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ABSTRACT
ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (ISJ ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (ISJ)

Dr. Ammar Abdul
Hussein Asham 

The research in your hands is a verification and a study of a
message in the Hanafi jurisprudence of the sign Akmal Al-Din
Baparti, entitled: (Message: It is not permissible to Selling one
animal for another animal with delay edwhile payment). It is an
important doctrinal issue that often occurs, especially in livestockraising areas, The research includes of two main sections, The first
of which includes a translation of the author and his mission, and a
statement of the work of the researcher in the verification. The
second is dedicated to the verified text . The researcher obtained
through this study the following results, perhaps the most important
are :
•The modesty of the Babarti, and how he invested his relationship
with the Sultan in the satisfaction of Allah .
•The question of the doctrinal message had been disputed among
the jurists, and some were fanatical about their opinion, and this
letter was the appropriate response, as Baparti noted in the
introduction.
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رسالة في عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ،ألكمل الدين محمد البابرتي ،المتوفى سنة

687ىـ - ،دراسة وتحقيق-
م.د عمار عبد الحسين عشم

ثانوية الكوفة اإلقرائية -دائرة التعميم الديني والدراسات اإلسالمية -ديوان الوقف السني-بغداد -العراق.

الخالصة:

و
لرسالة في الفقو الحنفي لمعالمة أكمؿ الديف البابرتي ،كىي بعنكاف:
البحث الذم بيف يديؾ
تحقيؽ كدراسةه
ه
(رسالة في عدـ جكاز بيع الحيكاف بالحيكاف نسيئة) ،كىي مف المسائؿ الفقيية الميمة التي كثي انر ما تقع

البحث مف قسميف رئيسيف ،تضمف األكؿ منيما ترجمة لممؤلؼ
تككف
كخصكصان في مناطؽ تربية الماشية ،كقد َّ
ي
أما الثاني فكاف لمنص المحقؽ ،كقد تكصؿ الباحث مف خالؿ ىذه
كلرسالتو ،كبياف عمؿ الباحث في التحقيؽ ،ك َّ
الدراسة إلى نتائجَّ ،
لعؿ أىميا:
•
•

َّ
سمت التكاضع ،ككيؼ َّأنو استثمر عالقتو بالسمطاف فيما يرضي اهلل تبارؾ كتعالى.
ما تحمى بو البابرتي مف ٍ
ك َّ
أف مسألة الرسالة الفقيية قد كقع الخالؼ فييا بيف الفقياء ،كقد تعصب البعض لرأييـ فكانت ىذه الرسالة

نكه البابرتي في مقدمتيا.
الرد المناسب كما َّ

الكممات الدالة :بيع الحيكاف بالحيكاف ،نسيئة ،البابرتي ،أكمؿ الديف ،أدلة المجيزيف .
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المقدمة

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات كالصالة كالسالـ عمى مف بعثو
ي
الخالؽ رافعي
و
محمد خير الكرل ،كأفضؿ مف اختار ربنا كاجتبى ،كجعمو أكمؿ قدكة تيقتدل ،كعمى آلو
السمكات،
كأصحابو كالتابعيف ،كبعد:

لقد َّ
حذرت شريعتنا اإلسالميَّة مف الربا كأمرت بنبذه ،حيث يقكؿ اهلل تعالى :ﱣﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱢ (ُ) ،كيقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:
(اجتنبكا السبع المكبقات)َّ ،
كعد منو :أكؿ الربا(ِ).

(ّ)

كربا النسيئة (ْ) ،كقد كفقني اهلل تعالى لمحصكؿ

ينقسـ إلى :ربا الفضؿ
كالربا في الفقو اإلسالمي
ي
عمى مخطكط ألكمؿ الديف البابرتي ،المتكفى سنة ٖٕٔىػ ،شارح اليداية لممرغيناني ،كىي
بعنكاف( :رسالة في عدـ جكاز بيع الحيكاف بالحيكاف نسيئة) ،كعنكانيا يقتضي دخكؿ بيع الحيكاف

بالحيكاف تحت ربا النسيئة ،فيؿ لممذاىب أقكاؿ أخرل؟.

(ُ) البقرة /اآلية ِٖٕ.
( )2ركاه البخــــــــارح فــــــــي صــــــــحيحو ،كتػ ػ ػ ػػاب الكصػ ػ ػ ػػايا ،بػ ػ ػ ػػاب قػ ػ ػ ػػكؿ اهلل تعػ ػ ػ ػػالى :ﱣﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱾ ﲀ ﲁﱢ [النس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء ،]َُ :رقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديث
ﱸﱹﱺﱻﱼ ﱽ ﱿ
(ِٕٔٔ).)َُ/ْ( ،
(ّ) ربــــا ال

ـــــل - :عنػ ػػد الحنفيػ ػػة :ىػ ػػك زيػ ػػادة عػ ػػيف مػ ػػاؿ شػ ػػرطت فػ ػػي عقػ ػػد البيػ ػػع عمػ ػػى المعيػ ػػار الشػ ػػرعي،

كىػ ػ ػػك الكيػ ػ ػػؿ ،أك الػ ػ ػػكزف فػ ػ ػػي الجػ ػ ػػنس  ،بــــــدائع الصــــــنائع لمكاســــــاني (ٓ ،)ُّٖ/كينظػ ػ ػػر :تبيــــــين الحقــــــائق

كعبػ ػػر المالكيػ ػػة عنػ ػػوَّ :
لمزيمعــــي (َّْ - ،)ٖٓ/
بأنػ ػػو إف اتحػ ػػد الجػ ػػنس مػ ػػف النقػ ػػكد أك المطعكمػ ػػات الربكيػ ػػة دخػ ػػؿ

رب ػػا الفض ػػؿ فػػػال يج ػػكز ش ػػيء مني ػػا ب ػػأكثر منػػػو  ،التو ــــيل لخميــــل (ٓ - ،)ِّٓ/كقػػػاؿ الشػ ػػافعية :ىػػػك زيػػػادة
أح ػ ػػد العكض ػ ػػيف عم ػ ػػى اآلخ ػ ػػر ف ػ ػػي الق ػ ػػدر  ،شــــــرح الــــــوجيز لمرافعــــــي (ْ ،)ُٕ/كينظ ػ ػػر :المجمــــــوع لمنــــــووح

(َُ - ،)ِٔ/كقاؿ الحنابمة :ىك الزيادة في أشياء مخصكصة  ،المغني البن قدامة (ْ.)ّ/

(ْ) ربــــــا النســــــيئة - :فق ػ ػػاؿ الحنفي ػ ػػة :ى ػ ػػك فض ػ ػػؿ الحم ػ ػػكؿ عم ػ ػػى األج ػ ػػؿ ،كفض ػ ػػؿ الع ػ ػػيف عم ػ ػػى ال ػ ػػديف ف ػ ػػي
المكيمػ ػػيف ،أك المػ ػػكزكنيف عنػ ػػد اخ ػ ػػتالؼ الجػ ػػنس ،أك فػ ػػي غيػ ػػر المكيم ػ ػػيف ،أك المػ ػػكزكنيف عن ػ ػػد اتحػ ػػاد الج ػ ػػنس ،

بــــدائع الصــــنائع لمكاســــاني (ٓ ،)ُّٖ/كينظػ ػػر :تبيــــين الحقــــائق لمزيمعــــي (ْ - ،)ٖٓ/كقػ ػػاؿ المالكيػ ػػة :ىػ ػػك
بيػ ػػع ربػ ػػكم بػ ػػأكثر منػ ػػو مػ ػػف جنسػ ػػو ،كلػ ػػك حػ ػػال ألجػ ػػؿ  ،حاشــــية العــــدوح (ِ - ،)َُْ/كقػ ػػاؿ الشػ ػػافعية :ىػ ػػك
أف يبيػ ػػع مػ ػػا بمػ ػػاؿ نسػ ػػيئة ،سػ ػػمي بػ ػػو ختصػ ػػاص أحػ ػػد العكضػ ػػيف بزيػ ػػادة الحمػ ػػكؿ  ،شــــرح الـــــوجيز لمرافعـــــي

(ْ ،)ُٕ/كينظ ػ ػػر :المجمـــــوع لمنـــــووح (َُ - ،)ِٔ/كق ػ ػػاؿ الحنابم ػ ػػة :إف اجتم ػ ػػع الجنس ػ ػػاف ف ػ ػػي عم ػ ػػة كاح ػ ػػدة،

كمكي ػ ػ ػػؿ بمكي ػ ػ ػػؿ ،كم ػ ػ ػػكزكف بم ػ ػ ػػكزكف ،كمطع ػ ػ ػػكـ بمطع ػ ػ ػػكـ ،...غائبػ ػ ػ ػان بن ػ ػ ػػاجز  ،شـــــــرح الزركشـــــــي (ّ،)ِْٓ/

كينظ ػ ػػر :المغنـــــي البـــــن قدامـــــة (ْ ،)ٓ-ْ/كزاد الش ػ ػػافعية نكعػ ػ ػان ثالثػ ػ ػان كى ػ ػػك رب ػ ػػا الي ػ ػػد :كى ػ ػػك أف يق ػ ػػبض أح ػ ػػد
العكضيف دكف اآلخر  ،شرح الوجيز لمرافعي (ْ.)ُٕ/
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مذاىب ال قياء في المسألة:

قاؿ ابف المنذر(ُ) :أجمع كؿ مف أحفظ قكلو مف عمماء األمصار عمى أف بيع الحيكاف بالحيكاف
يدان بيد جائز .كاختمفكا في بيع الحيكاف بالحيكاف بالنسيئة (ِ) ،كالخالؼ بيف الفقياء في بيع الحيكاف
بالحيكاف نسيئة متفاضالن عمى خمسة أقكاؿ:

القول األول:

يجكز بيع الحيكاف بالحيكاف نسيئة كلك تساكيا ،كيجكز إذا كاف مف غير جنسو،

كىك قكؿ الحنفية (ّ) ،كركاية عف اإلماـ أحمد(ْ).

القول الثاني :يجكز التفاضؿ بشرط ا ختالؼ في صفاتو كمنافعو ،كىك قكؿ اإلماـ مالؾ(ٓ).

اء أكاف مف جنسو أـ  ،كىك قكؿ الشافعية (ٔ) ،كالراجح عند
القول الثالث :الجكاز مطمقان ،سك ن
الحنابمة.

القول الرابع:

يجكز مطمقان ،بغض النظر عف جنسو ،كىك ركاية عف اإلماـ أحمد.

القول الخامس :يجكز بيع الحيكاف بالحيكاف متفاضالن يدان بيد ،ك يجكز نسيئة إ متساكيان ،كىك
ركاية عف اإلماـ أحمد.

أف َّ
كيبدك مف خالؿ استقراء األدلة َّ
محؿ النزاع يعكد لألمكر اآلتية:

ُ-
ِ-
ّ-

اختالفيـ في تصحيح األحاديث النبكية الكاردة في المسألة.
تجكز.

اختالفيـ فيما تجكز فيو النسيئة كما
اختالفيـ في عمَّة الربا في غير الذىب كالفضة.

أسباب اختيارح لممو وع :

ُ-

الكشؼ عف اإلرث الفقيي لممذىب الحنفي بكجو خاص ،كذلؾ مف خالؿ إكماؿ بعض

الرسائؿ التي حصمت عمييا لمبابرتي رحمو اهلل.

(ُ) ابــــــن المنــــــذر :محم ػ ػػد ب ػ ػػف إبػ ػ ػراىيـ ب ػ ػػف المن ػ ػػذر النيس ػ ػػابكرم ،أب ػ ػػك بك ػ ػػر ،الفقي ػ ػػو ،نزي ػ ػػؿ مك ػ ػػة ،كص ػ ػػاحب
التص ػ ػػانيؼ كػ ػ ػػ(اإلشراؼ ف ػ ػػي اخ ػ ػػتالؼ العمم ػ ػػاء) ،ك(اإلجم ػ ػػاع) ،ك(المبس ػ ػػكط) ،كغي ػ ػػر ذل ػ ػػؾ ،ق ػ ػػاؿ اب ػ ػػف حج ػ ػػر:
كقػ ػ ػػد اعتمػ ػ ػػد عمػ ػ ػػى ابػ ػ ػػف المنػ ػ ػػذر جماعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف األئمػ ػ ػػة فيمػ ػ ػػا صػ ػ ػػنفو فػ ػ ػػي الخالفيػ ػ ػػات ككتابػ ػ ػػو اإلش ػ ػ ػراؼ فػ ػ ػػي
ا خػ ػ ػػتالؼ مػ ػ ػػف أحسػ ػ ػػف المصػ ػ ػػنفات فػ ػ ػػي فنػ ػ ػػو  ،تػ ػ ػػكفي سػ ػ ػػنة ُّٖى ػ ػ ػػ .ينظػ ػ ػػر :طبقــــــات ال قيــــــاء لمشــــــيرازح
(صَُٖ) ،كسير أعالم النبالء لمذىبي (ُْ ،)َْٗ/كالوافي لمص دح (ُ.)َِٓ/
(ِ) اإلشراف البن المنذر (ٔ ،)ْٓ/كينظر :اإلجماع البن القطان (ِ.)َِِ/

(ّ) ينظ ػ ػػر :المبســــــوط لمسرخســــــي (ُِ ،)ُِّ/كتبيــــــين الحقــــــائق لمزيمعــــــي (ْ ،)ٖٕ/كالعنايــــــة لمبــــــابرتي
(ٕ.)ُِ/

(ْ) تنظ ػ ػػر الركاي ػ ػػات األرب ػ ػػع ل م ػ ػػاـ أحمػ ػ ػػد ف ػ ػػي :المغنــــــي البــــــن قدامــــــة (ْ ،)ُِ-َُ/كشــــــرح الزركشــــــي
(ّ.)َّْ/

(ٓ) ينظر :الكافي البن عبد البر (ِ ،)َٔٔ/كمواىب الجميل لمحطاب (ْ.)ََّ/
(ٔ) ينظر :المجموع لمنووح (ٗ.)ّٗٗ/
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يمينو مف إتحافات في شتى العمكـ ،كىك
ِ-
معايشة البابرتي مف خالؿ ترجمتو ،كما خطت ي
الذم يي ُّ
عد مف فقياء المذىب الحنفي المبرزيف.
ّ-

التعرؼ عف كثب حكؿ طريقة البابرتي في عرض المسألة الفقيية –محؿ التحقيؽ-

ْ-

َّ
إف مسألة الرسالة الفقيية كاف كقع الخالؼ في حكميا ،إ َّأنيا مف المسائؿ التي يكثر

كجمع األدلة ،ككيفية ا ستد ؿ بيا كتكجيييا ،كالرد كالجكاب عنيا.

كقكعيا في المناطؽ التي تعتني بالماشية كتقكـ عمى تربيتيا كبيعيا.

َّ
إف الرسالة لـ تيذكر في تراجـ البابرتي ك في فيارس المخطكطات ،لكف حصكلي عمى نسختيف
إحداىا لممؤلؼ ،ىيئا لي المنطمؽ لتحقيقيا ،راجيان مف اهلل تعالى التكفيؽ كالقبكؿ.
خطة البحث:

استمزمت خطة البحث أف تككف في مقدمة كقسميف كخاتمة ،كعمى النحك اآلتي:

 مقدمة ،كتضمنت :مذاىب الفقياء في المسألة ،كأسباب اختيارم لممكضكع. -القسم األول :الدراسة

أ -ترجمة مؤلف الرسالة :وقد ت منت :اسمو كلقبو ككنيتو كنسبتو ،كمكلده كنشأتو ،كشيكخو
كتالميذه ،كأخالقو كسجاياه ،كمؤلفاتو ،ككفاتو ،كمدح العمماء كثناؤىـ عميو.

ب -التعريف بـ(رسالة في عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) :وقد ت من :اسـ الرسالة،
كتكثيؽ نسبتيا لممؤلؼ ،كالغرض مف تأليؼ الرسالة ،كمنيج المؤلؼ فييا ،كالدراسات السابقة.

ج -عممي في التحقيق :وت من :منيج التحقيؽ ،ككصؼ نسختا المخطكط ،كصكر مف
النسختيف.
-

خاتمة التحقيق والدراسة

المصادر والمراجع

القسم األول :الدراسة
أ -ترجمة مؤلف الرسالة

أوالً :اسمو ولقبو وكنيتو ونسبتو:

ىك :محمد بف محمد بف محمكد بف أحمد ،أكمؿ الديف بف شمس الديف بف جماؿ الديف (ُ)،
كيكنَّى بػ(أبي عبد اهلل)(ِ)،
كيمقب بػ(أكمؿ الديف) ،ي

(ُ) الســــموك لممقريــــزح (ٓ ،)ُِٕ/كينظ ػػر :إنبــــاء الغمــــر البــــن حجــــر (ُ ،)ِٖٗ/كال وائــــد البييــــة لمكنــــوح
(صُٓٗ) ،كالمختار من البدائع البن إياس (صِِٓ) ،كشذرات الذىب البن العماد (ٖ.)َْٓ/
(ِ) ينظر :األعالم لمزركمي (ٕ.)ِْ/
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كلو أك د منيـ (يحيى) (ُ) ،كزكجة الشيخ عز الديف الرازم ،الذم قاـ بالصالة عمى جنازة أكمؿ

الديف كتكلى المدرسة الشيخكنية بعده رحمو اهلل(ِ).

الشيخ أكمؿ الديف إلى مدينة بابرت ،فيك أكمؿ الديف البابرتي ،كقد اختمؼ أىؿ التراجـ
نسب
ي
كي ي
ي
(ّ)
في مكقعيا ما بيف تركيا كبالقرب مف بغداد ،كالصحيح أنيا مف ممحقات أرضركـ بتركيا  ،كلذا

جاء في نسبتو -أيضان -الركمي؛ حيث َّأنيا مف بالد الركـ ،كقد كرد في نسبتو -كذلؾ-
المصرم ،كذلؾ بسبب رحمتو إلييا كاستق ارره فييا حتى مماتو(ْ).

ثانياً :مولده ونشأتو:

ذكر أىؿ التراجـ َّ
أف ك دة البابرتي كانت في سنة بضع عشرة كسبعمائة ىجرية(ٓ) ،كقد نشأ في
بيت و
أدبُّ ،
عمـ ك و
يدؿ عمى ذلؾ ألقاب أجداده -رحميـ اهلل( :-كماؿ الديف ،شمس الديف ،جماؿ

نكه بذلؾ محقؽ كتاب شرح التمخيص(ٔ) ،كيبدك َّ
أف ارتحالو إلى حمب كاقامتو فييا
الديف) ،كما َّ
(ٕ)

كأخذه عف عممائيا

أما ارتحالو إلى القاىرة كاستق ارره فييا
كاف مف باب استكماؿ طمب لمعمـ ،ك َّ

بعد سنة َْٕق(ٖ) ،فقد كاف مف باب أداء أمانة العمـ كنشرىا.

(ُ) كق ػ ػ ػػد ق ػ ػ ػػاـ بكتاب ػ ػ ػػة ش ػ ػ ػػرح كال ػ ػ ػػده المس ػ ػ ػ ٌػمى( :النق ػ ػ ػػكد كال ػ ػ ػػردكد ف ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػػرح منتي ػ ػ ػػى السػ ػ ػ ػؤاؿ كاألم ػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػػف
نكه إلى ذلؾ محقؽ شرح التمخيص محمد مصط ى صوفيو (صِّ).
الحاجب)كما ٌ
(ِ) عــــز الــــدين الــــرازح :يكسػ ػػؼ بػ ػػف محمػ ػػكد بػ ػػف محمػ ػػد الحنفػ ػػي ،تػ ػػكفي سػ ػػنة ْٕٗى ػ ػػ .ينظػ ػػر :تــــارين ابــــن

قا ي شيبة (ّ ،)ُّٕ/كنيل األمل لمممطي (ِ.)ُّْ/

(ّ) كقي ػ ػػؿ( :بـــــابرت) قري ػ ػػة م ػ ػػف أعم ػ ػػاؿ دجي ػ ػػؿ بغ ػ ػػداد .ينظ ػ ػػر :ال وائـــــد البييـــــة لمكنـــــوح (صُٕٗ) ،كذك ػ ػػر
يــــاقوت الحمــــوح فــــي معجــــم البمــــدان (ُ :)َّٕ/المك ػػانيف .كج ػػزـ البابــــاني فــــي ىديــــة العــــارفين (ِ:)ُُٕ/
أنيا التي بتركيا ،كبو أخذ الكثير مف المحققيف.

(ْ) ينظ ػػر :إنبــــاء الغمــــر البــــن حجــــر (ُ ،)ِٖٗ/كنيــــل األمــــل لمممطــــي (ِ ،)ُِٗ/كشــــذرات الــــذىب البــــن
العماد (ٖ.)َْٓ/

(ٓ) ينظػ ػػر :إنبــــاء الغمــــر البــــن حجــــر (ُ ،)ِٖٗ/كبغيــــة الوعــــاة لمســــيوطي (ُ ،)ِّٗ/كشــــذرات الـــــذىب
البن العماد (ٖ ،)َْٓ/كلـ يحدد سنة الك دة بػ(ُِٕق) إ الباباني في ىدية العارفين (ِ.)ُُٕ/

(ٔ) مقدمة تحقيؽ كتاب شرح التمخيص لصوفيو (صِٓ).

(ٕ) ينظر :إنباء الغمر البن حجر (ُ ،)ِٖٗ/كشذرات الذىب البن العماد (ٖ.)َْٓ/

(ٖ) ينظ ػ ػػر :إنبــــــاء الغمــــــر البــــــن حجــــــر (ُ ،)ِٖٗ/كنيــــــل األمــــــل لمممطــــــي (ِ ،)ُِٗ/كال وائــــــد البييــــــة
لمكنوح (صُٓٗ).
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ثالثاً :شيوخو وتالميذه :أخذ البابرتي -رحمو اهلل -العمـ عف :قكاـ الديف محمد الكاكي(ُ)،

المتكفى سنة ْٕٗ ىػ ،كقد أخذ الفقو عنو بالسند المتصؿ إلى اإلماـ أبي يكسؼ رحميـ اهلل(ِ)،
كأبك الثناء األصفياني(ّ) ،شارح مختصر ابف الحاجب ،المتكفى سنة ْٕٗىػ(ْ) ،كصاحب البحر

المحيط في التفسير أبك حياف األندلسي(ٓ) ،المتكفى سنة ْٕٓىػ(ٔ) ،كسمع الحديث مف
الد صي(ٕ) ،كابف عبد اليادم ،المتكفى سنة ْْٕق(ٖ) ،كغيرىما(ٗ).

أما تالميذه الذيف أخذكا العمـ عنو فمف أبرزىـ :أبك الحسف السيد الشريؼ ،الجرجاني(َُ) ،المتكفى
ك َّ

سنة ُٖٔىػ(ُُ) ،كابف قاضي سماكنة(ُِ) ،المتكفى سنة ِّٖىػ(ُّ) ،كمحمد بف حمزة الفنارم(ُْ)،

المتكفى سنة ّٖٓق(ُٓ).

(ُ) ترجمتػ ػ ػػو فػ ػ ػػي :ســـــــمم الوصـــــــول لحـــــــاجي خمي ـــــــة (ّ ،)ِِٗ/كال وائـــــــد البييـــــــة لمكنـــــــوح (صُٖٔ)،
كاألعالم لمزركمي (ٕ.)ّٔ/

(ِ) ينظر :ال وائد البيية لمكنوح (صُٓٗ) ،كسمم الوصول لحاجي خمي ة (ّ.)ِِٗ/

(ّ) تنظ ػ ػػر ترجمت ػ ػػو ف ػ ػػي :طبقــــــات الشــــــافعية البــــــن قا ــــــي شــــــيبة (ّ ،)ُٕ/كبغيــــــة الوعــــــاة لمســــــيوطي
(ِ.)ّٖٔ/

(ْ) تنظػ ػ ػػر ترجمتػ ػ ػػو فػ ػ ػػي :الســـــــموك لممقريـــــــزح (ٓ ،)ُّٕ/كبغيـــــــة الوعـــــــاة لمســـــــيوطي (ُ ،)ِّٗ/كســـــــمم
الوصول لحاجي خمي ة (ّ.)َِٔ/

(ٓ) تنظر ترجمتو في :الوافي لمص دح (ٓ ،)ُٕٓ/كطبقات الشافعية لمسبكي (ٗ.)ِٕٔ/
(ٔ) المصادر السابقة أنفسيا.

(ٕ) الدالصــــي :غالػ ػػب الظػ ػػف أنػ ػػو :محمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف أبػ ػػي الربيػ ػػع سػ ػػميماف الد صػ ػػي ،تػ ػػكفي سػ ػػنة ٕٔٓىػ ػ ػ

تنظر ترجمتو في :العبر لمذىبي (ْ ،)َُٕ/كالدرر الكامنة البن حجر (ٓ.)ْٔ/

(ٖ) تنظػ ػػر ترجمتػ ػػو فػ ػػي :العبــــر لمــــذىبي (ْ ،)ُِّ/كالــــوافي لمصــــ دح (ِ ،)ُُّ/كذيــــل طبقــــات الحنابمــــة
البن رجب (ٓ.)ُُٓ/

(ٗ) ينظػ ػػر :إنبـــــاء الغمـــــر البـــــن حجـــــر (ُ ،)ِٖٗ/كفيػ ػػو يقػ ػػكؿ :مػ ػػا عممتػ ػػو حػ ػ َّػدث بشػ ػػيء مػ ػػف مسػ ػػمكعاتو ،

كنيل األمل لمممطي (ِ ،)ُِٗ/كبغية الوعاة لمسيوطي (ُ.)ِّٗ/

(َُ) تنظر ترجمتو في :نيل األمل لمممطي (ّ ،)ِِٖ/كال وء الالمع لمسخاوح (ٓ.)ِّٖ/
(ُُ) ينظر :ال وائد البيية لمكنوح (صُٖ.)ُٕٗ-ُٗٔ ،ُِٕ ،

(ُِ) تنظر ترجمتو في :ال وائد البيية لمكنوح (صُِٕ) ،كاالعالم لمزركمي (ٕ.)ُٔٓ/
(ُّ) ينظر :ال وائد البيية لمكنوح (صُِٕ.)ُٕٗ ،

(ُْ) تنظر ترجمتو في :نيل األمل لمممطي (ْ ،)ٓٔ/كال وائد البيية لمكنوح (صُٔٔ).
(ُٓ) ينظر :ال وائد البيية لمكنوح (صُِٕ.)ُٕٗ ،ُٕٔ ،
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رابعاً :أخالقو وسجاياه:

لـ يكف لمبابرتي -رحمو اهلل -رغبة في المنصب كالجاه ،فقد رفض القضاء بعد أف عرض عميو
(ِ)

عدة مرات(ُ) ،كقد استثمر عالقتو باألمير شيخكف

في حثو عمى بناء مدرسة تعنى بعمكـ

الشريعة كالتصكؼ ،كبالفعؿ أنشأ األمير مدرسة الشيخكنية (الخانقاه) بمدينة القاىرة(ّ) ،كجعؿ

البابرتي شيخان ليا.

(ْ)

أما عالقتو بالسمطاف برقكؽ

فقد اتسمت با حتراـ كالتكاضع المتبادؿ ،حتى ذكر أىؿ التراجـ أف

مف شدة تعمؽ السمطاف بو كاف يأتيو بمككبو كينتظره عمى باب الشيخكنية(ٓ).

خامساً :مؤل اتو(:)7

امتاز البابرتي أكمؿ الديف بكثرة التصانيؼ ،كىذا فيو د لة عمى سعة عممو كتمكنو مف أدكاتو،

كمنيا :اإلرشاد في شرح الفقو األكبر ل ماـ أبي حنيفة ،شرح المنار لمنسفي في األصكؿ ،تحفة

األبرار في شرح مشارؽ األنكار في الجمع بيف الصحيحيف لمصغاني ،تفسير القرآف الكريـ ،التقرير
في شرح أصكؿ البزدكم ،حاشية عمي الكشاؼ ،الدرر المنيفة في الرد عمى ابف أبي سبيعة ،شرح

العقيدة الطحاكية ،شرح الفرائض السراجية ،شرح ألفية ابف معطي ،شرح تجريد الكالـ لمطكسي،
شرح تمخيص الجامع الكبير ،شرح تمخيص المفتاح ،شرح مسألة النظر في عمة الخالؼ ،شرح
كصية أبي حنيفة ،عقيدة الطكسي ،العناية شرح اليداية لممرغيناني ،المقصد في الكالـ ،النقكد
كالردكد شرح مختصر ابف الحاجب ،رسالة :النكت الظريفة في ترجيح مذىب أم حنيفة ،رسالة
(ُ) ينظر :إنباء الغمر البن حجر (ُ ،)ِٖٗ/كبغية الوعاة لمسيوطي (ُ.)ِّٗ/
(ِ) شــــــيخون :األمي ػ ػػر س ػ ػػيؼ ال ػ ػػديف ،ش ػ ػػيخكف العم ػ ػػرم ،أح ػ ػػد ممالي ػ ػػؾ الناصػػ ػػر محمػػ ػػد بػػ ػػف قػػ ػػالككف ،م ػ ػػات
شيخك بعد الفراغ مف باء مدرستو بسنة .ينظر :المواعظ لممقريزح (ْ.)ُُٗ/

(ّ) ينظػ ػػر :الســـــموك لممقريـــــزح (ٓ ،)ُّٕ/كإنبـــــاء الغمـــــر البـــــن حجـــــر (ُ ،)ِٖٗ/كنيـــــل األمـــــل لمممطـــــي

(ِ ،)ُِٗ/كالخانقػ ػػاه :بنػ ػػاء يجمػ ػػع بػ ػػيف المسػ ػػجد كالمدرسػ ػػة ،شػ ػػيده شػ ػػيخكف سػ ػػنة ٕٕٓى ػ ػػ ،كرتػ ػػب فييػ ػػا دركس ػ ػان
ف ػ ػ ػػي الفقػ ػ ػ ػػو كالقػ ػ ػ ػراءات كالتصػ ػ ػ ػػكؼ ،ككػ ػ ػ ػػاف الب ػ ػ ػػابرتي أكؿ متػ ػ ػ ػػكلي مش ػ ػ ػػيختيا .ينظػ ػ ػ ػػر :المــــــــواعظ لممقريــــــــزح

(ْ.)ِِٗ/

(ْ) برقـــــــوق :ابػ ػ ػػف أن ػ ػ ػػص (أك :أن ػ ػ ػػس) العثم ػ ػ ػػاني ،أب ػ ػ ػػك س ػ ػ ػػعيد ،سػ ػ ػػيؼ ال ػ ػ ػػديف ،أكؿ م ػ ػ ػػف مم ػ ػ ػػؾ مص ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػف
المماليػ ػ ػػؾ الشراكس ػ ػ ػػة ،انت ػ ػ ػػزع السػ ػ ػػمطنة م ػ ػ ػػف آخ ػ ػ ػػركف بنػ ػ ػػي ق ػ ػ ػػالككف س ػ ػ ػػنة ْٖٕق ،كتمقػ ػ ػػب بالمم ػ ػ ػػؾ الظ ػ ػ ػػاىر،

كانقادت إليو مصر كالشاـ .ينظر :ال وء الالمع لمسخاوح (ّ ،)َُ/كاألعالم لمزركمي (ِ.)ْٖ/
(ٓ) ينظػ ػػر :الــــدرر الكامنــــة البــــن حجــــر (ٔ ،)ُ/كالنجــــوم الزاىــــرة البــــن تغــــرح بــــردح (ُُ ،)َِّ/كنيــــل
األمـــــــل لمممطـــــــي (ِ ،)ُِٗ/كبغيـــــــة الوعـــــــاة لمســـــــيوطي (ُ ،)ِّٗ/كشـــــــذرات الـــــــذىب البـــــــن العمـــــــاد

(ٖ.)َٓٓ/

(ٔ) ينظ ػ ػػر :إنبـــــاء الغمـــــر البـــــن حجـــــر (ُ ،)ِٖٗ/كنيـــــل األمـــــل لمممطـــــي (ِ ،)ُِٗ/كاألعـــــالم لمزركمـــــي
(ٕ.)ِْ/
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في أىؿ األىكاء كالبدع ،رسالة في عدـ جكاز رفع اليديف في غير تكبيرة ا فتتاح – ،تـ تحقيقيا
بفضؿ اهلل تعالى ،-رسالة في عدـ جكاز بيع الحيكاف بالحيكاف نسيئةَّ - ،
محؿ التحقيؽ.-

سادساً :وفاتو:

تكفي البابرتي بعد مسيرة حافمة بالعمـ ،تدرج بيا منذ أف كاف في مكطنو ببابرت ثـ حمب فالقاىرة

حيث استقر بو المطاؼ ،كذلؾ ليمة الجمعة ُٗ رمضاف ٖٕٔىػ ،بعد أف ساءت حالتو المرضية،
حتى كاف السمطاف الظاىر يعكده بيف فينة كأخرل ،كقد صمى عمى جنازتو صيره الشيخ عز الديف

الرازم(ُ) ،كحضرىا السمطاف ،كدفف بقبة الشيخكنية بالقاىرة(ِ).
سابعاً :مدح العمماء وثناؤىم عميو:

لـ أجد ترجمة –فيما تيسر لي مف مصادر -مف أخذ عمى البابرتي مكقفان فيما صنَّؼ كألَّؼ عمى
كثرتيا ،عمى الرغـ مف أخذه بآراء المذىب الحنفي كتمسكو بيا ،كخصكصان في :رسالة النكت

الظريفة في ترجيح مذىب أم حنيفة ،كرسالة في عدـ جكاز رفع اليديف في غير تكبيرة ا فتتاح،
َّ
كلعؿ ىذا راجع إلى تكافر األدلة عنده ،كأخذه
كرسالة في عدـ جكاز بيع الحيكاف بالحيكاف نسيئة،

بمباحث المنطؽ في ا ستد ؿ.

لقد حفمت كتب التراجـ عند تناكؿ البابرتي –رحمو اهلل -بالمدح كالثناء ،كمف بيف قالكه :شيخ

الخانقاه الشيخكنية ،كعظيـ فقياء مصر (ّ) ،إماـ عصره ،ككحيد دىره ،كأعجكبة زمانو (ْ) ،كاف

فاضالن ،صاحب فنكف ،كافر العقؿ (ٓ) ،قكم النفس ،عظيـ الييئة ،مييبان (ٔ) ،ككاف إمامان عالمان،
متنزىان عف الدخكؿ في المناصب الكبار
السمت كالممتقىٌ ،
خي انرٌ ،
بارعان ،كرعان ،صالحانٌ ،
دينان ،حسف ٌ
مجديف،
مع خطبتو ليا ،ككاف أربابيا عمى بابو قائميف ،كألكامره مسترعيف ،كالى قضاء مآربو ٌ
و
شر و
رد رسالتو ،مع حسف بً و
نصاؼ كتكاض وع
كقياـ مع مف يقصده ،كا
معظٌمان عند أرباب الدكؿ ،تي ٌ
ً
كلطؼ عشرة (ٕ).

(ُ) ينظر :تارين ابن قا ي شيبة (ّ ،)ُّٕ/كنيل األمل لمممطي (ِ.)ُّْ/

(ِ) ينظ ػػر :إنبــــاء الغمــــر البــــن حجــــر (ُ ،)ِٖٗ/كالنجــــوم الزاىــــرة البــــن تغــــرح بــــردح (ُُ ،)َِّ/كبغيــــة
الوعاة لمسيوطي (ُ ،)َِْ/كنيل األمل لمممطي (ِ ،)َِِ/كشذرات الذىب البن العماد (ٖ.)َٓٓ/

(ّ) السموك لممقريزح (ٓ.)ُّٕ-ُِٕ/

(ْ) النجوم الزاىرة البن تغرح بردح (ُُ.)َِّ/
(ٓ) الدرر الكامنة البن حجر (ٔ.)ُ/

(ٔ) بغية الوعاة لمسيوطي (ُ.)ِّٗ/
(ٕ) نيل األمل لمممطي (ِ.)ُِٗ/
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ب -التعريف بـ(رسالة في عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

أوالً :اسم الرسالة :لمرسالة نسختاف ،إحداىا بخط المؤلؼ –رحمو اهلل -كأخرل بخط الناسخ

(ُ)
مدكنان فييما :بػ(رسالة في عدـ جكاز
(حسف بف يكسؼ بف عثماف النكيداكم)  ،كقد جاء العنكاف َّ

بيع الحيكاف بالحيكاف نسيئة).

ثانياً :توثيق نسبتيا لممؤلف:

أما نسخة الناسخ –النكيداكم -فكانت خالية مف أم
َّ
تضررت نسخة المؤلؼ في بعض صفحاتيا ،ك َّ

ضرر ،كقد تأكد لي نسبة لمبابرتي مف خالؿ اآلتي:

أف نسخة المؤلؼ يكتب في أكؿ المجمد الذم تتضمنو( :مجمكعة فييا ينسخ مف تأليؼ
ُ-
العبد الفقير إلى اهلل الحفي ،محمد بف محمكد بف أحمد الحنفي ،غفر اهلل ليـ كعامميـ بمطفو
الخفي) ،كتحتو العنكاف( :رسالة في عدـ جكاز بيع الحيكاف بالحيكاف نسيئة).

ِ-

كفي كتاب العناية شرح اليداية يعقب البابرتي عمى المصنؼ المرغيناني في عدـ

استد لو باألحاديث الدالة عمى حكـ ربا النسيئة ،فيقكؿ :فإف قيؿ :ما باؿ المصنؼ (رحمو اهلل)
لـ يستدؿ لمجانبيف باألحاديث التي تدؿ عمى كؿ كاحد منيما ،كما استدؿ بعض الشارحيف،...

فالجكابَّ :
أف جيالة التاريخ كتطرؽ ا حتما ت لمتأكيؿ منعاه عف ذلؾ .فإف قيؿ :إجماع الصحابة
عمى حرمة النساء فكاف ا ستد ؿ بو أكلى مف المذككر في الكتاب .فالجكاب َّ
أف الخصـ إف سمَّـ
اإلجماع فمو أف يقكؿ :إنيـ أجمعكا عمى النساء في كماؿ العمة

في شبيتيا (ِ) ،كىذا التعقيب

يدؿ عمى َّ
أف البابرتي لـ ير مكجبان لمتكسع في أدلة ىذه المسألة حتى ظير (بعض المتفقية) -كما
يسمييـ -كأراد َّ
الرد عمييـ فجمع تمؾ األحاديث كغيرىا كانبرل ليا بالجكاب ،كىذا فيو إشارة إلى

تأليؼ الرسالة جاء بعد العناية ،ك َّ
ألنو لك كاف العكس ألرشد إلى الرسالة التي بيف أيدينا ،فضالن
عف سبب تأليؼ الرسالة الذم تضمف سنة ظيكر تمكـ المتفقية.

ّ-



َّ
خاص في التأليؼ ،يظير كاضحان مف خالؿ:
أف لمبابرتي أسمكب
ٌّ

اإلشارة إلى لقبو (أكمؿ الديف) ،فقاؿ( :كالصالة كالسالـ األتماف األكمالف)(ّ).

بياف المسألة أكؿ الدراسة ثـ عرض الخطة التي تقكـ عمييا تمؾ الدراسة ،فقاؿ( :قاؿ أبك

حنيفة رحمو اهلل:

يجكز بيع الحيكاف بالحيكاف نسيئة،

(ُ) لـ أعثر عمى ترجمة لو.
(ِ) العناية شرح اليداية (ٕ.)ُِ/

(ّ) ككمػ ػػا كرد فػ ػػي مخطػ ػػكط شـــــرح المقصـــــد فـــــي أصـــــول الـــــدين مخطػ ػػكط فػ ػػي جامع ػ ػػة الممػ ػػؾ سػ ػػعكد بػ ػ ػرقـ
(ِِّٗ) ،كفي رسالة عدم جواز رفع اليدين في غير تكبيرة االفتتاح (بتحقيقنا).
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كالدليؿ عمى ذلؾ الكتاب كالسنة كاإلجماع)(ُ).

ىرٍفعي قدر اإلماـ أبي حنيفة كأصحابو -رحميـ اهلل -كالدفاع عنو ،كذلؾ بقكلو( :كتصديت

لمجكاب بما إذا تأممو الفقيو ظير لو َّ
أف الصكاب مع أبي حنيفة)(ِ).
ثالثاً :الغرض من تأليف الرسالة:

مكضكع الرسالة ىك حكـ بيع الحيكاف بالحيكاف نسيئة عند أبي حنيفة كأصحابو ،كمف المعمكـ َّ
أف

المسألة مختمؼ فييا ،كأف المذىب الحنفي يرل عدـ جكازه ،لكف البابرتي كضع ىذه الرسالة لمرد

تأكؿ رأم أبي حنيفة بأٌنو خالؼ الحديث كأخذ بالرأم.
عمى أحد العمماء الذم ٌ
رابعاً :منيج المؤلف فييا:
أما منيج المؤلؼ (رحمو اهلل) في رسالتو فقد قاـ عمى اآلتي:
ك َّ



جمع أدلة الفريقيف ،كابتدأ بأدلة الحنفية دليالن دليالن ،مف الكتاب كالسنة كاإلجماع ،كبيَّف



أما أدلة المجيزيف –الشافعية كمف معيـ -فيي خمسة أحاديث كثالثة آثار ،كقد قاـ
ك َّ

كجو ا ستد ؿ بيا كما تعمؽ منيا بالمسألة دكف تطكيؿ.

كطرح ا حتما ت الكاردة فييا ،كالرد عمييا كفؽ مبدأ( :فإف قيؿ...
بدراسة تمؾ األحاديث كاآلثار ٍ
قمنا).
خامساً :الدراسات السابقة:

َّ
َّ
كلعؿ ىذا أبرز
مصنفان مستقالن،
لـ أجد –بحدكد عممي المتكاضع -مف ألَّؼ في مكضكع الرسالة

ما يميزىا ،عمى َّ
أف الكثير مف الفقياء كالمحدثيف اعتنكا بمكضكعيا فأفردكا لو أبكابان خاصة في

مؤلفاتيـ -عمى اختالؼ مذاىبيـ فيو -ألىميتو.

لقد كتب البابرتي ىذه الرسالة بالطريقة األكاديمية المتعارؼ عمييا :عرض لصكرة المسألة ،ثـ

بياف األدلة كأكجو ا ستالؿ بيا ،ثـ إيراد أدلة المخالفيف كمناقشتيا كالجكاب عنيا ،كقد ىجمعت

الرسالة أبرز األدلة ،كانفردت في بعضيا كفي تكجيييا ،حتى َّ
أف مف استقصى المسألة مف جميع

جكانبيا َّ
بد لو مف ا نبيار بكماليا الفقيي ،كلذا نبَّو -رحمو اهلل -في مقدمتيا فقاؿ :كتصديت
تأممو الفقيو ظير لو َّ
أف الصكاب مع أبي حنيفة رحمو اهلل تعالى .
لمجكاب بما إذا َّ

(ُ) ككما في مخطكط اإلرشاد (مخطكط في المكتبة األزىرية ،منشكر عمى شبكة األلككة بدكف رقـ).

(ِ) ككمػ ػػا فػ ػػي النكـــــت الظري ـــــة فـــــي تـــــرجيل مـــــذىب أبـــــي حني ـــــة مخطػ ػػكط ضػ ػػمف مجم ػ ػػد ُّْٖ فػ ػػي أيػ ػػا
صكفيا ،كفي كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (صٖٓ).
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ج -عممي في التحقيق

أوالً :منيج التحقيق:

ُ .ترميز نسخة المؤلؼ بالحرؼ (ب) إشارة لمبابرتي ،كنسخة الناسخ (ح) إشارة سـ الناسخ

(حسف النكيداكم).

ِ .مقابمة نسختي الرسالة ،نسخة المؤلؼ كنسخة الناسخ ،كاعتماد نسخة الناسخ كأصؿ لمتحقيؽ؛

لخمكىا مف األضرار تمامان ،ككتابة نصيا كفقنا لمطريقة اإلمالئية المعاصرة.
ّ .اإلشارة إلى نياية كؿ صفحة مف صفحات مخطكط الناسخ بنجمات ثالث *** كفاصمة عف
الصفحة التي تمييا.

تغرب بالحركات مع بياف معناه.
ْ .ا لتزاـ بعالمات الترقيـ ،كتشكيؿ ما استصعب لفظو أك َّ

ٓ .تقسيـ الرسالة إلى فقرات أربع ،المقدمة ،ثـ أدلة المانعيف ،كأدلة المجيزيف ،ثـ الرد عمى أدلة
المجيزيف.

ٔ .في حاؿ كجكد نقص في إحدل النسختيف فإني أضعو بيف قكسيف ،ىكذا [ ].
فإف كاف في صحيحي البخارم كمسمـ أك في أحدىما فإني
ٕ .تخريج األحاديث النبكية كاآلثارٍ ،
أكتفي بيما؛ مالـ يشر المؤلؼ إلى مصدر حديثي آخر فإني أخرجو منو.
ٖ .ترجمة مكجزة لألعالـ مف غير المشيكريف.

ٗ .في حاؿ كركد العبارات التالية في إحدل النسختيف كاممة أك مختصرة( :عميو السالـ)،
ك(صمى اهلل عميو كسمـ) ،ك(رضي اهلل عنو ،رضي اهلل عنيما ،رضي اهلل عنيـ) ،ك(رحمو اهلل،

سنثبت أكمميا ،كبما يالئـ المكضع ،ك ننكه إلى ذلؾ؛ لمتقميؿ مف
رحميما اهلل ،رحميـ اهلل)ٌ ،
فإننا ي
اليكامش.
ثانياً :وصف نسختا المخطوط:

لقد كتبت النسختاف بما يقرب مف الخط الفارسي ،ك َّ
أف بعض الكممات كتبت بخط المصحؼ،
مثؿ( :الصمكة) ،كفي الصفحة األكلى لكال النسختيف ختـ السمطاف محمكد خاف بف مصطفى

كنص كقفو لمكتاب ،كمعو تحرير الكقؼ كختمو لممفتش بأكقاؼ
الثاني ،المتكفى سنة ُُٖٔىػ،
ُّ

حصمت عمييما مف مكتبة أيا صكفيا بإسطنبكؿ ،األكلى
الحرميف الشريفيف أحمد الشيخ زاده ،كقد
ي
برقـ ( ،)AYASOFYA1384كالثانية برقـ (ََْٖ ،)AYASOFYAكاليؾ كصؼ كؿ كاحدة

منيما:


النسخة (ب) :كىي نسخة بخط المؤلؼ –رحمو اهلل ،-كىي ضمف مجمد عدد لكحاتو

(ّْٓ) ،كقد تمؼ منو أكثر مف (َٗ) لكحة ،مف بينيا ثالث صفحات مف الرسالة -التي بيف
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يديؾ -عممان أف عدد لكحاتيا (ّ) كصفحاتيا (ٔ) ،في كؿ صفحة منيا (ُٕ) سط انر ،كفي كؿ

سطر (ُّ) كممة تقريبان .كمما يؤكد أنيا بخط المؤلؼ أمراف:

ُ-

ك تابة اسمو عمييا في الصفحة األكلى مف المجمد( :مجمكعة فييا نسخ مف تأليؼ العبد

الفقير إلى اهلل الحفي ،محمد بف محمكد بف أحمد الحنفي ،غفر اهلل ليـ ،كعامميـ بمطفو الخفي)،

كلك كانت بخط غيره لكتب الناسخ أكصافان تدؿ عمى عمك شأف المؤلؼ ككفاءتو كتمكنو مف

العمكـ ،كىك بيا جدير.

َّ
أف المؤلؼ كتب في ختاميا( :تمت بعكف اهلل كحسف تكفيقو) ،كىك ما يكرره غالبان في
ِ-
النسخ ،ك َّأنيا منقكلة عف
رسائمو ،فضالن عف َّأنو لك كانت بخط الناسخ لكتب اسمو كتاريخ كمكاف ٍ
األصؿ أك عف نسخة أخرل ،إضافة إلى فقرة المقابمة كالتصحيح ،ككما ىك الحاؿ في النسخة

الثانية اآلتية.


النسخة (ح) :كىي نسخة قابميا الناسخ كصححيا عمى نسخة بخط المؤلؼ -رحمو اهلل-

 ،كما أشار الناسخ في مكضع مستقؿ في آخر الرسائؿ ،حيث قاؿ( :بمغ -بمغنا اهلل أمانينا-
المقابمة كالتصحيح بقدر الكسع كالطاقة عمى النسخة المنقكلة عنيا؛ التي بخط مؤلفيا العالمة

الشيخ أكمؿ الديف ،أبقاه اهلل تعالى إلى ىذا(ُ) ،بتكفيؽ اهلل تعالى).

كقد تـ ا عتماد عمييا لعدـ كجكد ضرر فييا ،ىي ضمف مجمد عدد لكحاتو (ْٕ) كعدد لكحاتيا

(ّ) ،كصفحاتيا (ْ) ،كفي كؿ صفحة (ُِ) سط انر ،كفي كؿ سطر (َِ) كممة تقريبان.

كتب في الصفحة األكلى مف المجمد( :رسائؿ مختمفة في األحاديث المتفرقة) ،ك يكتب في نياية
مجمكع الرسائؿ المنسكخة :تمت كالحمد هلل كلي الحمد ،كصمى اهلل عمى حامؿ لكاء الحمد ،كعمى

آلو َّ
كعدتو الطاىريف ،كالحمد هلل رب العالميف ،فرغ العبد الفقير إلى اهلل الغني القدير :حسف بف
(ِ)
َّ
عما شانو
يكسؼ بف عثماف النكيداكم مكلدان ،كالشامي
محتدان  ،أصمح اهلل تعالى شأنو كصانو َّ
و
بمحمد كآلو ،مف ىذه الرسائؿ المباركة األكممية الحنفية ،يكـ األربعاء مف الشير المبارؾ صفر،

ختـ بالخير كالظفر ،مف شيكر سنة ستة كثمانيف كسبعمائة ،في الخانقاه السعيد الشيخكم،

بالقاىرة المحركسة ،رحـ اهلل تعالى بانييا كساكنييا بخير .

كأخي انر :فإف النسخة (ح) تـ نسخيا كمقابمتيا عمى نسخة المؤلؼ في شير صفر مف سنة ٖٕٔىػ،
أم :قبؿ ستة أشير مف كفاة البابرتي أكمؿ الديف –رحمو اهلل -بدليمي :تاريخ النسخ كقكؿ المقابًؿ:
أبقاه اهلل تعالى.

(ُ) كممة (ىذا) عائدة عمى (الديف) .كاهلل أعمـ.
(ِ) محتدان :أصالن .ينظر :الصحاح لمجوىرح (ِ.)ِْٔ/
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ثالثاً :صور من النسختين:

اللوحة األولى واألخيرة من نسخة المؤلف (ب)
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اللوحة األولى والثانية من نسخة الناسخ (ح)
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القسم الثاني النص المحقق:
رسالة في عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

[المقدمة]

باهلل أستعيف متككالن عميو ،الحمد هلل رب العالميف ،ك[الصالة]
(ّ)

عمى سيد المرسميف محمد كعمى آلو ك[أصحابو]

سنة ست كسبعيف كسبعمائة

خالؼ الحديث

(ٕ)

(ٓ)

(ِ)

(ُ)

[األتماف]
كالسالـ
َّ

أما بعد َّ
فإف بعض المتفقية
أجمعيفَّ ،

استخرت اهلل [تعالى]

(ْ)

بمصر

قد تجاىر بالتعصيب الباطؿ متكىمان َّ
أف أبا حنيفة [رحمو اهلل]
(ٖ)

الداؿ عمى جكاز بيع الحيكاف بالحيكاف [نسيئةن]
(ٗ)

األكمالف
(ٔ)

بالرأم ،كلما لـ يكف كذلؾ

تأممو الفقيو ظير لو َّ
أف الصكاب مع أبي
*** كتصديت لمجكاب بما إذا َّ

حنيفة رحمو اهلل ،كرجكت الثكاب عمى ذلؾ ،حيث لـ يكف الغرض إ

المستعاف كعميو التكالف.

إظيار الصكاب ،كاهلل

(ُ) كتبت بالرسـ العثماني في النسختيف (الصمكة).
(ِ) كردت في النسخة (ح).
(ّ) كردت (كصحبو) في النسخة (ب).
(ْ) المتفقػ ػػو :بضػ ػػـ المػ ػػيـ ككسػ ػػر القػ ػػاؼ ،المشػ ػػتغؿ بعمػ ػػـ الفقػ ػػو ،أك المبتػ ػػدئ بتعممػ ػػو  .معجـــــم لغـــــة ال قيـــــاء
(صَّْ).

(ٓ) أم :قبؿ كفاتو بعشر سنيف.
(ٔ) كردت في النسخة (ح).

(ٕ) كنصػ ػ ػ ػػو :عػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػد اهلل بػ ػ ػ ػػف عمػ ػ ػ ػػرك بػ ػ ػ ػػف العػ ػ ػ ػػاصَّ ،
أف رسػ ػ ػ ػػكؿ اهلل صػ ػ ػ ػػمى اهلل عميػ ػ ػ ػػو كسػ ػ ػ ػػمـ أمػ ػ ػ ػػر أف
ييجيػ ػػزى جيش ػ ػان فنفػ ػػدت اإلبػ ػػؿ ،فػ ػػأمره أف يأخػ ػػذ عمػ ػػى قالئػ ػػص الصػ ػػدقة ،فكػ ػػاف يأخػ ػػذ البعيػ ػػر بػ ػػالبعيريف إلػ ػػى إبػ ػػؿ
الص ػػدقة  ،ركاه أبــــو داود فــــي ســــننو ،كت ػػاب البي ػػكع ،ب ػػاب الرخص ػػة في ػػو (أم :فػ ػػي الحيػ ػكاف بػػػالحيكاف نس ػػيئة)،
رقػ ػػـ الحػ ػػديث (ّّٕٓ) (ٓ ،)ِْْ/كقػ ػػاؿ محققػ ػػاه األرنػ ػػاؤكط كمحم ػ ػػد كامػ ػػؿ :ح ػ ػػديث حس ػ ػػف ،كىػ ػػذا إسػ ػػناد فيػ ػػو

ضػ ػ ػػعؼ كاضػ ػ ػػطراب ،كركاه –أيض ػ ػ ػان -الـــــــدار قطنـــــــي فـــــــي ســـــــننو ،كت ػ ػ ػػاب البيػ ػ ػػكع ،رقػ ػ ػػـ الحػ ػ ػػديث (َّْٓ)

(ْ ،)ّٔ/كالحـــــاكم فـــــي مســـــتدركو ،حػ ػػديث معمػ ػػر بػ ػػف ارشػ ػػد ،رق ػ ػػـ الح ػ ػػديث (َِّْ) (ِ ،)ٔٓ/كقػ ػػاؿ :ىػ ػػذا
حػ ػػديث صػ ػػحيح عمػ ػػى شػ ػػرط مسػ ػػمـ كلػ ػػـ يخرجػ ػػاه ،كقػ ػػاؿ الػ ػػذىبي :عم ػ ػػى شػ ػػرط مس ػ ػػمـ ،كالبييقـــــي فـــــي ســـــننو

الكبــــــر  ،كت ػ ػػاب البي ػ ػػكع ،ب ػ ػػاب بيػ ػ ػػع الحيػ ػ ػكاف كغيػ ػ ػره ممػ ػ ػػا

(َُِٔٔ) (ُُ.)ِٖ/

رب ػ ػػا فيػػ ػػو بعضػػ ػػو بػ ػ ػػبعض نسػػ ػػيئة ،رقػػ ػػـ الحػ ػ ػػديث

(ٖ) في النسخة (ح) كتبت( :نسئة) ،كلف يتـ التنبيو عند تكرار الكممة حقان.
(ٗ) كردت في النسخة (ح).
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[أدلة المانعين]
قاؿ أبك حنيفة رحمو اهلل:

كد لة اإلجماع.ﭐ

(ُ)

أما الكتاب :فقكلو [تعالى]
َّ

يجكز بيع الحيكاف بالحيكاف نسيئة ،كالدليؿ عمى ذلؾ الكتاب كالسنة
ﱣﱄ ﱅ ﱆﱢ اآلية(ِ) ،ككجو ا ستد ؿَّ :
أف اهلل تعالى نيى

عف التنازع ،كبيع الحيكاف بالحيكاف نسيئة ييفضي إلى التنازع؛ َّ
كمعنى
ألف الحيكاف يتفاكت صكرةن
ن
معنى :فى ًألف فرسان تساكم ألؼ درىـ كأخرل عمى
أما
أما صكرةن :فيي محسكسة ،ك َّ
تفاكتان فاحشانَّ ،
ن

شكمو كلكنو كسنو كحالو تساكم عشرة آ ؼ درىـ ،فإذا باع الحيكاف بالحيكاف نسيئة فعند إحضار
(ّ)

األعمى كيدفع المشترم األدنى فيقع التنازع ،كىك حراـ ،كما ييفضي

ما ييجعؿ ثمنان يطمب [البائع]
(ْ)
نيي
نيي ،كالنيي يقتضي المشركعية عندكـ  ،قمنا :ه
إلى الحراـ حرهاـ ،فإن قيل :ﱣﱄ ﱅﱢ ه
الحسية ،كىك يقتضي البطالف با تفاؽ.
عف األفعاؿ
ٌ

أما َّ
ندب
ك َّ
بف يج ي
السنة :فما ركل أبك داكد كالترمذم كالنسائي عف ىس يم ىرةي ي
(ٔ)
نيي عف األفعاؿ
صمى اهلل عميو كسمـ (نيى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)  ،فإن قيل :ه
الشرعية كىك يقتضي المشركعية عندكـ ،قمنا :صرفو عف ذلؾ إفضاؤه إلى الباطؿ كما تقدـ ،كما
(ٓ)

رضي اهلل عنو َّ
أف النبي

(ُ) كردت في النسخة (ح) (تعى) مختصرة.
(ِ) سكرة األنفاؿ /مف اآلية ْٔ.
(ّ) في النسخة (ب) كتبت( :البايع).
(ْ) اختمػ ػػؼ ا صػ ػػكليكف فػ ػػي اقتضػ ػػاء النيػ ػػي ،فقػ ػػاؿ الحنفيػ ػػة :يقتضػ ػػي الصػ ػػحة ،جػ ػػاء فػ ػػي الكميـــــات لمك ـــــوح:
الني ػ ػػي يقتض ػ ػػي المش ػ ػػركعية دكف النف ػ ػػي ،ف ػ ػ َّ
ػإف المني ػ ػػي عن ػ ػػو يج ػ ػػب أف يك ػ ػػكف متص ػ ػػكر الكج ػ ػػكد ش ػ ػػرعان ،كم ػ ػػا

ل ػ ػػيس بمش ػ ػػركع يتص ػ ػػكر كج ػ ػػكدان ش ػ ػػرعان ( ،صَّٗ) ،كمعن ػ ػػى أف يك ػ ػػكف متص ػ ػػكر الكج ػ ػػكد :أف يص ػ ػػح تكج ػ ػػو
النيػ ػػي إليػ ػػو ،كا َّ
فإنػ ػػو سػ ػػيككف مسػ ػػتحيالن ك يتكجػ ػػو النيػ ػػي إليػ ػػو ،كنيػ ػػي األعمػ ػػى عػ ػػف النظػ ػػر .لمتكسػ ػػع ينظػ ػػر:

بحث ن ي الكمال والصحة عند األصوليين وال قياء لمدكتور المصباحي (صُِْ).

نــــدب بػ ػػف ىػ ػػالؿ بػ ػػف ح ػ ػريج بػ ػػف م ػ ػرة الف ػ ػزارم ،يكنػ ػػى أبػ ػػا سػ ػػعيد ،سػ ػػكف
بــــن ُج ُ
ـــم َرةُ ُ
(ٓ) الصػ ػػحابي الجميػ ػػؿَ :
سـ ُ
البص ػ ػرة ،ككػ ػػاف ابػ ػػف سػ ػػيريف كالحسػ ػػف كفضػ ػػالء أىػ ػػؿ البص ػ ػرة ،يثنػ ػػكف عميػ ػػو ،تػ ػػكفي سػ ػػنة ٗٓى ػ ػػ .ينظػ ػػر :أســــد
الغابة البن األثير (ِ ،)َُّ/كسير أعالم النبالء لمذىبي (ّ.)ُّٖ/

(ٔ) الح ػ ػػديث ركاه الترمـــــذح فـــــي ســـــننو ،أبػ ػ ػكاب البي ػ ػػكع ،ب ػ ػػاب م ػ ػػا ج ػ ػػاء ف ػ ػػي كراىي ػ ػػة بي ػ ػػع الحيػ ػ ػكاف ب ػ ػػالحيكاف
نسػ ػ ػػيئة ،رقػ ػ ػػـ الحػ ػ ػػديث (ُِّٕ) (ِ ،)ِٓٗ/كقػ ػ ػػاؿ :حػ ػ ػػديث سػ ػ ػ يػم ىرة حسػ ػ ػػف صػ ػ ػػحيح ،كالنســــــائي فــــــي ســــــننو
الكبـــــــر  ،كتػ ػ ػػاب البيػ ػ ػػكع ،بيػ ػ ػػع الحي ػ ػ ػكاف بػ ػ ػػالحيكاف نسػ ػ ػػيئة ،رقػ ػ ػػـ الحػ ػ ػػديث (َُٕٔ) (ٔ ،)ّٔ/كركاه –أيض ػ ػ ػان-
ابــــن ماجــــة فــــي ســــننو ،كت ػػاب التجػػػارات ،ب ػػاب الحيػ ػكاف ب ػػالحيكاف نس ػػيئة ،رق ػػـ الحػ ػػديث (َِِٕ) (ّ،)ّٕٓ/

كأبــــــــو داود فــــــــي ســــــــننو ،كت ػ ػ ػػاب البي ػ ػ ػػكع ،ب ػ ػ ػػاب ف ػ ػ ػػي الحيػ ػ ػ ػكاف ب ػ ػ ػػالحيكاف نس ػ ػ ػػيئة ،رق ػ ػ ػػـ الح ػ ػ ػػديث (ّّٔٓ)

(ٓ ،)ِّْ/كقػ ػػاؿ محققػ ػػو األرنػ ػػاؤكط :صػ ػػحيح لغي ػ ػره ،كابــــن حبــــان فــــي صــــحيحو ،كتػ ػػاب البيػ ػػكع ،بػ ػػاب الربػ ػػا،
رقػ ػ ػػـ الحػ ػ ػػديث (َِٖٓ) (ُُ ،)َِْ/كالــــــدار قطنــــــي فــــــي ســــــننو ،كتػ ػ ػػاب البيػ ػ ػػكع ،رقػ ػ ػػـ الحػ ػ ػػديث (َّٖٓ)

(ْ.)ّٖ/
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يأتي يعقيب ىذا ،كالنيي عف األفعاؿ الشرعية َّأنما يفيد المشركعية إذا لـ يصرفو الدليؿ إلى القبيح
لعينو .كما ركل الترمذم عف جابر(ُ) أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :ال َيصمُ ُل الحيوان

اثنان بواحد نسيئة)(ِ) ،كليس ذلؾ إ لمتفاكت المذككر كىذا نفي كىك يقتضي البطالف با تفاؽ.

أف المة اجتمعت عمى َّ
أما د لة اإلجماع ،فييَّ :
أف الجيالة في الثمف تيبطؿ العقد(ّ) ،كالحيكاف
ك َّ
الذم يقع ثمنان غير م ىش و
اىد عند العقد فيك مجيكؿ؛ فال يصمح ثمنان؛ فيككف بيعه بال ثمف ،كىك
ي
باطؿ باإلجماع ،كىذا إجماع قطعي
[أدلة المجيزين]

يشبية في نقمو ،فال يجكز ترؾ العمؿ بو.

فإن قيل :فما تقكلكف فيما :ركاه البخارم في صحيحو بإسناده عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو كاف
ْ
لرجؿ عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ًس ٌّف مف اإلبؿ فجاء يتقاضاه ،فقاؿ( :أعطوه) ،فطمبكا ًسَّنو
فمـ يجدكا لو إ ًسٌنان فكقيا ،فقاؿ( :أعطوه) ،فقاؿ :أكفيتني أكفى اهلل بؾ ،قاؿ النبي صمى اهلل
اء)(ْ) .كفي ركاية أخرلَّ :
أف رجالن أتى النبي صمى اهلل عميو
عميو كسمـَّ ( :
إن خياركم أحسنكم ق ً

فإن لصاحب
فيـ بو أصحابو ،فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :دعوه َّ
كسمـ يتقاضاه فأغمظ؛ َّ
الحق مقاالً) ،ثـ قاؿ( :أعطوه س ّناً مثل ِس ِّنو) ،قالكا يا رسكؿ اهلل إ أمثؿ مف ًسنو ،قاؿ( :أعطوه
ِّ
اء)(ٓ).
*** َّ
فإن من خياركم أحسنكم ق ً
كما كرد في مسمـ مف لفظ (استسمف)(ٔ).

(ُ) الص ػػحابي الجمي ػػؿ :جــــابر بــــن عبــــد اه ،ب ػػف عم ػػرك ب ػػف حػ ػراـ األنص ػػارم ،الخزرج ػػي ،م ػػف المكثػ ػريف ف ػػي
الركاي ػػة ع ػػف النبػػػي ص ػػمى اهلل عمي ػػو كس ػػمـ ،ركل ل ػػو البخػػػارم كمس ػػمـ ،تػػػكفي س ػػنة ْٕىػ ػػ .ينظػػػر :أســــد الغابــــة

البن األثير (ُ ،)َّْ/كسير أعالم النبالء لمذىبي (ّ.)ُٖٗ/

(ِ) ركاه ابـــــن أبـــــي شـــــيبة فـــــي مصـــــن و ،فػ ػػي العبػ ػػد بالعبػ ػػديف كالبعي ػ ػػر ب ػ ػػالبعيريف ،رق ػ ػػـ الح ػ ػػديث (ََِّْ)

(ْ ،)َّٓ/كابــــــن ماجـــــــة فـــــــي ســـــــننو ،كتػ ػ ػػاب التجػ ػ ػػارات ،بػ ػ ػػاب الحي ػ ػ ػكاف بػ ػ ػػالحيكاف نسػ ػ ػػيئة ،رقػ ػ ػػـ الحػ ػ ػػديث
(ُِِٕ) (ّ ،)ّٕٔ/كالترمـــــــذح فـــــــي ســـــــننو ،أب ػ ػ ػكاب البيػ ػ ػػكع ،ب ػ ػ ػػاب مػ ػ ػػا ج ػ ػ ػػاء فػ ػ ػػي كراىيػ ػ ػػة بيػ ػ ػػع الحيػ ػ ػ ػكاف
بالحيكاف نسيئة ،رقـ الحديث (ُِّٖ) (ِ ،)َّٓ/كقاؿ :حديث حسف.

(ّ) قػ ػػاؿ ابػ ػػف المنػ ػػذر :كأجمع ػ ػكا عمػ ػػى َّ
أف مػ ػػف بػ ػػاع سػ ػػمعة بػ ػػثمف مجيػ ػػكؿ غيػ ػػر معمػ ػػكـ ،ك مسػ ػػمى ،ك عػ ػػيف
قائـَّ ،
أف البيع فاسد  ،اإلشراف (ٔ.)ُُّ/

(ْ) ركاه البخـــــــارح فـــــــي صـــــــحيحو ،كتػ ػ ػػاب الككال ػ ػ ػػة ،بػ ػ ػػاب ككالػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػاىد كالغائ ػ ػ ػػب ج ػ ػ ػػائزة ،رقػ ػ ػػـ الح ػ ػ ػػديث
(َِّٓ) (ّ.)ٗٗ/

(ٓ) ركاه البخـــــارح فـــــي صـــــحيحو ،كتػ ػػاب الككالػ ػػة ،بػ ػػاب الككالػ ػػة فػ ػػي قضػ ػػاء الػ ػػديكف ،رقػ ػػـ الحػ ػػديث (َِّٔ)
(ّ.)ٗٗ/

كنصػ ػػوي :عػ ػػف أبػ ػػي ارفػ ػػع ،أف رسػ ػػكؿ اهلل صػ ػػمى اهلل عميػ ػػو كسػ ػػمـ استســــمف مػ ػػف رجػ ػػؿ بك ػ ػ انر ،فىقىػ ػ ًػد ىمت عميػ ػػو
(ٔ) ُّ
إب ػػؿ م ػػف إب ػػؿ الص ػػدقة ،ف ػػأمر أب ػػا ارف ػػع أف يقض ػػي الرج ػػؿ بكػ ػره ،فرج ػػع إلي ػػو أب ػػك ارف ػػع ،فق ػػاؿ :ل ػػـ أج ػػد فيي ػػا إ
خي ػػا انر رباعيػ ػان ،فق ػػاؿ( :أعطــــو إيــــاه ،إن خيــــار النــــاس أحســــنيم ق ــــاء)  ،ركاه مســــمم فــــي صــــحيحو ،ب ػػاب=
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كما كرد في الترمذم مف لفظ (استقرض)(ُ).

كما كرد في أبي داكد عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص(ِ)َّ ،
أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
(ّ)

جيزَ جيشاً فن دت اإلبل ،فأمره أن يأخذ عمى قالئص
أمر أن ُي ِّ

الصدقة ،فكان يأخذ البعير

بالبعيرين إلى إبل الصدقة(ْ) ،كما أكرد مالؾ رحمو اهللَّ ،
باع جمالً لو
أف عميان رضي اهلل عنو َ
ُيدعى بعصي ير بعشرين جمالً إلى أجل(ٓ).
أف ابف عمر رضي اهلل عنيما اشتر راحمة بأربعة ِ
كما ركل البخارم كمالؾ َّ
أبعرة(ٔ) م مونة

عميو(ٕ)،

ػاء ،رقػ ػ ػػـ الحػ ػ ػػديث (ََُٔ) (ّ،)ُِِْ/
=مػ ػ ػػف استسػ ػ ػػمؼ شػ ػ ػػيئان فقضػ ػ ػػى خي ػ ػ ػ انر منػ ػ ػػو ،كخيػ ػ ػػركـ أحسػ ػ ػػنكـ قضػ ػ ػ ن
كفػػػي ركايػ ػػة :عػ ػػف أبػ ػػي ارفػ ػػع ،مػ ػػكلى رسػ ػػكؿ= =اهلل صػ ػػمى اهلل عميػ ػػو كسػ ػػمـ ،قػ ػػاؿ :استســــمف رسػ ػػكؿ اهلل صػ ػػمى
ـــاء)  ،رق ػػـ الح ػػديث (َُُٔ)
اهلل عمي ػػو كس ػػمـ بكػ ػ انر بمثم ػػو ،غي ػػر أن ػػو ق ػػاؿ( :فــــإن خيــــر عبــــاد اه أحســــنيم ق ـ ً
(ّ.)ُِِٓ/

كنص ػػوي :ع ػػف أب ػػي ىريػ ػرة ق ػػاؿ :اســــتقرض رس ػػكؿ اهلل ص ػػمى اهلل عمي ػػو كس ػػمـ س ػ ٌػنان ،فأعط ػػاه س ػ ٌػنان خيػ ػ انر م ػػف
(ُ) ُّ
ــــاء) ،كفػ ػػي البػ ػػاب عػ ػػف أبػ ػػي ارفػ ػػع  .ركاه الترمـــــذح فـــــي ســـــننو ،أب ػ ػكاب
سػ ػػنو ،كقػ ػػاؿ( :خيـــــاركم أحاســـــنكم ق ـ ً
البيػ ػػكع عػ ػػف رسػ ػػكؿ اهلل صػ ػػمى اهلل عميػ ػػو كسػ ػػمـ ،بػ ػػاب مػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي اسػ ػػتقراض البعيػ ػػر أك الشػ ػػيء مػ ػػف الحي ػ ػكاف
أك الس ػ ػ ػػف ،رق ػ ػ ػػـ الح ػ ػ ػػديث (ُُّٔ) (ّ ،)ََٔ-ٓٗٗ/كق ػ ػ ػػاؿ الترم ػ ػ ػػذم :ح ػ ػ ػػديث أب ػ ػ ػػي ىريػ ػ ػ ػرة ح ػ ػ ػػديث حس ػ ػ ػػف
كنص ػ ػػوي :ع ػ ػػف أب ػ ػػي ىريػ ػ ػرة ،ق ػ ػػاؿ :اســـــتقرض رس ػ ػػكؿ اهلل ص ػ ػػمى اهلل
ص ػ ػػحيح ،كالح ػ ػػديث ف ػ ػػي صـــــحيل مســـــممُّ ،
عمي ػػو كس ػػمـ س ػ ٌػنان ،فػػػأعطى سػػ ٌػنان فكق ػػو ،كق ػػاؿ( :خيــــاركم محاســــنكم ق ــــاء)  .بػػػاب مػػػف استس ػػمؼ شػػػيئان فقض ػػى

قضاء ،رقـ الحديث (َُُٔ) (ّ.)ُِِٓ/
خي انر منو ،كخيركـ أحسنكـ
ن
(ِ) الص ػػحابي الجمي ػػؿ :عبــــد اه بــــن عمــــرو بــــن العــــاص ب ػػف كائ ػػؿ ب ػػف ىاش ػػـ ،القرش ػػي الس ػػيمي ،يكن ػػى أب ػػا

محم ػػد ،أسػػػمـ قب ػػؿ أبي ػػو ،كك ػػاف فاضػ ػالن عالمػ ػان ،ق ػ ػ أر القػ ػرآف كالكت ػػب المتقدمػػػة ،ت ػػكفي س ػػنة ّٔى ػ ػػ .ينظػ ػػر :أســــد
الغابة البن األثير (ّ ،)ِْٓ/كسير أعالم النبالء لمذىبي (ّ.)ٕٗ/
القمػ ػػكص بػ ػػالفتح :فػ ػػي الكاحػ ػػد ،كالجمػ ػػعً :قػ ػػالص بالكسػ ػػر ،كقالئػ ػػص ،كىػ ػػي :فتيػ ػػات النػ ػػكؽ .فـــــتل البـــــارح
(ّ ) ى
البن حجر (ُ ،)ُٕٓ/كقد كرد لفظي الجمع (قالص كقالئص) في ركايات الحديث.

(ْ) تقدـ تخريجو.

(ٓ) ركاه مالــــك فــــي موطئــــو ،بػ ػػاب مػ ػػا يجػ ػػكز مػ ػػف بيػ ػػع الحي ػ ػكاف بعضػ ػػو بػ ػػبعض كالسػ ػػمؼ فيػ ػػو ،رقػ ػػـ الحػ ػػديث
(ٗٓ) (ِ ،)ِٔٓ/كركاه –أيض ػ ػان -عبـــــد الـــــرزاق فـــــي مصـــــن و ،كت ػ ػػاب البيػ ػػكع ،ب ػ ػػاب بي ػ ػػع الحيػ ػ ػكاف ب ػ ػػالحيكاف،
رق ػ ػػـ الح ػ ػػديث (ُُِْْ) (ٖ ،)ِِ/كفي ػ ػػو( :بعشػ ػ ػريف جمػ ػ ػالن نس ػ ػػيئةن) ،كالبييقـــــي فـــــي ســـــننو الكبـــــر  ،كت ػ ػػاب
البي ػ ػ ػػكع ،ب ػ ػ ػػاب بي ػ ػ ػػع الحي ػ ػ ػ ػكاف كغيػ ػ ػ ػره مم ػ ػ ػػا

ربػ ػ ػ ػػا في ػ ػ ػػو بعض ػ ػ ػػو بػ ػ ػ ػػبعض نس ػ ػ ػػيئة ،رق ػ ػ ػػـ الحػ ػ ػ ػػديث (َُِٖٔ)

(ُُ.)ْٖ/
كيجم ػػع عم ػػى
(ٔ) ج ػػاء ف ػػي النيايـــة لمجـــد الـــدين ابـــن األثيـــر :البعي ػػر يق ػػع عم ػػى ال ػػذكر كاألنث ػػى م ػػف اإلب ػػؿ ،ي
ً
كب ٍع ىراف .)َُْ/ُ( .
أ ٍىبع ىرة ي
(ٕ) مضمكنة عميو :ثابتة في ذمتو.
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صاحبيا بالربذة(ُ)(ِ).
يوفِّييا
َ
كما ركل البخارم َّ
أف رافع بف خديج(ّ) اشتر بعي ارً ببعيرين ،فأعطاه أحدىما ،وقال آتيك باآلخر
(ْ)

غداً رىواً

إن شاء اه(ٓ).

[ ُّ
الرد عمى أدلة المجيزين]
قمنا:


الكعد

أما الجواب عف األكؿ فيكَّ :
أف ذلؾ كاف عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف حيث
َّ
البيع أك ا ستقراض ،كالدليؿ عمى ذلؾ ما كرد في بعض الركايات( :فجاء أبؿ الصدقة

فجاء الرجؿ يتقاضاه فأمر بإيفائو مف إبؿ الصدقة) ،ك شؾ َّ
أف الصدقة تيدفع إ إلى مصارفيا
قضاء لقرض ،كىذا ظاىر يينكره إ يمكابر ،كما كرد في البخارم مف قكلو:
صدقةن ثمنان ك
ن

أكفيتني دكف آذيتني أك قضيتنيَّ ،
فإف الكفاء ييستعمؿ في الكعد كالنذكر كالعيكد ،كاألداء كالقضاء
في الديكف.

تسميـ
القضاء ييستعمؿ في الديكف ،قمنا :القضاء
قضاء) ،ك
فإن قيل :فما تقكؿ في قكلو( :أحسنكـ
ي
ن
ه
قيمي(ٔ) ،فكاف القضاء بمعنى اإليفاء ،كاَّنما
مثؿ الكاجب ،كالحيكاف ليس
بمثمي باإلجماع كاَّنما ىك ٌّ
ٍّ
ليعـ التسميمات الكاجبة كميا تماـ مخاطبة المتخاطبيف.
عدؿ عنو إليو َّ

الرَبــــــ َذة :بفػ ػ ػػتح ٌأكلػ ػ ػػو كثانيػ ػ ػػو ،كذاؿ معجمػ ػ ػػة مفتكحػ ػ ػػة أيض ػ ػ ػان ،...مػ ػ ػػف قػ ػ ػػرل المدينػ ػ ػػة  ،معجـــــــم البمـــــــدان
(ُ) َّ
لياقوت (ّ.)ِْ/
(ِ) ركاه البخــــــارح فــــــي صــــــحيحو ،كتػ ػ ػػاب البيػ ػ ػػكع ،بػ ػ ػػاب بيػ ػ ػػع العبيػ ػ ػػد كالحي ػ ػ ػكاف بػ ػ ػػالحيكاف نسػ ػ ػػيئة،)ّٖ/ّ( ،

كمالـــــك فـــــي موطئـــــو ،بػ ػػاب مػ ػػا يجػ ػػكز مػ ػػف بيػ ػػع الحي ػ ػكاف بعضػ ػػو ب ػ ػػبعض كالس ػ ػػمؼ في ػ ػػو ،رق ػ ػػـ الح ػ ػػديث (َٔ)
(ِ ،)ِٔٓ/كركاه= =أيض ػ ػان -البييقـــــي فـــــي ســـــننو الكبـــــر  ،كتػ ػػاب البيػ ػػكع ،بػ ػػاب بيػ ػػع الحي ػ ػكاف كغي ػ ػره ممػ ػػا
ربا فيو بعضو ببعض نسيئة ،رقـ الحديث (َُِٗٔ) (ُُ.)ْٖ/

(ّ) الص ػػحابي الجمي ػػؿ :رافــــع بــــن خــــديج ب ػػف ارف ػػع ب ػػف ع ػػدم ب ػػف زي ػػد ،األنص ػػارم األكس ػػي الح ػػارثي ،أص ػػيب
يػ ػػكـ أحػ ػػد بسػ ػػيـ فػ ػػي ترقكتػ ػػو ،فنػ ػػزع السػ ػػيـ كبقػ ػػي النصػ ػػؿ إلػ ػػى أف مػ ػػات ،ق ػ ػاؿ لػ ػػو رسػ ػػكؿ اهلل صػ ػػمى اهلل عميػ ػػو
كس ػػمـ( :أن ػػا أش ػػيد ل ػػؾ ي ػػكـ القيام ػػة) .كانتقض ػػت جراحت ػػو أي ػػاـ عب ػػد المم ػػؾ ب ػػف م ػػركاف ،فم ػػات س ػػنة ْٕق ،كى ػػك
ابف ٖٔ سنة .ينظر :أسد الغابة البن األثير (ِ ،)ّٖ/كسير أعالم النبالء لمذىبي (ّ.)ُُٖ/

السػ ػػيؿ المسػ ػػتقيـ  ،غريـــــب الحـــــديث البـــــن ســـــالم (ْ ،)ُْٓ/كالم ػ ػراد بػ ػػو ىنػ ػػا أف يأتيػ ػػو
ػير ى
(ْ) رى ػ ػكان : :السػ ػ ي
بو سريعان مف غير مطؿ  ،فتل البارح البن حجر (ْ.)َِْ/
(ٓ) ركاه البخــــــارح فــــــي صــــــحيحو ،كتػ ػ ػػاب البيػ ػ ػػكع ،بػ ػ ػػاب بيػ ػ ػػع العبيػ ػ ػػد كالحي ػ ػ ػكاف بػ ػ ػػالحيكاف نسػ ػ ػػيئة،)ّٖ/ّ( ،

كركاه –أيضػ ػان -البييقــــي فــــي ســــننو الكبــــر  ،كت ػػاب البي ػػكع ،ب ػػاب بي ػػع الحيػ ػكاف كغيػ ػره مم ػػا
ببعض نسيئة ،رقـ الحديث (َُِٗٔ) (ُُ.)ْٖ/

رب ػػا في ػػو بعض ػػو

(ٔ) جػ ػػاء فػ ػػي كتػ ػػاب المعــــامالت الشــــرعية الماليــــة ألحمــــد ابــــراىيم بــــك :ينقسػ ػػـ المػ ػػاؿ الػ ػػى قيمػ ػػي كمثمػ ػػي،
فػ ػػالمثمي :ىػ ػػك مػ ػػا لػ ػػو نظيػ ػػر فػ ػػي أس ػ ػكاؽ التجػ ػػارة بػ ػػدكف تفػ ػػاكت بينيمػ ػػا ،أك بتفػ ػػاكت يسػ ػػير

كالمشػ ػػتركف ،في ػ ػك يشػ ػػمؿ المكػ ػػيالت كالمكزكن ػ ػػات كالمعػ ػػدكدات  ،...كالقيم ػ ػػي ىػ ػػك م ػ ػػا
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فإن قيل :كممة (عمى) تدؿ عمى َّأنو كاف ىدينان ،قمنا :كاف كعده ىدينان يكجب اإليفاء لعدـ جكاز

َّ
فصح استعماؿ كممة (عمى) فيو ،سممنا َّ
الخمؼ عميو في كعده صمى اهلل عميو كسمـ،
أف ذلؾ ىدينان
ي
إما أف يككف قبؿ
مف حيث الكعد عمى ما ييتكىـ مف ظاىر لفظ مسمـ كالترمذم ،لكنو يخمكَّ :

النيي أك بعده ،فإف كاف قبمو كاف منسكخان ،كيساعده صيغة النفي في ركاية الترمذم ،كىي قكلو:
( يصمح) َّ
فإنو أخرج عف محميَّة البيع ،كاف كاف بعده لزـ النسخ مرتيف ،كاف لـ ييعمـ التاريخ كقع
التعارض ،كالترجيح معنا بكجكه:

األولَّ :
أف ما ذكرتـ مخالؼ لمكتاب فال يعمؿ بو.

الثانيَّ :
أف ما ذكرتـ يمحم هؿ كما ذكرنا يمحرهـ ،كالترجيح لممحرـ ،كىذا
الثالثَّ :
كم مف تصرفو في ماؿ الصدقة
أف الظاىر مما ذكرتـ التخصيص بما ير ى
التصدؽ.

يينكر.

ً
ً
الرابعَّ :
المحتمؿ
حكـ ،ك
أف ما ذكرتـ محتم هؿ لما ذكرنا ،كما ذكرنا مف النيي كالنفي يم ه
المحكـ ،كىذا أيضان مما ىمساغ إلنكاره.

عمى كجو
ييعارض

أما الجواب عن الرواية الثانية فيك الجواب المذككر خال َّأنو إف قيؿَّ *** :
إف قكلو

و َّ
صمى اهلل عميو كسمـَّ :
(إف لصاحب الحؽ مقا ن) ،كقكؿ الراكم( :فأغمظ) ىيد َّ ف عمى َّأنو كاف ىدينان،
ُّ
َّ
الحؽ
ألف الحؽ ىك الثابت ،كالثابت ما يككف دينان ،كالتغميظ يككف في المكعكد ،قمنا :ممنكعه؛
أعـ مف ذلؾ ،كلئف سمـ ،فقد قمنا َّ
إف عدتو صمى اهلل عميو كسمـ كانت دينان كالتغميظ مف جفاة
ُّ
العرب لـ يكف يمستبعدان ،كقد صدر منيـ في غير المكعكد ،لما ركم مف جر إ ازره عميو السالـ
حتى أثَّر في بدنو(ُ) فكيؼ بالمكعكد ،كلقد ذكر بعض العمماء(ِ) َّ
بعد َّأنو
أف الرجؿ المتقاضي ىي ي
كاف مف جفاة العرب.

=محػ ػ ػػاؿ التجػ ػ ػػارة  ،أك يكجػ ػ ػػد كلكػ ػ ػػف مػ ػ ػػع كجػ ػ ػػكد التفػ ػ ػػاكت الػ ػ ػػذم يعتػ ػ ػػد بػ ػ ػػو فػ ػ ػػي المعػ ػ ػػامالت ،كاإلبػ ػ ػػؿ كالخيػ ػ ػػؿ
كالبقر( ...صٔ).
(ُ) أصػ ػػمو الحػ ػػديث الػ ػػذم ركاه البخــــارح فــــي صــــحيحو :عػ ػػف أنػ ػػس بػ ػػف مالػ ػػؾ رضػ ػػي اهلل عنػ ػػو ،قػ ػػاؿ :كنػ ػػت
أمشػ ػػي مػ ػػع النبػ ػػي صػ ػػمى اهلل عميػ ػػو كسػ ػػمـ كعميػ ػػو بػ ػػرد نج ارنػ ػػي غمػ ػػيظ الحاشػ ػػية ،فأدركػ ػػو أع اربػ ػػي فجذبػ ػػو جذبػ ػػة

ش ػػديدة ،حت ػػى نظػ ػػرت إلػػػى ص ػػفحة عػ ػػاتؽ النبػػػي ص ػػمى اهلل عميػ ػػو كس ػػمـ قػ ػػد أثػ ػػرت ب ػػو حاش ػػية الػ ػػرداء م ػػف شػ ػػدة

جذبت ػػو ،ث ػػـ ق ػػاؿ :م ػػر ل ػػي م ػػف م ػػاؿ اهلل ال ػػذم عن ػػدؾ ،فالتف ػػت إلي ػػو فض ػػحؾ ،ث ػػـ أم ػػر ل ػػو بعط ػػاء كت ػػاب ف ػػرض
الخمػ ػػس ،بػ ػػاب مػ ػػا كػ ػػاف النبػ ػػي صػ ػػمى اهلل عميػ ػػو كسػ ػػمـ يعطػ ػػي المؤلفػ ػػة قمػ ػػكبيـ كغيػ ػػرىـ مػ ػػف الخمػ ػػس كنحػ ػػكه،
رقـ الحديث (ُّْٗ) (ْ.)ْٗ/
(ِ) م ػػف ذل ػػؾ م ػػا ج ػػاء ف ػػي فـــتل البـــارح البـــن حجـــر :قكل ػػو (ف ػػأغمظ ل ػػو) ييحتم ػػؿ أف يك ػػكف اإلغ ػػالظ بالتش ػػديد
كيحتمػػػؿ أف يك ػػكف بغي ػػر ذل ػػؾ كيكػػػكف صػػػاحب الػػػديف ك ػػاف انر ،فق ػػد قيػػػؿ إنػػػو
ف ػػي المطالب ػػة م ػػف غي ػػر ق ػػدر ازئ ػػد ،ي
كػ ػػاف ييكدي ػ ػان كاألكؿ أظيػ ػػر لمػ ػػا تقػ ػػدـ مػ ػػف ركايػ ػػة عبػ ػػد الػ ػػرزاؽ َّأنػ ػػو كػ ػػاف أعرابي ػ ػان ككأنػ ػػو جػ ػػرل عمػ ػػى عادتػ ػػو مػ ػػف
جفػ ػػاء المخاطبػ ػػة  ،)ٓٔ/ٓ( ،كمػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي إرشــــاد الســــارح لمقســــطالني :جػ ػػرل عمػ ػػى عػ ػػادة األع ػ ػراب مػ ػػف=
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أما الجواب عن حديث عبد اه بن عمرو فيك َّأنو كاف قبؿ النيي ،أك َّأنو كاف مف
و َّ

خكاصو صمى اهلل عميو كسمـ؛ َّ
فإف التصرؼ في ماؿ الصدقة عمى كجو قضاء الديكف غير

مشركع باإلجماع.

أثر الصحابي ،كىك

و َّ
أما الجواب عن فعل عمي ر ي اه عنو فيك َّأنو :ي
ً
َّ
مخالفة ما َّ
فيحمؿ عمى َّأنو كاف قبؿ النيي ،ككذلؾ الجواب عف األثريف
مع
تقدـ مف األدلة ،ي

يككف َّ
حجة

الباقييف.

الحفي ،محمد بف
كاهلل أعمـ بالصكاب[ ،كاليو المرجع كالمآب](ُ)[ .كتبو مؤلفو العبد الفقير إلى اهلل
ُّ

الخفي ،في تاريخو حامدان هلل](ِ).
الحنفي ،غفر اهلل لو ،كعامميـ بمطفو
محمكد بف أحمد
ٌ
ٌ
خاتمة التحقيق والدراسة:

أما النتائج فكانت كاآلتي:

ُ .مؤلؼ (رسالة في عدـ جكاز بيع الحيكاف بالحيكاف نسيئة) ىك :محمد بف محمد بف محمكد
بف أحمد ،أكمؿ الديف بف شمس الديف بف جماؿ الديف البابرتي.

ِ .إف التكاضع سمت العمماء كقد تحمى البابرتي –رحمو اهلل تعالى -بو.

ّ .لقد َّ
سخر البابرتي عالقتو بالسمطاف الظاىر ،فبعد أف كاف يقكـ إجال ن لو ،تكمـ معو في شأف
القضاة فأخذ يقكـ ليـ حتى أصبحت تمؾ عادة الممكؾ كحتى يكمنا الحاضر(ّ).

ْ .ك َّ
أف مسألة الرسالة الفقيية كىي مسألة بيع الحيكاف بالحيكاف نسيئة ،مسألة خالفية ،كالفقو
اإلسالمي مبني عمى ا جتياد في غير مكرد النص؛ فالتعصب لرأم مرفكض ،كىذا ما أشار إليو

البابرتي عندما ذكره لسبب تأليؼ الرسالة.

ٓ .اىتماـ السالطيف العثمانييف كمنيـ محمكد خاف -رحمو اهلل -بالمؤلفات ككقفيا ،كاقامة
المكتبات كدكر الخزف كالمتاحؼ لفيرستيا كحفظيا.

أما التوصيات:
و َّ

فربما يفتقد الكثير مف الباحثيف لعناكيف بحكث في الفقو اإلسالمي ،لكف تراثنا -الذم يي ىع ُّد خزانةن
لمخبرات كالعبر -حاف هؿ بيا ،فأكصي إخكاني الباحثيف بالكشؼ عف المخطكطات التي لـ تيحقؽ
َّ
كلعؿ معمكمة نشرتيا كانت سببان في فيـ جديد كرأم
بعد ،كاضافتيا إلى مصادر البحث كالدراسة،

سديد.

=الجف ػ ػػاء ف ػ ػػي المخاطب ػ ػػة كى ػ ػػذا أكل ػ ػػى ،كي ػ ػػدؿ ل ػ ػػو م ػ ػػا ركاه اإلم ػ ػػاـ أحم ػ ػػد ع ػ ػػف عب ػ ػػد ال ػ ػػرزاؽ ع ػ ػػف س ػ ػػفياف ج ػ ػػاء
أعرابي يتقاضى النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعي انر .)ُٓٗ/ْ( ،

(ُ) كردت في النسخة (ح).

(ِ) كردت في النسخة (ب).
(ّ) النجوم الزاىرة البن تغرح بردح (ُُ.)َّّ/
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القرآن الكريم

المصادر والمراجع

ُ .اإلجماع ،ابن القطان ،المحقؽ :حسف فكزم الصعيدم ،طُُِْْ ،قََِْ -ـ ،الفاركؽ الحديثة لمطباعة

كالنشر.

ِ .إرشاد السارح لشرح صحيل البخارح ،القسطالني ،طُِّّٕ ،ق ،المطبعة الكبرل األميرية ،مصر ،ترقيـ
الكتب كاألبكاب كاألحاديث ،بترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي.

ّ .أسد الغابة ،ابن األثيرَُْٗ ،ىػُٖٗٗ -ـ ،دار الفكر ،بيركت.

ْ .اإلشراف عمى مذاىب العمماء ،ابن المنذر ،المحقؽ :صغير أحمد األنصارم أبك حماد ،طُُِْٓ ،ىػ-
ََِْـ ،مكتبة مكة الثقافية ،رأس الخيمة -اإلمارات.

ٓ .األعالم ،الزركمي ،طُٓ،أيار -مايك ََِِـ ،دار العمـ لممالييف.
ٔ .إنباء الغمر بأبناء العمر ،ابن حجر ،المحقؽ :د حسف حبشيُٗٔٗ ،ـ ،المجمس األعمى لمشؤكف
اإلسالمية ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،مصر.

ٕ .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني ،طَُِْٔ ،ىػُٖٗٔ -ـ ،دار الكتب العممية.

ٖ .بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة ،السيوطي ،المحقؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العصرية،
لبناف ،صيدا.

ٗ .تارين ابن قا ي شيبة ،ابن قا ي شيبة ،تحقيؽ :عدناف دركيشُْٗٗ ،ـ ،المعيد العممي الفرنسي
لمدراسات العربية بدمشؽ.

َُ .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الش ْم ِب ِّي الزيمعي ،طُُُّّ ،ىػ ،المطبعة الكبرل األميرية-
بك ؽ ،القاىرة.
ُُ .التو يل في شرح المختصر ال رعي البن الحاجب ،خميل ،المحقؽ :د .أحمد بف عبد الكريـ نجيب ،طُ،
ُِْٗقََِٖ -ـ ،مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث

ُِ .حاشية العدوح عمى شرح ك اية الطالب الرباني ،العدوح ،المحقؽ :يكسؼ الشيخ محمد البقاعي،
ُُْْىػُْٗٗ -ـ ،دار الفكر -بيركت.

ُّ .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،ابن حجر ،المحقؽ :محمد عبد المعيد ضاف ،طُِِّٗ ،ىػ-
ُِٕٗـ ،دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر اباد.

ُْ .ذيل طبقات الحنابمة ،ابن رجب ،المحقؽ :د عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ،طُ ُِْٓ ،ىػََِٓ -ـ،

مكتبة العبيكاف -الرياض.

ُٓ .الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ،أكمل الدين البابرتي ،المحقؽ :ضيؼ اهلل بف صالح العمرل،

طُُِْٔ ،قََِٓ -ـ ،مكتبة الرشد ناشركف ،الرياض.

ُٔ .سمم الوصول إلى طبقات ال حول ،حاجي خمي ة ،المحقؽ :محمكد عبد القادر األرناؤكطََُِ ،ـ ،مكتبة
إرسيكا ،إستانبكؿ.

ُٕ .السموك لمعرفة دول المموك ،المقريزح ،المحقؽ :محمد عبد القادر عطا ،طُُُْٖ ،ىػُٕٗٗ -ـ ،دار
الكتب العممية ،بيركت.
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ُٖ .سنن ابن ماجة ،ابن ماجة ،المحقؽ :شعيب األرناؤكط كآخركف ،طَُُّْ ،ىػََِٗ -ـ ،دار الرسالة
العالمية.

ُٗ .سنن أبي داود ،أبو داود ،المحقؽ :شعيب األرناؤكط كمح َّمد ً
كامؿ قره بممي ،طَُُّْ ،ىػََِٗ -ـ ،دار
ى
ى
الرسالة العالمية.
َِ .سنن الترمذح ،الترمذح ،المحقؽ :بشار عكاد معركؼُٖٗٗ ،ـ ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت.

ُِ .سنن الدار قطني ،الدار قطني ،تحقيؽ :شعيب ا رناؤكط ،حسف عبد المنعـ شمبي ،عبد المطيؼ حرز اهلل،
أحمد برىكـ ،طُُِْْ ،ىػََِْ -ـ ،مؤسسة الرسالة ،بيركت.

ِِ .السنن الكبر  ،النسائي ،تحقيؽ :حسف عبد المنعـ شمبي ،اشراؼ :شعيب األرناؤكط ،قدـ لو :عبد اهلل
التركي ،طُُُِْ ،قََُِ -ـ ،مؤسسة الرسالة ،بيركت.

ِّ .السنن الكبير ،البييقي ،تحقيؽ :عبد اهلل التركي ،طُُِّْ ،ىػَُُِ -ـ ،مركز ىجر لمبحكث كالدراسات
العربية كاإلسالمية.

ِْ .سير أعالم النبالء ،الذىبي ،المحقؽ :مجمكعة بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،طَُّْٓ ،ىػُٖٗٓ -ـ،

مؤسسة الرسالة.

ِٓ .شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،ابن العماد ،حققو :محمكد األرناؤكط ،خرج أحاديثو :عبد القادر
األرناؤكط ،طَُُْٔ ،ىػُٖٗٔ -ـ ،دار ابف كثير ،دمشؽ ،بيركت.

ِٔ .شرح التمخيص ،أكمل الدين البابرتي ،تحقيؽ :الدكتكر محمد مصطفى رمضاف صكفيو ،طُُّٖٗ ،ـ،
المنشأة العامة لمنشر كالتكزيع كاإلعالف ،ليبيا.

ِٕ .شرح الزركشي ،الزركشي ،طُُُّْ ،ىػُّٗٗ -ـ ،دار العبيكاف.

ِٖ .الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،الجوىرح ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ،طَُْْٕ ،ىػ-
ُٕٖٗـ ،دار العمـ لممالييف -بيركت.

ِٗ .صحيل البخارح ،البخارح ،المحقؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر ،طُُِِْ ،ىػ ،دار طكؽ النجاة ،ترقيـ

محمد فؤاد عبد الباقي ،تعميؽ مصطفى ديب البغا.

َّ .صحيل مسمم ،مسمم ،المحقؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيركت.
ُّ .ال وء الالمع ألىل القرن التاسع ،السخاوح ،منشكرات دار مكتبة الحياة ،بيركت.

ِّ .طبقات الشافعية الكبر  ،السبكي ،المحقؽ :محمكد محمد الطناحي كعبد الفتاح محمد الحمك ،طِ،
ُُّْىػ ،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

ّّ .طبقات الشافعية ،ابن قا ي شيبة ،المحقؽ :الحافظ عبد العميـ خاف ،طَُُْٕ ،ىػ ،عالـ الكتب،

بيركت.

ّْ .طبقات ال قياء ،الشيرازح ،ىذبوي :ابف منظكر ،المحقؽ :إحساف عباس ،طَُُٕٗ ،ـ ،دار الرائد العربي،
بيركت ،لبناف.
ّٓ .العبر في خبر من غبر ،الذىبي ،المحقؽ :أبك ىاجر محمد السعيد بف بسيكني ،دار الكتب العممية ،بيركت.
ّٔ .العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،الرافعي ،المحقؽ :عمي محمد عكض -عادؿ أحمد عبد
المكجكد ،طُُُْٕ ،ىػُٕٗٗ -ـ ،دار الكتب العممية ،بيركت– لبناف.

ّٕ .غريب الحديث ،ابن سالم ،المحقؽ :د .محمد عبد المعيد خاف ،طُُّْٖ ،ىػُْٗٔ -ـ ،مطبعة دائرة
المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد -الدكف
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ّٖ .فتل البارح شرح صحيل البخارح ،ابن حجر ،ترقيـ :محمد فؤاد عبد الباقي ،إشراؼ :محب الديف الخطيب،
ُّٕٗق ،دار المعرفة ،بيركت.

ّٗ .ال وائد البيية في تراجم الحن ية ،المكنوح ،طُُِّْ ،ق ،مطبعة دار السعادة بجكار محافظة مصر،
باليامش تعميقات المكنكم السنية.

َْ .الكافي في فقو أىل المدينة ،ابن عبد البر ،المحقؽ :محمد المكريتاني ،طََُِْ ،ىػَُٖٗ-ـ ،مكتبة
الرياض الحديثة ،الرياض ،السعكدية.

ُْ .الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،ابن أبي شيبة ،المحقؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،طَُُْٗ ،ىػ،
مكتبة الرشد ،الرياض.

ِْ .الكميات معجم في المصطمحات وال روق المغوية ،الك وح ،المحقؽ :عدناف دركيش -محمد المصرم،

مؤسسة الرسالة– بيركت.

ّْ .المبسوط ،السرخسيُُْْ ،ىػُّٗٗ -ـ ،دار المعرفة ،بيركت.

ْْ .المجموع شرح الميذب ،النووح ،مع تكممة السبكي كالمطيعي ،دار الفكر.
ْٓ .المختار من بدائع الزىور في وقائع الدىور ،ابن إياسَُٗٔ ،ـ ،مطابع الشعب.

ْٔ .المستدرك عمى الصحيحين ،الحاكم ،تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ،طُُُُْ ،ىػَُٗٗ -ـ ،دار
الكتب العممية -بيركت.

ْٕ .المصنف ،عبد الرزاق ،المحقؽ :حبيب الرحمف األعظمي ،طَُِّْ ،ىػ ،المجمس العممي -اليند.
ْٖ .المعامالت الشرعية المالية ،أحمد ابراىيم بكُّٓٓ ،ىػُّٗٔ-ـ ،المطبعة الفنية بالقاىرة.
ْٗ .معجم البمدان ،ياقوت ،طُِٗٗٓ ،ـ ،دار صادر ،بيركت.

َٓ .معجم لغة ال قياء ،محمد رواس قمعجي -حامد صادق قنيبي ،طَُِْٖ ،ىػ ُٖٖٗ -ـ ،دار النفائس
لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

ُٓ .المغني البن قدامة ،ابن قدامةُّٖٖ ،ىػُٖٗٔ -ـ ،مكتبة القاىرة.

ِٓ .المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ،المقريزح ،طُُُْٖ ،ىػ ،دار الكتب العممية ،بيركت.
ّٓ .مواىب الجميل في شرح مختصر خميل ،الحطاب ،طُُِّْ ،ىػُِٗٗ -ـ ،دار الفكر.

ْٓ .موطأ اإلمام مالك ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقئَُْ ،ىػُٖٗٓ -ـ ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت–
لبناف.

ٓٓ .النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ،ابن تغرح بردح ،ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي ،دار الكتب ،مصر.

ٔٓ .ن ي الكمال والصحة عند األصوليين وال قياء ،الدكتكر أحمد المصباحي ،ـِ -عّْ ،حكلية كمية الدراسات
اإلسالمية كالعربية لمبنات باإلسكندرية( ،صٖٖ.)َِٔ-

ٕٓ .النياية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين ابن األثير ،تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكم كمحمكد الطناحي،
ُّٗٗىػُٕٗٗ -ـ ،المكتبة العممية ،بيركت.

ٖٓ .نيل األمل في ذيل الدول ،الممطي ،المحقؽ :عمر عبد السالـ تدمرم ،طُُِِْ ،ىػََِِ -ـ ،المكتبة
العصرية لمطباعة كالنشر ،بيركت.

ٗٓ .ىدية العارفين أسماء المؤل ين وآثار المصن ين ،البابانيُُٗٓ ،ـ ،ككالة المعارؼ في استانبكؿ ،أعادت
طبعو :دار إحياء التراث العربي بيركت.
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 دار إحياء، َََِـ- َُِْىػ، أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى: المحقؽ، الص دح، الوافي بالوفيات.َٔ
. بيركت،التراث
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