار ويددذكر صددفاء العددي الددذي
()3
قضاو في صحبته في تلك الديار .
( 1انظر المصادر المذكورة في الهام
( 2الصة األرر . 19/1
( 3المصدر السابق . 20/1
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رقم ( 1من الصفحة السابقة .

المطلب الرابع د يوخ د
طلددب العلددم أوإً علددى مشددايخ بلدددو غددزة  ،ف ددذ أنددوا
الفنون عن الشمس محمد بن الـمشـرقـي مـفدـتي الشدافعية  ،ردم
رحل إلى القاهرة أربع مرات آ رها في سنة  998هـ  ،وتفقده
فيها على الشيخ اإلمام زين الدين بن نجيم الحنفي  ،وأ دذ عدن
اإلمددام الكبيددر أمدين الدددين بددن عبددد العددال  ،وأ ددذ عددن المددولى
علي بن الحنائي قاضي القضاة بمصر .
رم عاد إلى بلدو غزة وقد رأس فدي العلدم وقصددو النداس
()1
للفتو .
وهذه تراجم يوخ التي وقفت عليها د
 .1الشددمس محمددد المشددرقي  :هددو محمددد بددن محمددد بددن
علددي الشدديخ العالمددة المعمددر المسددند الحددافظ شددمس الدددين أبددو
عبددد هللا الغددزي األزهددري الشددافعي المعددروف بددابن المشددرقي
ميالدو بغزة في أوائل صفر سنة  900هـ .
أ ددذ عددن القاضددي زكريددا والشدديخ عبددد الحددق السددنباطي
وقاضددي القضدداة الكمددال الطويددل والجمددال الصددالحي والشددمس
الدلجي والشيخ شمس الدين الطحان والشهاب أحمد بن شدعبان
األنصاري والسيد كمال الدين بن حمدزة وغـيدـرهم وأ دذ عنده
جماعة منهم الشيخ ابدن كسدبائي وغيدرو  .تدوفي سدنة  980هدـ
()2
.
 .2ابن نجيم الحنفدي  :وهدو زيدن الددين بدن ابدراهيم بدن
محمد بن محمد المصري الفقيه الحنفي األصولي  ،أ ذ العلوم
( 1انظر الصة األرر . 19/1
( 2انظر ترجمته في الكواكب السائرة . 20-26/3
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عن جماعدة مدنهم الشديخ شدرف الددين البلقيندي والشديخ شدهاب
الدين بن الشلبي والشيخ أمين الدين بدن عبدد العدال لده م لفدات
كريرة منها ه البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فدرو الـفدـقه
الدددـحنفي ه  ،ه شدددرح المندددار فدددي أصدددول الفقددده ه  ،ه األشدددباو
والنظددائر ه  ،ه الرسددائل الزينددة ه وغيددر ذلددك  .تددوفي سددنة
()1
 900هـ .
 .3أمين الدين بن عبد العال  :هدو محمدد بدن عبدد العدال
الحنفددي المصددري أمددين الدددين فقيدده  ،مددن آرددارو فتدداو جمعهددا
تلميدذو إبدراهيم بدن سدليمان العدادلي وسدماها ه العـقدـد الـنفددـيس
()2
لما يُحتا إليه للفتو والتدريس ه توفي سنة  901هـ .
وذكددر فددي الكواكددب السددائرة ترجمددة لوالدددو عبددد العددال
وأشار نقالً عن العالئي إلى أنه أعقب ولداً فاضالً يسمى أمدين
الدين من أمدة حبشدية نشد علدى علدم و يدر  ،وقدال إن ترجمدة
()3
أمين الدين ست تي في الطبقة الرانية ولم أعرر عليها .
 .1المولى عـلي بـن الحـنـائي  :قدـاضي القضداة بمصدر
 ،ع َّدو المحبي ( )4مدن شديو التمرتاشدي  ،ولدم أعردر لده علدى
()5
ترجمة فيما رجـعت إلـيه مـن الـمصادر .

( 1انظر ترجمته في الكواكب السائرة  ، 151/3التعليقات السنية علدى الفوائدد
البهية ر  ، 221معجم الم لفين . 010/1
( 2انظر ترجمته في معجم الم لفين  ، 113/3كشف الظنون . 160،213/2
( 3الكواكب السائرة . 230/1
( 4الصة األرر . 19/1
( 5ولعله المذكور في معجم الم لفين . 396/2
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المطلب الخامس د ثناء العلماء علي د
قال المحبي عنه  [:رأس الفقهاء فدي عصدرو كدان إمامدا ً
فاضالً كبيراً حسن السمت  ،جميل الطريقدة  ،قدوي الحافظدة ،
كرير اإطال  ،وبالجملة فلم يبق في آ ر أمرو من يساويه في
()1
الدرجة ].
وقددال أيضدا ً  [:وقددد رأس فددي العلددوم وقصدددو الندداس فددي
()2
الفتو وألف التآليف العجيبة المتقـنة ].
وقددـال أبددو المعددالي محمددد بددن عبددد الددرحمن بددن الغددزي
المتوفى سنة  1160هـ عن المصنف  …[:اإلمام العالم الحبدر
()3
الفقيه شيخ الحنفـية ].
()4
وقال عمر رضا كحاله  [:فقيه أصولي متكلم ].
()5
وقال ير الدين الزركلي  [:شيخ الحنفية في عصرو ].
وقال مصطفى الددباع  [:كدان رأس فقهداء الحنفيدة فدي عصدرو
()6
].
المطلب السادس د تالميذه د
قددال المحبددي  [:وانتفددع بدده جماعددة مددنهم ولددداو صددالَ
ومحفوظ والشدي ان اإلمامدان أحمدد ومحمدد ابندا عمدار  ،ومدن
(1
(2
(3
(4
(5
(6

الصة األرر . 19/1
المصدر السابق .
ديوان اإلسالم . 21/2
معجم الم لفين . 120/3
األعالم . 239/6
بالدنا فلسطين  1ق. 82/2
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أهددالي القدددس البره دان الفتيدداني الم لددف والشدديخ عبددد الغفددار
()1
العجمي وغيرهم ].
وهذه ترجمة لتالميذه الذين وقفت على تراجمهم د
 .1صالَ ابن الم لف  :هو صالَ بن محمد بن عبد هللا
بددن أحمددد ال طيددب ابددن محمددد ال طيددب بددن إبددراهيم ال طيددب
التمرتاشددي الددـغزي الحنفددي  ،اإلمددام ابددن اإلمددام كددان فاض دالً
متبحراً بحارا ً وله إحاطة بفرو المذهب أ ذ عن والدو ورحدل
إلى مصر وأ ذ عن علمائها وتصدر في ذلك القطدر بعدد وفداة
أبيدده ونفددع الندداس فددي الفتدداو وألددف التددآليف النافعددة فددي الفقدده
وغيدددرو منهدددا حاشدددية علدددى األشدددباو والنظدددائر التدددي سدددماها ه
زواهددر الجددواهر ولدده ه منظومددة فددي الفقدده ه ه وشددرح تحفددة
الملوك ه ه وشرح ألفية ولدو محمد في النحو ه التي أولها :
أحمدددد ُد ربددددي هللا يددددر فدددداتَ
قددددال محمددددد هددددو ابددددن صددددالَ
ولدده شددرح ال ُّنقايددة سددماو ه العنايددة ه  ،ه وشددرح تدداريخ
شدديخ اإلسدددالم سددعدي المحشدددي ه  ،ولددده رسددائل كريدددرة منهدددا
رسالة في سيـدنا مـحمـد ( كذا ولعل الصواب موسى وأ يده
هارون عليهما السالم  ،ورسدالة فدي علدم الوضدع  ،وترسدالته
وأشعارو وافرة مطبوعة  ،وقفت له على هذو األبيات كتب بها
إلى ال ير الرملي في صددر رسدالة وقدد استحسدنتها ف ربتهدا لده
وهي قوله :
َ
حبدددرم همدددا مم لددده علددد مم وإحسدددان
جدددزت عدددن رملددد لة لدددي َرددد َّم
إن
إنسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانم
ومالدددده فيهمددددا ضددددد وأقددددران
والدين قي مد لده فدي العلدم إمكدان
فدددي العلدددم نعمانددده فدددي الجدددود
(1

الصة األرر . 20/1
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حاتمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده
وال يددددر أولدددده وال يددددر شدددديمته
قددالوا هددو البحددر قلددت البحددر ذو
غددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرق
قددالوا هددو الليددَّ قلددت الليددَّ ذو
حمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق
قالوا هو السيف قلت السيف ذو
كلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل
قددالوا فمددا هددو قددل لددي قلددت قددد
جمعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت
أ ددوو شددمس بدده ضددائت منازلدده
ليرددان حبددران فددي آجددام معرفددة
قدددد جددداء للرملدددة البيضدددا وقدددد
درسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت
فجددددد العلدددم فيهدددا واسدددتنار بددده

قدددددالوا هدددددو البددددددر إ يعدددددروو
نقصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان
قالوا هو الشدمس قلدت الشدمس
ميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزان
صداح عددوان
وربما جداء منده
ِ
فيدددددده ال صددددددال وزادت فيدددددده
عرفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان
وصدددددددرو بعلددددددوم هللا ريددددددان
يدددرو ب ندددداهما للعلدددم ظمدددآن
فيهددا العلددوم وفيهددا إح طغيددان
عر ُ العلوم وفيهدا زاد إيمدان

وبالجملة فقد كان من أجدالء العلمداء وكاندت وإدتده فدي
سددنة رمددانين وتسددعمائة وتددوفي فددي سددنة مسددة و مسددين بعددد
()1
األلف  ،قاله المحبي .
وذكدددرو فدددي معجدددم المددد لفين فقدددال  … [:فقيددده أديدددب
مشددارك فددي بع د العلددوم مددن تـصددـانيفه ه العناي دة فددي شددرح
النقاية ه  ،ه زواهر الجواهر النضائر على األشباو والنظائر ه
(1

الصة األرر . 210-239/2
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 ،ه أبكددار األفددـكار وفاكهددة األ ددـيار ه  ،ه شددـرح األلفيددة فددي
()1
النحو ه وله شعر ].
 .2محفوظ ابن الم لف  :هو محفوظ بن محمدد بدن عبدد
هللا بددن أحمددد بددن محمددد بددن إبددراهيم التمرتاشددي الغددزي الفقيدده
الحنفددي بددن الشدديخ اإلمددام صدداحب التنددوير العددالم  ،كددان فددي
الفضل سامي الهضبة  ،بعيد الغدور  ،وتفقده بوالددو  ،ردم رحدل
إلددى القدداهرة ف ددذ بهددا عددن شدديخ الحنفيددة النددور علددي بددن غددانم
المقدسددي  ،وعددن الشدديخ محمددد بددن محددب الدددين الشددهير بددابن
الذئب  ،وبابن المحب الحنفدي  ،وأ دذ النحدو عدن العالمدة أبدي
بكر الشنواني  ،ورجع إلى بلدو وأفاد وانتفع به جماعة  ،مدنهم
أ وو الشيخ صالَ المقدم ذكرو  ،وكان ينظم الشعر فمن شعرو
ما كتبه إلى الشيخ محمدد بدن عبدد النبدي الندويري معاتبدا ً ألمدر
حصل من أ يه الشيخ صالَ المذكور فقال :
وشمس وجودي بالبعاد أفدول
أ ددددي إن هددددذا العتددددب منددددك
وحاشاي يوما ً أن يقدال ملدول
طويددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل
فلددديس سدددواء عدددالم وجهدددول
وودك فدددددددي وسدددددددط الفددددددد اد
وقدددددركم بددددين األنددددام جليددددل
غرسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددته
ولدديس لكددم بددين األنددام مريددل
ولسنا نقيس الغير يوما ً بذاتكم
ويا من له فضدل علديَّ جزيدل
فينددك ممددن حدداز فضدالً وعفددة
ف نددددت كددددريم والكددددريم يقيددددل
وأصددبحت فددي فددن الفصدداحة
مفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرداً
وقدددددول اللدددددواحي والعدددددذول
فضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول
فيدددا شددداعر الددددنيا ويدددا يدددر
إليدددك وإندددي للعتددداب حمدددول
فاضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل
مددد الدددهر مددن يشددنيك فهددو
لئن كان مندا صدار مدا يوجدب
( 1معجم الم لفين  ، 833/1وانظر األعالم . 195/3
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ذليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل
تمرلددددت بيتددددا ً أنشدددددته فحددددول
صديق وإ وان الصدفاء قليدل
بمنظددومكم مددا إن إليدده سددبيل

القلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى
وكن وارقا ً بي إنندي بدك واردق
ووهللا سدددددعيي فدددددي الصدددددفاء
محبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
فال زلت في عز منيع ورفعدة
وإن دمدددت فدددي صدددد وهجدددر
وجفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوة
ليلدددديَّ مددددا فددددي دهرنددددا مددددن
معاشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
ومحفدددددوظ أبدددددد ذا النظدددددام
وعلمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده
ف جابه النويري بقوله :
أتددداني نظدددا مم فددداق دراً بددده بددددا
وتضددمنه عتبددا ً حددال لددي بياندده
وحقك يا موإي ما كنت بالذي
وقلبدددي بقيدددد الدددود مندددك مقيدددد
سقيت كد وس المدوت إن ملدت
فدددددددددددددددددددددددددددي الهدددددددددددددددددددددددددددوا
فددددد نتم مندددددى عيندددددي وبهجدددددة
ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداظري
وبعددددددي عدددددنكم لددددديس للصدددددد
والقلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى
فددوهللا ذاك األمددر أسددهر مقلتددي
رميدت مدن الددهر المغدر بنكبددة
فصدددبراً علدددى مدددا ندددالني مدددن

31

بددددديع معددددان هذبتدددده عقددددول
تمنيدت أن العتددب فيدده يطددول
لدده فكددرة فيهددا القددالء يجددول
ولددم يبددد للسددلوان عندده سددبيل
وإن كنت عدن عهددي القدديم
أحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول
علدددددى فضدددددلكم دون األندددددام
أعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول
ولكن ألمدر صدار فهدو دليدل
وأزعجني والجسم منه نحيل
صصت بها والدهر صداح
يميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل
عسددددداهم يجدددددودوا بالرضدددددا

أحبتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
بحقددك يددا مددوإي كددن عدداذري
فقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
فال زلت في عز عظيم ورفعدة

ويقيلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا
وهدددى الجسدددم مندددي والفددد اد
كليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل
مد الدهر مدا أبدد العتداب
ليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

وكانت وفاة صاحـب الـترجـمة في سنة مسدين ورالردين ألدف
()1
 ،قاله المحبي .
 .3عبد الغفدار بدن يوسدف  :عبدد الغفدار بدن يوسدف بدن
جمددال الدددين بددن محمددد شددمس الدددين بددن محمددد ظهيددر الدددين
القدسي الحنفي المعروف بالعجمي  ،من أعيان علمداء عصدرو
 ،وكددان عالمدا ً وجيهدا ً متواضددعا ً متلطفدا ً  ،قددرأ ببلدددو علددى أبيدده
والشمس ال ريشي الحنبلي  ،وأ ذ الحديَّ عدن السدرا عمدر
اللطفي والشيخ محمود البيلوني الحلبي قدم عليهم القدس وأ دذ
طريق النقشبندية عن المولى محمد صادق النقشبندي لـمـَّا قددم
لزيددارة البيددت المقدددس  ،وطريددق العلوانيددة عددن الشدديخ محمددد
الدددجاني  ،ولدده رحلتددان إلددى القدداهرة أوإهمددا فددي سددنة رددالَّ
وتسدددعين وتسدددعمائة  ،أ دددذ بهدددا الحدددديَّ عدددن األسدددتاذ محمدددد
البكري  ،والفقه عن النور علي بن غدانم المـقـدسدـي والشدمس
النحريددري  ،والسددرا الحددانوتي  ،والشدديخ عمددر بددن نجدديم ،
والشدديخ عبددد الددرحمن الددذئب  ،والفددرائ عددن الشدديخ عبددد هللا
الشنشوري  ،واألصول عن الشديخ حسدن الطنداني  ،والقدراآت
عددن الشددهاب أحمددد بددن عبددد الحددق  ،والرانيددة فددي سددنة ارنتددين
وعشرين ألف راجعا ً بحراً من الروم  ،وأ ذ عن الشهاب عبدد
(1

الصة األرر . 316-315/1
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الددر وف المندداوي  ،وأ ددذ بدمشددق عددن الشددهاب العيردداوي ،
وبحلب عن الشيخ عمر العرضدي وسدافر إلدى الدروم مدرتين ،
وولدددي إفتددداء الحنفيدددة بالقددددس وتددددريس المدرسدددة العرمانيدددة ،
وتصدر وأ دذ عنده جماعدة مدنهم ولددو هبدة هللا مفتدي القددس ،
والشمس محمد بن علي المكتبدي الدمشدقي وغيرهمدا  ،وكاندت
وإدتدده فددي سددنة رددالَّ أو أربددع وسددبعين وتسددعمائة  ،وتددوفي
نهددار ال مدديس غددرة ذي الـقـعددـدة سددنة سبددـع و مـسـيددـن بعددد
()1
األلف رحمه هللا تعالى  ،قاله المحبي .

(1

الصة األرر . 133/2
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المطلب السابع
العائلة التمرتا ية

ينتسددب المصددنف إلددى العائلددة التمرتاشددية وقددد بددرز مددن هددذو
العائلة نفر من أهل العلم والرياسة والفضل وهم :
 .1محمد بن عبد هللا التمرتاشي  -المصنف -
 .2ولدو األول صالَ بن محمد بن عبد هللا التمرتاشدي ،
سبقت ترجمته .
 .3وولدددددو الردددداني محفددددوظ بددددن محمددددد بددددن عبددددد هللا
التمرتاشي  ،سبقت ترجمته .
 .1حفـيددـدو محمددد بددن صددالَ بددن محمددد بددن عبددد هللا بددن
أحمد الغزي التمرتاشي  ،كدان محمدد هدذا مدن فضدالء الفقهداء
الحنفيدة بدر فددي شدبابه  ،وقددد أ دذ ببلدددو عدن والدددو وعدن ابددن
المحب  ،ردم رحدل إلدى القداهرة وتفقده بهدا علدى الشدهاب أحمدد
الشوبري  ،والحسن الشرنباللي  ،والشديخ محدي الددين الغدزي
الفدداروقي  ،والشدديخ أبددي بكددر الجبرتددي  ،وأ ددذ الحددديَّ عددن
الشدديخ عددامر الشددبراوي  ،والشدديخ عبددد الجددواد الجنبالطددي ،
والشددديخ أبدددي الحسدددن بدددن عبدددد الدددرحمن بدددن محمدددد ال طيدددب
الشربيني الشافعي  ،والشيخ محمد بن عبد الدرحمن الحمدوي ،
والشدددمس محمدددد بدددن الجدددالل البكدددري  ،وأبدددي العبددداس أحمدددد
المقددري المغربددي  ،والشدديخ عبددد الددرحمن بددن يوسددف البهددوتي
الحنبلي  ،ورجع إلى بلددو وقدد بلدل الغايدة مدن الفضدل  ،وألدف
في حياة والدو تآليف منها شرح الرحبية ونظم ألفيدة فدي النحدو
شرحها أبوو في حياته وأولها :
أحمددد ربددي هللا يددر فدداتَ
قددال محمددد هددو ابددن صددالَ
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ولددده منظومدددة فدددي المناسددد ات  ،ورسدددالة فدددي تفضددديل
اإلنسدددان  ،ولددده شدددعر كريدددر وكـاندددـت وفاتددده فدددي سدددنة مدددس
ورالرين وألف  ،ووالدو موجود في األحيداء رحمده هللا تعدالى ،
()1
قاله المحبي .
وقال عمر رضا كحالة  [ :فرضي نحوي أديب شاعر :
من آرارو ه الرحبية في الفرائ ه  ،ه نظدم ألفيدة فدي النحدو ه
 ،ه رسالة في تفضيل اإلنسان ه  ،ه منظومة في المناس ات ه
()2
 ،وله شعر كرير ].
ولدده ه فددي المسددتفي فددي مسددائل التفددوي ه فقدده
حنفي ( ،)3وذكر العالمة ابن عابدين رسدالة فدي المسدتفي
في حاشيته رد المحتار 361/5
 .5صددالَ بددن أحمددد بددن محمدددد بددن صددالَ بددن محمدددد
التمرتاشي الغزي العمري  ،ذكدرو الشديخ عبدد الغندي النابلسدي
وقددال  :إندده كددان مفتددي الحنفيددة فددي غددزة عندددما زار الشدديخ
()4
النابلسي غزة سنة  1105هـ .
وذكددر الزركلددي أن لدده مدديالً إلددى التدداريخ ومددن تصددنيفه
رسدالة صدغيرة فدي بدالد الشدام وأشدار إلدى أنهدا م طوطدة (،)5
وقددد حققهددا الدددكتور حمددد أحمددد يوسددف وهددي بعنددوان ه ال يددر
التام في ذكر األر المقدسة وحدودها وذكدر أر فلسدطين
( 1الصة األرر . 105/3
( 2معجم الم لفين . 356/3
( 3األعالم . 163/6
( 4الحقيقة والمجاز فدي الرحلدة إلدى بدالد الشدام ومصدر والحجداز ر ، 166
وانظر بالدنا فلسطين الجزء  1القسم . 83/2
( 5األعالم . 189-188/3
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وحدودها وأراضي الشام ه وهي من منشورات م سسة إحيداء
التددراَّ والبحددوَّ اإلس دالمية فددي القدددس  ،لسددنة  1118هددـ -
 1990م .
وذكددر مصددنفها أندده انتهددى مددن ت ليفهددا فددي مصددر سددنة
 1106هـ .
 .6نجم الدين بن صالَ التمرتاشدي العمدري مد ر مدن
آرارو ه فتَ المنان في مفا ر آل عرمان ه ألفده سدنة  1156هدـ
.
وقددددال عمددددر رضددددا كحالددددة  :كددددان حيددددا ً سددددنة 1156
()1
هـ 1013/م .
 .0نجم الدين بن صالَ بن أحمد بن محمد بن صالَ بن
محمددد بددن عبددد هللا التمرتاشددي الغددزي الحنفددي المتددوفى سددنة
 1200هـ  ،قدم مصر سنة  1160هدـ  ،تفقده وقدرأ المعقدوإت
وتضلع ببع العلوم  ،وقد د ل في سلك القضاء وتولى نيابة
()2
القضاء في مصر سنة  1186هـ .

( 1معجم الم لفين . 13/1
( 2تاريخ الجبرتي . 651-653/1
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المطلب الثامن
مؤلفات

قال المحبي  [:وألَّف الـتـآلـيـف العجيبة المتقنة ] (،)1
وقد وقفت له على الم لفات اآلتية :
أوالً د في الفق د
 .1ه تنوير األبصار وجدامع البحدار ه  ،قدال المحبدي [:
وهو متن في الفقه جـليل المقدار جم الفائدة دقق في مسائله كل
()2
التدقيق ورزق فيه السعد فاشتهر في اآلفاق ].
رم إن التمرتاشي شرح متن تنوير األبصار في مجلددين
وسماو ه منَ الغفار ه قال حاجي ليفدة  [ :وجمدع فيده مسدائل
المتون المعتمدة عونا ً لمدن ابتلدى بالقضداء والفتدو وفدرع مدن
ت ليفه في محرم الحرام سنة  995هـ  ،ردم شدرحه فدي مجلددين
ض مين وسماو منَ الغفار ](. )3
وممدددن شدددرحه أيضدددا ً محمدددد عدددالء الددددين الحصدددكفي
المتددوفى سددنة 1088هددـ وسددماو ه الددـدر الددـم تار شددرح تنددوير
األبصددار ه وقددد ذكددر فددي مـقـدمددـته أندده بدددأ شددـرح ه تنددوير
األبصددار ه فددي كتدداب ه ددزائن األسددرار وبدددائع األفكددار فددي
شددرح تنددوير األبصددار وجددامع البحددار ه وأندده لمددا انتهددى مددن
تبيددي الجددزء األول ق د َّدرو فددي عشددر مجلدددات كبددار فصددرف

( 1الصة األرر . 19/1
( 2الصددة األرددر  ، 19/1وانظددر هديددة العددارفين  ، 262/2كشددف الظنددون
 ، 101/1معجم الم لفين  ، 128/3األعالم . 239/6
( 3كشف الظنون . 101/1
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النظر عن إكماله وكتب شرحا ً م تصراً وهدو ه الددر الم تدار
()1
في شرح تنوير األبصار ه.
وذكددر المحبددي أندده وصددل فيدده إلددى الددوتر وذكددر ابددن
عابدين أنه لم يكمله فدي المسدودة واكتفدى بدالجزء الدذي بيَّضده
()2
.
وقد وضع ابن عابدين حاشية على الدر الم تدار سدماها
رد المحتدار علددى الددر الم تددار وهدي المشددهورة بحاشدية ابددن
عابدين .
قال ابن عابدين  [:إن كتداب الددرل الم تدار شدرح تندوير
األبصار  ،قد طار في األقطدار  ،وسدار فدي األمصدار  ،وفداق
فددي اإشددتهار  ،علددى الشددمس فددي رابعددة النهددار  ،حتددى أكددبَّ
الناس عليه  ،وصار مفزعهم إليه  ،وهو الحدريل بد ن يُطلدب ،
ويكون إليه المذهب  ،فينه الطراز الُمذهب فدي المدذهب  ،فلقدد
حو من الفرو المنقحة  ،والمسائل المصححة  ،ما لدم يحدوو
غيرو من كبار األسفار  ،ولدم تنسدج علدى منوالده يدد األفكدار ،
بيد أنده لصدغر حجمده  ،ووفدور علمده  ،قدد بلدل فدي اإليجداز ،
إلى حد اإللغاز  ،وتمنع بيعجداز المجتداز  ،فدي ذلدك المجداز ،
عددددددددن إنجدددددددداز اإلفددددددددراز  ،بددددددددين الحقيقددددددددة والمجدددددددداز .
وقد كندت صدرفت فدي معاناتده برهدة مدن الددهر  … ،فطفقدت
أوشي حواشي صفائَ صدحائفه اللطيفدة  ،بمدا هدو فدي الحقيقدة
بيددا للصددحيفة  ،رددم أردت جمددع تلددك الفوائددد  ،وبسددط سددمط
هاتيك الموائد  ،من متفرقات الحواشي والرقدا  ،وفدا ً عليهدا
مدددن الضددديا  ،ضددداما ً إلدددى ذلدددك مدددا حدددررو العالمدددة الحلبدددي
( 1الدر الم تار . 10-16/1
( 2حاشية ابن عابدين . 10/1
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والعالمددة الطحطدداوي وغيرهمددا مددن محشددي هددذا الكتدداب …
وبذلت الجهد في بيان ما هدو األقدو ومدا عليده الفتدو وبيدان
الدراجَ مدن المرجدوح  ،ممدا أطلدق فدي الفتداو أو الشدروح ،
معتمداً في ذلك على ما حررو األئمة األعالم  ،مدن المتد رين
العظام  ،كاإلمام ابن الهمام وتلميذيه العالمدة قاسدم وابدن أميدر
حددا والمصددنف والرملددي وابنددي نجدديم وابددن الشددلبي والشدديخ
إسدماعيل الحائدك والحدانوتي السددرا وغيدرهم ممدن إزم علددم
الفتو من أهل التقو ] )1(.والكتاب مطبدو مدع شدرحه الددر
الم تار وحاشية رد المحتار إبن عابدين .
 .2ه منَ الغفار شرح تنوير األبصار ه  ،ذكدرو حداجي
ليفة وقد سبقت عبارته وذكرو أيضا ً المحبي والبغدادي وذكر
الزركلي أنه م طوط ( ،)2قدال المحبدي  [:وهدو مدن أنفدع كتدب
المددذهب ] ( ،)3وعليدده حواشددي مفيدددة كتبهددا شدديخ اإلسددالم يددر
()4
الدين الرملي .
 .3ه شدددرح الكندددز ه  -أي كندددز الددددقائق لحدددافظ الددددين
()5
النسفي  -وصل فيه إلى كتاب األيمان .
 .1ه قطعة من شدرح الوقايدة ه  )1(.وهدو وقايدة الروايدة
في مسائل الهداية لمحمود بن صدر الشريعة المحبوبي .
( 1حاشية ابن عابدين  ، 1-3/1وانظر المذهب عند الحنفية ر . 98-90
( 2كشدف الظندون  ، 101/1الصدة األردر  ، 19/1هديدة العددارفين ، 262/2
األعالم .239/6
( 3الصة األرر . 19/1
( 4الصة األرر  ، 19/1هديدة العدارفين  ، 262/2معجدم المد لفين ، 128/3
األعالم . 239/6
( 5هدية العارفين  ، 262/2الصة األرر  ، 19/1حاشية ابن عابدين . 19/1
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 .5ه حاشددية علددى الدددرر والغددرر ه وصددل فـيهددـا إلددى
()2
نـهاية كتاب الحج .
والدرر والغرر في فرو الحنفية لمنال سرو المتدوفى
سنة  885هـ .
 .6ه إعانة الحقير لزاد الفقير في فرو الفقده الحنفدي ه
وزاد الفقير م تصر فدي فدرو الفقده الحنفدي لكمدال الددين بدن
الهمام  ،وذكر الزركلي أنه م طوط (.)3
 .0ه معين المفتي علدى جدواب المسدتفتي ه قدال المحبدي  :فدي
مجلددد كبيددر  .وذكددرو عمددر رضددا كحالددة باسددم ه معددين المفتددي
علددى جددواب المسددتفتي فددي الفددرو الفقهيددة علددى مددذهب أبددي
()4
حنيفة ه  ،وذكر الزركلي أنه م طوط .
 .8ه مسعفة الحكام على األحكدام ه وذكدرو كحالدة باسدم
()5
مسعف الحكام على األحكام المتعلقة بالقضاة والحكام .
()6
 .9ه تحفة األقران ه أرجوزة في الفقه .
()1
 .10ه مواهب المنان شرح تحفة األقران ه.
( 1المصادر السابقة .
( 2الصة األرر  ، 19/1حاشية ابن عابدين .19/1
( 3الصة األرر  ، 19/1هدية العارفين  ، 262/2كشف الظنون  ، 3/2معجم
الم لفين  ، 128/3األعالم  ، 210/6حاشية ابن عابدين . 19/1
( 4الصددة األرددر  19/1معجددم الم د لفين  ، 128/3هديددة العددارفين ، 262/2
كشف الظنون  ، ، 601-603/2األعالم  ، 210/6حاشية ابن عابدين . 19/1
( 5الصدة األردر  ، 19/1هديدة العدارفين  ، 262/5كشدف الظنددون ، 553/2
معجم الم لفين  ، 128/1األعالم . 239/6
( 6هديددة العددارفين  ، 262/2إيضدداح المكنددون  ، 155/1حاشددية ابددن عابدددين
. 19/1
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 .11فتاويدده وتقددع فددي مجلدددين ( ،)2وذكددر البغدددادي أن
الحصكفي قد جمع بدين فتداوي ابدن نجديم والتمرتاشدي  ،وذكدر
()3
الزركلي أنه م طوط .
()4
 .12ه رسالة في المسَ على ال فين ه.
 .13ه رسالة في النقود ه )5(.وهي الرسالة التدي أحققهدا
.
 .11ه رسالة في التجويز ه وذكرها عمر رضا كحالدة
()6
باسم مس لة التجويز الواقعة بين العوام بدل التزويج .
()7

 .15ه رسالة في النكاح ه.
 .16ه رسالة في الـوقـوف هوذكـرها ابن عابددين باسدم
()8
رسالة في الوقوف بعرفة .
()9
 .10ه رسالة في النفائس في أحكام الكنائس ه.
( 1هدية العارفين  ، 262/2األعالم  ، 210/6حاشية ابن عابدين . 19/1
( 2كما في الصة األرر  ، 19/1األعالم  ، 210/6حاشية ابن عابدين 19/1
.
( 3هدية العارفين  ، 232/2األعالم .210/6
( 4الصة األرر  ، 19/1هدية . 262/2
( 5الصة األرر  ، 19/1هدية العارفين  ، 262/2األعالم . 210/6
( 6معجم الم لفين  ، 128/3الصة األرر  ، 19/1حاشية ابدن عابددين 19/1
. 19/3 ،
( 7هدية العارفين . 262/2
( 8حاشية ابن عابدين  ، 19/1هدية العارفين . 262/2
( 9حاشية ابن عابدين  ، 19/1إيضاح المكنون  ، 360/1الصة األرر 19/1
 ،هدية العارفين .262/2
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()1

 .18ه رسالة في بيان جواز اإستنابة في ال طبة ه.
()2
 .19ه رسالة في بيان أحكام القراءة لف اإلمام ه.
()3
 .20ه رسالة في د ول الحمام ه.
()4
 .21ه رسالة في القضاء ه.
()5
 .22ه رسالة في المزارعة ه.
 .23ه كتدداب شددرح مشددكالت وردت عليدده مددن الفددرو
()6
واألصول ه.
()7
 .21ه فددرائ التمرتاشدددي ه .نسدددبها لددده البغددددادي .
وذكرهددا حدداجي ليفددة منسددوبة إلددى ظهيددر الدددين أحمددد بددن
اسددماعيل التمرتاشددي ال ددوارزمي الحنفددي المتددوفى فددي حدددود
()8
 600هـ .

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

الصة األرر  ، 19/1حاشية ابن عابدين . 19/1
المصدرين السابقين .
الصة األرر  ، 19/1هدية العارفين  ، 262/2حاشية ابن عابدين . 19/1
هدية العارفين  ، 262/2حاشية ابن عابدين . 19/1
حاشية ابن عابدين . 19/1
الصة األرر  ، 19/1هدية العارفين  ، 262/2حاشية ابن عابدين . 19/1
هدية العارفين .262/2
كشف الظنون .232/2
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ثانيا ً د مؤلفات في أتول الفق د
 .25ه الوصدددددول إلدددددى قواعدددددد األصدددددول ه  ،وأشدددددار
الزركلي إلى أنه م طوط وذكر صورة آ ر صفحة منه وأنده
ب ط الم لف ومحفوظ بدار الكتب المصرية (.)1
 .26ه شددرح المنددار للنسددفي ه وصددل فيدده إلددى بدداب
السنة (.)2
()3
 .20ه شرح م تصر المنار ه في مجلد .
ثالثا ً د مؤلفات في العقيدة د
 .28ه شددـرح الالمـيددـة فددي الددـكالم وهددي المعروفددة
بقصيدة يقول
()4

العبد ه.
وذكرهدددا عمدددر كحالدددة باسدددم ه الفوائدددد المرضدددية فدددي شدددرح
()5
القصيدة الالمية في العقائد ه.

( 1األعالم  ، 210/6وانظر الصة األردر  ، 11/1هديدة العدارفين ، 262/2
معجم الم لفين . 128/3
( 2الصة األرر  ، 19/1هدية العارفين  ، 262/2حاشية ابن عابددين 19/1
.
( 3المصادر السابقة .
( 4الصة األرر  ، 19/1حاشية ابن عابدين . 19/1
( 5معجم الم لفين . 128/3
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والقصدديدة الالميددة للشدديخ اإلمددام سددرا الدددين علددي بددن
عرمان األوشي الفرغاني الحنفدي المتدوفى سدنة  505هدـ وهدي
ستة وستون بيتا ً أولها :
()1
يقددول العبددد فددي بدددء األمددالي
لتوحيددددد بددددنظم كددددال لي
()2

 .29ه منظومة في التوحيد وشرحها ه.
()3
 .30ه رسالة في أحكام الدروز واألرفا ه.
()4
 .31ه رسالة في التصوف ه.
()5
 .32ه رسالة في عصمة األنبياء ه.
 .33ه عقدددـد الجدددواهر النيدددرات فدددي بيدددان صدددائر
الكرام العشرة
الرقددات ه  ،العشددرة المبشددرون بالجنددة  ،وذكددر الزركلددي أندده
()6
م طوط .
 .31ه منظومة في التصوف ه.
()7
 .35ه شرح المنظومة ه.
( 1كشف الظنون . 153، 311/2
( 2الصة األرر . 19/1
( 3الصة األرر  ، 19/1حاشية ابن عابدين . 19/1
( 4المصدران السابقان .
( 5المصدران السابقان .
( 6الصددة األرددر  ، 19/1األعددالم  ، 210/6إيضدداح المكنددون  ، 06/2هديددة
العارفين  ، 262/2معجم الم لفين . 128/3
( 7هدية العارفين . 262/2
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رابعا ً د مؤلفات في النحو والترف د
 .36ه كتاب في شدرح العوامدل للجرجداني فدي النحدو ه
وكتدداب العوامددل المئددة للشدديخ عبددد القدداهر الجرجدداني المتددوفى
()1
سنة  101هـ وهو كتاب مشهور متداول .
 .30ه قطعة من شدرح القطدر ه وصدل فيده إلدى إعمدال
اسددم الفاعددل  ،وكتدداب قطددر النددد وبددل الصددد إبددن هشددام
()2
النحوي المعروف المتوفى سنة  062هـ .
خامسا ً د رسائل في موضوعات متفرقة د
()3
قال المحبي  [:وله رسائل كريرة ].
()4
 .38رسالة ه في التنصير على العدد ه.
()5
 .39ه شرح الوهبانية ه.
()6
 .10ه رسالة في الكراهية ه.
المطلب التاسع
وفات

تددوفي أوا ددر رجددب سددنة  1001هددـ وفددق سددنة 1596م
()1
عن مس وستين سنة عليه رحمة هللا .
(1
(2
(3
(4
(5
(6

الصة األرر  ، 19/1كشف الظنون .180/2
الصة األرر  ، 19/1حاشية ابن عابدين  ، 19/1كشف الظنون .313/2
الصة األرر . 19/1
هدية العارفين . 262/2
حاشية ابن عابدين . 19/1
المصدر السابق .
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( 1انظددر * الصدددة األردددر  * 20- 18/1كشدددف الظندددون  * 101/1إيضددداح
المكنددون  * 26/1هديددة العددارفين  * 262/2معجددم الم د لفين  * 120/3األعددالم
 * 239/6ديددوان اإلسدددالم  * 21/2بالدنددا فلسدددطين  * 83-82/2/1أعددالم مدددن
أر السالم ر . 302-301
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المبحا الثاني
دراسة حول رسالة بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير
النقود
وفي مطالب د
المطلب األول د عنوان الرسالة ونسبتها للمتنف
المطلب الثاني د أهمية الرسالة وموضوعاتها
المطلب الثالا د وتف النسخة المخطوطة
المطلب الرابع د منهج التحقيق

المطلب األول
عنوان الرسالة ونسبتها إلى مؤلفها التمرتا ي

 .1ورد عنددوان الرسددالة علددى صددفحة العنددوان للنس د ة
الم طوطة هكذا:

10

هــــذه رســــالــة بـــذل الـــمـــجـــهــود فــي
تــحـرير أسئـلة تغـــيـــر الـنـقـود تـأليـف
ـيــــخ اإلســـــالم بـــركــة األنـام
عـمـدة الـعــلـــمــاء األعـــــالم
مـحـمــد بـن عـــبــــد هللا
الـغـزي الـتمــرتـــا ـي
الـحـنفي رحمـ هللا
()1
تـعـالى آمـيـن
 .2ونسدددبها إليددده العالمدددة ابدددن عابددددين فقدددال  [:وذكدددر
العالمة شيخ اإلسالم محمد بن عبدد هللا الغدزي التمرتاشدي فدي
()2
رسالة سماها بذل المجهود في مس لة تغير النقود ].
 .3وقـال العالمة ابـن عـابـدين أيضا ً بعد أن نقدل معظدم
رسدددالته التمرتاشدددي فدددي حاشددديته  [:هدددذا الصدددة مدددا ذكدددرو
المصنف رحمه هللا في رسدالته بدذل المجهدود فدي مسد لة تغيدر
النقود ] )3(.ويقصدد بالمصدنف التمرتاشدي مصدنف مدتن تندوير
األبصار .
 .1وقد نسبها إلدى المصدنف المحبدي فدي الصدة األردر
. 19/1
 .5ونسبها إليه البغدادي في هدية العارفين . 262/2
 .6ونسبها إليه ير الدين الزركلي في األعدالم 210/6
.
( 1الوجدده هبه مددن الورقددة  188مددن النس د ة الم طوطددة مددن المجمددو رقددم
/3/191م. 8
( 2تنبيه الرقود  50/2ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين .
( 3حاشية ابن عابدين . 531/1
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السددالم ر

 .0ونسددبها إليدده صدداحب أعددالم مددن أر
. 301
 .8ونسبها إليه محقق ديوان اإلسالم . 25/2
وكدددل ذلدددك ي كدددد لندددا صدددحة نسدددبة هدددذو الرسدددالة إلدددى
المصنف وهللا أعلم .

19

المطلب الثاني
أهمية الرسالة وموضوعاتها

تعتبددر رسددالة التمرتاشددي مددن أهددم الرسددائل الم لفددة فددي
مسددائل النقددود  ،و اصددة أن م لفهددا مددن كبددار محققددي الحنفيددة
المت رين .
حيَّ إنه قد حقق مذهب الحنفية في المس لة تحقيقا ً دقيقدا ً
 ،وممددا يدددل علددى أهميتهددا ودقتهددا أن الم لددف قددد رجددع إلددى
أمهات الكتب المعتمددة عندد الحنفيدة  ،فقدد رجدع إلدى أكردر مدن
عشرين كتابا ً مع أن الرسدالة صدغير الحجدم إ تتعدد ورقتدين
حسب النس ة الم طوطدة ،وقدد فهرسدت هدذو الكتدب فدي آ در
الرسالة .
وقد حقق المصنف المس لة األساسدية التدي ألدف الرسدالة
ألجلها وهي مس لة تغير النقود .
والنقود عندد الفقهداء تطلدق بشدكل أساسدي علدى الددنانير
الذهبية والدراهم الفضية  ،رم توسع استعمال اصدطالح النقدود
ليشمل الددراهم الفضدية الغالبدة الغد والفلدوس  ،و اصدة فدي
األوقددات التددي كددان يق د لل فيهددا ضددرب النقددود الذهبيددة والفضددية
ال الصة .
وقد قسم الفقهاء النقود إلى قسمين :
القسم األول  :النقود ال َ ُل ِق َية  :وهدي المت دذة مدن الدذهب
والفضة وإ يضرل ا تالطها بقليل من النحاس ألنده ضدـروري
()1
مـن أجـل تـمـاسـكـهـا فكان في حكم العدم .

( 1األوراق النقدية في اإقتصاد اإلسالمي ر . 310
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فهددددذو النقددددود اسددددتمدت قيمتهددددا بحكددددم ال لقددددة  ،ألنهددددا
مصنوعة من أنفس المعادن الذهب والفضة  ،قال الكاسداني [:
الددذهب والفضددة إ يحتددا فيهمددا إلددى نيددة التجددارة ألنهددا معدددة
()1
للتجارة ب صل ال لقة ].
وقددال جعفددر بددن علددي الدمشددقي  [:ووقددع إجمددا الندداس
كافة على تفضيل الذهب والفضة  ،لسرعة المواتاة فدي السدبك
والطددرق  ،والجمددع والتفرقددة  ،والتشددكيل ب د ي شددكل أريددد مددع
حسن الرونق وعدم الرائحة والطعوم الرديئة  ،وبقاءهما علدى
الدفن وقبولهما العالمات التي تصونهما  ،وربات السمات التدي
تحفظهما من الغ والتدليس  ،فطبعوهما ورمنوا بهما األشدياء
كلها  ،ورأوا أن الذهب أجل قددراً فدي حسدن الروندق  ،وتلدزز
األجددزاء والبقدداء علددى طددول الدددفن وتكددرار السددبك فددي النددار
فجعلوا كل جزء منه بعدة أجزاء من الفضدة  ،وجعلوهمدا رمندا ً
لسائر األشياء .
ويقول الدهلوي  :واندفعوا إلى اإصطالح على جدواهر
معدنية  ،تبقى زمنا ً طويالً أن تكدون المعاملدة بهدا أمدراً مسدلما ً
عندددهم  ،وكددـان األليددق مددن بينهددا الددذهب والفضددة  ،لصددغر
حجمهما  ،وتمارل أفرادهما  ،وعظم نفعهما في بدن اإلنسدان ،
ولت تي التجمدل بهمدا فكاندا نقددين بدالطبع  ،وكدان غيرهمدا نقدداً
()2
باإصطالح ].
القسم الرداني  :النقدود اإصدطالحية  :وهدي المت دذة مدن
المعددادن ال سيسددة كالنحدداس وغيددرو  ،وهددذو أصددبحت نقددوداً
( 1بدائع الصنائع  92/2بتصرف .
( 2األوراق النقدية في اإقتصاد اإلسدالمي ر  ، 110-109وانظدر حجدة هللا
البالغة .81/1
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باصطالح الناس عليها لتكون أرمانا ً  ،ويد ل في ذلك الددراهم
الفضية الغالبة الغ والفلوس .
قددال اإلمددام السر سددي  [:إن صـفددـة الرمنيددة فددي الفلددوس
عارضة باصطالح الناس  ،ف مدا الدذهب والفضدة فدرمن ب صدل
ال دددـلقة أإ تدددر أن الفلدددوس تدددرو تدددارة وتكسدددد أ دددر ،
وتدددـرو فدددي رـمدددـن الـ ـسـيدددـس مدددـن األشدددياء دون النفددديس
()1
ب الف النقود ].
وقدددد بحدددَّ المصدددنف التمرتاشدددي فدددي رسدددالته ه بدددذل
المجهود ه األحكام المتعلقة بالقسم الرداني مدن النقدود فدذكر فدي
أول رسالته  [:إنه لملا كرر اإستفتاء عن مسد لة كريدرة الوقدو
فدددي زمانندددا  ،وهدددي أن التجدددار بالدددديار الشدددامية وقدددع مدددنهم
معامالت شرعية ومعاوضدات مرضدية بالشدواهي والشدرفيات
 ،حيددَّ كانددت رائجددة بشدديء معددين رددم كسددد بعضددها  ،وتغيددر
سعر بعضها بدالنقر  ،بموجدب أمدر اإلمدام األعظدم وال اقدان
األف م ].
والشواهي والشرفيات هي أنوا مدن الفلدوس  ،ردم ذكدر
األحكام المتعلقة بذلك وا تالف فقهاء المذهب الحنفي فيها .
وقددد أ َّكددد ابددن عابدددين فددي رسددالته ه تنبيدده الرقددود ه فددي
أكرددر مددن موضددع علددى أن المقصددود بهددذو األحكددام هددي النقددود
اإصدددطالحية وليسدددت النقدددود ال لقيدددة  ،فقدددال  [:ردددم اعلدددم أن
الظاهر من كالمهم أن جميع ما مرَّ في الفلوس والددراهم التدي
غلددب غشددها كمددا يظهددر بالت مددل  ،ويدددل عليدده اقتصددارهم فددي
بع المواضع على الفلوس وفدي بعضدها ذكدر العددالى معهدا
فين العدالى … الددراهم المنسدوبة إلدى العددل وك نده اسدم ملدك
( 1المبسوط . 130/12
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ينسب إليه درهم فيه غ وكذا رأيت التقييد بالغالبة الغد فدي
غايددة البيددان … ويدددل علـيددـه تعلدديلهم لقددول أبددي حنيفددة بعددد
حكايتهم ال الف ب ن الرمنية بطلت بالكساد  ،ألن الدراهم التدي
غلددب غشددها إنمددا جعلددت رمن دا ً باإصددطالح  ،فدديذا تددرك الندداس
رمدن
المعاملة بها بطل اإصطالح فلم تبق رمنا ً فبقدي البيدع بدال
ل
فبطدل ويدددل عليدده أيضدا ً تعبيددرهم بددالغالء والدر ر فيندده إنمددا
يظهر إذا كانت غالبة الغ تقوَّ م بغيرهدا  ،وكدذا ا دتالفهم فدي
أن الواجب ر ُّد المرل أو القيمة فينه حيَّ كانت إ غ َّ فيها لدم
يظهددر لال ددتالف معنددى بددل كددان الواجددب ر ُّد المرددل بددال نددزا
()1
أصالً وهذا كالصريَ فيما قلنا ].
رم نقل ابن عابدين عن أبي السعود نقالً عن شي ه قولده
 [:وإذا علم الحكم في الرمن الذي غلب غشده إذا نقصدت قيمتده
قبل القب كدان الحكدم معلومدا ً بداألولى فدي الدرمن الدذي غلدب
جيدو على غشه إذا انقضدت قيمتده إ يت يدر البدائع باإلجمدا ،
فال يكدون لده سدواو  ،وكدذا لدو غلدت قيمتده إ يت يدر المشدتري
باإلجما .
جدار حتددى
قدال  :وإيداك أن تفهدم أن دالف أبدي يوسدف
ل
فدددي الدددذهب والفضدددة كالشدددريفي البنددددقي والمحمددددي والكلدددب
واللاير  ،فينه إ يلزم لمن وجب له نو منها سـواو باإلجـمـا
 ،فددـين ذلددك الفهددم ط د صددريَ ناشددف عددن عدددم التفرقددة بددين
الفلوس والنقدود  .وعقدب ابدن عابددين علدى ذلدك بقولده  :وهدو
()2
كالم حسن وجيه إ ي فى على فقيه نبيه ].

( 1تنبيه الرقود . 60-59/2
( 2المصدر السابق . 62-61/2
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وقددددددد بحددددددَّ المصددددددنف األحكددددددام المتعلقددددددة بددددددالنقود
اإصطالحية وفص َّل أقوال فقهاء المدذهب الحنفدي فدي حاإتهدا
األربع اآلتية :
 .1الكساد العام للنقود .
 .2اإنقطا .
 .3الكساد الجزئي .
 .1الغالء والر ر .
فبددين أقدددوال علمددداء المدددذهب فدددي الحالدددة األولدددى وهدددي
الكسداد العددام للنقددود ،فددذكر أن قدول أبددي حنيفددة أن البيددع يبطددل
ويجددب علددى المشددتري ر ُّد المبيددع إن كددان قائم دا ً ور ُّد مرلدده إن
كان هالكا ً وكان مرليا ً وإإ تجب قيمته .
وعنددد أبددي يوسددف ومحمددد إ يبطددل البيددع ولكددن تجددب
القيمة  ،وا تلف الصاحبان في وقدت وجدوب القيمدة  ،ف وجدب
أبو يوسف القيمة يوم البيع  ،وأوجبها محمد يوم الكساد .
وبددين المصددنف أن الفتددو فددي المددذهب علددى قددول أبددي
يوسف .
وأما في حالة اإنقطا فير الـمدـصنف أنـهدـا كـحـالدـة
الـكـسـاد الـعـام فقال  [:واإنقطا عدن أيددي النداس كالكسداد ]
ففددي حالددة اإنقطددا أقددوال فقهدداء المددذهب هددي ذاتهددا فددي حالددة
الكساد .
وأما في حالدة الكسداد الجزئدي وهدي أن يدرو النقدد فدي
بع البالد دون بع  ،فقدال المصدنف  [:فدين كاندت تدرو
في بع البالد إ يبطل لكنده تعـيدـب إذا لدم يدر فدي بلددهم ،
فيت ير البائع إن شاء أ ذو وإن شاء أ ذ قيمته ].
وما قررو المصنف هنا باتفاق فقهاء المدذهب  ،قدال ابدن
عابدين  [:وفي عيون المسائل عدم الروا إنمدا يوجدب الفسداد
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إذا كددان إ يددرو فددي جميددع البلدددان ألندده حينئددذ يصددير هالك دا ً
ويبقى المبيدع بدال رمدن  ،ف مدا إذا كدان إ يدرو فدي هدذو البلددة
فقط فال يفسد البيع  ،ألنده إ يهلدك ولكنده تعيدب  ،وكدان للبدائع
ال يدار إن شداء قدال أعطندي مردل الدذي وقدع عليده البيددع  ،وإن
شدداء أ ددذ قيمددة ذلددك دنددانير  ،انتهددى وتمامدده فيهددا  ،وكددذا فددي
()1
الفصل الرابع من الذ يرة البرهانية ].
وأما فدي الحالدة الرابعدة وهدي حالدة الدر ر والغدالء ،
فبين المصنف أن قول أبي حنيفة هو وجوب المردل إ القيمدة ،
وكان أبو يوسف يقول بمرل قول أبي حنيفة أوإً ردم رجدع عنده
إلى القول بالقيمة .
وبين المصنف أن الفتو علدى قدول أبدي يوسدف الرداني
في هذو المس لة فقال  [:أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت  ،فالبيع
على حاله  ،وإ يت ير المشتري  ،ويطالب بالنقدد بدذلك العيدار
الذي كان وقت البيع  ،كذا في فتَ القدير .
وفددي البزازيددة معزيددا ً إلددى المنتقددى  :غلددت الفلددوس أو
ر صت فعند اإلمام األول والراني أوإً ليس عليه غيرها .
وقال الرداني رانيدا ً  :عليده قيدـمتها مدن الددراهم يدوم البيدع
والقب  ،وعليه الفتو .
وهكذا في الذ يرة وال الصة بالعزو إلى المنتقى  ،وقدد
نقله شي نا فدي بحدرو وأقدرو  ،فحيدَّ صدرح بد ن الفتدو عليده
في كرير من المعتبرات  ،فيجب أن يعوَّ ل عليه إفتا ًء وقضدا ًء ،
ألن المفتددي والقاضددي واجددب عليهمددا الميددل إلددى الددراجَ مددن
مذهب إمامهما ومقلدهما ].
( 1تنبيه الرقود . 50/2
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وذكددر المصددنف عدددة نقددول مددن كتددب الحنفيددة المعتمدددة
ت كد على أن الفتو في المذهب على قول أبي يوسدف الرداني
.
رددم انتقددل المصددنف إلددى الحددديَّ عددن مسد لة لهددا ارتبدداط
با تالف أئمة المدذهب الحنفدي فدي مسدائل النقدود التدي فصدلها
وهددي مددا الددذي ينبغددي اتباعدده مددن أقددوال أئمددة المددذهب عنددد
ا تالفهم في المس لة الواحدة وذكر أقواإً لعلماء المذهب حول
هذو القضية فقال  [:قال في التتار انية  :اعلم أن ا تالف أئمة
الهد توسعة على الناس  ،فيذا كان اإلمام في جانب وهما في
جانب ُ ير المفتي .
وإن كدددان أحددددهما مدددع اإلمدددام أ دددذ بقولهمدددا  ،إإ إذا اصدددطلَ
المشايخ على قول اآل ر  ،فيتبعهم كما ا تار الفقيده أبدو الليدَّ
قول زفر في مسائل .
وإن ا تلددف المت د رون أ ددذ بقددول واحددد  ،فلددو لددم يوجددد مددن
المت رين يجتهد برأيه  ،إذا كدان يعدرف وجدوو الفقده ويشداور
أهله .
وإ يجوز له اإلفتداء بدالقول المهجدور لجدرل منفعدة وإ رل جدوا
عليه دينا ً انتهى.
وفددي الحدداوي القدسددي  :إن اإلمددام إذا كددان فددي جانددب
وهما في جاندب  ،فاألصدَ أن اإعتبدار لقدوة المددرك انتهدى .
وإ شك أن قدول أبدي يوسدف قدوي المددرك فدي واقعدة الفتدو
كما إ ي فى .
وفي التتار انية أيضدا ً  :ردم الفتدو علدى اإلطدالق علدى
قددول أبددي حنيفددة  ،رددم بقددول أبددي يوسددف  ،رددم بقددول محمددد بددن
الحسن  ،رم بقول زفر ابن هذيل  ،والحـسن بن زياد .
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وقيل إذا كان أبو حنيفة فدي جاندب وصداحباو فدي جاندب
فالمفتي بال يار ].
وبعد ذلك تـحـدَّ الدـمصنف عدن وجدوب العمدل بدالقول
الراجَ وترك المرجوح  ،وذكر كالما ً لإلمام القرافدي ولإلمدام
الباجي ولإلمام أبي عمرو ابن الصالح في ذلك .
و الصة ما وصل إليه المصنف أنه ينبغي العمل بقدول
أبي يوسف في هذو المس لة ألنه القول الراجَ .
رددم تعددر المصددنف أ يددراً أللفدداظ التددرجيَ المسددتعملة
عند الحنفية وبها تم رسالته .
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المطلب الثالا
وتف النسخة المخطوطة

تقع رسالة ه بذل المجهود ه ضمن مجمو يحتوي على
عدددة رسددائل م طوطددة  ،وتقددع فددي ورقتددين مددن القطدع الكبيددر
باإلضافة إلى صفحة الغالف  .وتشدغل األوراق ذوات األرقدام
. 190-188
وقياس الورقة  ، 21×2995وقياس الكتابة . 1195×25
وعدد األسطر  35سطراً  ،وندو ال دط نسدخ بدالحبر األسدود
واألحمر .
والناسخ هو عمر بن عرمان بن عمر بن علي .
وتاريخ النسخ سنة  1151هـ .
ويوجد على صفحة العنوان العبارة التالية ( إذا تعارضت بيند ُة
الوقددف وبيندد ُة الملددك فبيندد ُة الوقددف أولددى ولدديس لهددا عالقددة
بموضو الم طوطة .
كما وأن صفحات الم طوطة مرتبطة بطريقة التعقيبة .
وأصل الم طوط محفوظ في مكتبة الشيخ بدر ال طيدب
برقم  25في مدينة القدس  ،وصورة الم طدوط محفوظدة لدد
م سسدددة إحيددداء التدددراَّ اإلسدددالمي التابعدددة لدددوزارة األوقددداف
الفلسطينية تحت رقم /3/191م. 8
ويظهر أن هذو النس ة قد قوبلت على غيرهدا فقدد ورد
في حاشية الورقة /190أ  [:نس ة أصدحابنا ] أي أنده ورد فدي
نس ة أ ر لفظ
ه أصحابنا ه بدإً من ه مشاي نا ه المربتة في النس ة .
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المــطـلب الـرابع
منهج التحقيق

اتبعت المنهج التالي في تحقيق هذو الرسالة :
 .1نس د ت الرسددالة حسددب الرسددم واإلمددالء المتعددارف
عليه اآلن .
 .2قابدددـلت الـرسدددـالة بـعدددـد نسددد ها علدددى مدددا نقلددده ابدددن
عابدددين منهددا فددي رسددالته ه تنبيدده الرقددود ه وكددذا مددا نقلدده فددي
حاشيته حيدَّ إنندي لدم أعردر علدى نسد ة أ در للرسدالة بعدد
البحَّ والتقصي .
 .3قابلت النصور التدي نقلهدا المصدنف مدن المصدادر
التي أ ذ منها والتي وقفت عليها .
 .1أربددت فددي الددنر مددا غلددب علددى ظنددي أندده الصددواب
اعتماداً على النس ة الم طوطة وعلى ما نقله ابن عابددين فدي
رسددالته ه تنبيدده الرقددود ه وفددي حاشدديته علددى الدددرل الم تددار ،
واعتمدداداً علددى النصددور التددي نقلهددا المصددنف حيددَّ إننددي قددد
رجعت إليها في مصادرها التي وقفت عليها.
وما لم يكن في النس ة أربته بين قوسدين معكدوفين هكدذا
[ ].
 .5وضددعت عندداوين لموضددوعات الرسددالة وقددد جعلتهددا
بين قوسين معكوفين وب ط مغاير ل ط الرسالة .
 .6أشرت في الهام إلدى نهايدة كدل ورقدة مدن النسد ة
الم طوطة وأربت ذلك في المتن بوضع نجمة هكذا * .
 .0علَّقدددت علدددى المسدددائل التدددي ذكرهدددا المصدددنف بمدددا
يقتضديه المقددام وذكددرت مجموعددة مدن المصددادر للمسددائل التددي
ذكرها المصنف .
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 .8شرحت الكلمات الغامضة .
 .9ترجمدددت ل عدددالم الدددذين ذكدددرهم المصدددنف ترجمدددة
موجزة وذكرت مصادر الترجمة وذلك في الهام .
 .10عرفت بالكتب التي ذكرها المصنف .
 .11وضعت صورة للنس ة الم طوطة .
 .12وضعت فهارس للرسالة وهي :
أ .فهرس األعالم الذين ورد ذكرهم في نر الرسالة .
ب .فهرس الكتب التي وردت في نر الرسالة.
 .فهرس النقود التي وردت في نر الرسالة .
د .فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق .
هـ  .فهرس المحتويات .
كتبه المحقق  :د .حسام الدين بن موسى عفانه
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القسم الثاني
ً
نص الرسالة محققا ً ومعلقا علي

رسالة
بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود
تأليف

شـيـخ اإلسـالم بـركـة األنـام عـمـدة الـعـلـمـاء األعـالم
محمد بن عبد هللا الغزي التمرتاشي الحنفي
المتوفى سنة  1001هـ
ق َّدم لها وحققها وعلَّق عليها

الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه
األستاذ المشارك في الفقه واألصول
كلية الدعوة وأصول الدين
جامعة القدس
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يا فتاح
بسم هللا الرحمن الرحيم
وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .
الحمد هللا الذي أتم لندا نعماندا ً ( ،)1وجعدل مقلددنا األعظدم
نعمانا ً ( ،)2وجعل أصله رابتا ً  ،وفضله مقرراً  ،سراً وإعالندا ً ،
وجعل من مقلديه علماء نبالء أعالما ً  ،ور لقاهم المنازل السنية
وصيرهم أعالما ً .
والصددالة والسددالم علددى المبعددوَّ بالرسددالة  ،المنعددوت
بالبسددالة ( ،)3وعلددى آلدده السددادة القددادة األعددالم  ،وسددائر علمدداء
اإلسالم على الدوام .
وبعد …
( 1نعمانا  :م وذة من النعيم والنعمة  ،وقد جـعـل الـمصنف بدين قولده  [:أتدم
لنددا نعماندددا ً ] وقولددده  [:وجعدددل مقلددددنا األعظدددم نعماندددا ً ] جناسدددا ً تامدددا ً وهدددو مدددن
المحسنات البديعية  ،انظر لسان العرب  ، 200/11تا العروس . 690/10
( 2هو اإلمام أبو حنيفدة النعمدان بدن رابدت إمدام األئمدة وسدرا األمدة صداحب
الم دذهب الحنفددي ولددد سددنة  80هددـ وتددوفي سددنة  150هددـ ولدده ذكددر حافددل فددي
المراجدع التاري يدة تصددعب اإلحاطدة بدده  ،انظدر ترجمتده فددي الجدواهر المضددية
 19/1فما بعدها  ،اإنتقاء في فضائل األئمة الرالرة الفقهاء ر  183فما بعددها
 ،تهذيب األسماء واللغات  ، 223-216/2أبو حنيفة لمحمد أبي زهرة .
( 3البسالة  :الشجاعة  ،وقد ربت في الحديَّ وصف النبي صلى هللا عليه وسلم
بالبسالة  ،فعن أنس بدن مالدك رضدي هللا عنده قدال  (:كدان رسدول هللا صدلى هللا
عليه وسلم أحسن الناس وكدان أجدود النداس وكدان أشدجع النداس ولقدد فدز أهدل
المدينددة ذات ليلددة فددانطلق ندداس قبددل الصددوت فتلقدداهم رسددول هللا صددلى هللا عليدده
وسلم راجعا ً وقد سدبقهم إلدى الصدوت وهدو علدى فدرس ألبدي طلحدة
عري في عنقه السيف وهو يقول  :لم تراعوا لم تـراعـوا رواو مسلم  ،انـظـر
صـحـيـَ مسلم بشرح النووي  ، 161-163/5وانظر المصباح المنير ر . 19
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[ ذكر سبب تأليف الرسالة ]
فيقددول الفقيددر إلددى مددوإو  ،محمددد بددن عبددد هللا  ،إندده ل لمددا
كرر اإستفتاء عن مس لة كريدرة الوقدو فدي زمانندا  ،وهدي أن
التجدددددار بالدددددديار الشدددددامية وقدددددع مدددددنهم معدددددامالت شدددددرعية
ومعاوضات مرضية بالشواهي ( )1والشرفيات ( ،)2حيَّ كاندت
رائجددة بشدديء معددين رددم كسددد بعضددها  ،وتغيددر سددعر بعضددها
بالنقر (… )3

( 1الشواهي جمع شاهي وهو عملة تركية ممارلة للشاهي اإليراني وتبلدل قيمدة
الشاهي الواحد عشر أقجات  ،انظر ميزانيات الشام فدي القدرن السدادس عشدر ،
د .ليددل سدداحلي  ،ر  ، 505بحددَّ منشددور ضددمن أبحدداَّ المدد تمر الدددولي
لتدداريخ بددالد الشددام المنعقددد فددي الجامعددة األردنيددة سددنة 1901م  ،الدددار المتحدددة
للنشددددر والتوزيددددع  ،النقددددود العربيددددة ر  ،110الموسددددوعة العربيددددة الميسددددرة
 ، 1001/2دائرة المعارف اإلسالمية .112 /13
( 2لم أعرر علي أية معلومات تتعلق بالشرفيات فيما رجعت إليه من المصدادر
وسد ال أهددل اإ تصددار  ،وتحدددرت المصددادر التددي رجعددت إليهددا عددن الدددينار
األشرفي والددينار الشدريفي وهدو أول ديندار ضدرب فدي القددس وهمدا منسدوبان
ل شرف برسباي أو ل شرف ليل بدن قدالوون وهمدا مدن سدالطين المماليدك ،
انظددر القدددس فددي العصددر المملددوكي ر ، 228دائددرة المعددارف اإلسددالمية /2
 ، 216النقود العربية الفلسطينية ر. 212 ، 208

( 3حدَّ في عصر السلطان العرماني مراد الرالَّ الذي حكم في الفترة ما بدين
السنوات  1003-982هـ أزمدات اقتصدادية أدت إلدى ت فدي قيمدة األقجدة إلدى
النصدف وكدذلك البدارة أمدام قيمدة الدذهب األجنبدي ممدا أد إلدى ارتفدا تكدداليف
المعيشة  ،انظر النقود العربية الفلسطينية ر . 220
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بموجب أمر اإلمام األعظم وال اقان األف م ( ،)1وا تلف فتو
علماء العصدر فدي ذلدك فمدنهم مدن أ دذ بقدول اإلمدام ( )2وأفتدى
بوجوب مرل المقبو .
ومنهم من أفتى بقول أبي يوسدف ( ،)3وأفتدى بدرد قيمتده
يوم القب من الذهب  ،لما فـيدـه مدن الرفدق والنفدع  ،إذ سديما
فددي األمددوال الموقوفددة ببيددت المقدددس وغيرهددا  ،وتصددريحهم
بوجوب اإلفتاء بما فيه النفع لجهة الوقف .
أردت تحرير المذهب ( 4في هـذو الرسالة ليكون عونا ً
للقضددداة والحكدددام  ،علدددى الوقدددوف علدددى حكدددم شدددرعي مبدددين
األحكددام  ،وهددا أنددا أشددر فددي المقصددود  ،مسددتمداً مددن الملددك
المعبود ف قول :

( 1اإلمدددام األعظدددم وال اقدددان األف دددم لقدددب يطلدددق علدددى سدددالطين آل عرمدددان
والمقصود هنا كما يغلب على ظني هو السلطان مراد ان بدن سدليم دان الدذي
ولي ال الفة سنة  982هـ واستمر فيها إلى وفاته سنة  1003هـ  ،انظدر تداريخ
سالطين آل عرمان ر  ، 83تاريخ الدولة العلية العرمانية ر . 113
( 2المراد به إمام المذهب الحنفي أبو حنيفة النعمان .
( 3هو يعقدوب بدن إبدراهيم بدن حبيدب األنصداري  ،صداحب أبدي حنيفدة األول
المتوفى سنة  182هـ كان صاحب حديَّ وفقه لزم أبا حنيفة وولي قضاء بغداد
ولدده عدددة كتددب منهددا ال ددرا واألمددالي والنددوادر واآلرددار  ،انظددر ترجمتدده فددي
الجواهر المضية  ، 611/3الفوائد البهية ر ، 302سير أعدالم الندبالء 100/8
 ،شذرات الذهب  ، 298/1اإنتقاء في فضائل األئمة الرالرة الفقهاء ر .329
( 4المقصود هو المذهب الحنفي .
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[ الكساد العام للنقود ]
إعلم أنه إذا اشدتر بالددراهم ( )1التدي غلدب غشدها  ،أو
بدددالفلوس ( )2وكدددان كدددل منهمدددا نافقدددا ً حتدددى جددداز البيدددع لقيدددام
اإصطالح على الرمنية  ،ولعدم الحاجة إلى اإلشارة إلتحاقهدا
()3
بالرمن  ،ولم يسلمها المشتري للبائع  ،رم كسدت بطدل البيدع
.

( 1الدراهم جمع درهم وهدو اسدم للمضدروب مدن الفضدة وهدو معدرل ب وكاندت
الدراهم مستعملة منذ عهد بعيدد ك حدد ندوعي العملدة والندو اآل در هدو الددنانير
الذهبيدددة  ،والددددراهم اإلسدددالمية علدددى أندددوا منهدددا الددددرهم البغلدددي والددددرهم
ال وارزمي والدرهم الطبري وأوزانها بينها بع اإ تالف  ،ومن الدراهم ما
يكون مغشوشا ً وغشه غالدب ومنهدا غشده غيدر غالدب واألول هدو المقصدود فدي
هذو الرسالة كما بينت في الدراسة  ،انظر تفـصـيـل ذلك في األموال ر -629
 ، 631اإليـضددـاح والـتـبـيددـان فددي مـعددـرفة الددـمكيال والميدددزان ر ، 62-60
المصدددباح المنيدددر ر  ، 193قاعددددة المرلدددي والقيمدددي ر  ، 153-152النقدددود
اإلئتمانية ر .62
( 2الفلوس جمع فلس وهي لفظة يونانية إتينية األصدل يقدال أفلدس الرجدل أي
اصبَ ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم والفلوس نقود تصنع من المعادن ال سيسة
كالنحاس وتسدتعمل فدي شدراء األشدياء البسديطة وقدد عرفدت مدن قدديم الزمدان ،
انظر تا العروس  ، 102/8أرر انهيار قيمة األوراق النقديدة علدى المهدور ر
 ، 33قاعددددة المرلدددي والقيمدددي ر  ، 150-151الموسدددوعة الفقهيدددة الكويتيدددة
 ، 201/32النقود اإلئتمانية ر .59
( 3ليس المراد هنا بطالن البيع على حقيقته بل المراد بالبطالن الفساد  ،انظر
الفتددداو الهنديدددة  ، 225/3تنبيددده الرقدددود  ، 56/2حاشدددية الشدددلبي علدددى تبيدددين
الحقائق . 112/1
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واإنقطددا ( )1عددن أيدددي الندداس [ كالكسدداد ]( ، )2وحكددم
الدددراهم كددذلك  ،فددين اشددتر بالدددراهم رددم كسدددت أو انقطعددت
بطل البيع  ،ويجب على المشتري ر لد المبيع إن كان قائما ً (.)3
ومرله إن كان هالكا ً وكان مرليا ً  ،وإإ فقيمته (.)4
وإن لم يكن مقبوضا ً فدال حكدم لهدذا البيدع أصدالً  ،وهدذا
عند اإلمام األعظم (.)5
وقاإ ( )6إ يبطل * البيع …

( 1اإنقطا أن إ يوجد في السوق وإن كان موجوداً في يد الصيارفة والبيوت
 ،انظ در تبيددين الحقددائق  ، 113/1البحددر الرائددق  ، 201/6حاشددية ابددن عابدددين
. 533/1
( 2فددي النس د ة ( كالكاسددد ومددا أربتدده مددن تنبيدده الرقددود  .والكسدداد أن تتددرك
المعاملة بالنقد في جميع البالد  ،تبيين الحقائق  ، 113/1البحر الرائق ، 201/6
حاشية ابن عابدين . 533/1
( 3بشرط أن إ يتغير المبيع .
( 4فرَّ ق أبو حنيفة في هذو المس لة بين البيع واإلجارة مدن جهدة وبدين القدر
من جهة أ ر  ،ففي البيع واإلجارة قال كما ذكر المصنف  ،وأما فدي القدر
فقول أبي حـنيفة بر لد المرل وإ عبرة للكساد  ،انظر شرح فتَ القددير ، 206/6
البحر الرائق  ، 201/6تـنبيه الرقود . 56/2
( 5انظر المبسوط  ، 29-28/11الهداية مع شرح فدتَ القددير  ، 206/6تبيدين
الحقائق  ، 112/1حاشية ابن عابدين  ، 533/1اإ تيار  ، 11/2ملتقى األبحدر
. 51/2
( 6أي الصاحبان أبو يوسف ومحمد وانظر قولهما في المصادر المذكورة فدي
الهام السابق .

*

نهاية الورقة /189أ .
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ألن المتعذر [ إنما ] ( )1هو التسليم بعد الكسداد  ،وذلدك
إ يوجب الـفـسـاد إحتمال الدزوال بدالروا  ،كمدا لدو اشدتر
شيئا ً بالرطب ( )2رم انقطع .
وإذا لم يبطل [ وتعذر ] ( )3تسدليمه وجبدت قيمتده  ،لكدن
()4
عند أبي يوسف يوم البيع
وعنددد محمددد ( )5يددوم الكسدداد ( ،)6وهددو آ ددر مددا يتعامددل
الناس بها .
( 1ما بين المعكوفين ليس فدي النسد ة ومدا أربتده مدن البحدر الرائدق حيدَّ نقدل
المصنف كالم شي ه وهي في تـنبيه الرقود حيَّ نقلها ابن عابدين عن المصنف
.
( 2الرطب رمر الن يل قبل أن يصير تمدراً وهدو نضديج البسدر قبدل أن يتمدر ،
وأول التمر طلع رم الل رـم بلَ رم بسر رم رطب رم تمدر ،انظدر لسدان العدرب
 ، 230/108،5/1تا العروس .21/2
( 3ما بين المعقوفين لديس فدي النسد ة ومدا أربتده مدن البحدر الرائدق حيدَّ نقدل
المصنف كالم شي ه وهي في تـنبيه الرقود حيَّ نقلها ابن عابدين عن المصنف
.
( 4أي في اليوم الذي فيه تعلق الحق بالذمة  ،وهو قدول الحنابلدة علدى الدراجَ
عندددهم وقددول للمالكيددة  ،انظددر كشدداف القنددا  ، 301/3شددرح منتهددى اإلرادات
 ، 26/2حاشية الرهوني .120/5
( 5هو محمد بن الحسن الشيباني الصاحب الراني لإلمام أبدي حنيفدة  ،أصدولي
فقيدده محدددَّ  ،لدده فضددل كبيددر فددي نشددر مددذهب أبددي حنيفددة  ،صدداحب الم لفددات
المعتبددرة كالمب سددوط والجددامع الكبيددر والجددامع الصددغير والسددير الكبيددر والسددير
الصغير والزيادات  ،وهذو الكتب الستة معروفة بكتب ظداهر الروايدة ولده كتدب
غيرهددا  ،تددوفي سددنة 180هددـ  ،انظددر ترجمتدده فددي الجددواهر المضددية ، 122/3
الفوائد البهية ر  ، 268اإنتقاء ر . 330
( 6أي في آ ر يوم تعامل الناس فيه بالنقد رم كسد بعدو وبه قال بع الحنابلة
 ،انظر الشرح الكبير  . 358/1وفي المس لة قول رابع وهو للشدافعية والمالكيدة
على المشهور عندهم وبه قال
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وفي الذ يرة ( :)1والفتو على قول أبي يوسف (.)2
()4
وفي المحيط ( )3والتتمة

والحقائق ( :)1بقول محمد يفتى رفقا ً بالناس (.)2
الليَّ ابن سدعد وهدو أنده إذا كسدد النقدد بعدد ربوتده فدي الذمدة فعلدى المددين أن
ي د دي مددا قددب  ،انظددر المجمددو  ، 282/9شددرح ال رشددي  ، 55/5المعيددار
المعرب  ، 161/6بلغة السالك . 23/2
( 1الذ يرة وتعرف بدذ يرة الفتداو والدذ يرة البرهانيدة لإلمدام برهدان الددين
محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مدازة الب داري المتدوفى  616هدـ ،
ا تصرها من كتابه المشهور المحيط البرهاني  ،انظر كشف الظنون ، 621/1
الجواهر المضية  ، 131-130/1الفوائد البهية ر 336
( 2انظر البحر الرائق  ، 219/6تنبيه الرقود  ، 50-56/2حاشية ابدن عابددين
. 533/1
( 3المحيط يطلدق علدى كتدابين عندد الحنفيدة  :أولهمدا المحديط البرهداني لإلمدام
برهان الدين محمود بن أحمد صاحب كتاب الذ يرة المذكور سدابقا ً  ،وقدد جمدع
فيدده مسددائل المبسددوط والجددامعين والسددير والزيددادات وألحددق بدده مسددائل النددوادر
والفتاو والواقعات وهو كتاب معتبر عند الحنفية وإذا أطلدق المحديط فدي كتدب
الحنفية فاألرجَ أنه ينصرف إليه .
ورانيهما محيط السر سي وهو شمس األئمة محمدد بدن أحمدد بدن سدهل المتدوفى
سنة  183هـ  ،انظر كشف الظنون  ، 511/2الفوائد البهية ر . 336
( 4التتمة  :تتمة الفتاو لبرهان الددين المدذكور فدي الهدام السدابق وقدد ذكدر
حاجي ليفة عنه
أندده قددال  [:هددذا كتدداب جمددع فيدده الصدددر الشددهيد حسددام الدددين مددا وقددع إليدده مددن
الحددوادَّ والواقعددات وضددم إليدده مددا فددي الكتددب مددن المشددكالت وا تددار فددي كددل
مس لة فيها روايات م تلفة وأقاويدل متبايندة مدا هدو أشدبه باألصدول غيدر أنده لدم
يرتب المسدائل … ردم إن العبدد الراجدي محمدود بدن أحمدد ابدن عبدد العزيدز زاد
علددى كددل جددنس مددا يجانسدده وذيددل علددى كددل نددو مددا يضدداهيه ] كشددف الظنددون
 ، 298/1وانظر الفوائد البهية ر . 330

03

وألبي حنيفة أن الرمنيدة باإصدطالح ( ،)3فتبطدل لدزوال
الموجددب  ،فيبقددى البيددع بددال رمددن  ،والعقددد إنمددا تندداول عينهددا
بصددفة الرمنيددة  ،وقددد انعدددمت ب ددالف انقطددا الرطددب  ،فيندده
يعود غالبا ً في العام القابل ب الف النحاس  ،فينه بالكساد رجع
إلى أصله وكان الغالب عدم العود (.)4
والكساد لغة كما في المصباح ( )5من كسد الشديء يكسدد
من باب قـتـل  ،لم ينفق لقلة الرغبات فهو كاسد وكسيد …
[ يتعددد ]( )6بددالهمزة فيقددال أكسدددو هللا [ وكسدددت السددوق فهددي
كاسد بغيدر هداء فدي الصدحاح ( )2(] )1وبالهداء فدي التهدذيب (،)3
ويقال  :أصل الكساد الفساد انتهى (.)4
( 1الحقدائق لمحمددود بددن محمدد بددن داود الل لد ي اإلفشدنجي الب دداري المتددوفى
 601هـ وهو شدرح علدى منظومدة النسدفي فدي ال دالف سدماو حقدائق المنظومدة
وهددو شددرح مرغددوب بددديع األسددلوب تداولتدده العلمدداء  ،انظددر كشددف الظنددون
 ، 695/2الفوائد البيهة ر . 315
( 2البحدددر الرائدددق  ، 219/6تنبيددده الرقدددود  ، 50-56/2حاشدددية ابدددن عابددددين
. 533/1
( 3أي أن رمنية الفلوس والددراهم المغشوشدة رابتدة باصدطالح النداس عليهدا إ
ب صدل ال لقددة كمددا هدو الحددال فددي الدذهب والفضددة فدديذا بطدل اإصددطالح بطلددت
الرمنية  ،انظر شرح فتَ القدير  ، 200/6تبيين الحقائق . 112/1
( 4انظر المصدرين المذكورين في الهام السابق .
( 5المصباح المنير في غريب الشدرح الكبيدر للرافعدي تد ليف اإلمدام أحمدد بدن
محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة  000هـ ذكر فدي مقدمتده أنده جمدع
كتابا ً في غريب شرح الوجيز لإلمام الرافعي رم ا تصرو ليسدهل تناولده وسدماو
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ،والشرح الكبير لإلمام
الرافعي شرح به الوجيز في الفقده الشدافعي لحجدة اإلسدالم أبدو حامدد الغزالدي ،
انظر مقدمة المصباح المنير للم لف  ،كشف الظنون . 509/2
وما أربته من المصباح المنير.
( 6في النس ة ( يتعد
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[ الكساد الجزئي للنقود ]
وعند الفقهاء أن تترك المعاملة بها فدي جميدع الدبالد (،)5
فين كانت

ترو في بعد الدبالد ( ،)6إ يبطدل [ لكنده ]( [ )7تعيدب
]( )8إذا لم ير في بلدهم فيت ير البدائع إن شداء أ دذو وإن شداء
أ ذ قيمته (. )1
( 1الصحاح في اللغة ألبي نصر إسماعيل بدن حمداد الجدوهري المتدوفى 393
هـ  ،أود فيده مدا صدَ عنددو مدن اللغدة العربيدة وهدو مدن أهدم المعداجم العربيدة
ولقي عناية كبيدرة مدن العلمداء  ،انظدر مقدمدة الصدحاح  ، 33/1كشدف الظندون
. 95/1
( 2ما بين المعكوفين ليس في النس ة وإنما هو في المصباح المنير وفي تنبيده
الرقود  .وانظر مادة كسد في الصحاح . 531/2
( 3تهذيب اللغة ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري اللغدوي المتدوفى 300
هـ وهو كتاب كبير من الكتب الم تارة في اللغة  ،انظر كشدف الظندون 111/1
.
( 4من قول المصنف أنه  [:إذا اشتر إلدى قولده الفسداد ] منقدول بحروفده مدن
البحر الرائق  201/6وانظر المصباح المنير ر . 533
( 5سبق تعريف الكساد ر .05
( 6إذا كانت النقود ترو فدي بعد الدبالد دون بعد فهدو الكسداد الجزئدي ،
انظر البحر الرائق  ، 201/6تنبيه الرقود . 50/2
( 7في النس ة [ لكن ] وما أربته من البحر الرائق وتنبيه الرقود .
( 8فددي النسد ة [ يتعددين ] ومددا أ ربتدده مددن البحددر الرائددق  ،وفددي تنبيدده الرقددود [
يتعيب ]  ،وفي حاشية ابن عابدين [ تتعيب ].
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[ انقطاع النقود ]
وح ُّد اإنقطا أن إ يوجد في السوق  ،وإن كان [ يوجد
]( )2في يد الصيارفة وفي البيوت ( ،)3هكذا في الهداية (.)4
واإنقطا كالكساد كما في كرير من الكتب (.)5
( 1نر ابن عابدين على حالة الكساد الجزئي فقال  [:وفي عيون المسائل عدد
الروا إنما يوجب الفساد إذا كان إ يرو في جميدع البلددان ألنده حينئدذ يصدير
هالكا ً ويبقى المبيع بال رمن ف ما إذا كدان إ يدرو فدي هدذو البلددة فقدط فدال يفسدد
البيع  ،ألنه إ يهلك ولكنه تعيب  ،وكان للبائع ال يار إن شداء قدال أعطندي مردل
الذي وقدع عليده البيدع  ،وإن شداء أ دذ قيمدة ذلدك دندانير  ،انتهدى وتمامده فيهدا ،
وكذا في الفصل الرابع من الذ يرة البرهانية ] تنبيه الرقود . 50/1
( 2في النس ة [ وجد ] وما أربته من البحر الرائق وتنبيه الرقود .
( 3انظر تبيين الحقائق  ، 113/1تنبيه الرقود  ، 58/2شرح ال رشي . 55/5
( 4من قول المصدنف  [:وعندد الفقهداء … الهدايدة ] منقدول مدن البحدر الرائدق
 ، 201/6وكتاب الهداية ألبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة
 593هـ  ،وهو شرح على كتابه بداية المبتدي  ،وهدو مدن الكتدب المعتمددة عندد
الحنفية وقد لقي عناية فائقة منهم  ،فمنهم
من شرحه ومنهم مدن در أحاديرده ومدنهم مدن ا تصدرو ومدنهم مدن نظمده
شعراً وقد بلغت األعمال العلمية عليه أكرر من ستين عمالً ومدن أشدهر شدروحه
شرح فتَ القدير إبن الهمام  ،انظر كشف الظنون  816/2فما بعدها  ،الجواهر
المضية  ، 620/2الفوائد البهية ر  ، 230فما بعدها
( 5أي أن في المس لة رالرة أقوال للحنفية :
قول أبي حنيفة أن البيع يفسد .
وقول أبي يوسف أن البيع إ يفسد وتجب القيمة يوم العقد .
وقول محمد أن البيع إ يفسد وتجب القيمة يوم اإنقطا وهو قول الحنابلة .
وفي المس لة قول رابع للشافعية والمالكية أن البيع صحيَ ويجب مرل النقد الذي
انعقد البيع عليه إن أمكن وإن تعذر فتجب القيمة  ،انظر تبيين الحقائق ،112/2
تنبيددده الرقدددود  ، 60-58/2الفتددداو الهنديدددة  ، 225/3المغندددي  ، 211/1بلغدددة
السالك  ، 23/2شرح ال رشي  ، 55/5الشرح الكبير . 358/1
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لكن قال في المضدمرات ( :)1فدين انقطدع ذلدك فعليده مدن
الذهب والفضة قيمته [ في ]( )2آ در يدوم انقطدع  ،هدو الم تدار
(.)3
رم قال في الذ يرة  [:اإنقطا أن إ يوجد في السوق ،
وإن كان يوجد في يدد الصديارفة وفدي البيدوت  ،وقيدل إذا كدان
يوجد في أيدي الصيارفة فليس بمنقطدع واألول أصد لَ ] انتهدى
( .)4هذا إذا كسدت أو انقطعت .

[ غالء النقود ورختها ]
أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت  ،فالبيع علدى حالده  ،وإ
يت ير المشتري  ،ويطالب بالنقد بدذلك العيدار الدذي كدان وقدت
البيع  ،كذا في فتَ القدير (.)5
( 1ويسمى جامع المضمرات والمشكالت ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي
الكادروي المعروف بنبيرة عمر بدزار المتدوفى سدنة  832هدـ وهدو شدرح علدى
داو علددى
م تصددر القدددوري فددي فددرو الحنفيددة وهددو جددامع للتفدداريع الكريددرة حد ل
المسائل الغزيرة  ،انظر كشف الظنون  ، 522/2الفوائد البهية ر . 380
( 2في النس ة [ إلدى ] ومدا أربتده مدن تنبيده الرقدود وحاشدية ابدن عابددين علدى
البحر الرائق .
( 3وهو قدول محمدد بدن الحسدن وهدو المعتمدد عندد الحنفيدة  ،انظدر شدرح فدتَ
القدير  ، 200/6تنبيه الرقود  ، 58/2حاشية ابن عابدين . 533/1
( 4عبارة صاحب الذ يرة وردت في النس ة كما يلي  [:اإنقطا أن إ يوجدد
في السوق وإن كان يوجد فدي يدد الصديارفة فلديس بمنقطدع واألول أصد لَ ] ومدا
ل
الغدزي فدي
أربته مدن تنبيده الرقدود حيدَّ نقلده ابدن عابددين ردم قدال  :هدذو عبدارة
رسالته ] تنبيه الرقود . 58/2
( 5انظر فتَ القدير  ، 200/6أي أن الواجب النقد الرابت فدي الذمدة وإ ينظدر
إلى الغالء أو الر ر  ،وهذا قول أبي حنيفة وبه كان يقول أبو يوسف أوإً ردم
رجع عنه إلى القول بالقيمة كما ذكدر المصدنف  ،وهدذا قدول جمهدور أهدل العلدم
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وفي البزازية ( )1معزيا ً إلى المنتقدى ( [: )2غلدت الفلدوس
أو ر صدددت فعندددد اإلمدددام األول والرددداني أوإً ( )3لددديس عليددده
غيرها .
وقددـال الـرددـاني رانيدا ً ( : )4عليدده قيددـمتها مددن الدددراهم يددوم
البيع والقب  ،وعليه الفتو ] (.)1

من الشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور عندهم  ،انظر المبسوط ، 29 /11
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ، 15/3المعيار المعرب  ، 162/6الحداوي
الكبيددر  ، 90/1تنبيدده الرقددود  ، 58/2اإلنصدداف  ، 128/5حاشددية ابددن عابدددين
. 533/1
وفتَ القدير لكمال الدين محمدد بدن عبدد الواحدد المعدروف بدابن الهمدام المتدوفى
 861هددـ وسددماو فددتَ القدددير للعدداجز الفقيددر وهددو شددرح علددى الهدايددة ألبددي بكددر
المرغيندداني انتهددى فيدده إلددى كتدداب الوكالددة وأتمدده شددمس الدددين أحمددد بددن قددودر
المعددروف بقاضددي زادو المتددوفى سددنة  988هددـ وسددمى تكملتدده نتددائج األفكددار ،
انظر كشف الظنون  ، 818/2الفوائد البهية ر . 290-296
( 1البزازية هي الفتاو البزازية لمحمد بن محمد الكردري المتوفى سنة 080
هددـ وقددد اشددتملت فتدداواو علددى مسددائل يحتددا إليهددا ممددا يعتمددد عليهددا وقيددل ألبددي
السعود المفتي  :ل َم إ تجمع الفتاوي المهمة ول َم ت لف فيها كتابا ً ؟ قال  :أستحي
من صاحب البزازية مع وجود كتابه  .كشدف الظندون  ، 210/2وانظدر الفوائدد
البهية ر  ، 309األعالم  ، 15/0معجم الم لفين . 610/3
( 2المنتقى في فرو الحنفيدة للحداكم الشدهيد أبدي الفضدل محمدد بدن محمدد بدن
أحمد المقتول شهيداً سنة  331هـ وقد جمدع فدي المنتقدى الصدة مدا جمعده مدن
رالرمئددة جددزء مرددل األمددالي والنددوادر ويع د لد المنتقددى أص دالً مددن أصددول المددذهب
الحنفددي  ،انظددر كشددف الظنددون  ، 683/2الجددواهر المضددية  ، 590/1الفوائددد
البهية ر . 305
( 3أي عند أبي حنيفة وهو اإلمام األول وعندد أبدي يوسدف وهدو اإلمدام الرداني
في قوله األول في هذو المس لة .
( 4أي عند أبي يوسف في قولده الرداني  .قدال ابدن عابددين  [:وفدي المنتقدى إذا
غلت الفلوس قبل القب أو ر صت  ،قدال أبدو يوسدف قدولي وقدول أبدي حنيفدة
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وهـكذا في الدـذ يرة وال الصدة
وقد نقله شي نا ( )3في بحرو ( )4وأقرو .

()2

بدالعزو إلدى المنتقدى

[ الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة ]

فحيَّ صرح ب ن الفتو عليه فدي كريدر مدن المعتبدرات
( ،)5فيجب أن يعول ل عليه إفتا ًء وقضا ًء  ،ألن المفتي والقاضدي

في ذلك سواء وليس له غيرها رم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم
يوم وقع البيع ويوم وقع القب ] تنبيه الرقود . 58/2
وفي المس لة قول رالَّ وهو إن كان التغير فاحشا ً فالواجب ر ُّد القيمة  ،وإن كان
التغير قليالً فالواجب ر ُّد المرل وهو لبع المالكية على الف المشهور عندهم
 ،حاشية الرهوني والمدني على شرح الزرقاني . 118/5
( 1الفتاو البزازية  510/1مطبو بهام الفتاو الهندية .
( 2ال الصة هو الصدة الفتداو لطداهر بدن أحمدد بدن عبدد الرشديد الب داري
المتوفى سنة  512هدـ ول صده مدن الواقعدات وال زاندة وهدو كتداب معتبدر عندد
العلمدداء ومعتمددد عنددد الفقهدداء  ،انظددر الفوائددد البهيددة ر  ، 116كشددف الظنددون
 ، 551/1الجواهر المضية . 206/2
( 3شيخ المصنف هو العالمة المدقق زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي
المتوفى  900هـ وقد تقدمت ترجمته عند ذكر شيو المصنف في الدراسة .
( 4هددو البحددر الرائددق شددرح كنددز الدددقائق لشدديخ المصددنف ابددن نجدديم وهددو مددن
الكتب المعتمدة في مذهب الحنفية ويعتبر من أحسن شروح كنز الددقائق للنسدفي
 ،انظر كشف الظنون  ، 131/2التعليقات السنية على الفوائد البهية ر . 221
( 5ممن ذكر أن الفتو على قول أبي يوسف في هذو المس لة ابدن عابددين فدي
تنبيه الرقود  58/2وفي الحاشية  531-533/1باإلضافة للمصدادر التدي ذكرهدا
المصنف .
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واجدددب عليهمدددا الميدددل إلدددى الدددراجَ ( )1مدددن مدددذهب إمامهمدددا
ومقلدهما .
وإ يجوز لهما األ ذ بمقابله  ،ألنه مرجوح بالنسبة إليه
(.)2
وفي فتاو قاضي ان ( :)3يلزمه المرل (.)4
وهكددذا ذكددر اإلسددبيجابي ( )5قددال  :وإ ينظددر إلددى القيمددة
(.)1
( 1الددراجَ م د وذ مددن الرجحددان وهددو التددرجيَ والمقصددود بدده اقتددران أحددد
الصالحين للدإلدة علدى المطلدوب مدع تعارضدهما بمدا يوجدب العمدل بده وإهمدال
اآل ر  ،وهذا التعريف للشافعية .
وقال الحنفية  :الترجيَ هدو إظهدار قدوة ألحدد الددليلين المتعارضدين لدو انفدردت
عنه إ تكون حجة مستقلة  .فالراجَ هو مدا ظهدر فيده فضدل علدى معادلده وهدو
المرجوح .انظر تفصيل الكالم على
ذلك في المحصول ق ، 529/2 2فواتَ الرحموت  ، 201/2شرح الكوكدب
المنير  ، 618/1فتَ الغفار  ، 52/3شرح المحلي على جمع الجوامع ، 361/2
التعار والترجيَ  06/1فما بعدها .
( 2انظددر حاشددية ابددن عابدددين  ، 361،108/5الدددر الم تددار  ، 361/5رسددم
المفتي . 52/1
( 3قاضي دان  :هدو حسدن بدن منصدور بدن محمدود ف در الددين قاضدي دان
األوزجندي الفرغاني كان إماما ً كبيراً وبحراً عميقا ً غواصا ً فدي المعداني الدقيقدة
مجتهددداً  ،تددوفي سددنة  592هددـ  ،لدده الفتدداو المعروفددة بفتدداو قاضددي ددان أو
الفتدداو ال انيددة وهددي مشددهورة مقبولددة معمددول بهددا متداولددة بددين أيدددي العلمدداء
والفقهاء وله شرح أدب القاضي لل صاف  ،وشـرح الزيادات والجامع الصدغير
لمحمددد بددن الحسددن  ،انظددر كشددف الظنددون  ، 218/2الجددواهر المضددية ، 93/2
الفوائد البهية ر . 111
( 4الفتاو ال انية . 253/2
( 5اإلسدددبيجابي  :هدددو أحمدددد بدددن منصدددور القاضدددي أبدددو نصدددر اإلسدددبيجابي ،
المتوفى سنة  180هـ  ،كان إماما ً في الفقه له شرح م تصدر الطحداوي وشدرح
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وفي البزازية  :واإلجارة كالبيع والدين على هذا  .وفدي
النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم (.)2
وفدددي مجمدددع الفتددداو ( )3معزيدددا ً إلدددى المحددديط ر دددر
ال َعدددالِى ( ،)4قددال الشدديخ اإلمددـام األجددـ ُّل األسددـتاذ ( : )5إ يعتبددر
هذا ويطالبه بما وقع العقد عليه  ،والددَ ين علدى هدذا  ،فلدو كدان

على كتاب الصدر بن مازة  ،وشرح الكافي وله فتاو  ،انظر الجواهر المضية
 ، 335/1الفوائد البهية ر  ، 05معجم الم لفين . 311/1
( 1قول المصدنف  [:وفدي فتداو قاضدي دان … القيمدة ] منقدول عدن البحدر
الرائق . 202/6
( 2الفتاو البزازية . 510/1
( 3مجمع الفتاو ألحمد بن محمد بدن أبدي بكدر الحنفدي  ،ردم ا تصدرو وسدماو
زانة الفتاو  ،وذكر حاجي ليفة أنده جمدع فيده عددداً مدن كتدب الفتداو عندد
الحنفية  ،انظر كشف الظنون . 199/2
العدددالِى بفددتَ العددين وت فيددف الدددال وكسددر الددالم  :الدددراهم المنسددوبة إلددى
(َ 4
العدال وك نه اسم ملك ينسب إليه درهم فيه غ ل ،البحدر الرائدق  ، 200/6تنبيده
الرقود  ، 59/2النقود العربية ر 109
( 5قال اللكنوي في ترجمة علي بن عبد العزيز ظهير الدين الكبير المرغيناني
ما نصه  [:وقد رأيت في الفتاو الظهيرية أن صاحبها كريدراً مدا ينقدل المسدائل
والفوائد عن ظهير الدين المرغيناني ويصفه بالشيخ اإلمام األستاذ األج لل  ،ومن
المعلوم أن الظهير المرغيناني لقب لصاحب الترجمة
عليل  ،وإبنه الحسن  ،ويفرق بينهما بتوصيف األول بالظهير الكبيدر ] الفوائدد
البهية ر  206وبنا ًء على كالم اللكنوي فين المقصود بما ذكرو المصدنف نقدالً
عن المحيط  [:قال الشيخ اإلمام األج لل األستاذ ] يقصد به أحدد اإلرندين علدي بدن
عبددد العزيددز المرغيندداني أو ابندده الحسددن بددن علددي المرغيندداني  ،انظددر ترجمددة
األو لل في الفوائد البهية ر  ، 201الجواهر المضدية  ، 506/2وترجمدة الرداني
في الفوائد البهية ر  ، 100الجواهر المضية . 01/2
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()1

إ يفسدد  ،ولديس لده إإ ذلدك وبده

يرو لكن انتقر قيمتهدا
يفتي اإلمام .
وفتو اإلمام قاضي ظهير [ الدين ]( )2على أنده يطالدب
* بالدراهم التي يوم البيع  ،يعني بذلك العيار وإ يرجع عليده
بالتفاوت  ،والدَ ين على هذا  ،واإنقطا والكسداد سدواء انتهدى
.
فين قلت يشكل على هذا ما ذكر في مجمدع الفتداو مدن
قوله  :ولو غلت أو ر صت فعليه ر لد المرل باإتفاق انتهى .
قدـلت  :إ يددـشكل ألن أبددا يوسددف كددان يقددول أوإً بمقالددة
اإلمام  ،رم رجع عنه  ،وقدال رانيدا ً الواجدب عليده قيمتهدا  ،كمدا
نقلناو فيما سبق عن
[ البزازيدددة ]( )3وصددداحب ال الصدددة ( )4والدددذ يرة  ،فحكايدددة
اإتفاق بنا ًء على موافقته لإلمام أوإً كما إ ي فى وهللا أعلم .
وقددد تتبعددت كريددراً مددن المعتبددرات مددن كتددب مشدداي نا
أر من جعل الفتو على قول أبي حنيفة رضدي
المعتمدة  ،فلم َ
هللا عنه  ،بل قالوا به كان
( 1في تنبيه الرقود [ قيمته ].
( 2ليست في النس ة وأربتها من تنبيه الرقود  ،واإلمام قاضي ظهير الدين هدو
أحد المذكورين في الهام رقم  3من الصفحة السلبقة .
* نهاية الورقة /189ب .
( 3في النس ة [ البزازي ] وما أربته من تنبيه الرقود .
( 4صاحب ال الصة  :هو طاهر بن أحمدد بدن عبدد الرشديد الب داري المتدوفى
سددنة  512هددـ فقيدده حنفددي مجتهددد لدده ـالصددـة الددـفتاو  ،زانددة الواقعددات ،
ونصاب الفقه انظر كشف الظنون  ، 551/1الجواهر المضية  ، 206/2الفوائد
البهية ر  116معجم الم لفين . 9/2
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يفتي اإلمام القاضي(.)1
وأمددا قددول أبددي يوسددف فقددد جعلددوا الفتددو عليدده فددي كريددر مددن
المعتبرات  ،فليكن المعول ل عليه .
[ العمل عند اختالف أقوال أئمة المذهب الحنفي ]

قددال فددي التتار انيددة ( :)2اعلددم أن ا ددتالف أئمددة الهددد
توسعة على الناس  ،فيذا كان اإلمام في جانب وهما في جانب
ُ ير المفتي (.)3
وإن كددددان أحدددددهما مددددع اإلمددددام أ ددددذ بقولهمددددا  ،إإ إذا
اصددطلَ المشددايخ علددى قددول اآل ددر  ،فيتددبعهم ( )4كمددا [ ا تددار
]( )5الفقيه
أبو الليَّ ( )1قول زفر ( )2في مسائل (.)3
( 1في تنبيه الرقود [ القاضي اإلمام ] والمراد به أبو يوسف .
( 2التتار انيدددة  :هدددو كتددداب الفتددداو التتار انيدددة  ،وهدددو مدددن كتدددب الفتددداو
المعتمدددة عنددد الحنفيددة واسددم الكتدداب زاد المسددافر فددي الفددرو لعددالم بددن عددالء
الحنفددي  ،المتددوفى سددنة  800هددـ  ،وقددد جمددع فيدده مسددائل المحدديط البرهدداني ،
والدددذ يرة وال انيدددة والظهيريدددة  ،انظدددر كشدددف الظندددون  ، 1/253،2/1هديدددة
العارفين  ، 350/1معجم الم لفين  ، 26/2المذهب عند الحنفية ر . 99
( 3ومعنى قوله [ يلر المفتي ] أن المفتي ينظر في الدليل فيفتي بما يظهدر لده
وإ يتعين عليه األ ذ بقول اإلمام كذا قال ابن عابدين فدي رسدم المفتدي ، 26/1
وانظر فتاو قاضي ان  ، 3/1الفتاو البزازية  ، 131/5الدرل الم تار 01/1
 ، 360/5 ،حاشية ابن عابدين . 360/5 ، 01/1
( 4انظر المصادر المذكورة في الهام السابق .
( 5في النس ة ( قال وهو ط وما أربته من رسم المفتي .

83

وإن ا تلف المت رون أ دذ بقدول واحدد  ،فلدو لدم يوجدد
مدددن المتددد رين يجتهدددد برأيددده  ،إذا كدددان يعدددرف وجدددوو الفقددده
ويشاور أهله (.)4
وإ يجوز له اإلفتداء بدالقول المهجدور لجدرل منفعدة وإ رل جدوا
عليه دينا ً انتهى.
وفي الدـحاوي القدسدي ( :)5إن اإلمدام إذا كدان فدي جاندب
وهما في جانب  ،فاألصَ أن اإعتبار لقدوة المددرك ( )6انتهدى
.
( 1أبو الليَّ  :هو نصر بن محمد بن أحمد بدن إبدراهيم السدمرقندي الفقيده أبدو
الليَّ المعروف بيمدام الهدد  ،لده تفسدير القدرآن والندوازل والفتداو  ،و زاندة
الفقه وبستان العارفين  ،توفي سنة  393هـ وقيل غير ذلدك  ،انظدر سدير أعدالم
النبالء  ، 323-322/16الجواهر المضية . 511/3
( 2هددو زفددر بددن الهددذيل بددن قدديس المصددري صدداحب أبددي حنيفددة وكددان أقدديس
أصحا به  ،وقد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديَّ رم غلب عليده
الددرأي  ،تددوفي سددنة  158هددـ  ،انظددر سددير أعددالم النددبالء  ، 35/8اإنتقدداء ر
 ، 335الجواهر المضية  ، 200/2الفوائد البهية ر . 132
( 3ورد كددالم صدداحب التتار انيددة فددي رسددم المفتددي  ، 20/1وانظددر الفتدداو
الهندية .312/3
( 4ورد كدالم صداحب التتار انيددة  [:وإن ا تلدف … أهلده ] فددي رسدم المفتددي
. 33/1
( 5الحاوي القدسي في الفرو لجمال الدين أحمد بن محمدد بدن ندوح الغزندوي
الحنفي  ،المتوفى في حدود سنة  600هـ  ،وإنما قيل فيه القدسي ألنه صنفه في
القدس  ،وقد جعله على رالرة أقسام قسم في أصول الدين  ،وقسم في أصول في
الفقه  ،وقسدم فدي الفدرو  ،وأكردر فيده مدن ذكدر الفدرو المهمدة  ،انظدر كشدف
الظنون  ، 190/1معجم الم لفين . 301/1
( 6قول صاحب الحداوي القدسدي  [:واألصدَ أن اإعتبدار لقدوة المددرك ] هدذا
فددي حددق المجتهددد ألن اعتبددار قددوة الدددليل ش د ن المفتددي المجتهددد فصددار فيمددا إذا
الف الصاحبان اإلمام رالرة أقوال  :األول اتبا قول اإلمام بال ت يير  ،الرداني
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وإ شددك أن قددول أبددي يوسددف قددوي المدددرك فددي واقعددة
الفتو كما إ ي فى .
وفي التتار انية أيضدا ً  :ردم الفتدو علدى اإلطدالق علدى
قددول أبددي حنيفددة  ،رددم بقددول أبددي يوسددف  ،رددم بقددول محمددد بددن
الحسن  ،رم بقول زفر بن هذيل  ،والحـسن ابن زياد (.)1
وقيل إذا كان أبو حنيفة فدي جاندب وصداحباو فدي جاندب
فالمفتي بال يار (.)2
واألول أصَ  ،إذا لدم يكدن المـفـتدـي مجتهدداً  ،ألنده كدان أعلدم
العلمدداء فددي زماندده  ،حتددى قددال الشددافعي ( )3رضددي هللا عندده :
الناس كلهم عيال أبي
حنيفة في الفقه ( )1انتهى .
الت ييددر مطلقدا ً  ،الرالددَّ وهددو األصددَ التفصدديل بددين المجتهددد وغيددرو وبدده جددزم
قاضي ان  ،انظر الفتاو الهندية  ، 310/3رسم المفتي ، 20-26/1
الددددرل الم تدددار  ، 01-00/1حاشدددية ابدددن عابددددين ، 361-360/01،5-00/1
المذهب عند الحنفية ر.80
( 1هو الحسن بن زياد الل ل ي الكدوفي صداحب أبدي حنيفدة  ،كدان يقظدا ً فطندا ً
فقيهدا ً نبيهدا ً  ،لدده كتدداب المجددرد واألمددالي وأدب القاضددي والفددرائ والنفقددات ،
توفي سنة  201هـ  ،انظر الجواهر المضية  ، 56/2الفوائد البهية ر ، 101
معجم الم لفين . 552/1
( 2انظر الفتاو الهندية  ، 310/3رسم المفتي  ، 26/1الدرل الم تار وحاشدية
ابن عابدين  ، 360/01،5/1المذهب عند الحنفية ر .80
( 3هو اإلمام محمد بن إدريس الشافعي رالَّ األئمة األربعة  ،األصولي الفقيده
المجتهد المح لدَّ األديب الشاعر  ،فضائله أكرر من أن تحصى  ،له الرسالة فدي
أصول الفقه واألم فدي الفقده وأحكدام القدرآن وا دتالف الحدديَّ وغيرهدا  ،تدوفي
سنة  201هـ  ،انظر تهذيب األسماء واللغات  ، 11/1سير أعالم الندبالء 5/10
 ،طبقات الشافعية الكبر  ، 1الشافعي ألبي زهرة .
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قلددت  :يعنددي إذا لددم يصددطلَ المشددايخ علددى تصددحيَ قددول أبددي
يوسددف أو قددول محمددد أو قددول زفددر  ،يدددل عليدده أنهددم جعلددوا
الفتو على قول أبي يوسف ومحمد  ،وعلى قول أحددهما فدي
مواضددع كريددرة  ،وكددذلك علددى قددول زفددر  ،كمددا يعلددم ذلددك مددن
طالع المطوإت من كتب مشاي نا (.)2
وفددي بع د المعتبددرات مددن تصددانيف مشدداي نا ( )3أن الفتددو
علددى قددول أبددي يوسددف فددي المعددامالت  ،ألندده تددولى القضدداء ،
و بر أحوال الناس ومعامالتهم ( ،)4إ سيما وقد جعلوا الفتو
على قوله في مس لتنا فيكون هو الراجَ .

[ العمل بالراجح وترك المرجوح ]
()5

واأل ذ بدالراجَ واجدب  ،كـيدـف إ واإلمدام األعظدم
قد شرط في مناشير الحكام ،
()6
الحكم بالراجَ وترك المرجدوح  ،فعليده لدو حكدم بدالمرجوح
إ ينفذ قضا و ألنه يصير معزوإً بالنسبة إلدى القدول الممندو
( 1انظر مناقب الشافعي . 101/1
( 2انظدددر الفتددداو الهنديدددة  ، 310/3الددددر الم تدددار  ، 01-00/1حاشدددية ابدددن
عابدين . 361/5 ، 01-00/1
( 3ورد فددي هددام النسدد ة  [:نسدد ة  /أصددحابنا ] وهددذا يدددل علددى أن هددذو
النس ة قد قوبلت على غيرها .
( 4انظر الفتاو البزازية  ، 131 /5رسم المفتي  ، 35/1حاشية ابدن عابددين
 ، 360/5 ، 01/1المذهب عند الحنفية ر .88
( 5يقصد به ال ليفة أو السلطان العرماني في زمانه .
( 6قددال الحصددكفي فددي الدددر الم تددار  [:وحاصددل مددا ذكددرو الشدديخ قاسددم فددي
تصحيحه … وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل و رق لإلجما … قلت
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 ،والحادردددة الممندددو عنهدددا فقدددد صدددرحوا بددد ن القضددداء يتقيدددد
ويت قت مكانا ً وزمانا ً وحادرة (. )1
قال ف ر المت رين شيخ اإلسالم عمددة األندام الشديخ قاسدم بدن

قطلوبغا ( )2تلميذ المحقق الكمال *
ابن الهمام ( ،)3قال أبو العبداس أحمدد بدن إدريدس ( )1هدل يجدب
علددى الحدداكم أن إ يحكددم إإ بددالراجَ عندددو ؟ كمددا يجددب علددى
 أي الحصكفي  :-وإ سديما فدي زمانندا فدين السدلطان يدنر فدي منشدورو علدىنهيه عن القضاء باألقوال الضعيفة ] الدرل الم تار . 06-01/1
وقال ابن عابدين  [:المنشور ما كان غير م توم من كتب السلطان ] حاشية ابن
عابدين . 06/1
( 1قال الكمال ابن الهمام [ الوإية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كما إذا قال لده
إذا وصددلت إلددى بلدددة كددذا ف نددت قاضدديها ] شددرح فددتَ القدددير  ، 358/5وقددال
الحصكفي [:القضاء مظهر إ مربت ويت صر بزمان ومكان و صومة ] الدرل
الم تدار  ، 119/5وقدال ابددن عابددين  [:مطلدب القضدداء يقبدل التقييدد والتعليددق ]
حاشية ابن عابدين . 119/5
( 2هو قاسم بن قطلوبغا بن عبد هللا المعروف بقاسم المصري وقاسم الحنفي ،
مح د لدَّ فقيدده أصددولي م د ر لدده م لفددات كريددرة منهددا شددرح قصدديدة ابددن فددرح
اإلشددبيلي فددي أصددول الحددديَّ  ،شددرح درر البحددار فددي الفقدده الحنفددي  ،شددرح
مصابيَ السنة للبغوي  ،تا التراجم في طبقات فقهداء الحنفيدة وغيرهدا  ،تدوفي
سنة  809هـ  ،انظر الفوائد البهية ر  ، 160شذرات الذهب  ، 326/0الضوء
الالمع  ، 181/6معجم الم لفين . 618/2

*

نهاية /190أ .
( 3هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين المعدروف بدابن الهمدام
السددكندري السيواسددي الحنفددي الفقيدده األصددولي  ،لدده م لفددات منهددا التحريددر فددي
أصول الفقه وشرح فتَ القدير على الهداية وزاد الفقير والمسايرة  ،توفي سدنة
 861هددـ  ،انظددر الفوائددد البهيددة ر  ، 296شددذرات الددذهب  ، 298/0الضددوء
الالمع  ، 120/8معجم الم لفين . 169/3
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المفتددي أن إ يفتددي إإ بددالراجَ عندددو  .أو لدده أن يحكددم ب حددد
القولين وإن لم يكن راجحا ً عندو .
جوابه  :أن الحـاكـم إن كـان مـجـتـهـداً فـال يـجوز له أن يحكم
[ أو ]( )2يفتي إإ بالراجَ عندو .
وإن كان مقلداً جاز له أن يفتي بالمشـهدـور فدي مذهـبدـه  ،وأن
يحكم به  ،وإن لم يكن راجحا ً عندو  ،مقلدداً فدي رجحدان القدول
المحكوم به إمامه الذي يقلدو في الفتو .
وأما اتبا الهو في الحكم والفتيا فحرام إجماعا ً (.)3
وأما الحكم والفتيا بما هو مرجوح ف الف اإلجما (.)4
قال في كتاب أصول األقضية ( )5لليعمري ( )1رحمده هللا
 :من لم يقف على المشدهور مدن الدروايتين أو القدولين  ،فلديس
( 1هو أحمد بن إدريس بن عبد الدرحمن الصدنهاجي المشدهور بدالقرافي الفقيده
المددالكي األصددولي المف لسددر لدده م لفددات منهددا نفددائس األصددول شددرح المحصددول
والفروق واإلحكام في تمييز الفتاو عن األحكام والذ يرة فدي الفقده وغيرهدا ،
تددوفي سددنة  681هددـ  ،انظددر شددجرة النددور الزكيددة ر  ، 188معجددم الم د لفين
 ، 100/1األعالم .91/1
( 2في النس ة [ َو ] وما أربته من اإلحكام للقرافي .
( 3اإلحكام في تمييز الفتاو عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام للقرافدي
ر . 92
( 4المصدددر السددابق ر  ، 93وقددد نقددل ابددن عابدددين كددالم قاسددم ابددن قطلوبغددا
المتضمن لكالم القرافي في رسم المفتي  ، 51/1وانظر فتَ العلي المالك 68/1
 .69( 5أصول األقضية هو الكتاب المعروف بتبصرة الحكدام فدي أصدول األقضدية
ومناهج األحكام لبرهان الدين إبراهيم المعروف بابن فرحون اليعمدري المدالكي
المترجم له في الهام التالي  ،انظر كشف الظنون . 295/1
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له التشهي والحكم بما يشاء منهما  ،من غير نظر في الترجيَ
(.)2
وقال اإلمام أبو عمرو (… )3
في كتاب [ أدب ] ( )4المفتي  :إعلم أن مدن يكتفدي بد ن يكدون [
في ] ( )5فتياو أو عمله موافقا ً
لقول أو وجه في المسد لة ويعمدـل
ل
نظدر فدي التدرجيَ
بـما يشاء من األقوال أو الوجوو  ،من غيدر
ل
فقد جهل و رق اإلجما .

( 1هو برهان الدين إبراهيم بن علدي بدن محمدد بدن فرحدون اليعمدري المدالكي
فقيدده قددا ل ولددي قضدداء المدينددة النبويددة  ،لدده م لفددات منهددا شددرح م تصددر ابددن
الحاجب الفقهي  ،تبصرة الحكدام  ،الدديبا المدذهب فدي أعيدان المدذهب  ،تدوفي
سنة  099هـ ،انظر شدجرة الندور الزكيدة ر  ، 222الددرر الكامندة فدي أعيدان
المئة الرامنة  ، 18/1معجم الم لفين . 18/1
( 2تبصددرة الحكددام  ، 50/1وقددد نقددل ابددن عابدددين كددالم ابددن فرحددون فددي رسددم
المفتي  ، 11/1وانظر فتَ العلي المالك .65 /1
( 3هو أبو عمرو بن الصدالح عرمدان بدن عبدد الدرحمن الكدردي الشدهرزوري
المعروف بابن الصالح  ،محد لدَّ فقيده أصدولي مفسلدر نحدوي لده م لفدات كريدرة
منهددا علددوم الحددديَّ المعددروف بمقدمددة ابددن الصددالح أدب المفتددي والمسددتفتي ،
طبقددات الشددافعية  ،معرفددة الم تلددف والم تلددف فددي أسددماء الرجددال وغيددر ذلددك
تددوفي سددنة  613هددـ  ،انظددر سددير أعددالم النددبالء  ، 110/23شددذرات الددذهب
 ، 221/5كشف الظنون  ، 101/1معجم الم لفين . 361/2
( 4ما أربته مدن تبصدرة الحكدام وفدي النسد ة [ آداب ] وهدو الكتداب المعدروف
ب دب المفتي والمستفتي وهو م تصر نافع  ،انظر كشف الظنون . 101/1
( 5ليست في النس ة وما أربته من أدب المفتي .
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وحكى الباجي ( )1أنه وقعدت لده واقعدة  ،فد فتي فيهدا بمدا
يضرل و فلما س لهم قدالوا  :مدا علمندا أنهدا لدك  ،وأفتدوو بالروايدة
التي توافق قصدو .
قال الباجي  :وهذا إ الف بين المسلمين ممن يعتد بده
في اإلجما أنه إ يجوز (.)2
قال في أصول األقضية  :وإ فرق بين المفتدي والحداكم
إإ أن المفتي م بر بالحكم والقاضي يلزم به (.)3
[ العمل عند وجود قولين م تححين في المذهب ]

فين قلت  :إذا كان في المسد لة تصدحيحان  ،كيدف يفعدل
المفتي والقاضي ؟
قلدت  :قدد صددرحوا فدي مرددل هدذا بد ن المفتددي م يلدر فددي
األ ذ ب حدهما  ،وممن صرل ح بذلك صاحب البحر (.)4

( 1هو سليمان بن لف بن سعد أبو الوليد الباجي المالكي فقيه أصولي مح لدَّ
مفسلر شاعر أديب له م لفات كريرة منهدا إحكدام الفصدول فدي أحكدام األصدول ،
الحدود في األصول  ،المنتقى شرح الموط الناسدخ والمنسدو وغيرهدا  ،تدوفي
سنة  101هـ وقيل غير ذلك  ،انظر شجرة الندور الزكيدة ر  120سدير أعدالم
النبالء  ، 535/18معجم الم لفين . 088 /1
( 2انظر كالم أبي عمرو بن الصالح وكالم الباجي في أدب المفتدي ر 152
  153ضمن الموسدوعة فدي آداب الفتدو وانظدر تبصدرة الحكدام  ، 50/1فدتَالعلي المالك  ، 65/1الموافقات .110 - 139 /1
( 3تبصرة الحكام  ، 58/1وانظدر الفدروق ، 51/1اإلحكدام للقرافدي ر ، 31
إعددالم المددوقعين  ، 36/1رسددم المفتددي  ، 11/1الدددرل الم تددار مددع حاشددية ابددن
عابدين 01/1
( 4البحر الرائدق  ، 218/5وانظدر الددرل الم تدار  ، 01/1حاشدية ابدن عابددين
. 363/02،1-01/1
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وقددد صددرل حوا بدده فددي مسد لة وقددف المشددا ( ،)1بد ن فيدده
قولين  ،قول محمد بعدم الصحة وصحَ .
وقددول أبددي يوسددف بالصددحة وصددحَ  ،فقددالوا لددو قضددى
القاضددي بصددحته جدداز ونفددذ  ،لوقوعدده موافق دا ً لمددا صددحَ مددن
قول أبي يوسف (.)2
رم قال في الكنز (:)3
ومشدددددددا قضدددددددي بجدددددددوازو ( ،)4ألن القاضدددددددي إذا قضدددددددى
بقول مصحَ نفذ قضا و وارتفع ال الف (.)5
وقضية هذا حيَّ وجدنا لقول أبي حنيفة من صححه أن
المفتي م يلر بين اإلفتاء بقول أبي يوسف المصحَ وبقوله (.)6
لكن في مسد لتنا لدم نقدف علدى مدن قدال إن الفتدو علدى
قوله  ،وإنما قالوا كان يفتي به فالن .
( 1وقددف المشددا هددو وقددف مددا لددم يقسددم  ،انظددر شددرح فددتَ القدددير ، 125/5
حاشية ابن عابدين . 362/1
( 2أجاز أبو يوسف وقف المشا  ،ألن القسمة من تمام القدب  .وقدال محمدد
إ يصد لَ وقدف المشدا ألن أصددل القدب عنددو شدرط  ،انظددر تفصديل ذلدك فددي
شددرح فددتَ القدددير  ، 125/5تبيددين الحقددائق  ، 320/3البحددر الرائددق -212/5
 ، 213،218حاشية ابن عابدين . 362 ، 318 /1
( 3يقصددد كنددز الدددقائق فددي فددرو الحنفيددة ألبددي البركددات عبددد هللا بددن أحمددد
المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة  010هـ  ،ل در فيده كتداب الدوافي
له  ،والكنز من أشهر الم تون المعتبرة عند الحنفيدة واعتندى بده العلمداء  ،وعليده
شددروح كريددرة منهددا تبيددين الحقددائق للزيلعددي والبحددر الرائددق إبددن نجدديم  ،انظددر
كشف الظنون  ، 131/2الجواهر المضية  ، 291/2الفوائد البهية ر . 102
( 4كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق . 320/3
( 5انظر حاشية ابن عابدين  ، 362 /1رسم المفتي . 39-38 /1
( 6رسم المفتي  ، 28-20/1حاشية ابن عابدين . 02-01/1
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[ ألفاظ الترجيح عند الحنفية ]
وقددولهم الفتددو علددى قددول أبددي يوسددف فددي كريددر مددن
المعتبرات  ،أقو وأصرح منه  ،فقدد صدرح بعد المحققدين
( )1في بع مصنفاته ب ن لفظ الفتو آكد من لفظ
هو الصحيَ ونحوو (. )2
فين ألفاظ الترجيَ ( )3على ما قالوا :
عليه الفتو
به يفتى
( 1لددم أقددف علددى المقصددود جزم دا ً وقددد ذكددر الحصددكفي أن شددي ه يددر الدددين
الرملي قال في فـتاويه  [:وبع األلفاظ آكد من بع فلفظ الفتو آكد من لفظ
الصددحيَ واألصددَ واألشددبه وغيرهددا  .ولفددظ وبدده يفتددى آكددد مددن الفتددو عليدده ،
واألصَ آكد من الصحيَ واألحوط آكد من اإحتياط ] الدر الم تدار 03-02/1
 .وذكددر ابددن عابدددين كددالم الرملددي السددابق وأشددار إلددى أن ذلددك مددذكور فددي أول
المضددمرات  ،انظددر رسددم المفتددي . 38/1والمقصددود بالمضددمرات كتدداب جددامع
المضدددمرات والمشدددكالت ليوسدددف بدددن عمدددر بدددن يوسدددف الصدددوفي الكدددادوري
المعروف بـنـبـيـرة عمر بزار  ،الـمتوفى سنة
 832هددـ كمددا فددي كشددف الظنددون  ،وذكددر فيدده [ وقددد م فيدده بيددان العالمددات
المعلمددة علددى اإلفتدداء ] كشددف الظنددون  ، 522/2وانظددر أيض دا ً نفددس المصدددر
 ، 580/153،2/1فلعل المقصود بقول المصنف
[ فصرح بع المحققين ] هو الكادوري حيَّ إنه متقدم على المصنف كمدا أن
المصنف قد استعمل كتاب المضمرات ونقل منده  ،انظدر ر  81حيدَّ عرفدت
بكتاب المضمرات .
( 2انظر ملتقى األبحر  ، 10/1الدرل الم تار وحاشية ابن عابدين ، 01-02/1
رسـم المفتي  38/1المذهب عند الحنفية ر . 89-88
( 3وهي العالمات اإصطالحية التي اصطلَ عليها الحنفية في كتبهم يميدزون
بها القول المعتمد من غيرو والقول الراجَ مدن المرجدوح  ،انظدر المدذهب عندد
الحنفية ر . 88
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عليه اإعتماد
وهو الصحيَ
هو األصَ
هو األشبه
هو الم تار
يعول ل عليه
عليه المعول ل
به ن ذ
وهو المعتمد
هو الراجَ
()1
ونحو ذلك
وهللا سبحانه وتعالى أعلم بالصواب  ،وإليه المرجع والمآب
وصلى هللا على سيدنا مـحـمـد وعـلـى آلـه وصـحـبـه وسـلــم
تمت الرسالة بعون هللا تعالى

صددل ابددن عابدددين الكددالم علددى الفدداظ التددرجيَ فددي رسددالته رسددم المفتددي
( 1ف َّ
 ، 39-38/1وانظر الدر الم تدار مدع حاشدية ابدن عابددين  ، 01-02/1المدذهب
عند الحنفية ر . 89-88
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المتادر والمراجع

 .1أبددو حنيفددة  /محمددد أبددو زهددرة  /ط / 2دار الفكددر العربددي /
القاهرة .
 .2أردددر انهيدددار قيمدددة األوراق النقديدددة علدددى المهدددور  /الشددديخ
فيصل المولوي  /ط 1المكتب اإلسالمي  /بيروت .
 .3اإلحكام في تمييز الفتاو عن األحكام وتصدرفات القاضدي
واإلمام  /شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  /تحقيدق عبدد
الفتاح أبو غدة  /ط / 2مكتب المطبوعات اإلسالمية  /حلب .
 .1اإ تيار لتعليل الم تدار  /عبدد هللا بدن محمدود الموصدلي /
دار المعرفة  /بيروت .
 .5أدب المفتددي والمسددتفتي  /أبددو عمددرو بددن الصددالح  /ضددمن
الموسوعة في آداب الفتو  /د .أحمد حسون  /ط. 1
 .6األعالم  /ير الدين الزركلدي  /ط / 12دار العلدم للماليدين
 /بيروت .
 .0إعالم الموقعين عن رب العالمين  /ابن القيم  /دار الجيل /
بيروت .
 .8أعالم من أر السالم  /عرفان أبو حمد  /حيفا .
 .9األموال  /أبو عبيد القاسم بن سالم  /دار الفكر  /بيروت .
 .10اإنتقاء في فضائل األئمة الرالرة الفقهاء  /الحدافظ ابدن عبدد
البددر  /حققدده عبددد الفتدداح أبددو غدددة  /ط / 1مكتددب المطبوعددات
اإلسالمية  /حلب .
 .11اإلنصدداف فددي معرفددة الددراجَ مددن ال ددالف  /عددالء الدددين
المرداوي  /دار إحياء التراَّ العربي  /بيروت .
 .12األوراق النقدية في اإقتصاد اإلسالمي  /أحمد حسن  /دار
الفكر  /بيروت .
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 .13إيضاح المكنون في الدذيل علدى كشدف الظندون  /إسدماعيل
باشا البغدادي  /دار الفكر .
 .11اإليضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان  /نجم الددين
بن الرفعة  /تحقيق د .محمد ال اروف  /دار الفكر .
 .15البحر الرائق شدرح كندز الددقائق  /ابدن نجديم الحنفدي  /دار
الكتب العربية
 .16بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  /عالء الدين الكاسداني /
م سسة التاريخ العربي .
 .10بالدنا فلسطين  /مصطفى مدراد الددباع  /دار الشدفق للنشدر
والتوزيع .
 .18بلغة السالك ألقرب المسالك  /أحمد الصاوي  /دار الفكر .
 .19تددا العددروس مددن جددواهر القدداموس  /مرتضددى الزبيدددي /
دار الفكر .
 .20تدددداريخ الجبرتددددي ( تدددداريخ عجائددددب اآلرددددار فددددي التددددراجم
واأل بار  /عبد الرحمن الجبرتي  /دار الجيل  /بيروت .
 .21تدداريخ الدولددة العليددة العرمانيددة  /محمددد فريددد وجدددي  /دار
الجيل .
 .22تدداريخ سددالطين آل عرمددان  /يوسددف آصددف  /تحقيددق بسددام
الجابي  /دار البصائر .
 .23تبصدددرة الحكدددام فدددي أصدددول األقضدددية ومنددداهج األحكدددام /
برهان الدين بن فرحون  /دار الكتب العلمية .
 .21تبيدددين الحقدددائق شدددرح كندددز الددددقائق  /ف دددر الددددين عرمدددان
الزيلعي  /دار المعرفة .
 .25التعددار والتددرجيَ بددين األدلددة الشددرعية  /عبددد اللطيددف
البرزنجي  /دار الكتب العلمية .
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 .26التعليقددات السددنية علددى الفوائددد البهيددة  /محمددد عبددد الحدديل
اللكنوي  /دار األرقم .
 .20تغير قيمة العملة في الفقده اإلسدالمي  /د .عجيدل النشدمي /
ضمن مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي .
 .28تنبيه الرقود على مسائل النقود  /محمدد أمدين الشدهير بدابن
عابدددين  /ضددمن مجموعددة رسددائل ابددن عابدددين  /دار إحيدداء
التراَّ العربي .
 .29تهذيب األسماء واللغات  /محيي الدين النووي  /دار الكتب
العلمية .
 .30الجواهر المضية في طبقات الحنفيـة  /عبد القادر القرشدـي
 /تـحـقـيـق د .عبد الفتاح الحلو  /م سةة الرسالة .
 .31حاشددية ابددن عابدددين ( رد المحتددار علددى الدددر الم تددار /
محمددد أمددين الشددهير بددابن عابدددين  /مطبعددة مصددطفى البددابي
الحلبي .
 .32حاشية الدسدوقي علدى الشدرح الكبيدر  /شدمس الددين محمدد
عرفه الدسوقي  /دار إحياء الكتب العربية .
 .33حاشدددية الرهدددوني علدددى شدددرح الزرقددداني لم تصدددر ليدددل
وبهامشه حاشية المدني  /دار الفكر .
 .31حاشددية الشددلبي علددى تبيددين الحقددائق  /شددهاب الدددين أحمددد
الشلبي  /دار المعرفة .
 .35الحددداوي الكبيدددر  /أبدددو الحسدددن بدددن علدددي المددداوردي  /دار
الكتب العلمية .
 .36حجدددة هللا البالغدددة  /شددداو ولدددي هللا الددددهلوي  /دار الكتدددب
العلمية .
 .30الحقيقدددة والمجددداز فدددي الرحلدددة إلدددى بدددالد الشدددام ومصدددر
والحجاز  /الشيخ عبد الغني النابلسي .
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 .38الصة األرر في أعيان القرن الحادي عشر  /المحبي .
 .39دائددرة المعددارف اإلسددالمية  /متددرجم إلددى العربيددة  /طبعددة
طهران .
 .10الدرر الكامنة فدي أعيدان المئدة الرامندة  /الحدافظ ابدن حجدر
العسقالني  /دار الجيل .
 .11الدر الم تار شرح تنوير األبصار  /عالء الدين الحصكفي
 /مطبعة الحلبي .
 .12ديددوان اإلسددالم  /شددمس الدددين أبددو المعددالي ابددن الغددزي /
حققه السيد كسروي حسن  /دار الكتب العلمية .
 .13رسددم المفتددي  /محمددد أمددين الشددهير بددابن عابدددين  /ضددمن
مجموعة رسائل ابن عابدين  /دار إحياء التراَّ العربي.
 .11سير أعالم النبالء  /محمد بن أحمد الذهبي  /تحقيق شعيب
األرنا وط  /م سسة الرسالة .
 .15الشافعي  /محمد أبو زهرة  /دار الفكر العربي .
 .16شجرة النور الزكية  /محمد بن محمد م لدوف  /دار الفكدر
.
 .10شذرات الذهب في أ بار من ذهب  /عبدد الحدي بدن العمداد
الحنبلي  /دار اآلفاق الجديدة .
 .18شرح ال رشي على م تصر سيدي ليل  /محمد ال رشي
المالكي  /دار صادر .
 .19الشددرح الكبيددر علددى سدديدي ليددل  /أحمددد الدددردير  /دار
إحياء الكتب العربية .
 .50شددددرح الكوكددددب المنيددددر  /محمددددد بددددن أحمددددد الفتددددوحي /
المعروف بابن النجدار  /تحقيدق د .محمدد الزحيلدي و د .نزيده
حماد  /دار الفكر .

102

 .51شرح المحلي على جمدع الجوامدع  /جدالل الددين محمدد بدن
أحمد المحلي  /مطبعة مصطفى البابي الحلبي .
 .52شرح فتَ القدير على الهداية  /كمال الدين بن الهمام  /دار
إحياء التراَّ العربي .
 .53شرح منتهى اإلرادات  /البهوتي الحنبلي  /دار الفكر .
 .51الصددددحاح  /إسددددماعيل بددددن حمدددداد الجددددوهري  /دار العلددددم
للماليين .
 .55صحيَ مسلم  /مسلم بن الحجا القشيري  /دار ال ير .
 .56الضددوء الالمددع ألهددل القددرن التاسددع  /شددمس الدددين محمددد
الس اوي  /دار مكتبة الحياة .
 .50طبقدددات الشدددافيعة الكبدددر  /تدددا الددددين عبدددد الوهددداب بدددن
السبكي  /تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو .
 .58الفتاو البزازية  /ابن البزاز الكردري  /دار الفكر .
 .59الفتاو ال انية  /قاضي ان  /دار الفكر .
 .60الفتاو الهندية  /جماعة من علماء الهند  /دار الفكر .
 .61فددتَ العلددي المالددك فددي الفتددو علددى مددذهب اإلمددام مالددك /
محمد أحمد علي  /مطبعة مصطفى الحلبي .
 .62فددتَ الغفددار شددرح المنددار  /زيددن الدددين بددن نجدديم الحنفددي /
مطبعة مصطفى الحلبي .
 .63الفروق  /شهاب الدين أحمد القرافي  /دار المعرفة .
 .61الفوائد البهية في تراجم الحنفية  /عبد الحديل اللكندوي  /دار
األرقم .
 .65فواتَ الرحموت شدرح مسدلم الربدوت  /محدب هللا بدن عبدد
الشكور  /دار الكتب العلمية .
 .66قاعدة المرلي والقيمي في الفقده اإلسدالمي  /د  .علدي محدي
الدين القرة داغي  /دار اإعتصام .

103

 .60القدس في العصر المملوكي  /علي السيد علي  /دار الفكدر
.
 .68قطع المجادلة عند تغيير المعاملدة  /جدالل الددين السديوطي
ضمن الحاوي للفتاوي  /دار الكتب العلمية .
 .69كشاف القنا عن متن اإلقنا  /منصور البهدوتي الحنبلدي
 /دار الفكر .
 .00كشدف الظنددون عدن أسددامي الكتددب والفندون  /مصددطفى بددن
عبد هللا المعروف بحاجي ليفة  /دار الفكر .
 .01كنز الدقائق  /حافظ الدين النسفي  /دار المعرفة .
 .02الكواكب السائرة ب عيان المئة العاشرة  /نجدم الددين الغدزي
 /تحقيق جبرائل جبور  /دار اآلفاق الجديدة .
 .03لسددان العدددرب  /ابدددن منظددور  /تعليدددق علدددي شددديري  /دار
إحياء التراَّ العربي .
 .01المبسوط  /شمس األئمة السر سي  /دار الكتب العلمية .
 .05المجمو شرح المهذب  /محدي الددين يحيدى الندووي  /دار
الفكر .
 .06المحصددول فددي علددم أصددـول الفقدده  /ف ددر الدددين الددرازي /
تحقيق طه العلواني  /مطابع الفرزدق .
 .00المددذهب عنددد الحنفيددة  /د .محمددد إبددراهيم علددي  /مطددابع
الصفا .
 .08مراصد اإلطال على أسماء األمكنة والبقا  /صفي الدين
عبددد الم د من البغدددادي  /تحقيددق علددي محمددد البجدداوي  /دار
المعرفة .
 .09المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  /أحمد بن محمدد
الفيومي  /المكتبة العلمية .
 .80معجم الم لفين  /عمر رضا كحالة  /م سسة الرسالة .

101

 .81المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاو علمداء إفريقدا
واألنددددلس والمغدددرب  /أحمدددد بدددن يحيدددى الونشريسدددي  /دار
الغرب اإلسالمي .
 .82المغني على م تصر ال رقي  /عبد هللا بن أحمد بدن قدامدة
المقدسي  /مطبعة الفجالة الجديدة .
 .83ملتقى األبحر  /إبراهيم بن محمد الحلبي  /م سسة الرسالة
.
 .81الموافقات في أصول الشريعة  /أبو إسحاق الشداطبي  /دار
المعرفة .
 .85الموسوعة العربية الميسرة  /إشراف محمد شفيق غربال /
دار إحياء التراَّ العربي .
 .86الموسدددوعة الفقهيدددة الكويتيدددة  /وزارة األوقددداف الكويتيدددة /
مطبعة ذات السالسل .
 .80ميزانيات الشام في القرن السادس عشر  /د .ليدل سداحلي
 /بحددَّ منشددور ضددمن أبحدداَّ الم د تمر الدددولي لتدداريخ بددالد
الشام  /الدار المتحدة للنشر .
 .88نزهددة النفدددوس فدددي حكدددم التعامددل بدددالفلوس  /أبدددو العبددداس
شهاب الدين أحمد الشهير بابن الهائم  /دار الكتب العلمية .
 .89النقود اإلئتمانية  /إبراهيم بن صالَ العمدر  /دار العاصدمة
.
 .90النقود العربية  /أنستاس الكرملي  /الناشر محمد أمين دمج
 /بيروت .
 .91النقود العربية الفلسطينية  /سدليم عرفدات المبدي  /الهيئدة
المصرية العامة للكتاب .
 .92الهدايددة شددرح البدايددة  /برهددان الدددين علددي بددن أبددي بكددر
المرغيناني  /دار إحياء التراَّ العربي .

105

 .93هدية العارفين أسماء الم لفين وآرار المصدنفين  /إسدماعيل
باشا البغدادي  /دار الفكر .

106

فهرس المحتويات

رقم الصفحة
الموضوع
مقدمة المحقق 5 ...........................................................
القسم األول الــدراســـة 10 ..............................................
تمهيد نبذة موجزة عن دراسات الفقهداء لمسدائل النقدود قدديما ً وحدديرا ً ً
11 ........................................................................
الرسائل الم لفة في مسائل النقود 13 ....................................
الدراسات المعاصرة لمسائل النقود 18 .................................
كتب حديرة بحرت مسائل النقود اصة20 ..............................
كتب حديرة أ ر تعرضت لمس لة تغير قيمة العملة21 ...............
المبحَّ األول الدراسة حول المصنف التمرتاشي 23 .................
المطلب األول  :اسمه ونسبه 23 ........................................
المطلب الراني  :مولدو ونش ته 21 ......................................
المطلب الرالَّ  :رحالته 21 ............................................
المطلب الرابع  :شيو ه 25 .............................................
المطلب ال امس  :رناء العلماء عليه 20 ................................
المطلب السادس  :تالميذو 20 ...........................................
المطلب السابع  :العائلة التمرتاشية 31 ..................................
المطلب الرامن  :م لفاته 30 .............................................
أوإً  :في الفقه 30 .......................................................
رانيا ً  :م لفاته في أصول الفقه 13 ......................................
رالرا ً  :م لفاته في العقيدة 13 ............................................
رابعا ً  :م لفاته في النحو والصرف 15 ................................
امسا ً  :رسائل في موضوعات متفرقة 15 ............................
المطلب التاسع  :وفاته 15 ...............................................
المبحَّ الراني دراسة حول رسالة بذل المجهود 51 ...................
المطلب األول عنوان الرسالة ونسبتها إلى م لفها التمرتاشي 10 .....
المطلب الراني أهمية الرسالة وموضوعاتها50 .........................

100

المطلب الرالَّ وصف النس ة الم طوطة 58 ..........................
المـطـلب الـرابع منهج التحقيق 59................. ................................

صور الم طوطة 66 .....................................................
القسم الراني  :نر الرسالة محققا ً ومعلقا ً عليه69 ......................
ذكر سبب ت ليف الرسالة 68 ............................................
الكساد العام للنقود 00 ...................................................
الكساد الجزئي للنقود 05 .................................................
انقطا النقود 06 .........................................................
غالء النقود ور صها 00 ...............................................
الفتو على قول أبي يوسف في لزوم القيمة 09 ......................
العمل عند ا تالف أقوال أئمة المذهب الحنفي 83 .....................
العمل بالراجَ وترك المرجوح86 ......................................
العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب 90 ....................
ألفاظ الترجيَ عند الحنفية 92 ...........................................
الفهارس101 ..............................................................
فهرس األعالم الواردة أسما هم في متن الم طوطة 102 ..............
فهرس الكتب الواردة في متن الم طوطة 96 ..........................
فهرس النقود 98 .........................................................
المصادر 99 ..............................................................
فهرس المحتويات100 ....................................................



108

