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 ملخص باللغة العربية 
 حممودر كخريي شاد. م.أ.

بحاث والمؤلفات قديما وحديثا، ومنها المخطوطات التي هي ن الفقه اإلسالمي ثري باألإ
ولهذا نجد الكثير منها قد سرق أو حرق بسبب الحروب التي مرت  ،تقدر بثمن تراث األمة والتي ال

خراجها على  ج وفق منهعلى البالد اإلسالمية، ومن اكثر أسباب المحافظة عليها هو تحقيقها وا 
 إذشارك في هذا المجال، أ، ومن ثم طباعتها ورفد المكتبات بها، لذا رأيت أن من واجبي أن علمي

وهو رسالة في بيع العينة لمؤلفها الشيخ محمد بن  وقع اختياري على مخطوط في الفقه اإلسالمي
 هذا المخطوط في أن ةتكمن أهميو ، للهجرة 1101حمزة األيدني الكوز لحصاري المتوفى سنة 

 بيع العينة. ة وهومحدث عن حكم من أحكام الفقه المهيت
 رسالة ، بيع ، عينه الكلمات المفتاحية:

 
A BOOKLET IN THE SAMPLE SALE BY  

SHEIKH MOHAMMED BIN HAMZA  
AL-AYDANI AL-KOZ LEHSARI, DIED 1121 A.H. 

Ass. Prof. Dr. Khairi Sh. Mahmood 
Summary 

Islamic jurisprudence is rich in research and literature, both 

ancient and modern, including manuscripts which are the heritage of 

the nation and are priceless, and therefore many of them have been 

stolen or burned because of the wars that have passed on the Islamic 

countries, and the most conservative reasons is to achieve and take 

them according to a scientific approach, And then printed it and the 

libraries, so I saw that it is my duty to participate in this area, as I 

opted for a manuscript in the Islamic jurisprudence, a letter in the sale 

of the sample to the author Sheikh Mohammed bin Hamza Al-Edani 

Alkuz Lezari died in 1121 after migrate, the importance of this 

manuscript to speak on the ruling of the jurisprudence of the important 

task of selling. 

Keywords: letter, sale, sample 
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 املقدمة

الشفيع  والصالة والسالم على الهادي، الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
 .وبعد:..يوم الدينإلى  ومن تبعهم، وعلى آله وصحبه الهادين المهديين، لألمم

المخطوطات ومنها ، بحاث والمؤلفات قديما وحديثان الفقه اإلسالمي ثري باألفإ
ولهذا نجد الكثير منها قد سرق أو حرق  ،تقدر بثمن التي هي تراث األمة والتي ال

ومن اكثر أسباب المحافظة عليها هو ، بسبب الحروب التي مرت على البالد اإلسالمية
خراجها على  لذا رأيت ، ومن ثم طباعتها ورفد المكتبات بها، وفق منهج علميتحقيقها وا 

وقع اختياري على مخطوط في الفقه  إذ، شارك في هذا المجالأأن من واجبي أن 
ة محدث عن حكم من أحكام الفقه المهن يتأهذا المخطوط في  ةتكمن أهميو ، اإلسالمي

 :و اآلتيحعلى الن وقد جعلت منهجي في البحث والتحقيقبيع العينة،  وهو
قسمت ، بعد المقدمة التي تحدثت فيها عن أهمية وسبب اختياري للمخطوط

 قسمين: علىبحثي 
 القسم الدراسي ويشتمل على مبحثين:: القسم األول

اسمه المطلب األول: ، ويشتمل على مطلبين، المؤلفالتعريف ب المبحث األول:
 ووفاته. ، وثناء العلماء عليه المطلب الثاني: مؤلفاته، والدته ومذهبه،و ولقبه 

المطلب ، ويشتمل على خمسة مطالب لمخطوطدراسة عن ا: المبحث الثاني
 إلى مخطوطال نسبة توثيق: الثاني المطلب، وسبب تأليفه لمخطوطاسم ا: األول

وصف : المطلب الرابع، تأليف والمصادر التي اعتمد عليهاالمنهج المؤلف في ، امؤلفه
 . منهجي في التحقيق: المطلب الخامس، نسخ المخطوط المعتمدة

 المحقق.النص : القسم الثاني
اسأل اهلل أن ينفع به من أراد وأن يجعله عماًل خالصا لوجهه ، نجاز بحثيإوبعد 

حسناتي إنه  وميزان، رحمه اهلل وأن يثقل به ميزان حسنات الشيخ كوز حصاري، الكريم
 نعم المولى ونعم النصير وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 املبحث األول
 املؤلفالتعريف ب

 :املطلب األول
 نسبته.، والدته، لقبه، مذهبه، امسه

 :اسمه، لقبه، مذهبه أولا 
 .(1)محمد بن حمزه الكوز الحصاري اآليدني الفقيه الرومي الحنفي

بعد البحث والتقصي في الكتب التي عنيت بحياته لم يذكر أحد  ثانياا ولدته:
 .منهم أي شيء عن والدته

الكوز حصاري أو اآليديني، وكوزل إلى  ُينسب محمد بن حمزة ثالثا نسبته:
وهي مدينة تركية كبيرة تحتوي على عديد من ، حصار مركز قضاء في لواء آيدن

مدينة تيرة، وتيرة مركز لواء آيدن، إلى  كان يقيم فيها أمير لواء آيدن، ثم انتقل، األقضية
 .(0)ةالتركي من أهم ألوية الدولة

وقد ذكر صاحب كتاب األعالم أن كوزل حصاري هي بلدة تابعة لمدينة آيدن، 
 .(3)سحاق زادهإ يقال ذلك في ترجمة أب

  

                                                           

، طبع (هـ1311ت )سماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي إ، 0/062هدية العارفين،  (1)
دار إحياء  عادت طبعه باألوفستأم، 1121بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول، 

، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني 1/071لبنان، ومعجم المؤلفين،  ،التراث العربي بيروت
 بيروت. ،بيروت، دار إحياء التراث العربي ،، مكتبة المثنى(هـ1021ت )كحاله الدمشقي 

، ترجمة: عدنان 0/71مبراطورية العثمانية السياسي والعسكري والحضاري، ينظر: موسوعة تاريخ اإل (0)
 هـ. 1031، 1بيروت، طـ ،محمود سلمان، يلماز اوزتونا، الدار العربية للموسوعات

، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 6/061ينظر: األعالم للزركلي،  (3)
 م.0220، 12لماليين، طهـ(، دار العلم ل1316)ت 
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، وتخرج منها الكثير العلماء الذين التركية مدينة آيدنإلى  وأما اآليديني فنسبة
 . (1)دارة الدولة العثمانيةإإلى  ينسبون إليها، انضم

 مدينة آيدن: إلى  ومن العلماء الذين ينسبون
المعروف بخواجه قايني، كان أبوه من  رحمه اهلل المولى محمود االيديني -1

ارتفعت مرتبته، ، عليهكّب نكبار قضاة القصبات، ثم طلب ابنه العلم، وأ
فقّلَد مدارس عدة، ثم قّلد قضاء مكة مرتين، وكان حسن الخلق، بشوشًا، 

 .(0)ه161سنة حليمًا، ال يتأذى منه أحد، أدركته منيته، 
، كان من فضالء رحمه اهلل بدر الدين محمود بن محمد المفسر األيديني -0

الروم حنفي المذهب ال يخلو عن اإلفادة واإلفاضة وعن المطالعة والمذاكرة 
في مدة عمره كان عالمًا ماهرًا في علوم العربية واألصول والحديث 

 .(3)ه126ه سنة وكانت وفات، وقد صنف تفسير القرآن الكريم والتفسر،
، ، قرأ على علماء عصرهرحمه اهلل العالم الفاضل الكامل سنان الدين يوسف -3

وصار مدرسًا ببالد ، العلماءهناك على  أبالد العجم، وقر إلى  ثم ارتحل
ثم ، الروم وصار مدرسًا ببعض المدارسالعجم وتزوج بها، ثم أتى بالد 

ثم عين  بإحدى بلداتها،ثم صار مدرسًا ومفتيا ، عمل مدرسا في عدة مدن
ربعون درهمًا بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في أله كل يوم 

هـ، كان رحمه اهلل تعالى عالمًا فاضاًل ذكيًا وكانت له مشاركة في 126سنة
 .(0)دبيةالعلوم األ السيماالعلوم، و 

                                                           

 .0/701مبراطورية العثمانية: ينظر: موسوعة تاريخ اإل (1)
 .12/216ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب:  (0) 
هـ(، تحقيق: سليمان بن 11من علماء القرن )، أحمد بن محمد االدنوي 1/310 طبقات المفسرين، ينظر: (3)

 هـ.1017، 1ية، طـالسعود ،صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم
 .1/071ينظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية:  (0)
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 من كان، بروشني الشهير االيديني رحمه اهلل عمر دده ِباللَّه اْلَعاِرف الشَّْيخ -0
 الناس هجر ثم بالمالهي، مشتغال شبابه في وكان، شبابه في العلم طلبة

 اشتغل ثم، يد أخيه على والأ وتاب، العلم لتحصيل العجم بالدإلى  وذهب
 سنة تعالى اهلل رحمه مات، أحواله وتبدلت والمجاهدات بالرياضيات

 .(1)ه110
 الرومي االيديني رحمه اهلل بالي المولى الكامل والفاضل العامل العالم -2

 ثم، تقاعد ثم، التدريس في تنّقل ثم عصره، علماء عن العلم أخذ، الحنفي
 حلّ  على قادرا   العلوم، سائر في جيدة مشاركة له وكانت، علم قاضيا لفترة

 فرسه عن مّرة سقط حّتى االشتغال، على مكبا الحفظ، قويّ . غوامضها
 يترك ولم شهرين، من أكثر ظهره على ملقى فاستمر رجله، فانكسرت
 .(0)ه101 سنة وتوفى الدرس،

 :املطلب الثاني
 ووفاته.، وثناء العلماء عليه، مؤلفاته

مام الكوز حصاري الكثير من الرسائل في شتى المجاالت، وقد أجاد صنف اإل
اآلن، وذلك إن دّل إلى  في مصنفاته أيما إجاده، والكثير من رسائله ال يزال مخطوطاً 

 ،شيء فإنما يدل على سعة اطالعه على الكثير من مؤلفات الفقهاء المتقدمين على
 : وهي ذكر بعضهاأوالمتأخرين، وس

  

                                                           

، أحمد بن مصطفى بن خليل، أبو الخير، 1/162ينظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية،( 1)
 بيروت. ،هـ(، دار الكتاب العربي161عصام الدين طاْش ُكْبري َزاَدْه )ت 

، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري 12/007 شذرات الذهب في أخبار من ذهب،ينظر: ( 0)
، 1بيروت، طـ ،هـ(، تحقيق: محمود األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق1211الحنبلي، أبو الفالح )ت 

 ه.1026
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 ولا: مؤلفاته.أ
 رسالة في بيع العينة. -1
 رسالة في أحكام الجمعة. -0
 رسالة في أحكام الشهيد. -3
 رسالة في الزكاة. -0
 رسالة في الطالق الثالث. -2
 أزهار التنزيل في التفسير.  -6
 . (1)رسالة فيما بلي وخلق وخرج عن االنتفاع به من المصحف -7

 ثانياا: ثناء العلماء عليه.
: )لما عرضت علي رحمه اهلل (0)سالم عبد اهلل المعروف بابه زادهقال شيخ اإل

هذه الرسائل التي اشتملت على مباحث معضالت المسائل وجدتها منسوجة على أبها 
يميل إليه القلوب فالعالم الذي جمع مثل هذه المعالم أسلوب ومسبوكة في قالب مطبوع 

وقال ؛ يليق أن يعرف بين الفحول بعالم جعل سعيه مشكورا وعلمه في الدارين مبرورا(
ونقد االختالف  )فلما نظرت في الرسائل وجدتها لنيل المشكالت وسائل القضاة:حد أ

على ما  ه قلم القبولعلى ما تستحسنه طباع األفاضل فوضعت علي األوائل واألواخر
 .(3)هو المتعارف بين الفحول(

  

                                                           

 .1/071؛ ومعجم المؤلفين: 0/062ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين:  (1)
، محمد أمين بن فضل اهلل بن محب الدين 0/300 عيان القرن الحادي عشر،أ( ينظر: خالصة األثر في 0)

 بيروت.  ،، دار صادر(ه1111ت )الحموي 
 المصدر السابق.  (3)
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 ثالثاا: وفاته:
مال و ، ه1212أنه توفى سنة: المؤرخين  اختلف في وفاته فقد ذكر بعض

وبعد التدقيق في ، ه1101وقيل توفى سنة ، ه1116وفاته كانت سنة  أن :آخرون
، هـ1123، سنة بحثيميدان هي التي  «بيع العينة»نه فرغ من رسالته أرسائله وجدت 

، هـ1212 كر من كونه توفى سنةذُ  ن ماأنه توفى بعد هذا التاريخ و على أ وهذا يدل
والذي يبدو ، ليف هذه الرسالةأقبل فراغه من ت، ه1212 ن سنةأبدليل  ،غير صحيح

 .(1)ه1101ه، أو سنة 1116 ن وفاته كانت سنةألي 
  

                                                           

 .1/071، ومعجم المؤلفين: 0/062ينظر: هدية العارفين:  (1)
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 :املبحث الثاني
 على مخسة مباحث. دراسة عن الكتاب ويشتمل

 :املطلب األول
 اسم الكتاب وسبب تأليفه

رسالة في بيع العينة ذكرها المؤلف محمد بن حمزة اآلدني  أولا: اسم الرسالة:
وعند ذكر مؤلفاته تذكر هذه ، في أول لوحة من المخطوط، الكوز حصاري رحمه اهلل

 .(1)الرسالة
 سببا المؤلف يذكر فلم ،الرسالة تأليف سبب أما ثانياا: سبب تأليف الرسالة:

 بيع حكم في األئمة اختالف هذه رسالته مقدمة في ذكر ولكنه المَؤلف، لهذا صريحا

  للتأليف. وجيها سببا هذا ولعل العينة
 :املطلب الثاني

 مؤلفهاإىل  توثيق نسبة الرسالة
 ،اهلل رحمه حصاري الكوز اآليدني، حمزة ب محمد العالم إلى الرسالة نسبة

 يأتي: بما ذلك على نستدل أن يمكن
 بيع في رسالة هو الرسالة عنوان نأ من المخطوط بيانات في ورد ما -1

 العينة.
 الرسالة هذه أن من المؤلفين ومعجم العارفين هدية كتاب صاحب ذكره ما -0

 .(0)اهلل رحمه حصاري الكوز اآليدني حمزة بن محمد الجليل للعالم تعود
 :الثالث املطلب

 منهج املؤلف يف تأليف الرسالة واملصادر اليت اعتمد عليها.
 الخاصة المسائل كثرأ اهلل رحمه المؤلف ذكر الرسالة: في المؤلف منهج أولا 

 مع آرائهم وتفاصيل العلماء، أقوال فيها وجمع الرسالة هذا في وأوردها العينة بيع في
                                                           

 .1/071، ومعجم المؤلفين: 0/062هدية العارفين:  (1)
 .المصدران السابقانينظر:  (0)
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 ونظم الحنفي، المذهب في الجارية األقوال مشهور على أيضاً  واعتمد الخالف، ذكر

 إلى ميلي سلوبأوب مبسطا للمسائل عرضه وكان ،ومنسقاً  محكماً  تنظيماً  فيه المسائل

 معانيها وبين الدقيقة، االصطالحية العبارات على إبقائه مع التعقيد عن اً بعيد اليسر

يجاز يسرب  .وا 
 جل درس كذلك ،اآلثار وبعض ،والسنة القرآن من والشواهد باألدلة كالمه سندأ

 وقد األربعة، المذاهب على درسها قد منها القليل إال ،الحنفي المذهب على المسائل

 .موجزة وعبارة يسير سلوبأب العلم لطلبة المؤَلف هذا إخراج في اهلل رحمه المؤلف أفلح
 اهلل رحمه المؤلف اعتمد :ثانياا المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في رسالته

  :وهي عدة مصادر على
 القرآن الكريم

 ئر.ااألشباه والنظ .1
 بن القيم.غاثة اللهفان الإ .0
 التمهيد لما في الموطأ. .3
 الجامع الصغير للسيوطي. .0
 حلية األولياء في الحديث. .2
 بي داود.أسنن  .6
 شرح الجامع الصغير للسيوطي. .7
 شرح الجامع الصغير للمناوي. .1
 سالم.شرعة اإل .1

 يمان.الشعب في اإل .12
 .البخاري صحيح .11
 غاية البيان شرح الهداية. .10
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 الفتاوى البزازية. .13
 الفوائد للمرغيناني. .10
 الكافي في فروع المالكية. .12
 الكفاية شرح الهداية. .16
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل. .17
 مسند البزاز المنشور باسم البحر الزخار. .11
 بي شيبة.أمصنف ابن  .11
 المعجم األوسط للطبراني. .02
 المفاتيح في شرح المصابيح. .01
 النهاية شرح الهداية. .00
 الهداية شرح البداية. .03

 :املطلب الرابع
 وصف نسخة املخطوط املعتمدة

الرسالة بيع العينة، وهي مخطوطة، وبعد اطالعي على هذه  منوجدت نسختين 
 :على النحو اآلتيا مالنسخ ال بد من ذكر وصفه

 . اختلف األئمة في بيع العينة اعلم انه :المؤلف مقدمة المخطوط قالفي 
عمالنا ونسأله أنعوذ باهلل من شرور انفسنا ومن سيئات : قال وفي الخاتمة

سبحانه العفو والعافية في الدنيا واآلخرة بجاه نبيه األمين صلوات اهلل تعالى وسالمه 
 .جمعينأعليه وعلى آله وصحبه 

واضحة وكاملة غير  ولى من المخطوط رمزت لها بـ) أ ( وهيالنسخة األ
 ناقصة.

 / فقه عام.1171رقم النسخة: قيصري راشد. : الناسخ
 ( سطرًا تقريبا .07) عدد أسطر الصفحة: ( لوحات. 0( عدد لوحاتها
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 ( كلمات تقريبًا. 12عدد الكلمات في كل سطر ) 
 المخطوطة يوجد عليها حواشي .

 . مكتبة السليمانية، تركيا –سطنبول إ: مصدر المخطوط
وهي واضحة وكاملة غير ، النسخة الثانية من المخطوط رمزت لها بـ )ب(

 ناقصة.
 / فقه عام.3770رقم النسخة: الناسخ: أسعد افندي. 

 ( سطرًا تقريبا .11) عدد أسطر الصفحة: ( لوحات. 0(  عدد لوحاتها
 ( كلمات تقريبًا. 12عدد الكلمات في كل سطر ) 

 المخطوطة يوجد عليها حواشي .
 . مكتبة السليمانية، تركيا –سطنبول إ: المخطوط مصدر

 :املطلب اخلامس
 منهجي يف التحقيق

بعد أن وقع اختياري على هذا المخطوط وبعد البحث لم أجد إال نسختين  -1
ألنها واضحة الخط افضل من الثانية، وليس ، األولى رمزت لها بـ ) أ (

وقابلتها مع ، )ب(بـ ها، والنسخة الثانية رمزت لهاثم قمت بنسخ، فيها سقط
 (. أ النسخة )

خرى في ألعند وجود سقط لكلمة في أحدى النسخ اثبتها من النسخة ا -0
 شير لذلك في الهامش.أو  [ ] ضعها بين معقوفين هكذاأن أالمتن بعد 

 عند االنتهاء من نسخ لوحة من المخطوط أضع رقم اللوحة  -3
المخطوط داخل قوس عند آخر كلمة من اللوحة المنتهية هكذا مثال  ورمز

 ، ب(.1أ (، )، 1) 
تعريف في الهامش إلى  عرفت بالمصطلحات والكلمات الغريبة التي تحتاج -0

 عند ذكرها أول مرة. 
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ترجمت لألعالم الموجودة في نص المخطوط عند ذكر العلم أول مرة في   -2
 الهامش.

برسم المصحف بين أقواس مزهرة عريضة منفردة وضعت اآليات القرآنية  -6
 وخرجتها ذاكرًا اسم السورة ورقم اآلية. پ پ پ پ  هكذا

(( وجعلتها بلون  )) وضعت األحاديث بين أقواس هاللية مزدوجة هكذا -7
وخرجتها من مصادرها، وذكرت نص الحديث في الهامش ، سود غامقأ

 إن لم ينقله المؤلف بالنص.
 ترجمت للكتب التي اعتمد عليها المؤلف في الهامش . -1
ترجمت للمصادر والمراجع التي وثقت منها عند ذكرها أول مرة في  -1

 الهامش.
بلفظ صلى اهلل عليه وسلم  في النسختين مرة يصلي على الرسول  -12

 خرى بـ عليه السالم، فجعلتها موحدة بـ صلى اهلل عليه وسلم.أو 
والترحم على األعالم الذين ذكروا في ، أضفت الترضي على الصحابة -11

المتن، ووحدت المنهجية بان ترحمت على كل علم عدا الصحابة فقد 
ألن المؤلف خلط في بعضها فمرة يترحم على بعض  ترضيت عنهم؛

 خرى يترضى عنهم.أالفقهاء و 
ت المسائل في جميع لوحات المخطوط من المصادر والكتب قحق -10

 المختصة.
 المخطوط:مالحظات خطية على 

المؤلف رحمه اهلل اختصر بعض الكلمات منها كلمة المصنف يكتبها )المص(، 
)انتهي(، وبعضها بالواو : وكتب بعض الكلمات بالياء مثل، و)وح( ويقصد بها حينئذ

طريقة اإلمالء الحديثة لذا غيرت رسم هذه األلفاظ على  ويقصد بها الربا، مثل: )الربوا(
 المتداول.
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 املخطوطصور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ( أ ) اللوحة األولى من النسخة
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 ( أ ) اللوحة األخيرة من النسخة
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  )ب( اللوحة األولى من النسخة
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  اللوحة األخيرة من النسخة)ب(.
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 النص احملقق
  
 

اعلم انه اختلف األئمة في بيع ، عباده الذين اصطفىالحمُد هلل وسالم على 
  :(1)العينة

وكون  ،فادته الملكإبطالنه وعدم  إلى (0)رحمهما اهلل (3)واحمد، (0)فذهب مالك
  .(2)ربحه ربا واجب الرّد واالسترداد

  

                                                           

هو أن يستقرض رجل من تاجر شيئًا فال يقرضه قرضًا حسنا، بل يعطيه عينا، ويبيعها من  العينة، (1)
ت )علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني  المستقرض بأكثر من القيمة، التعريفات للجرجاني،

، بيروت ،ف الناشر، دار الكتب العميةالمحقق ضبطه وصححه جماع من العلماء بإشرا ،(ه116
 م.1113 -ه1023، 1لبنان، ط

بي عامر بن عمرو بن الحارث إمام المدينة المنورة، إمام أمام أبو عبداهلل مالك بن انس بن إلهو ا (0)
 ، وتهذيب التهذيب،137-0/136عيان، ألهـ، ينظر: وفيات ا171 هـ، ت12 المذهب المالكي، ولد سنة

، مطبعة دائرة (ه120ت )، أبو الفضل احمد بن علي بن محمد بن احمد بن حجر العسقالني 12/2
 هـ.1306 ،1المعارف النظامية، ط

هـ، وقيل ولد في مدينة مرو 160بو عبداهلل احمد بن محمد بن حنبل بن هالل، ولد في بغداد سنة أهو  (3)
، (هـ001ت )حب المحنة في فتنة خلق القرآن وحمل إلى بغداد وهو رضيع، إمام المذهب الحنبلي، صا

 .60-1/63عيان، ببغداد، ينظر: وفيات األ
 ( فذهب ومالك رحمهما اهلل تعالى.بفي ) (0)
، أبو محمد 7-0/16 ،فقه اإلمام احمد، والكافي في 2/120منح الجليل شرح مختصر خليل،  ينظر: (2)

الشهير ، ثم الدمشقي الحنبلي الجماعيلي المقدسي،موفق الدين عبد اهلل بن احمد بن محمد بن قدامة 
 م، والملخص الفقهي،1110–ه1010، 1دار الكتب العلمية، ط، (ه602ت ) بابن قدامة المقدسي

0/12. 



 

 
017 

 ISSN: 2071-6028 5البحث رقم 

  .(3)لى صحته مع كراهتهإ رحمهما اهلل (0)والشافعي (1)وُمحمد
عصمه اهلل  (6)، يقول: العبد الضعيف(2)إليها ال معها رحمه اهلل (0) وأبو يوسف

طالق وفي صورة اإل (7)زي أما رواية فألنها مذكورة في، رجحان كراهته يتعالى ظن

                                                           

صله من قرية أمام أبي حنيفة، مام، صاحب اإلهو محمد بن الحسن بن فرقد بن أبي عبد اهلل الشيباني اإل (1)
بي يوسف، أبا حنيفة واخذ عنه الفقه ثم عن ألى العراق فولد محمد بواسط، وصحب إبوه أحرسته، قدم 

وهو ابن ثمان وخمسين سنة، الجواهر المضية،  (،هـ117ت )بي حنيفة أوصنف الكتب، ونشر علم 
 .0/021 ، وشذرات الذهب،0/00

ربعة ئمة األاأل حدألبي، دريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطإالشافعي: محمد بن  (0)
ليأعند  لى مكة وهو إهـ وحمل منها 122نسبة الشافعية كافة ولد في غزة )بفلسطين( سنة ههل السنة، وا 

، طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، (هـ020 ت) ،هـ111ابن سنتين، وزار بغداد، وقصد مصر سنة 
 .6/06عالم للزركلي، ، واأل0/71

، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 2/302 الدر المختار،ينظر: رد المحتار على  (3)
وجواهر العقود ، م1110-هـ1010، 0طبيروت، ، ، دار الفكر(هـ1020ت )عابدين الدمشقي الحنفي 

، شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، 1/61 ومعين القضاة والموقعين والشهود،
، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد (هـ112ت )هري الشافعي المنهاجي األسيوطي ثم القا

 م.1116-هـ1017السعدني، دار الكتب العلمية بيروت، 
مام خذ الفقه عن اإلأنصاري، القاضي، براهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبته األإهو يعقوب بن  (0)

ول بغداد يوم الخميس لخمس خلون من الربيع األمام، توفي في صحاب اإلأبي حنيفة وهو المقدم من أ
اثنتين وثمانين ومائة، الجواهر  وأخر سنة احدى آلهـ، وقيل لخمس ليال خلون من ربيع ا110سنة 

 .0/236وهدية العارفين،  ،6/361عيان، ، ووفيات األ0/002 المضية،
 .2/302ينظر: رد المحتار على الدر المختار،  (2)
 حمزة االيدني الكوز لحصاري، صاحب هذه المخطوطة. هو عالم محمد بن (6)
بي بكر أ، عبد الرحمن بن 0/126، نواعهاأينظر: المزهر في علوم اللغة و ، يقصد بها الشارة أو الهيئة (7)

 ه.1011، 1ط تحقيق: فؤاد علي منصور، بيروت لبنان،، (هـ111ت )جالل الدين السيوطي 
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رحمه اهلل  (0)والزيلعي (3)والكافي (0)في الهداية (1)شعار خالف وضعفإاالتفاق بال 
، فال (6)(2)الخالف رّجح الكراهةكثر ما رأيناه من شروح الهداية وما تعرض منها لذكر أو 

                                                           

، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، 3/10ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي،  (1)
لبنان،  ،بيروت ،حياء التراث العربيإ، المحقق: طالل يوسف، دار (هـ213ت )أبو الحسن برهان الدين 

بد البر بن عاصم ، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن ع0/670والكافي في فقه أهل المدينة، 
، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، (هـ063ت ) النمري القرطبي

 م.1112-هـ1022، 0الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
 ،(هـ213 ت) الهداية في الفروع، لشيخ اإلسالم، برهان الدين: علي ابن أبي بكر المرغيناني، الحنفي (0)

 .0/0200كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ، «بداية المبتدي»وهو: شرح على متن له سماه 
كتاب: الكافي في فروع المالكية، في: خمسة عشر مجلدا، للحافظ، ابن عبد البر بن عبد اهلل، الصحيح  (3)

الظنون عن ينظر: كشف ، (هـ063ت )أن اسمه: يوسف بن عمر بن عبد البر بن عبد اهلل القرطبي 
، مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي 0/1371أسامي الكتب والفنون، 
بغداد )وصورتها دور لبنانية عدة، بترقيم صفحاتها  ،، مكتبة المثنى(هـ1267ت ) خليفة أو الحاج خليفة

 م.1101ب العلمية(، نفسه، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكت
بو محمد أمام العالمة بو عمر، الملقب فخر الدين اإلأالزيلعي: هو عثمان بن علي بن يحيى بن يونس  (0) 

الزيلعي، قدم القاهرة في سنة خمس وسبع مائة فاضال، ورأس بها ودرس وافتى وصنف وانتفع الناس به، 
ولقبه  (،هـ703 ت)ربعين وسبع مائة للهجرة أونشر الفقه، مات في رمضان بقرافة مصر سنة ثالث و 

 . 1/101لسيوطي، ، انسابلى زيلع، قرية على البحر بناحية الحبشة، لب اللباب في تحرير األإنسبة 
ومنه القيد ، والكره بالفتح : اإلكراه، حملته على أمر يكرهه ولم يرضه، ( الكراهة، يقال أكرهت فالنا إكراها2)

، قاسم بن 1/11 الكراهة، أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء،والكره بالضم ، كره
–م0220، ، المحقق: يحيى حسن مراد(ه171ت ) عبد اهلل بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي

 ه.1000
الشيخ ، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن 7/011ينظر: العناية شرح الهداية،  (6)

ت، والبناية شرح .د، ط.، دار الفكر، د(هـ716ت )شمس الدين ابن الشيخ جمٍال الدين الرومي البابرتي 
بدر الدين  يالحنف ي، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتاب1/060الهداية، 

 م.0222-هـ1002، 1بيروت، لبنان، ط ،، دار الكتب العلمية(هـ122ت ) يالعين
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نا بسوق نصوصها مع مراعاة خصوصها غير مكترثين لإلسهاب اعتناء منا بظهور بلغ
  .الصواب

مبرة عراض عن لما فيه من اإل (1)أي بيع العينة مكروه -قال في الهداية: وهو
  .(0)قراض مطاوعة لمذموم البخلاإل

 :، وقيل(3)قراضعراض عن مبرة اإلوهو مكروه لما فيه من اإل :في الكافي وقال
))إذا تبايعتم بالعينة : ، وقد قال (0)كلة الرباأياك والعينة فإنها لعينة وهي مخترع إ

  .(2)واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم((
قراض عراض عن مبرة اإلوهو مكروه لما فيه من اإل: وقال الزيلعي رحمه اهلل

))إذا تبايعتم  :مطاوعة لشح النفس وهذا النوع مذموم شرعًا اخترعه أكلة الربا، وقال 
  .(7()6)بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم((

  

                                                           

 .1/11 أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء،، ( مكروه، هو إذا لم ترده ولم ترضه1)
 .3/10الهداية في شرح بداية المبتدي،  (0)
 .0/671، ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (3)
، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي 0/131ينظر: مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، (0)

 ت..د، ط.د ، دار إحياء التراث العربي،(هـ1271ت )زاده، يعرف بداماد أفندي 
َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب اْلَبَقِر، ، ))ِإَذا َتَباَيْعُتْم ِباْلِعيَنةِ : والحديث بلفظ (،3060رقم )ب، 3/070سنن أبي داود،  (2)

ْرِع، َوَتَرْكُتُم اْلِجَهاَد، َسلََّط اللَُّه َعَلْيُكْم ُذال  اَل َيْنِزُعُه َحتَّى َتْرِجُعوا ِإَلى دِ  أبو داود سليمان ، يِنُكْم((َوَرِضيُتْم ِبالزَّ
المحقق: محمد  ،(هـ072ت ) بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني

 بيروت. ،المكتبة العصرية، صيدا، محيي الدين عبد الحميد
 سبق تخريجه. (6)
(7)  ، ْلِبيِّ ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر 0/163تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

بن يونس بن الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد  ،(هـ703ت ) الدين الزيلعي الحنفي
ْلِبي    هـ.1313القاهرة،  بوالق، ،المطبعة الكبرى األميرية، (هـ1201ت ) إسماعيل بن يونس الشِّ
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بذلك   كلة الربا، وقد ذمهم رسولأوهذا البيع ذميم اخترعه  :(1)وقال في النهاية
، (3)(0)واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم(())إذا تبايعتم بالعينة فقال: 
  .(0)ةياك والعينة فإنها لعينإ :وقيل

ذ الناس في إدهانا من الباليا ودهمنا من الدواهي  ومصداق هذا الحديث ما
فقُرعوا  (2)والزراعة، قبلوا على الحرثأوبعضهم  ،زماننا اشتغلوا بالعينة فابتلوا باللعنة

 ،(6)ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ بقارعة ذات بأس وفظاعة
ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ(7) ،رحمه اهلل في  (1)كذا ذكره اإلمام المرغيناني

  .(12()1)الفوائد
                                                           

والكتاب مخطوط نسخة منه فقط الجزء الثاني ، كتاب النهاية شرح الهداية، عز الدين محمد علي سليمان (1)
 (.06727ت رقم )حوال الشخصية في المركز الوطني للمخطوطات ببغداد تحالخاص باأل

، 7/010، وينظر: العناية شرح الهداية، لم أقف على كتاب النهاية شرح الهداية الجزء الخاص بالبيوع (0)
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين 

 ت..ط، د.، دار الفكر، د(هـ716ت ) الرومي البابرتي
 .سبق تخريجه (3)
 .7/013 ينظر: فتح القدير، (0)
 .1/060، ذناب البقر هو الزراعة، ينظر: البناية شرح الهدايةأالمراد باتباع  (2)
 .03سورة األعراف، اآلية  (6)
  .10سورة الدخان، اآلية  (7)
 المرغيناني، الحنفي علي بن َأِبي بكر بن عبد الجليل، العالمة، شيخ الحنفية، برهان الدين  هو (1)

تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير  ، صاحب كتابي الهداية والبداية في المذهب الحنفي،(هـ213ت )
 ، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي 10/1220 َواألعالم،

 م.0223، 1اإلسالمي، طالمحقق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب  ،(هـ701ت )
ينظر: كشف ، (ه213ت )ألبي عبد اهلل برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني ، فوائد برهان الدين (1)

 .0/300، ، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول0/1016، الظنون
كتب الفقه ولم اقف على قوله هذا في ، ألنني لم اقف على كتابه الفوائد لم أقف على قول المرغيناني؛ (12)

نقله تقي الدين البركوي،  وجدت له قول يذم به العينة ويكره االسترباح منها وهذا ما خرى، سوى مااأل
تحقيق: حسام الدين بن ، (هـ111 ت)، تقي الدين محمد البركوي 102نقاذ الهالكين، صإينظر: رسالة 

 م.0220، 1ط، موسى
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خصوصًا في هذا الوقت الذي نحن فيه حيث نزل فيه بيع العينة منزلة البياعات 
ابتلوا بباليا اشد مما كان كما ذكر فال جرم ؛ بياعات هذا الزمان إلى  الصحيحة بالنسبة

ن العينة التي إ :للتجار (0)نه كان يقول ببلخأرحمه اهلل تعالى  (1)عن محمد بن سلمة
  .(3)جاءت في الحديث خير من بياعاتكم

، وقد ذمهم (2)كلة الرباأ: وبيع العينة مكروه وذميم اخترعه (0)وقال في الكفاية
بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم ))إذا تبايعتم  فقال:  رسول اهلل
 .ياكم والعينة فإنها لعينةإوقيل  ،(6)عدوكم((

  

                                                           

تفقه على شداد بن حكيم ثم على أبى سليمان الجوزانى ولد  يبو عبد اهلل محمد بن سلمة الفقيه البلخهو أ (1)
 تراجم موجزة لألعالم، موقع وزارة األوقاف المصرية.، (هـ071ت ) ه110سنة 

البلدان لليعقوبي، ، حنف بن قيس التميمي زمن عثمان بن عفان بلخ: بلدة من بالد خراسان، فتحها األ (0)
دار الكتب ، (ه010ت ) جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبيسحاق أبو يعقوب بن إاحمد بن ، 1/116

 .1/071معجم البلدان ياقوت الحموي، ، هـ1000 ،1ط، بيروت، العلمية
 .2/306رد المحتار على الدر المختار،  (3)
، فقه ةالملقب بـبرهان الشريع براهيم المحبوبيإمحمود بن عبيد اهلل بن ، ةفي شرح الهداي ةكتاب الكفاي (0)

م، ]نسخه في العالم[، مركز الملك 1070/هـ673 ت)، (7232والكتاب مخطوط تحت تسلسل )حنفي 
خزانة  (،22232) سالمية، المملكة العربية السعودية، الرياض، رقم الحفظفيصل للبحوث والدراسات اإل

صداره مركز الملك فيصل، نبذة: فهارس المخطوطات إ، قام ب1/063فهرس مخطوطات،  ،التراث
ية في المكتبات والخزانات ومراكز المخطوطات في العالم تشتمل على معلومات عن أماكن اإلسالم

 وجود، المخطوطات وأرقام حفظها في المكتبات والخزائن العالمية. 
، محمد 1/027وينظر: الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، ، لم اقف على كتاب الكفاية (2)

، المحقق: عبد (هـ1211ت ) المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي بن علي بن محمد الِحْصني
 م.0220-هـ1003، 1المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط

 .سبق تخريجه (6)
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الربا بطريق  (3)غرضه في ؛ ألنه جعل(0)هةو : والعينة مكر (1)وقال في غاية البيان
))إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم  المواضعة وفّر عن القرض المندوب، ولقوله عليه السالم:

  .(0)البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم((أذناب 
ن العينة إ :للتجار ويحكى عن محمد بن سلمة البلخي رحمه اهلل انه كان يقول

رحمه اهلل: وهو  (6)كمل الدينأ، وقال الشيخ (2)التي جاءت في الحديث خير من بياعاتكم
بالعينة : ))إذا تبايعتم بذلك فقال كلة الربا وقد ذمهم رسول اهلل أمذموم اخترعه 

  .(1)فإنها لعينة ؛ياك والعينةإوقيل ، (7)واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم((
  

                                                           

فغاني، والكتاب مخطوط في مركز الملك فيصل مير عمر األأمير كاتب بن أ ،ةغايه البيان شرح الهداي (1)
رقم  (،00002) الرقم التسلسلي ،مدينة الرياض المملكة العربية السعودية،، سالميةللبحوث والدراسات اإل

 . 02/226 فهرس مخطوطات، ،خزانة التراث (، ينظر:10200الحفظ )
 ولم أقف عليه في كتب الفقه األخرى.، ألن الكتاب الزال مخطوطا لم اقف على هذا القول؛ (0)
 )ب( مح. في النسخة (3)
 .سبق تخريجه (0)
 .2/306المحتار على الدر المختار، رد  (2)
محمود الرومي البابرتي الحنفي شيخ الخانكاة الشيخونية  هو الشيخ أكمل الدين محمد بن محمد بن (6)

هـ(، والسلوك لمعرفة 713ت )، وكتب تفسير القرآن، وعظيم فقهاء مصر، شرح الهداية في الفقه الحنفي
د القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين ، أحمد بن علي بن عب173-2/170 دول الملوك،

، 1بيروت، ط ،لبنان ،، المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية(هـ102ت ) المقريزي
 م.1117-هـ1011

 .سبق تخريجه (7)
 .0/131بحر، ألنهر في شرح ملتقى امجمع األ (1)



 

 
003 

 ISSN: 2071-6028 5البحث رقم 

 :، لقوله (0)رحمه اهلل: وهذا البيع مكروه (1)وقال الشيخ كمال الدين ابن الهمام
والمراد من  ،(3)))إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم((

  .ألنهم حينئذ يتركون الجهاد وتألف النفس الجبن ؛ذناب البقر الحرث للزراعةأاتباع 
 ةال يكره هذا البيع ؛ألنه فعله كثير من الصحاب :وقال أبو يوسف رحمه اهلل

بألف يجوز وال  وحمدوه ولم يعدوه من الربا حتى لو باع كاغدة (0)رضي اهلل تعالى عنهم
  .يكره

كلة أهذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه  :محمد رحمه اهللوقال 
بالعينة واتبعتم أذناب البقر  ،أ(1)))إذا تبايعتم فقال:   ، وقد ذمهم رسول اهلل(2)الربا

))سلط أي اشتغلتم بالحرث عن الجهاد وفي رواية  ،(6)ذللتم وظهر عليكم عدوكم((
نها إياك والعينة فإ :، وقيل(7)فال يستجاب لكم((فيدعو خياركم ، ب( 1) عليكم شراركم

                                                           

الكمال بن الهمام السيواسي، المعروف بابن الهمام، ، هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود (1)
، عالم للزركليينظر: األ، هـ161سنة  يرباب الدولة، توفأكان معظما عند الملوك و ، هـ712ولد سنة 

6/022. 
هـ(، 161ت ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )7/010 فتح القدير، (0)

 .ت .دط، .دار الفكر، د
 .سبق تخريجه (3)
 جمعين.أفي )ب( رضوان اهلل عنهم  (0)
 .2/306 ينظر: رد المحتار على الدر المختار البن عابدين، (2)
 .سبق تخريجه (6)
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد ، (1212رقم )ب، 12/163مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار،  (7)

، ، المحقق: محفوظ الرحمن زين اهلل(هـ010ت ) العتكي المعروف بالبزارالخالق بن خالد بن عبيد اهلل 
-م1111، 1ط المدينة المنورة، ،وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم، وعادل بن سعد

ن بالمعروف ولتنتهون عن المنكر، أو ليسلطن اهلل عليكم شراركم فيدعو ونص الحديث ))لتأمرُ ، م0221
 ستجاب لهم((.خياركم فال ي
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، حتى قال مشايخ بلخ منهم محمد (1)شد من بيع العينةألعينة ثم ذموا البياعات الكائنة 
ن العينة التي جاءت في الحديث خير من بياعاتكم إ :بن سلمة رحمه اهلل ببلخ للتجار

استقر الحال  ،وغير ذلك (0)وهو صحيح فكثير من البياعات كالزيت والعسل والشيرج
وال  ،وبه يصير البيع فاسداً  ،سقاط مقدار معين من الظرفإفيها على وزنها مظروفة ثم 

ين هي من بيع العينة الصحيح إن البيع الفاسد بحكم الغصب المحّرم ففي أشك 
  انتهى. (3)المختلف في كراهته

ما سبق  :يوسف رحمه اهللدلة الطرفين فنقول ألبي أيراد إإلى  ما دراية فيحتاجأو 
ن مثله مروى عن النبي عليه أنه فعله كثير من الصحابة وحمدوه ولم يعدوه من الربا و أ

 .السالم
ن النبي أ  (2)رحمه اهلل عن ابن عمر (0)بو داودأرواه  ولمحمد رحمه اهلل ما

  :ذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط أخذتكم أ))اذا تبايعتم بالعينة و قال

                                                           

محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال خسرو ، 022- 320/ 0درر الحكام شرح غرر األحكام،ينظر:  (1)
 ت. .د، ط.د، دار إحياء الكتب العربية، (ه112ت )

، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم 1/220الشيرج لغة: هو زيت السمسم، المعجم الوسيط،  (0)
 محمد النجار(، دار الدعوة.، حامد عبد القادر، الزياتأحمد ، مصطفى

، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن 027-6/026ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  (3)
، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي (هـ172ت )نجيم المصري 

ت، .د ،0وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين، دار الكتاب اإلسالمي، ط، (هـ1131ت بعد )القادري 
 ومعه حاشية منحة الخالق.

 ت)، هـ020صاحب السنن، ولد سنة ، سحاق األزدي السجستانيإشعث بن أبو َداُود: هو سليمان بن األ (0)
مصطفى  ، عبد اللطيف بن محمد بن176ص، سماء الكتب المتمم لكشف الظنونأ، ينظر: (هـ072

، المحقق: د. محمد التونجي، دار الفكر، هـ(1271 ت) ،المتخلص بلطفي، الشهير بـِرياض َزاَده الحنفي
 م.1113-هـ1023، 3سورية، ط ،دمشق

بيه وهو صغير ولم أهو أبو عبد الرحمن عبداهلل بن عمر بن الخطاب أمه زينب بنت مظعون، اسلم مع  (2)
صحاب، ينظر: االستيعاب في معرفة األ، (هـ73ت ) ف في شهوده أحدولم يشهد بدرا، واختل، يبلغ الحلم

، ه063القرطبي، ت، ، أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري3/0622
 م .1110–ه1010، 1بيروت،ط،، دار الجيل، المحقق: علي محمد البجاوي
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وما رواه احمد ، (0)(1)دينكم((إلى  اهلل تعالى عليكم ذل ل ينزعه عنكم حتى ترجعوا
اهلل  ارحمهم (7)بو نعيمأو  (6)، وابن جرير(2)رحمهم اهلل في الشعب (0)والبيهقي (3)والطبراني

                                                           

(، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 3060رقم )ب، 2/330 سنن أبي داود، (1)
مَحمَّد كاِمل قره بللي، دار الرسالة  ،المحقق: شَعيب األرنؤوط ،(هـ072ت ) عمرو األزدي السِِّجْستاني

ُتم ))إذا تبايعُتم بالِعيَنِة، وأخذتم أذناَب البقِر، ورضي :ونص الحديث، م0221-هـ1032، 1ط العالمية،
ْرع، وتركُتم الجهاَد، َسلَّط اهلُل عليكم ُذال  ال ينِزُعه حتى َترِجُعوا إلى دينكم((.  بالزَّ

 .1/060، ينظر: البناية شرح الهداية (0)
قدم ، هـ062ولد سنة ، يوب بن مطير اللخمي أبو القاسم الطبرانيأالطبراني هو سليمان بن احمد بن  (3)

ينظر: تاريخ ، (هـ362ت ) قام بها محدثا ستين سنةأثم قدمها ثانيا فوخرج منها ، هـ012أصبهان سنة 
أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ، 1/310، «أخبار أصبهان»أصبهان 

، 1بيروت، ط ،، المحقق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية(هـ032ت ) مهران األصبهاني
 م.1112-هـ1012

اإلمام العلم، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي، نسبة إلى خسروجرد، قرية  البيهقي: هو (0)
الشافعي الحافظ، صاحب التصانيف منها السنن الكبرى والصغرى والمعارف وكتاب األسماء  ،ببيهق

،عبد الحي بن أحمد 2/001، ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، (هـ021 ت) والصفات وغيرها
، حققه: محمود األرناؤوط، خرج (هـ1211ت ) د ابن العماد الَعكري الحنبلي، أبو الفالحبن محم

 م.1116-هـ1026، 1بيروت، ط ،أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق
مركز الملك فيصل ، (م1266/هـ021 ت) يمان، احمد بن الحسين بن علي، البيهقيكتاب شعب اإل (2)

ف، خزانة  -2271 سالمية، المملكة العربية السعودية، الرياض، رقم الحفظ:والدراسات اإلللبحوث 
 .00/761فهرس مخطوطات،  ،التراث

، هـ002ولد سنة  ،المؤرخ المعروف المشهور ئابن جرير: هو أبو جعفر الطبري المحدث الفقيه المقر  (6)
، (هـ312 ت) ذكره أبو بكر الخطيب، عروضكان عالما بالفقه والحديث والتفاسير والنحو واللغة وال

، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت 0000، 6/0001، «إرشاد األريب إلى معرفة األديب»معجم األدباء 
، 1ط ، المحقق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،(هـ606ت ) بن عبد اهلل الرومي الحموي

 م.1113-هـ1010
، أبو نعيم: هو أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني الحافظ المشهور (7)

صاحب كتاب حلية األولياء؛ كان من األعالم المحدثين، وأكابر الحفاظ ، هـ330هـ وقيل 336ولد سنة 
ين أحمد بن ، أبو العباس شمس الد10-1/11، بأصبهان، ينظر: وفيات األعيان، (هـ032 ت)الثقات 

، المحقق: إحسان عباس، دار (هـ611ت ) محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي
 م.1122، 1ط بيروت، ،صادر
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ذا إ)): قال رسول اهلل : قال نهأيضا أعن ابن عمر رضي اهلل عنهما  (1)في الحلية
ذناب البقر وتركوا الجهاد في أظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا 

  .(0)دخل اهلل عليهم ذلا ل يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم((أسبيل اهلل تعالى 
  

                                                           

، كشف الظنون (هـ032ت ) حلية األولياء في الحديث، للحافظ، أبي نعيم: أحمد بن عبد اهلل األصبهاني (1)
، مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم 1/661، عن أسامي الكتب والفنون

بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس  ،، مكتبة المثنى(هـ1267)ت  حاجي خليفة أو الحاج خليفة
 م.1101، ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية(

(، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل 0102رقم )ب ،0/010م أحمد بن حنبل، مسند اإلما (0)
-هـ1016، 1القاهرة ط ،دار الحديث، ، المحقق: أحمد محمد شاكر(هـ001ت ) بن أسد الشيباني

(، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 13213رقم )ب ،10/030 المعجم الكبير،، م1112
 ،مكتبة ابن تيمية، ، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي(هـ362ت ) القاسم الطبرانيالشامي، أبو 

، (3102رقم )ب، 6/10 شعب اإليمان، م،1110-هـ1012، 1ط، الرياض ،، دار الصميعي0طالقاهرة، 
، حققه (هـ021ت )أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي 

ع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج وراج
 ،الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،صاحب الدار السلفية ببومباي، أحاديثه : مختار أحمد الندوي

يل تهذيب اآلثار وتفص م،0223-هـ1003، 1الهند، ط، بومباي ،الرياض بالتعاون مع الدار السلفية
(، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 112رقم )ب، 1/121الثابت عن رسول اهلل من األخبار،

القاهرة، حلية  ،، المحقق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني(هـ312ت ) اآلملي، أبو جعفر الطبري
موسى بن  ، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن3/311 األولياء وطبقات األصفياء،

 م.1170-هـ1310 ،بيروت ،مصر، دار الكتاب العربي ،، السعادة(هـ032ت ) مهران األصبهاني
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رمز المصنف يعني  :(0)في شرح الجامع الصغير (1)قال المتبولي رحمه اهلل
الثاني فينجبر ضعف هذا بذاك  (2)األول وضعف (0)حسن الحديث رحمه اهلل (3)السيوطي

                                                           

من أهل القاهرة، ولد سنة ، نصاري الشافعي، فقيه من العلماء بالحديثهو احمد بن محمد المتبولي األ (1)
كتاب االستدراك النظير ، له شرح الجامع الصغير في الحديث، ورسائل إال أن ابرز مؤلفاته، هـ702

 .1/032عالم للزركلي، على الجامع الصغير للسيوطي، ينظر: األ
 عالم للزركلي،األ ، ينظر:(ه1223ت )كتاب شرح الجامع الصغير، ألحمد بن محمد المتبولي  (0)

1/032. 
بالقاهرة ولد ، هو الحافظ أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن كمال لدين أبي بكر محمد السيوطي (3)

عالم ينظر: األ، (هـ111)ت له مؤلفات عدة منها الجامع الصغير، وتاريخ الخلفاء ، هـ101 سنة
 .0/001، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول، 320-3/321للزركلي، 

، الحديث الذي ال يخلو رجال إسناده من مستور لم تحقق أهليته، الحديث الَحَسن: هو قسمان: أحدهما (0)
أي لم يظهر منه تعمد ، وال هو متهم بالكذب في الحديث، س مغفال كثير الخطأ فيما يرويهغير أنه لي

ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه ، وال سبب آخر مفسق، الكذب في الحديث
د وهو ورو ، أو بما له من شاهد، حتى اعتضد بمتابعة من تابع رواية على مثله، من وجه آخر أو اكثر

فخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا، القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين ، حديث آخر بنحوه
وهو ، لكونه يقصر عنهم في الحفظ واإلتقان، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، بالصدق واألمانة

ينظر: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ، ينفرد به من حديثه منكرا مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما
أبو ، المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي

مصر، ، دار الوفاء للطباع والنشر والتوزيع، ، المحقق: الدكتور يحيى إسماعيل(ه200ت ) الفضل
 م.1111-ه1011، 1ط

ِعيف ُهَو الَحِديث ا (2) لَِّذي يكون أدنى مرتَبة من اْلحسن، َوَضعفه قد يكون لضعف الرَواة لعدم الَحِديث الضَّ
ْرَسال واالنقطاع والتدليس،  اْلَعَداَلة َوُسوء اْلِحْفظ َأو للت هَمِة ِفي العقيدة، َوقد يكون لعلل ُأْخَرى مثل اإْلِ

عبد الرسول  القاضي عبد النبي بن 0/11، «جامع العلوم في اصطالحات الفنون»دستور العلماء 
، لبنان ،،عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية(هـ10ق )ت  األحمد نكري

 م.0222-هـ1001، 1ط، بيروت
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وهذا من نفائس  (0)ويتقوى ذاك بهذا فيصير متنه صحيحًا لغيره (1)فيصير حسنا لغيره
  .انتهى (3)علم الحديث

الرباني مام فقد رواه اإل، يضًا بما سبق من رواية المشايخأويعتضد كل منهما 
ذكره الشيخ األمام كمال الدين ابن الهمام  (0)محمد بن الحسن الشيباني رحمه اهلل مرسالً 

  .(2)رحمه اهلل في شرح الهداية
وقد تقدم وال خالف بين الفقهاء وال بين أئمة الحديث في صحة االحتجاج 

مرتبة الصحة وانه فّر عن القرض إلى  فكيف اذا ارتقى باالعتضاد (6)بالحديث الحسن
                                                           

 حسن لغيره: وهو الذي يكون أحد رواته ضعيفًا ضعفًا محتماًل ينجبر بتعدد الطرق كضعف ابن لهيعة، (1)
ندلس عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي، دار األ ،1/320وآثاره العلمية،  اإلمام أبو الحسن الدارقطني

 الخضراء.
صحيح لغيره: وهو ما قصر عن الدرجة العليا في بعض الشروط كالضبط لكن انجبر ذلك القصور  (0)

بتعدد الطرق فإن لم ينجبر بتعدد الطرف فهو الحديث الحسن لذاته، فالصحيح لغيره أصله حسن لذاته 
محمد بن  ،1/032 الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، تقى بتعدد الطرق إلى الصحيح لغيره،ثم ار 

 هـ، دار الفكر العربي.1023، محمد بن سويلم أبو ُشهبة
لم أقف على حكم السيوطي الذي ينقله المتبولي في شرح الجامع الصغير؛ ألني لم أقف على كتاب شرح  (3)

 الجامع الصغير للمتبولي.
: قال رسول اهلل  الُمرَسل: (0) الموقظة ، هو علم َعَلى ما َسَقط ِذْكُر الصحابّي من إسناده، فيقول التابعي 

، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز 1/31 في علم مصطلح الحديث،
، 1ط المية بحلب،، اعتنى به: عبد الفتاح أبو ُغّدة، مكتبة المطبوعات اإلس(هـ701ت ) الذهبي
 هـ.1010

حوال الشخصية وال زال أليقصد بها النهاية شرح الهداية، ولم أقف منها إال على الجزء الخاص با (2)
 مخطوطا.

ت ) ، عمر بن علي بن عمر القزويني، أبو حفص، سراج الدين1/16 ينظر: مشيخة القزويني، (6)
م، 0222-هـ1006، 1، المحقق: الدكتور عامر حسن صبري، دار البشائر اإلسالمية، ط(هـ722

،إبراهيم بن موسى بن أيوب، برهان الدين 1/126والشذا الفياح من علوم ابن الصالح رحمه اهلل تعالى، 
 ،1ط ، المحقق: صالح فتحي هلل، مكتبة الرشد،(هـ120ت ) أبو إسحاق األبناسي ثم القاهري الشافعي

 م.1111هـ 1011
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اخذ الربا بطريق الحيلة وجعله غرضًا له من هذا البيع إلتباع شح نفسه إلى  (1)المندوب
المذموم المعدود من المهلكات فيما رواه ابن عمر وانس رضي اهلل تعالى عنهما عن 

  .(0)وسطخرجه الطبراني في األأو   رسول اهلل
لسان إذ ال عبرة بالقول المخالف لما في الجنان، قال وال يندفع ذلك بالمتاركة بال

طلب من آخر قرضًا بالربح فباع  :(0)رحمه اهلل في فتاواه (3)مام حافظ الدين البزازياإل
 (2)]باثني عشر[ ليه ثم باعه المقرض منهإالمستقرض من المقرض عرضًا بعشرة وسّلمه 

ن يقول المستقرض كل شرط ومعاملة بيننا قد أن يقدم الشرط بينهما أيجوز، واألحوط 
 عراض عن المبرةن كان إلزالة كراهة تلحقه عن األإتركناه ثم يبايعه، وذكر هذا الالحق 

ال في المحتاج والصدقة إألنه ال يقع  باإلقراض الذي هو ثمانية عشر والصدقة بعشرة؛
زيمة كما ال تعتبر العزيمة ألنه ال اعتبار بالقول المخالف للواقع والع قد تقع ال يجدي؛

                                                           

 اْلَمْنُدوب اْصِطاَلحا: َما ُيثَاب على فعله َواَل ُيَعاقب على َتركه ويرادفه الّسنة َواْلُمْسَتحب َوالنَّْفل والتطوع، (1)
، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو 1/76 الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة،

 .هـ1011، 1بيروت، ط ،، المحقق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر(هـ106 ت) يحيى السنيكي
ت براني )، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الط6/07المعجم األوسط،  (0)

 ،، المحقق: طارق بن عوض اهلل بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين(هـ362
: ))َما َمَحَق ( َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 0103رقم )بص الحديثين مختصرا القاهرة، ون

 ،)) ْساَلُم َشْيًئا َمْحَق الش حِّ : ))َثاَلٌث ُمْهِلَكاٌت، َفَأمَّا ( َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 2720رقم )باإْلِ
 ُمَطاٌع، َوَهًوى ُمتََّبٌع((. اْلُمْهِلَكاُت: َفُشح  

هو اْلمولى اْلَعالم َحافظ الّدين بن ُمَحمَّد بن ُمَحمَّد الكردري اْلَمْشُهور ِباْبن البزازي، َلُه كتاب َمْشُهور ِفي  (3)
َوُهَو كتاب َناِفع ِفي  بي حنيَفة أعظم مام األالفتاوي اْشتهر بالفتاوي اْلَبزَّاِزيَّة َوله كتاب ِفي َمَناِقب اإل

، أحمد بن مصطفى بن خليل، 1/01، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، (هـ107 ت)، اْلَغاَية
 بيروت. ،، دار الكتاب العربي(هـ161ت ) أبو الخير، عصام الدين طاْشُكْبري َزاَدهْ 

المعروف بالبزازي، ينظر: معجم  الكردري،الفتاوى البزازية، لمحمد بن محمد بن شهاب بن يوسف  (0)
 .300 -11/303، المؤلفين

 بين المعقوفين ساقط من النسخة )ب(. ما (2)
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ن الغرض والمقاصد داخل في ألة السفر وقد نص جماعة منا أالمخالفة للحال في مس
ن الغرض أن لم يكن الغرض مشتركًا حتى نص في مختصر التقويم ا  حيز االعتبار و 
  ، انتهى.(1)يصلح مخصصاً 

رضي اهلل تعالى عنه  (3)عن علي  (0)خرج الحارثأوقد  ،وانه انتفع بالقرض
  .(0)))كل قرض جّر منفعة فهو ربا((:  نه قال: قال رسول اهللأ

فهو كما  (2)ورده السيوطي في الجامع الصغيرأن ُضّعف فقد ا  وهذا الحديث و 
عن  (6)بي شيبهأخرج ابن أ، عتضد بما روي عن الصحابة اشرطه ضعيف متماسك ف

                                                           

، الشيخ العالمة 012-1/021الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان،  (1)
، دار الكتب (هـ107 ت) بزازيمحمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقيني الشهير بال

 م. 1171لبنان  ،بيروت، العلمية
بو النظر هاشم بن أ، اهم شيوخه، هـ116 داهر التميمي، ولد سنة ةسامأبي أهو الحارث بن محمد بن  (0)

، 13/311، عالم انبالءأينظر: سير ، (هـ010ت )بي بكير، ويزيد بن هارون أقاسم، ويحيى بن 
 .1/000، وميزان االعتدال

سالما ولد قبل البعثة إأول الناس ، بي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم الرسول أهو علي بن  (3)
 . 061-0/060، صابة في تميز الصحابةينظر: اإل، ه 02قتل في رمضان سنة ، بعشر سنين

ِغيِر،  (0) ح بن محمد (، محمد بن إسماعيل بن صال6311رقم )ب، 1/110التَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ
، (هـ1110ت ) الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير

 م.0211-هـ1030، 1المحقق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، مكتبة دار السالم، الرياض، ط
 .1/262، لجالل الدين السيوطي، ينظر: كشف الظنون، كتاب الجامع الصغير (2)
بي شيبه: هو إبراهيم بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي أبو شيبة بن أابن  (6)

أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي. روى عن عمر بن حفص بن غياث وحفص بن عون وعبيد اهلل بن 
لكمال إكمال تهذيب ا، (هـ062 ت)موسى وغيرهم. وله مسائل عن أحمد بن حنبل، روى عنه النسائي 

، مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد 1/136في أسماء الرجال، 
أبي محمد أسامة بن إبراهيم،  ،، المحقق: أبي عبد الرحمن عادل بن محمد(هـ760 ت) اهلل، عالء الدين

 م.0221-  هـ1000، 1ط الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،
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ولهذا  ،(0)))كانوا يكرهون كل قرض جّر منفعة((نه قال: أرحمهما اهلل تعالى  (1)عطاء
على ما هو المشهود وقبول المقرض هدية  (3)عمل به علماؤنا فكرهوا السفتجة

ن جرت على ما أن لم تجر عادته بها قبل االستقراض وما زاد على عادته أالمستقرض 
عة وفي شر ، ،ب( ابن الهمام في شرح الهداية0) مام كمال الدينذكره الشيخ اإل

  .(0)سالماإل
ويتوقى في التجارة الربا وما يشبهه من قرض جر نفعا أو انتفاع برهٍن وما 

ي ادنى أبواب الربا على ما أن يقع الرجل على امه أيحتال للربا فان ادنى الربا مثل 
))الربا : قال ن رسول اهلل محمد أرضي اهلل عنهما  (2)خرجه الطبراني عن البراءأ

                                                           

هريرة ا سمع عائشة وأب، (هـ110 ت)من خيار التابعين ، يكنى أبو محمد، لم أبي رباحهو عطاء بن أس (1)
مصور ، (هـ701)ت ، ، الذهبي1/10، ينظر: تذكرة الحفاظ، توفى بمكة، وغيرهم وابن عباس 

، بيروت ـ لبنان، وتهذيب التهذيب، باألوفسيت عن طبعة دائرة المعارف، العثمانية، إحياء التراث العربي
7/111. 

(، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم 02611رقم )ب، 0/307بي شيبة، أمصنف ابن  (0)
الرياض،  ،، المحقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد(هـ032ت ) بن عثمان بن خواستي العبسي

 .ه1021، 1ط
للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده، ليستفيد السفتجة: هي الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد، ليدفع  (3)

، 1/173 القاموس الفقهي لغة واصطالحا: وهو فارسي معرب،، به المقرض سقوط خطر الطريق
 م.1113م، تصوير  1111-هـ1021، 0سورية، ط ،دار الفكر، دمشق، الدكتور سعدي أبو حبيب

 ال الدين عبيد اهلل بن إبراهيم الحنفي،شمس الدين أحمد بن جم، لصدر الشريعة األكبر، سالمإلشرعة ا (0)
 .1/12 ينظر: هدية العارفين،

ويعد من صغار ، هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي األنصاري، يكنى أبا عمارة ويقال أبو عمرو (2)
سنة اثنتين وسبعين للهجرة، ينظر: اإلصابة في ، مارة مصعب بن عميرإتوفى في زمن ، الصحابة عمراً 

)ت ، أبو الفضل احمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني، 010-1/011، الصحابةتمييز 
لبنان،  ،بيروت، تحقيق: عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمية (،هـ120

 ه.1012، 1ط
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ربى الربا استطالة الرجل أن أمه و أتيان الرجل إدناها مثل أوسبعون باباا  ،أ(0)اثنان 
ن أ  (0)نه قد اخرج الطبراني في الكبير عن حكيم بن حزامأعلى  (1)خيه((أفي عرض 
  .(3)))نهى عن سلف وبيع(( :رسول اهلل 

  

                                                           

(، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو 7121رقم )ب، 7/121المعجم األوسط،  (1)
، المحقق: طارق بن عوض اهلل بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم (هـ362 ت) القاسم الطبراني

ُه،  :القاهرة، ونص الحديث ،الحسيني، دار الحرمين َبا اْثَناِن َوَسْبُعوَن َباًبا، َأْدَناَها ِمْثُل ِإْتَياِن الرَُّجِل ُأمَّ ))الرِّ
َبا اْسِتَطاَلُة الرَُّجِل فِ   ي ِعْرِض َأِخيِه((.َوَأْرَبى الرِّ

، َوُأم ُه ُأم  َحِكيٍم ِبْنُت ُزَهْيِر  (0) ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َأَسِد َحِكيُم ْبُن ِحَزاِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيٍّ
َوَماَت ِباْلَمِديَنِة َسَنَة َأْرَبٍع ، في مواطن كثيرة وأحد، وصحب النبي  اشهد بدر ، ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيٍّ 

ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن َوُهَو اْبُن ِماَئٍة َوِعْشِريَن َسَنًة، ينظر: الجزء المتمم لطبقات ، َوَخْمِسيَن ِفي ِخاَلَفةِ 
، 031، 017، 1/013ابن سعد ]الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك[، 

ت ) بو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعدأ
الطائف، المملكة العربية  ،عبد العزيز عبد اهلل السلومي، مكتبة الصديق هـ(، تحقيق ودراسة الدكتور032

 هـ.1016السعودية، 
أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو  سليمان بن أحمد بن، (3106رقم )ب، 3/027 المعجم الكبير، (3)

 ،0طالقاهرة،  ،، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية(هـ362ت) القاسم الطبراني
، الرياض ،دار الصميعي، 13ويشمل القطعة التي نشرها الحقا المحقق الشيخ حمدي السلفي من المجلد 

َعْن َأْرَبِع ِخَصاٍل ِفي اْلَبْيِع: َعْن َسَلٍف  ))َنَهاِني َرُسوُل اهلِل  :م، ونص الحديث1110-هـ1012، 1ط
 َوَبْيٍع، َوَشْرَطْيِن ِفي َبْيٍع، َوَبْيِع َما َلْيَس ِعْنَدَك، َوِرْبِح َما َلْم َتْضَمْن((.
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، وفي (3)سناده حسنإ :(0)رحمه اهلل في شرح الجامع الصغير (1)المناوي قال
  .(0)))ل يحل بيع وسلف(( :رواية

ن يقرضه قرضًا أقال اإلمام احمد رحمه اهلل: هو  :رحمه اهلل (2)قال زين العرب
  .(6)ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه

  

                                                           

د  ين العابدين بن عبد الرؤوف بن َتاج العارفين بن َعلّي بن زين العابدين بن يحيى اْبنز  (1) ُمَحمَّد بن ُمَحمَّ
بن ُمَحمَّد بن َأْحمد بن مخلوف بن عبد السَّاَلم الحدادي ثمَّ اْلَمَناِوّي القاهري الشَّاِفِعي اْلَعاِرف ِباللَّه َتَعاَلى 

ِغير، ستاذ اْلَكِبير ولد اإِلَمام اْلَكِبير اْلَمَناِويّ األ ينظر: خالصة األثر ، (هـ1200 ت) َشاِرح اْلَجاِمع الصَّ
، محمد أمين بن فضل اهلل بن محب الدين بن محمد 112 ،0/113، في أعيان القرن الحادي عشر

 بيروت. ،دار صادر، (هـ1111)ت  المحبي الحموي األصل، الدمشقي
المناوي، إيضاح المكنون في الذيل على  لعبد الرؤف ،هو كتاب، التيسير مختصر شرح الجامع الصغير (0)

، عنى (هـ1311ت ) عيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغداديإسما ،3/300كشف الظنون، 
بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، والمعلم رفعت بيلكه 

 لبنان. ،الكليسى، دار إحياء التراث العربي، بيروت
المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن ، زين الدين محمد 0/073التيسير بشرح الجامع الصغير،  (3)

الرياض،  ،مكتبة اإلمام الشافعي ،(هـ1231ت ) علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري
 م. 1111-هـ1021، 1ط

، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد 13/333التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد،  (0)
، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير (هـ063ت ) لنمري القرطبيالبر بن عاصم ا

 هـ.1317المغرب،  ،البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية
عالم بالحديث والنحو، مصري، ، الشهير بزين العرب، هو علي بن عبيد اهلل بن احمد بن زين الدين (2)

 .0/312عالم للزركلي، ينظر: األ، (هـ721 ت)شري نموذج للزمخصنف كبا منها، شرح األ
سحاق بن راهويه،  (6) ، إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب 6/0630مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وا 

، عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، (هـ021ت ) المروزي، المعروف بالكوسج
 م.0220-هـ1002، 1طالمملكة العربية السعودية، 
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نه إ :(0)رحمه اهلل وغيره في شرح المصابيح (1)القرض قال القاضي والسلف في
قرض جّر نفعًا فهو حرام وانه تشبه  ألن قرضه رّوج متاعه بهذا الثمن وكل ؛(3)حرام

 .بأكلة الربا فيما اخترعوه على ما مر
في [رحمه اهلل  (0)والطبراني بو داود رحمه اهلل عن ابن عمر أخرج أوقد 

  .(7)))من تشّبه بقوم فهو منهم((: قال ن رسول اهلل أ  (6)عن حذيفة ](2)وسطاأل

                                                           

مام الفقيه المحدث مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسين الحنفي، له من المؤلفات هو اإل (1)
نواع الحديث أومعرفة ، والتصانيف منها، المكمل في شرح المفصل للزمخشري، وشرح مقامات الحريري

ينظر: كشف الظنون لحاجي ، هـ707رجحها كان في سنة أن أوغيرها، وقد اختلف في سنة وفاته، إال 
 .0/1611خليفة، 

ن بن محمود بن الحسن مظهر الدين الزيداني، وهو مجلدان يكتاب المفاتيح في شرح المصابيح، للحس (0)
، مركز 11/101وخزانة التراث، ، 1611-0/1611، ينظر: كشف الظنون، هـ702ليفه سنة أتم تأ

 (.27322رقم الحفظ )، الرياض ،السعودية، سالميةالملك فيصل للبحوث والدراسات اإل
، الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني الشيرازي المشهور 3/000المفاتيح في شرح المصابيح،  (3)

شراف، نور الدين طالب، دار النوادر، إب، تحقيق لجنة مختصة من المحققين، (هـ707ت ) بالمظهري
 م.0210، 1الكويت، ط

 في ) ب ( الطيالسي. (0)
 بين المعقوفين ساقط من النسخة )ب(. ما (2)
نصار اسمها الرباب بنت وامه من األ، عبداهلل وهو حذيفة بن اليمان حسل بن عمرو بن ربيعة، يكنى أب (6)

ينظر: ، هـ32هـ وقيل 36حاديث الفتنة والمنافقين، توفى سنة أفي  كعب، وهو صاحب سر رسول اهلل 
  .1/332صحاب، االستيعاب في معرفة األ

(، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 0231رقم )ب، 0/00 سنن أبي داود، (7)
، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، (هـ072 ت) عمرو األزدي السِِّجْستاني

ية ابن القيم[، والمعجم وهو ضمن خدمة التخريج ومتن مرتبط بشرحه عون المعبود وحاش، بيروت ،صيدا
 .1/171وسط، األ
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ذا تقرر هذا فنقول الجواب عن قوله فعله كثير من الصحابة وحمدوه ولم يعدوه إ
عن  (0)غاثةرحمه اهلل في اإل (1)العالمة ابن القيم ىنه على تقدير ثبوته قد رو أمن الربا 
نه ال تقليد للصحابة أصول ، وقد تفرد في علم األ(0)خالفه وكونه ربا  (3)ابن عباس

ويقدم عليه  فيما اختلفوا فيه بال خالف ولو سلم فيعارض قولهم قول ابن عباس 
ذ إ، الفقهاء والمحدثين (2)بكونه قول حبر هذه األمة ورئيس المفسرين واحد عبادلة
  .(6)صولألالترجيح عندنا بقوة الدليل ال بكثرته على ما عرف في علم ا

  

                                                           

، هـ611، ولد سنة ةبي بكر الزرعي الدمشقي، حنبلي المذهب المعروف بابن القيم الجوزيأهو محمد بن  (1)
 .0/116، ينظر: الوافي بالوفيات، (هـ721ت )غاثة اللهفان ا  و ، له عدة تصانيف منها، زاد المعاد

، (ه721 ت) بي بكر بن شمس الدين ابن قيم الجوزيةأمحمد بن ، غاثة اللهفان من مصايد الشيطانإ (0)
 السعودية. ،الرياض، مكتبة المعارف، تحقيق محمد حامد الفقي

هو عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، حبر األمة، ولد بمكة سنة  (3)
وروى عنه األحاديث الصحيحة، وشهد مع  م ونشأ في بدء عصر النبّوة، فالزم رسول اهلل 611/هـ3

م. ينظر: 617/هـ61علي الجمل وصفين، وكف بصره في آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفي بها سنة 
 .0/12 ، واألعالم للزركلي:3/011 أسد الغابة:

 لم أقف على رواية العالمة ابن القيم في كتاب اإلغاثة البن القيم. (0)
 .0/102، عمدة الرعاية، هم عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن مسعود، وعبد اهلل بن الزبير  العبادلة: (2)
، تحقيق: محمد عبد (هـ222ت ) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، 1/171المستصفى،  (6)

 م.1113-هـ1013، 1طدار الكتب العلمية، ، السالم عبد الشافي
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ولو سلم فالمحرم مقدم ، (0)(1)موقوف عليهم فال يعارض المرفوعولو سلم فقولهم 
ن مثله مروي عن (3)يضاً أصول على المبيح على ما عرف في علم األ ، وعن قوله وا 

 (0)ن المراد به على ما قاله بعض العلماء إلثبات ما رواه البخاريأالنبي عليه السالم 
))استعمل رجالا على خيبر  اهلل ن رسول أ  (2)بي هريرةأرحمه اهلل تعالى عن 

ل واهلل يا رسول  :قال ؟هكذا كُل تمر خيبرأ فقال: رسول اهلل  (6)فجاءه بتمر جنيب
بع  ،فقال: ل تفعل ،إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثالث ،اهلل

                                                           

يتجاوز  ويقدم على الموقوف، الذي ال، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمهو المحكي بالسند ، ( المرفوع1)
، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 3/610، ينظر: شرح مختصر الروضة، به الصحابي

المحقق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة ، (ه716 ت) نجم الدين، الصرصري، أبو الربيع
 م.1117–ه1027، 1ط، الرسالة

ابن عبد اهلل، أبو المظفر،  -أو قزغلي-، يوسف بن قزأوغلي 1/101إيثار اإلنصاف في آثار الخالف،  (0)
، المحقق: ناصر العلي الناصر الخليفي، دار (هـ620)ت  شمس الدين، سبط أبي الفرج ابن الجوزي

 .ه1021، 1القاهرة، ط ،السالم
عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو ، 1/317نهاية السول شرح منهاج الوصول،  (3)

م، وهو مذيل 1111-هـ1002 ،1لبنان، ط، بيروت، هـ، دار الكتب العلمية770، محمد، جمال الدين
 بالحواشي.

سماعيل البخاري، له تصانيف عدة اشهرها الصحيح الجامع المشهور إعبد اهلل محمد بن  وبأهو الحافظ  (0)
 .10/311، عالم النبالءأينظر: سير ، (ه026ت ) البخاريبصحيح 

ومن أهل ، صاحب رسول اهلل ، هو عبد الرحمن بن صخر بن عامر بن كعب والمعروف بابي هريرة (2)
وقيل ، ه27واختلف في سنة وفاته فقيل سنة ، مات فصلى عليه الوليد بن عقبه بن أبي سفيان، الصفة
 .361-7/301اإلصابة في تمييز الصحابة،  :ينظر، رجحأخيرة واأل، ه21ه، وقيل 21سنة 

، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 1/172الجنيب من جيد التَّْمر، غريب الحديث،  (6)
لبنان،  ،بيروت ،، المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية(هـ217ت ) الجوزي

 م.1112–هـ1022، 1ط
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قياس بيع إلى  شارةإنه أ، وحينئذ ال يخفى (1)ثم ابتع بالدراهم جنيباا(( ،الجمع بالدراهم
ن فائدة إنت خبير بأنه مع الفارق، فأالعينة على ما ذكر في هذا الحديث من البيع و 

مام كمال الدين ابن الهمام وحققه في شرح تحريم الربا عندنا على ما فصله الشيخ اإل
، وقد ترك (0)موال الناس عن الضياع وقد وجدت في األصل دون الفرعأالهداية صيانة 

بي يوسف رحمه اهلل في تعميم نفي كراهة الحيلة وفرقوا بين أكثير من مشايخنا قول 
ن لم توجد في إالحيل الشرعية بالكراهة وعدمها بعد اعترافهم بصحتها بأن فائدة الحكم 

اّل فال   .صورة الحيلة فتكره وا 
قليلة معها قال البزازي رحمه اهلل تعالى في فتاواه: اشترى فضة كثيرة بفضة 

و حصاة ال يجوز البيع للربا أن لم يكن لهذا الغير قيمة ككف من تراب إشيء غيرها 
و نقص من المساواة قدر ما يتغابن أوان لها قيمة تساوي الفضة الزائدة من ذلك الطرف 

  انتهى. (3)و جوزه يجوز بال كراهة واال يجوز بالكراهةأالناس فيه كفسله 
انتفت الفائدة وبعدمها حيث وجدت، وقال صاحب الهداية فحكم بالكراهة حيث 

يوسف رحمه  قول أبي، وغيره رحمهم اهلل والمأخوذ يعني في االحتيال إلسقاط االستبراء
 انتهى. (0)ذا قربهاإن بائعها لم يقربها في طهرها ذلك وقول محمد فيما أإذا علم  :اهلل

لمياه المحترمة عن االختالط ولما كانت الحكمة فيه تعرف براءة الرحم صيانة ل

                                                           

محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، المحقق: ، (0021رقم )ب، 3/77صحيح البخاري،  (1)
محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 

 هـ.1000، 1الباقي(، ط
 . 1/066 ، والبناية شرح الهداية،7/7، ينظر: فتح القدير (0)
 .1/021الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز،  (3)
، دار (هـ013ت ) ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي13/121ينظر: المبسوط،  (0)

 .0/370 والهداية في شرح بداية المبتدي،، م1113-هـ1010ط، .بيروت، د ،المعرفة
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، حكموا بكراهته في الوجه الثاني لعدم التعرف وبعدمها في (1)نساب عن االشتباهواأل
 .الوجه األول الموجودة

 وهذا يعنى االحتيال إلسقاط الزكاة في غاية :رحمه اهلل (0)وقال صدر الشريعة
قدره اهلل تعالى في مال ب( الذي ، 3) يثار للبخل وقطع رزق الفقراءإألنه  الشناعة؛

غنياء واالنخراط في سلك اللذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل اهلل األ
زالة رذيلة البخل ودفع حاجة إ (3)]التي هي[ولما انتفت فيه فائدة وجوب الزكاة  انتهى.

نما إالشفعة  :يضاً أوقال ، الفقراء مع ضميمة االنخراط المذكور حكم بشناعته وقبحه
ن كان ممن يتضرر به الجيران والشفيع رجل إشرعت لدفع ضرر الجوار فالمشتري 

والشفيع متعنت ال يحب  ،ن كان رجاًل صالحًا ينتفع به الجارا  سقاطه و إصالح ال يحل 
 . سقاطها انتهىإجواره فحينئذ يحتال في 

  

                                                           

 .0/370 الهداية في شرح بداية المبتدي، (1)
كبر احمد، ينتهي نسبه الشريعة: هو عبيد اهلل بن مسعود بن تاج الشريعة بن صدر الشريعة األصدر  (0)

ليه، فقيه، إمام المتفق عليه، والعالمة المختلف ، وهو اإللى الصحابي الجليل عبادة بن الصامت إ
 له مختصر اسمه، خذ العلم عن جده تاج الشريعةأديب، أصولي، محدث، مفسر، نحوي، لغوي، أ

 .0/300طبقات الفحول،  ، وسلم الوصول إلى0/117عالم للزركلي، ، ينظر: األ(ه707 ت)النقاية، 
 )ب(. بين المعقوفين ساقط من النسخة ما (3)
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الحرام : وهذا كله الهرب من (0)شباهرحمه اهلل في األ (1)وقال الزين بن نجيم
، ولو سلم ثبوت (3)حدأالضرر بإلى  بطريق الحيلة أو جواز الحيلة وحلها اذا لم يؤدي

أ( فقد عارض حديثًا صحيحًا رواه احد فقهاء الصحابة وقد  ،3المماثلة وانتفاء الفارق )
، (0)نه تقبل رواية فقهاء الصحابة كالعبادلة وتقدم على القياسأصول تفرد في علم األ

، واهلل (2)في مقابلة النص باطل ن القياسأيضًا أقيسة وتقرر فيه ميع األن خالفت جا  و 
 .حكمأعلم و أسبحانه وتعالى 

ن كراهة هذا البيع عند القائلين بها كراهة تحريم يدل عليه ما في أثم الظاهر 
الحديث الذي تمسكوا به من الوعيد والتهديد وكذا ما في كالمهم من التشديد الشديد ولقد 

                                                           

 يبكر الشهير ِباْبن نجيم المصر  يبأبراهيم بن ُمَحمَّد اْبن ُمَحمَّد بن إزين الدَّين بن  يهو اْبن نجيم المصر  (1)
شباه والنظائر ِفي اْلُفُروع، هدية ، َلُه من التصانيف، األهـ(172ت ) ه106 اْلَفِقيه اْلَحَنِفّي ولد سنة

، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 1/371العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، 
، م1121البهية استانبول  ، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها(هـ1311ت )، البغدادي

 لبنان. ،أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت
 ت)براهيم بن محمد، ابن نجيم، اسم الشهرة: ابن نجيم المصري إشباه والنظائر، زين الدين بن األ (0)

ة: صداره مركز الملك فيصل، نبذإ، قام ب0/62، خزانة التراث فهرس مخطوطات، (م1263 /هـ172
فهارس المخطوطات اإلسالمية في المكتبات والخزانات ومراكز المخطوطات في العالم تشتمل على 

 معلومات عن أماكن وجود المخطوطات وأرقام حفظها في المكتبات والخزائن العالمية.
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ، 1/322ينظر: اأْلَْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَهِب َأِبْي َحِنْيَفَة الن ْعَماِن، (3)

، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار (هـ172)ت  المعروف بابن نجيم المصري
 م.1111-هـ1011، 1لبنان، ط ،الكتب العلمية، بيروت

بن عبد اهلل  ، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي1/32ينظر: إجمال اإلصابة في أقوال الصحابة،  (0)
 ،المحقق: د. محمد سليمان األشقر، جمعية إحياء التراث اإلسالمي ،(هـ761ت ) الدمشقي العالئي

 هـ.1027، 1الكويت، ط
، 1كراتشي، ط ،الصدف ببلشرز ، محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي،1/011ينظر: قواعد الفقه، (2)

 م.1116–هـ1027
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بتلوا انه عجل لكثير ممن كان يتعاطاه كالذين اعتدوا في السبت فأشاهدنا في زماننا هذا 
المزمنة فتمادت بهم برهة من األزمة  (1)يضًا باألسقامأبالذلة والقلة والعيلة والغيلة وابتلوا 

وال موتى يسارع في تجهيزها  ،وال مرضى يرجى لهم الفالح ،فبقوا وما هم بصحاح
بنية التي بنوها فقد ما األأو ، ن خلفوهم وعاشوا بعدهمإوقس عليهم ولدهم ، فتستراح

، نعوذ باهلل (0)ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ةغير بعيد وحشتأ
 واآلخرة، والعافية في الدنيا، عمالنا ونسأله سبحانه العفوأومن سيئات  ،من شرور انفسنا

وقع ، آله وصحبه اجمعيننبيه األمين صلوات اهلل تعالى وسالمه عليه وعلى  (3)]بجاه[
رب العزة عالم محمد بن حمزة االيدني الكوز إلى  الفراغ من تبييضها على يد الفقير

لحصارى عفى عنهما الملك الباري ضحى يوم الثالثاء المتمم عشرين شعبان سنة ثالث 
 ، ب(.0،أ(،)0ومائة وألف هجرية بنبوته عليه افضل صالة وأكمل تحية )

  

                                                           

 .0/312 :النهاية في غريب الحديث واألثر أي: المريض. ينظر:الُسقم: هو المرض، والسقيم،  (1)
 .02سورة الحج، اآلية  (0)
 بين المعقوفين ساقط من النسخة )ب(. ما (3)
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 عواملراج املصادر
 الكريم. القرآن

إجمال اإلصابة في أقوال الصحابة، صالح الدين أبو سعيد خليل بن  -1
المحقق: د. محمد  ،(هـ761 ت) كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي

 هـ.1027، 1طالكويت،  ،سليمان األشقر، جمعية إحياء التراث اإلسالمي
بن محمد بن بو عمر يوسف بن عبداهلل أ صحاب،االستيعاب في معرفة األ -0

المحقق: علي محمد ، (ه063 ت)القرطبي  عبد البر بن عاصم النمري
 م.1110 –ه1010، 1ط، بيروت، دار الجيل، البجاوي

 اهلل عبد بن قاسم، الفقهاء بين المتداولة األلفاظ تعريفات في الفقهاء أنيس -3
 حسن يحيى: المحقق ،(ه171 ت) الحنفي الرومي القونوي علي أمير بن
 .ه1000–م0220، مراد

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم  أسد الغابة، -0
(، ه632)ت بن عبد الواحد الشيباني الجزري عز الدين بن األثير 

دار الكتب ، عادل احمد عبد الموجود ،المحقق: علي محمد معوض
 ه.1012-م1110، 1العلمية، ط

عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى ، سماء الكتب المتمم لكشف الظنونأ -2
، المحقق: (هـ1271 ت) الحنفي« ِرياض َزاَده»المتخلص بلطفي، الشهير بـ

 م.1113-هـ1023، 3طسورية،  ،دمشق ،دار الفكر د. محمد التونجي،
اأْلَْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَهِب َأِبْي َحِنْيَفَة الن ْعَماِن، زين الدين بن إبراهيم بن  -6

، وضع حواشيه وخرج (هـ172 )ت محمد، المعروف بابن نجيم المصري
، 1طلبنان،  ،أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1111-هـ1011
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األعالم للزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،  -7
 م.0220 ،12، دار العلم للماليين، ط(هـ1316 ت)الزركلي الدمشقي 

بي بكر بن شمس الدين ابن أمحمد بن ، من مصايد الشطان غاثة اللهفانإ -1
، مكتبة المعارف، تحقيق محمد حامد الفقي، (ه721 ت) قيم الجوزية

 السعودية. ،الرياض
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل  -1

، (هـ760)ت  المصري الحكري الحنفي، أبو عبد اهلل، عالء الدين البكجري
أبو محمد أسامة بن إبراهيم،  ،المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد

 م.0221-  هـ1000، 1ط الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،
ابن  -أو قزغلي-إيثار اإلنصاف في آثار الخالف، يوسف بن قزأوغلي  -12

  المظفر، شمس الدين، سبط أبي الفرج ابن الجوزيعبد اهلل، أبو 
القاهرة،  ،، المحقق: ناصر العلي الناصر الخليفي، دار السالم(هـ620 ت)
 هـ.1021، 1ط

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف  -11
ن ، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد ب(هـ172 ت)بابن نجيم المصري 

، وبالحاشية: (هـ1131ت بعد ) حسين بن علي الطوري الحنفي القادري
ومعه ، ت.د ،0طمنحة الخالق البن عابدين، دار الكتاب اإلسالمي، 

 حاشية منحة الخالق.
يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح  وسحاق أبإاحمد بن  البلدان لليعقوبي، -10

  .هـ1000، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، (ه010ت ) اليعقوبي
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البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  -13
 ،، دار الكتب العلمية(هـ122 ت) يبدر الدين العين يالحنف يحسين الغيتاب

 م.0222-هـ1002، 1طبيروت، لبنان، 
أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن ، «أخبار أصبهان»تاريخ أصبهان  -10

، المحقق: سيد (هـ032 ت) مهران األصبهانيإسحاق بن موسى بن 
 م.1112-هـ1012، 1طبيروت،  ،كسروي حسن، دار الكتب العلمية

مصور باألوفسيت عن طبعة دائرة ، (هـ701)ت  لذهبيل، تذكرة الحفاظ -12
 لبنان. ،بيروت، المعارف، العثمانية، إحياء التراث العربي

ْلبِ  -16 ، عثمان بن علي بن محجن تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ يِّ
الحاشية: شهاب الدين  ،(هـ703 ت) الحنفي يفخر الدين الزيلع يالبارع

ْلِبي     أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ
 هـ.1313، 1طبوالق، القاهرة،  ،، المطبعة الكبرى األميرية(هـ1201 ت)

 وزارة األوقاف المصرية، المكتبة الشاملة. تراجم موجزة لألعالم، موقع -17
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل  -11

، تحقيق: (هـ063 ت) بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
وزارة عموم األوقاف  مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري،

 هـ.1317 لمغرب،ا ،والشؤون اإلسالمية
  بن علي الزين الشريف الجرجاني محمد بن علي للجرجاني، التعريفات -11

 الناشر، بإشراف العلماء من جماع وصححه ضبطه، المحقق، (ه116 ت)
 .م1113-ه1023 ،1ط، لبنان، بيروت ،ميةلالع الكتب دار

ِغيِر، محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد  -02 التَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ
الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف 
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هـ(، المحقق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، 1110 ت) كأسالفه باألمير
 م.0211-هـ1030، 1طمكتبة دار السالم، الرياض، 

وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار، محمد بن جرير  تهذيب اآلثار -01
، (هـ312 ت) بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري

 القاهرة. ،المحقق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني
أبو الفضل احمد بن علي بن محمد بن احمد بن حجر  تهذيب التهذيب، -00

 ،1المعارف النظامية، النهد، طمطبعة دائرة ، (ه120ت )العسقالني 
 ه.1306

التيسير بشرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  -03
 تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

 م. 1111-هـ1021، 3طالرياض،  ،، مكتبة اإلمام الشافعي(هـ1231 ت)
الجزء المتمم لطبقات ابن سعد ]الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند  -00

فتح مكة وما بعد ذلك[، أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
هـ(، تحقيق 032 ت)بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد 

، الطائف ،ودراسة: الدكتور عبد العزيز عبد اهلل السلومي، مكتبة الصديق
 هـ.1016المملكة العربية السعودية، 

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، المؤلف: شمس الدين  -02
محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي األسيوطي ثم القاهري 

، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد (هـ112 ت)الشافعي 
 م.1116-هـ1017، 1طلبنان،  ،السعدني، دار الكتب العلمية بيروت

، (ه1026ت ) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، الجواهر المضية -06
 ه.1301، بمصر 1ط، السعودية ،الرياض
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الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا  -07
 ، المحقق: د. مازن(هـ106 ت) األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي

 .هـ1011، 1طبيروت،  ،المبارك، دار الفكر المعاصر
حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن  -01

دار مصر،  ،، السعادة(هـ032 ت) إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني
 م.1170 -هـ1310 ،بيروت ،الكتاب العربي

محمد أمين بن فضل اهلل بن ، خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر -01
، (هـ1111 ت) محب الدين بن محمد المحبي الحموي األصل، الدمشقي

 بيروت. ،دار صادر
الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد  -32

، المحقق: (هـ1211 ت) الِحْصني المعروف بعالء الدين الحصكفي الحنفي
 م.0220-هـ1003، 1طعبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، 

محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال  درر الحكام شرح غرر األحكام، -31
 ت. .د، ط.د، دار إحياء الكتب العربية، (ه112ت )خسرو 

القاضي عبد النبي  ،«جامع العلوم في اصطالحات الفنون»دستور العلماء  -30
هـ(،عرب عباراته الفارسية: حسن 10: ق ت) الرسول األحمد نكري بن عبد

 م.0222-هـ1001، 1طبيروت، ، لبنان ،هاني فحص، دار الكتب العلمية
المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد رد  -33

، 0طبيروت، ، ، دار الفكر(هـ1020 ت) العزيز عابدين الدمشقي الحنفي
 م.1110-هـ1010

تحقيق: حسام ، (هـ111)ت تقي الدين محمد البركوي ، نقاذ الهالكينإرسالة  -30
 م.0220، 1ط، الدين بن موسى
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مصطفى بن عبد اهلل المعروف بحاجي  طبقات الفحول،إلى  سلم الوصول -32
 محمود عبد القادر األرنؤوط.: تحقيق، (ه1267ت ) خليفة

القادر، أبو العباس السلوك لمعرفة دول الملوك، أحمد بن علي بن عبد  -36
، المحقق: محمد عبد (هـ102 ت) الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي

 م.1117-هـ1011، 1طبيروت،  ،لبنان ،القادر عطا، دار الكتب العلمية
سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد  -37

ق: محمد محيي الدين المحق، (هـ072 ت) بن عمرو األزدي السِِّجْستاني
 بيروت. ،المكتبة العصرية، صيدا، عبد الحميد

شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم،  -31
 أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي

دار الوفاء للطباع والنشر ، ، المحقق: الدكتور يحيى إسماعيل(ه200ت )
 م.1111-ه1011، 1طمصر، ، والتوزيع

 الطوفي الكريم بن القوي عبد بن سليمان، الروضة مختصر شرح -31
 عبد بن اهلل عبد: المحقق، (ه716 ت) الدين نجم الربيع أبو الصرصري

 .م1117–ه1027 ،1ط، الرسالة مؤسسة التركي، المحسن
الفياح من علوم ابن الصالح رحمه اهلل تعالى، إبراهيم بن موسى بن  الشذا -02

  أيوب، برهان الدين أبو إسحاق األبناسي، ثم القاهري، الشافعي
-هـ1011 ،1ط، المحقق: صالح فتحي هلل، مكتبة الرشد، (هـ120)ت 

 م.1111
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن  -01

، تحقيق: محمود (هـ1211ت ) الَعكري الحنبلي، أبو الفالحالعماد 
 ه.1026، 1بيروت، ط ،األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق
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شعب اإليمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  -00
، حققه وراجع نصوصه وخرج (هـ021 ت)الخراساني، أبو بكر البيهقي 

يد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحم
الهند، مكتبة  ،صاحب الدار السلفية ببومباي، مختار أحمد الندوي: أحاديثه

الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 
 م. 0223-هـ1003، 1ط

ل، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، أحمد بن مصطفى بن خلي -03
 ،، دار الكتاب العربي(هـ161 ت) أبو الخير، عصام الدين طاْشُكْبري َزاَدهْ 

 بيروت.
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، المحقق:  -00

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية  ،محمد زهير بن ناصر الناصر
 هـ.1000، 1طبإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، 

 تي ستاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الب طبقات الشافعية الكبرى، -02
، محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو: تحقيق، (ه771 ت)

 ه .1013 ،0طوالنشر،  ةهجر للطباع
، (هـ11من علماء القرن )أحمد بن محمد األدنه وي ، طبقات المفسرين -06

، 1السعودية، ط ،العلوم والحكمتحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة 
 هـ.1017

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ، العناية شرح الهداية -07
  ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي

 .ت.د ط،.د، دار الفكر، (هـ716 ت)
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غريب الحديث، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  -01
، المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، دار (هـ217 ت) الجوزي

 م.1112–هـ1022، 1طلبنان،  ،بيروت ،الكتب العلمية
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان،  -01

الشيخ العالمة محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقيني 
 لبنان.  ،بيروت، ، دار الكتب العلمية(هـ107 ت) الشهير بالبزازي

فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن  -22
 .ت.د ط،.د، دار الفكر، (هـ161 ت) الهمام

دار الفكر، ، الدكتور سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطالحا -21
 م.1111-هـ 1021 ،0طسورية،  ،دمشق

 ،قواعد الفقه، محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي، الصدف ببلشرز -20
 م.1116–هـ1027، 1طكراتشي، 

أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن احمد بن الكافي في فقه اإلمام احمد،  -23
الشهير بابن ، ثم الدمشقي الحنبلي، محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي

 م.1110–ه1010، 1ط، العلميةدار الكتب ، (ه602 ت) قدامة المقدسي
بد الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن ع -20

، المحقق: محمد محمد أحيد (هـ063 ت) البر بن عاصم النمري القرطبي
ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية 

 م.1112-هـ1022، 0طالسعودية، 
  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، وطالمبس -22

 م.1113-هـ1010بيروت،  ،، دار المعرفة(هـ013 ت)
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مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان  -26
دار إحياء التراث ، (هـ1271 ت) المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي

 ت. .د، ط.د، العربي
حامد عبد ، أحمد الزيات، اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى مجمع -27

 محمد النجار(، دار الدعوة.، القادر
سحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور بن  -21 مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وا 

، عمادة البحث (هـ021 ت) بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج
العلمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 

 م.0220-هـ1002، 1ط
، (هـ222 ت) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المستصفى -21

، 1طدار الكتب العلمية، ، تحقيق: محمد عبد السالم عبد الشافي
 م.1113-هـ1013

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد  -62
، (هـ010 ت) الخالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي المعروف بالبزار

وصبري عبد الخالق ، وعادل بن سعد، المحقق: محفوظ الرحمن زين اهلل، 
 م.0221-م1111، 1ط، المدينة المنورة ،الشافعي، مكتبة العلوم والحكم

 القزويني، أبو حفص، سراج الدين مشيخة القزويني، عمر بن علي بن عمر -61
، المحقق: الدكتور عامر حسن صبري، دار البشائر (هـ722 ت)

 م.0222-هـ1006 ،1طاإلسالمية، 
بي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم أمصنف ابن  -60

المحقق: كمال يوسف ، (هـ032 ت) بن عثمان بن خواستي العبسي
 م.1021، 1طالرياض،  ،الحوت، مكتبة الرشد
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، شهاب الدين أبو عبد اهلل «معرفة األديبإلى  إرشاد األريب»معجم األدباء  -63
، المحقق: إحسان عباس، (هـ606 ت) ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي

 م.1113-هـ1010، 1طدار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو  سليمان، المعجم األوسط -60

، ، المحقق: طارق بن عوض اهلل بن محمد(هـ362 ت) القاسم الطبراني
 القاهرة. ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين

شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل معجم البلدان ياقوت الحموي،  -62
 م.1112، 0ط، بيروت، (ه606 ت)الحموي 

المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو  -66
، ، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي(هـ362 ت) القاسم الطبراني
-هـ1012، 1ط ،الرياض ،، دار الصميعي0طالقاهرة،  ،مكتبة ابن تيمية

 م.1110
  أحمد مختار عبد الحميد عمر .د، معجم اللغة العربية المعاصرة -67

-هـ1001، 1طبمساعدة فريق عمل، عالم الكتب،  ،(هـ1000 )ت
 م.0221

معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحاله  -61
دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،مكتبة المثنى، (هـ1021 ت) الدمشقي
 بيروت.

المفاتيح في شرح المصابيح، الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني  -61
لجنة مختصة من : تحقيق، (هـ707 ت) الشيرازي المشهور بالمظهري

 م.0210، 1شراف نور الدين طالب، دار النوادر، الكويت، طإب، المحققين
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، صالح بن فوزان بن بد اهلل الفوزان، دار العاصمة الملخص الفقهي، -72
 ه.1003، 1طملكة العربية السعودية، الم، الرياض

محمد بن احمد بن محمد عليش، أبو عبد  منح الجليل شرح مختصر خليل، -71
 ه.1021-م1111، بيروت ،، دار الفكر(ه1011 ت)اهلل المالكي 

مبراطورية العثمانية السياسي والعسكري والحضاري، موسوعة تاريخ اإل -70
 ،الدار العربية للموسوعاتترجمة: عدنان محمود سلمان، يلماز اوزتونا، 

 هـ.1031، 1بيروت، طـ
الموقظة في علم مصطلح الحديث، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن  -73

، اعتنى به: عبد الفتاح أبو (هـ701 ت) أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي
 هـ.1010، 0ط مكتبة المطبوعات اإلسالمية بحلب، ُغّدة،

  عبد اهلل محمد بن احمد الذهبيشمس الدين أبو ، ميزان االعتدال -70
 م.1163، 1لبنان، ط ،علي محمد البجاوي، بيروت: تحقيق، (ه701 ت)

 الدين جالل بكر بيأ بن الرحمن عبد، نواعهاأو  اللغة علوم في المزهر -72
، 1ط، لبنان بيروت منصور، علي فؤاد: تحقيق، (هـ111 ت) السيوطي
 .ه1011

نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي  -76
، بيروت، ، دار الكتب العلمية(هـ770 ت) الشافعّي، أبو محمد، جمال الدين

 م.1111 -هـ1002 ،1طلبنان، 
الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني  -77

، المحقق: طالل يوسف، (هـ213 ت) الدينالمرغيناني، أبو الحسن برهان 
 لبنان. ،بيروت ،حياء التراث العربيإدار 
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تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير  الهداية والبداية في المذهب الحنفي، -71
َواألعالم، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز 

المحقق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب  ،(هـ701 ت) الذهبي
 م.0223، 1طاإلسالمي، 

 هدية العارفين، اسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي  -71
طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية ، (هـ1311 ت)

 ،دار إحياء التراث العربي عادت طبعه باألوفستأم، 1121استانبول، 
 لبنان. ،بيروت

 حمد بن محمد بن سويلم أبو ُشهبةالوسيط في علوم ومصطلح الحديث، م -12
 ، دار الفكر العربي.(هـ1023 ت)

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي ، وفيات األعيان -11
، المحقق: إحسان عباس، دار (هـ611 ت) بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي

 م.1122، 1طبيروت،  ،صادر
 
 

 
 

 
 
 

 


