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د من اثنتني: األوىل تناوله ملوضوع وقف النقود الذي يعتأيت أمهية املخطوط حمل الدراسة من ناحيتني 
املوضوعات املهمة واملعاصرة، حيث تعقد حوهلا املؤمترات والندوات وذلك بغية االستفادة من هذه الصيغة 

 الوقفية املالئمة للتطبيق يف عصرنا احلايل.
بن حسن  احلاضر، اإلمام أمحد ناتوالناحية الثانية نسبته إىل أحد العلماء البارزين يف عصره وإىل وق

، إال أنه وبعد الدراسة والتمحيص للتحقق من نسبة املخطوط له تبني أن هذا -محه اهللر -البياضي
ياضي املعروف إلمام الب، لخمتلفان مها: "الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود" اناملخطوط له عنوان

 عدم جواز صحة وقف املنقول والدراهم"، يف " السيف الصارم لثاينوا، هـ1001بــ "بياضي زاده" املتوىف 
ه، ومثل هذا األمر يقع غالباً بسبب خطأ يقع فيه الناسخ 011املتوىف  حممد ابن بري علي واإلمام الربكلي

 إما عن قصد أو عن غري قصد.
جوع إىل كتب الر ل وبعد مزيد من البحث والتدقيق لرتجيح إحدى الروايتني على األخرى، وذلك من خال

الرتاجم وفهارس املكتبات، تبني أن املخطوط هو لإلمام الربكلي وعنوانه: " السيف الصارم يف عدم جواز 
 وقف املنقول والدراهم".
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 مقدمة

يف التصانيف، من املختصرات واملبسوطات، ومن املنثورات واملنظومات،  كنوزاً   راءهمنا األجالء و ؤ لقد ترك لنا علما
ومن أولئك  ،دور العلم واملكتبات العامة واخلاصة، ينهل منها من عرفها يفوبقيت هذه املصنفات حمفوظة يف مظاهنا 

ملشهور بـ اإلمام علي احممد ابن بري العلماء، الذين تركوا لنا مصنفات علمية اليزال جلها حمفوظًا يف خزائن الكتب، 
 ".الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود، فقد ترك لنا كتاباً بعنوان "هـ011الربكلي املتوىف 

أهل العلم  ىلإ وبعد توفيق من اهلل عز وجل أهنيت دراسة وحتقيق هذا املخطوط املشار إليه سابقاً، وأقدم هذا البحث
 سلمني به.وطلبته سائالً املوىل تعاىل أن ينفع امل

 :أهمية المخطوط وسبب اختياره 
ملسألة "وقف النقود" واليت هي حمل خالف بني العلماء من زمن األئمة اجملتهدين إىل وقتنا احلاضر،  تهمعاجل -1

 أنه ال يوجد مذهب فقهي اتفق علماؤه على جوازه أو عدمه. إىل حدحىت يف ظل املذهب الواحد، 
 ين لوقف النقود برسالة أيب السعود، وكأن متأخري احلنفية جممعون علىاستشهاد كثري من املعاصرين اجمليز  -1

-رمحه اهلل– على أيب السعود يف صحة وقف النقود ذلك كمصنف الرد يزاجلواز يف حني أن منهم من ال جي
. 
الرغبة يف التمرن على فن دراسة وحتقيق املخطوطات واكتساب اخلربة يف التعامل مع املخطوطات من أمهات   -3

 ب الفقه.كت
 :منهج البحث 

إن طبيعة البحث يف دراسة وحتقيق املخطوطات تتطلب استخدام أكثر من نوع من املناهج يف البحث: فتارة اعتمدت 
 على املنهج الوثائقي يف التحقق من صحة هذه الوثيقة التارخيية، ونسبتها إىل مؤلفها، وتارة استعنت باملنهج االستقرائي

ع املعلومات اليت احتا  إليها، وتارة استخدمت املنهج الوصفي لوصف نسخ املخطوط، يف تتبع نسخ املخطوط ومج
 وأخرى باملنهج التحليلي لفهم العبارات والنصوص وحتليل األقوال واألدلة ومناقشتها.
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 المبحث األول: التعريف بأبي السعود ورسالته في جواز وقف النقود.

 وفيه مطلبان:

 أبي السعود.المطلب األول: ترجمة 

هو حممد بن حممد بن مصطفى العمادي، املوىل أبو السعود، مفسر، فقيه، أصويل، شاعر، عارف باللغات العربية 
 والفارسية والرتكية.

وقف  هـ، 011هـ، وقرأ على والده املفيت الشهري بـ"الشيخ ياوصي" املتوىف سنة 101سنة  (1)ولد بقرية قرب القسطنطينية
 كتباً كثرية من مجلتها: كتب  

 .(6)،كما الزم املوىل سعدي جليب(5)للشريف اجلرجاين ( 4)، و"شرح املواقف"( 3)و"شرح املفتاح" ( 2)"حاشية التجريد"

 

 

                                                           

روما  اإلمرباطور قسطنطني األكرب امسه عليها حني نقل عاصمة الدولة الرومانية من مدينة: ويقال: ُقسطنطينة بإسقاط ياء النسبة، قد أطلق الُقسطنطينية( 1)
/م، وتعرف باسم )إستانبول( نسبة إىل امسها البيزنطي )اسنت بوليس(، وبينها وبني عمورية ستون ميالً يف قرى وعمارات، بينها 313بإيطاليا إليها عام 

 (.311/ 1الروض املعطار يف خرب األقطار، ) -( 333/ 3ظر: معجم البلدان، )وبني بالد املسلمني البحر املاحل. )ين

 ( حاشية التجريد للسيد الشريف اجلرجاين، خمطوط يف اجلامعة اإلسالمية يف ماليزيا. 2)

  . 113املصباح شرح املفتاح للسيد الشريف اجلرجاين، خمطوط يف املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية مبصر، رقم: (3)

  .111خمطوط يف املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية مبصر، رقم: ( شرح املواقف للسيد الشريف اجلرجاين، 4)

هـ (: هو علي بن حممد بن علي املعروف بالسيد الشريف، أبو احلسن، اجلرجاين، احلسيين احلنفي. عامل، حكيم، مشارك  116 – 330)  الجرجاني( 5)
ولد يف تاكو )قرب إسرتاباد( ودرس يف شرياز وتويف هبا، من تصانيفه: "التعريفات"، و"شرح مواقف اإلجيي"، و"شرح السراجية"،  يف أنواع من العلوم.

 [.110/ 1، واألعالم 116/  3، ومعجم املؤلفني 311/  1و"رسالة يف فن أصول احلديث". ] الضوء الالمع 
أمري خان الرومي، الشهري بسعدي جليب. فقيه، مفسر، مفيت الديار الرومية. من تصانيفه:  هـ (: هو سعد اهلل بن عيسى بن031) سعدي جلبي( 6)

 [.116/  3، ومعجم املؤلفني 161"حاشية على العناية شرح اهلداية" يف فروع الفقه احلنفي، و"حاشية على تفسري البيضاوي". ]الشقائق النعمانية 
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، (8)ببلدة إينه كول (7)قـُلَِّد التدريس وتنقل بني املدارس يف بالد عدة أذكر منها: مدرسة كنقري، مدرسة إسحق باشا 
 .(10( )9)اشا مبدينة قسطنطينية، مدرسة السلطان حممد مبدينة بروسَّةمدرسة داود ب

، واستمر فيها مثاين سنني إىل (11)مث تقلد القضاء يف بروسَّة، مث قضاء قسطنطينة، مث قضاء العسكر يف والية روم إيلي
هـ، فقام 011لك سنة ذأن تويف املوىل سعد اهلل بن عيسى بن أمري خان الشهري بسعدي جليب، فتوىل مكانه الفتيا و 

 بأعبائها على أمت وجه إىل أن توفاه اهلل تعاىل.

هـ يف القسطنطينية يف أوائل مجادى األوىل، إال صاحب كتاب 011وقد اتفق كل من ترجم له على أنه توىف سنة 
 . (12)هـ، ودفن جبوار أيب أيوب األنصاري013"شذرات الذهب" حيث ذهب إىل أنه تويف سنة 

 على يديه الكثري ممن محلوا لواء العلم يف ذلك العصر أذكر منهم:وقد تتلمذ 

 (13)حسني بن رستم باشا، املعروف يف الديار الرومية واملصرية بباشا زاده. 

                                                           

  (www.bursa.comهـ. )1311يف عظم إسحق باشا مدرسة إسحق باشا: شيدت من قبل الصدر األ (7)

ألف نسمة، ومن أبرز معاملها اآلن هي كلية إسحاق  100قرية ومخس بلدات وتشتهر مبنتجعاهتا، وفيها أكثر من  03( إينه كول: ناحية تتكون من 8)
 . ((www.bursa.co  باشا 

تحها سنة ف( بروسة: مدينة تقع قرب حبر مرمرة، وكانت عاصمة الدولة العثمانية قبل مدينة )أدرنه(، مث انتقلت العاصمة منها إىل القسطنطينية بعد 9)
 ({. 361/  3/ هـ(. } ينظر: تعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية البن كثري )  116/م ) 1313

 (. 333/ 1م، ) 1031هـ/ 1301بريوت، سنة النشر  -ة يف علماء الدولة العثمانية، لطاشكربي زاده، دار الكتاب العريب ( ينظر: الشقائق النعماني10)

بلغ ت : وهي إحدى واليات الدولة العثمانية، واليت تغطي اليوم أجزاء من أراضي دولة البلقان، وكانت مساحة والية روملي يف القرن التاسع عشرروم إيلي( 11)
 . (ألف كيلو مرت مربع. )موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة (113)

الشقائق النعمانية يف  -(  306، ص 1( ينظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لعبد احلي بن أمحد العكري الدمشقي، دار الكتب العلمية )   12)
هـ(، دار العلم 1306د بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف: األعالم، خلري الدين بن حممود بن حمم –(  331/  1علماء الدولة العثمانية، ) 

بريوت دار إحياء الرتاث العريب بريوت،  -معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، مكتبة املثىن  -(  10/  3م )  1001للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 
 (3  /301 .) 

نفي ) : لقب على الطريقة الرتكية الفارسية، تعين "ولد" أو "ابن" أو "مولود" و مثله "شيخ زاده" أي ابن الشيخ. ينظر: املدخل إىل املذهب احلزاده (13)
11  .) 

http://www.bursa.com/
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 .أمحد بن حسن بن عبد احملسن، الرومي، املدرس بإحدى املدارس السليمانية 
 (14)هـ031ة حسن بن سنان احلسيين، الشهري بأمري حسن السيواسي املتوىف سن. 
 (16()15)املوىل عبد الرمحن بن مجال الدين احلنفي الشهري بشيخ زاده. 

وبالرغم من انشغاله بالتدريس والفتوى، وعدم تفرغه للتصنيف، فقد كان له مصنفات ذاع ِصيُتها يف خمتلف األمصار 
 أذكر منها:

  أهداه للسلطان (17)بتفسري أيب السعود"إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي "املشهور بني الناس ،
 فأنعم عليه بنعم عظيمة. (18)سليمان خان

 .رسالة يف جواز وقف النقود" وهذه الرسالة هي حمل الدراسة والتحقيق يف هذا البحث" 
 ."رسالة يف املسح على اخلفني" 
 ."رسالة يف مسائل الوقف" 
 ."رسالة يف تسجيل األوقاف" 
 ."حتفة الطالب يف املناظرة" 

 

                                                           

باب االستعداد مث ار ولد رمحه اهلل يف قصبة نيكسار فخر  طالبا للعلم من هذه الديار فدار البالد حىت انتظم يف سلك هـ( : 031حسن بن سنان )ت  (14)
ل قضاء حلب مث نقل اىل مكة واستقر فيها مدة مخس سنني، مث نقل اىل قضاء بروسه مث نق ،وصل اىل خدمة املفيت ايب السعود وهو يف مدرسة كليويزه

  (.300/ 1.ينظر: الشقائق النعمانية ) إىل قضاء ادرنه مث عزل وعني له كل يوم تسعون درمها بطريق التقاعد

: ولد بقصبة من زيقون، وطلب العلم وخدم العلماء كاملوىل حافظ العجمي ، وحصل طرفاً من العلم، مث اتصل خبدمة عرب جليب فأخذ زاده خشي (15)
املفيت أبو  ا أجازهمعنه، وأقام على قدم االقدام واهتم يف حتصيل املعارف، فمهر يف العلوم العربية والفنون األدبية، ومتيز يف احلديث والتفسري والوعظ، ك

  (.1/360السعود. ينظر: شذرات الذهب ) 

 (. 313/  1( ينظر: "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب"، ) 16)
 بريوت.  –( إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي ، أيب السعود حممد بن حممد العمادي ، دار النشر : دار إحياء الرتاث العريب 17)

(: عاشر سالطني الدولة العثمانية، صاحب أطول فرتة حكم، وخلفه يف احلكم 1166 -1110( السلطان سليمان خان األول بن سليم خان األول )18)
نظر: م . ي1166ابنه السلطان سليم الثاين، وقد عرف باسم سليمان القانوين، وهو من أبرز السالطني العثمانيني لكثرة إصالحاته، وفتوحاته، توىف سنة 

 (. 36/33تاريخ سالطني بين عثمان من أول نشأهتم حىت اآلن، حلضرة عزتلو يوسف بك )
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 "(19)"هتافت األجماد يف فروع الفقه احلنفي. 
 ."بضاعة القاضي يف الصكوك" 
 ."ثواقب األنظار يف أوائل منار األنوار يف األصول" 
 "(20)"القصيدة امليمية. 

 التعريف برسالة أبي السعود في جواز وقف النقود، ونسبتها إليه، ومنهجه فيها. المطلب الثاني:

  السعود في جواز وقف النقود.أواًل: التعريف برسالة أبي 
إن وقف النقود كان من األوقاف الشائعة يف الديار الرومية، وكان التعامُل هبا جارياً يف تلك األقطار، حيث تزامن ذلك 

يف  (21)مع الفرتة اليت تقلَّد هبا اإلمام أبو السعود اإلفتاء يف تلك الديار، وملا وقع اخلالف بينه وبني املوىل جوي زاده
جواز هذا النوع من الوقف، كتب اإلمام أبو السعود رسالة خاصة يف هذه املسألة أمساها "رسالة يف جواز وقف النقود"، 

 حقَّق فيها جوازه، وأكثر من الدالئل والنقول الدالة مطلقاً على جواز وقف املنقول.

 .ثانياً: نسبة الرسالة إلى أبي السعود 
 بة الرسالة إىل اإلمام أيب السعود، فإنه وإن مل يذكر كلُّ من ترجم أليب السعود هذه الرسالةأما بالنسبة إىل التحقق من نس

 بني مصنفاته كحال كثري من كتبه، فإنه قد نسبها إليه من يُوَثق هبم يف ذلك، كحاجي خليفة الذي قال: "ويف وقف 

 

 

                                                           

 : هي رسالة للموىل أبو السعود على كتاب اجلهاد من اهلداية، ألف حممد بن شاه القزويين حاشية عيها. األمجاد تهافت( 19)

 . (1/103أمساء الكتب ) –( 1/1030ينظر: كشف الظنون )

هـ، ومساه املنشور العودي على 031هـ، والشيخ غرس الدين املتوىف سنة 013( القصيدة امليمية: شرحها املوىل عبد الرمحن بن صاجلي أمري املتوىف سنة 20)
 (. 1/1333املنظوم السعودي. ينظر: كشف الظنون )

هـ (: هو حممد بن الياس احلنفي الرومي، حميي الدين، املعروف جبوي زاده: قاض تركي األصل واملنشأ، عريب اآلثار. ويل  013 -)؟  جوي زاده( 21)
 إقامة يفالقضاء مبصر، فقضاء العساكر األناضولية. مث عني مفتيا بالقسطنطينية، له )تعليقات( مل تشتهر، و)فتاوي جوي زاده ( و)ميزان املدعيني 

 (.  303/ 1بينتني( رسالة يف حترير دعوى امللك. )ينظر: شذرات الذهب ال
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 ىل جوي زاده مجع كتابًا يف عدم جوازه، وسعى يفالنقود وجوازه للموىل: أيب السعود بن حممد العمادي... وكان املو 
 .(22)إبطاله حاَل كونه قاضياً بعسكر الروم، مث رده أبو السعود وأفىت جبوازه"

، إال أن القول (23) كما أن صاحب كتاب "تاريخ الرتاث العريب"  ذكر هذا الكتاب من بني مصنفات أيب السعود
 يف  (24)اإلمام أيب السعود من املؤرخني الذين ترمجوا له كالقاضي طاشكربي زادهالفصل يف هذه املسألة يعود إىل عاصر 

كتابه "الشقائق النعمانية"، فهو أعلم من ترجم له، وأدق من نسب إليه مصنَّفاتِه، فقوله يف ذلك هو املرجح؛ إذ أنه 
 عاصره فهو أقرب الناس إليه وأعلمهم به.

كثرية اليت أثارها أبو األشبال شاغف الباكستاين حمقق الرسالة عند ما أبدى وبذلك يظهر لنا أن ال مربر للشكوك ال 
رأيه يف الرسالة، حيث جاء يف قسم الدراسة من كتاب "رسالة يف جواز وقف النقود" ما نصه: "ويل رأي خاص يف 

مل  مت، ولكنالرسالة، وهو أن ال شك أن حاجي خليفة نسب إىل أيب السعود رسالة يف جواز وقف النقود كما قد
يذكر أول الرسالة وآخرها كما يذكر يف أكثر األحيان حني يتيقن أن هذه الرسالة هي اليت ألفها أبو السعود... وأيضاً 

 .(25)هذا األسلوب خيالف أسلوب أيب السعود يف تفسريه. لذا جتدين يف شك مريب يف صحة نسبتها إىل أيب السعود."

 :ثالثاً: منهجه في الرسالة 
،  - يف عصرهلعله كان مقبوالً –االطالع على رسالة أيب السعود ميكن القول بأن أسلوبه يف الرسالة جديل مغلق بعد 

 كما أن الرسالة خالية عن االستدالل بنصوص من الكتاب أو السنة.

يف  -هللهم ارمح–يدور على قول اإلمام حممد وأيب يوسف وزفر  -رمحه اهلل–كما ميكن القول بأن جممل عمل املصنف   
 مسألة وقف النقود بتعبريات خمتلفة.

                                                           

 (.  101/ 1( كشف الظنون، حلاجي خليفة. ) 22)
 (. 361/ 0( ينظر: تاريخ الرتاث العريب. ) 23)
ن قضاء قسطنطينية. مهـ (: هو أمحد بن مصطفى بن خليل، الرومي، احلنفي، املعروف بطاشكربى زاده، قـُلِّد 061 - 001)  طاشكبرى زاده( 24)

لجرجاين" يف لتصانيفه: "مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة" يف موضوعات العلوم، و"الشقائق النعمانية يف علماء العثمانية"، و"شرح العوامل املائة 
 .[3/ 1، ومعجم املؤلفني 311/ 1النحو، و"املعامل من علم الكالم"، و"شرح الفوائد الغياثية". ]شذرات الذهب 

وىل، أل( رسالة يف جواز وقف النقود، أليب السعود األفندي العمادي، حتقيق: أبو األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين، دار ابن حزم، الطبعة: ا25)
 (.11-11م. )1003 –هـ 1313
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 (.26)مل يقسم أبو السعود رسالته إىل أبواب وفصول، مما جعل احملقق يقسمها إىل فقرات مرّقمة ليسهل الرجوع إليها 

  المبحث الثاني: حياة البَـيَّاضي، ودراسة َردِِّه على أبي السعود.

 وفيه ثالثة مطالب:

 البَـيَّاضي.المطلب األول: حياة 
يأيت الحقاً، كما س  -وإن كنت أخالف هذا الرأي-ملا نسب بعض احملققني الرد على أيب السعود إىل اإلمام البياضي

 رأيت من املستحسن أن أذكر شيئاً من ترمجته.
 .أواًل: اسمه ونسبه ومولده 

بوسنوي "ببياضي زاده"، القاضي المي احلنفي املعروف و هو أمحد بن حسن بن الشيخ سنان الدين البَـيَّاضي الر 
 األصل.

 .(27)هـ 1033ولد يف مدينة إستانبول سنة 

 .ثانياً: نشأته وطلبه للعلم 
ولد القاضي بياضي زاده يف مدينة إستانبول يف بيت قضاء وفقه وعلم، فقد كان أبوه قاضيا فاضاًل، فبدأ بطلب 

ر علمية قوية، ومل يكتف بأخذ العلم عن والده إمنا كان حيضالعلم على يدي والده منذ نعومة أظفاره مما أكسبه نشأه 
جمالس العلم يف إستانبول ويأخذ عن علمائها، مث رافق والده إىل مكة املكرمة يف رحلته إىل احلج، وملا عني والده قاضيا 

لى ع يف مكة، استغل وجوده هناك فأمت طريقه يف طلب العلم حيث اجتهد يف حضور دروس مشايخ مكة حىت حصل
 . (28)اإلجازة من كبار علمائها يف ذلك الوقت، مما اكسبه مزيداً من العلم والفضل

 

 

                                                           

 .(11- 10( رسالة يف جواز وقف النقود، ) 26)
 11/  1هدية العارفني )  –(  111/  1األعالم )  –( 111/ 1ن القرن احلادي عشر )خالصة األثر يف أعيا –( 101م 1( ينظر: معجم املؤلفني )27)

.) 
 (. 111/  1األعالم )  –(  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 28)
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 (29)ثالثاً: شيوخه. 
ال خيفى على كل مطَّلع األثُر البالغ الذي يرتكه الشيخ يف تلميذه، وإمنا تعرف قيمة العامل مبعرفة مشاخيه واملصادر 

 أبرز العلماء الذين تتلمذ عليهم القاضي بياضي زاده:لذلك سأقوم بسرد أسماء اليت استقى منها علمه، 

 هـ (: 9077 - 9000الشمس البابلي )  -9
 هو حممد بن عالء الدين، مشس الدين، أبو عبد اهلل، البابلي، القاهري، األزهري الشافعي. فقيه، حمدث، حافظ. 

 . (31)ومسلسالته"، و"ِفْهرِْست جممع مروياته وشيوخه (30)من تصانيفه: "اجلهاد وفضائُله"

 هـ(:9066 - 000محمد اآلمدي ) -1
 هو حممد بن علي اآلمدي، الشهري مبال جليب الكردي. من القضاة، توىل القضاء بدمشق. 

 .(32)من مصنفاته: "أمنوذ  يف سبع مسائل من سبعة فنون" و"التحقيق والتوفيق بني أهل الشرع وأهل الطريق"

 هـ(: 9904 - 9017عبد الرحيم بن أبي اللطف ) -1
هو عبد الرحيم بن أيب اللطف بن إسحق بن حممد بن أيب اللطف احلنفي القدسي مفيت احلنفية بالقدس ورئيس 

 علمائها كان مفسراً فقيهاً حنوياً.

 .(34)"رسالة يف االشتقاق"-الفوائد الرحيمية" (33)من مصنفاته: "الفتاوى الرحيمية"

 

 

 

                                                           
 (. 331/  1) الدرر يف أعيان القرن الثاين  عشر  -(  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 29)
 .336131رقم:  –مصر  -( فضائل اجلهاد: خمطوط يف املكتبة األزهرية30)

 (. 111/  3األعالم )  -(  30/  3( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 31)

 (. 136/  3إيضاح املكنون ذيل كشف الظنون )  -(  300/  10( ينظر: معجم املؤلفني ) 32)
 م.1600 –القدس  –الرحيمية يف واقعات السادة احلنفية: من منشورات املكتبة الربيدية ( الفتاوى 33)

 (.116/ 1تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ) –(  331/  1( ينظر: الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ) 34)
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 (35)رابعاً: تالميذه. 
اشتهر القاضي بياضي زاده بالفقه، وذاع صيته بني طالب العلم فأصبحوا يقصدونه، وحيضرون جمالسه ألخذ العلم 

 فكثر تالميذه الذين كان من أشهرهم:عنه، 

 هـ (: 9088 -المنقاري )...   -9
كي، تصانيُفه ر هو حيىي بن عمر، العالئي الرومي، املعروف بـ )منقاري زاده(. مفسر مشارك يف بعض العلوم، قاض ت

 عربية، يُنَعت بشيخ اإلسالم. 

، و"رسالة االتِّباع يف مسألة االستماع"، و"الرسالة املنرية ألهل (36)من تصانيفه: "حاشية على أنوار التنزيل" للبيضاوي"
 .(37)البصرية"، و"الفتاوى"، و"رسالة يف ال إله إال اهلل"

 هـ (:9088 –الشيخ أبو بكر )...  -
ىب يف ِحْجر والده، قسم، ونشأ وتر  د اهلل بن علوي، ولد بقريةسعيد بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن عب هو أبو بكر بن

مث رحل إىل مدينة ترمي فحضر جمالس العلم والعرفان، وصحب مشايخ عصره، رحل إىل اهلند وأخذ هبا عن مجاعة، 
 دنيا، ، ومجيع مؤلفاهتم، كان متقياً زاهداً يف الوألبسه اخِلْرَقَة أكثُر مشاخيه وحكَّموه، وأجازوه جبميع مروياهتم

ودفن  (38)وكان حيج كل عام، أصيب آخر أمره يف أنفه بداء عجز عن دوائه حذاق األطباء ومل يزل حىت مات برتمي
 . (39)رمحه اهلل-مبقربة "زنبل"

 

 

                                                           

 (.  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 35)
 .3003رقم االستدعاء:  -جامعة الكويت –على أنوار التنزيل: خمطوط يف مكتبة املخطوطات  ( حاشية36)

 (.  116/  13معجم املؤلفني )  –(  101/  0األعالم )  –(  333/  3( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 37)

ما هو اسم إحدى مدينيت حضرموت؛ ألن حضرموت اسم للناحية جبملتها، : بكسر وفتح الياء، اسم وادي بني الضايق ووادي ينبع،  كتريم (38)
 .(1/11ينظر: معجم البلدان ). ومدينتاها: شبام وترمي، ومها قبيلتان مسيت املدينتان بامسيهما

 (.  13/ 1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 39)
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 (40)خامساً: آثاره العلمية. 

ترك القاضي بياضي زاده جمموعة من املؤلفات القيمة، اليت كانت وال تزال مرجعاً خيضع لتحقيقاته فيها كلُّ من جاء 
 أذكر منها:بعده من العلماء، 

o "(41)كتاب "األصول المنيفة لإلمام أبي حنيفة: 
لة"، وكتاب "العامل و"الرساهو خمتصر يف اعتقاد أهل السنة مجع فيه نصوص اإلمام أيب حنيفة يف "الفقه األبسط"، 

 . (42)واملتعلم"، و"الوصية"، وقد رتبها ترتيبا دقيقاً، مع احملافظة على ألفاظ اإلمام

o "(43)كتاب "إشارات المرام من عبارات اإلمام: 
الكتاب من أعظم كتب هذا الفن، وأرفعها شأناً، وأغزرها فائدة، وهو شرح ملختصره  السابق الذكر، املسمى:  

 املنيفة لإلمام أيب حنيفة". "األصول 

وقد قرأ البياضي شرحه هذا على طالبه يف جملس احلكم يف مكة املكرمة حيث كان يعقد دروسه فيها، خالل فرتة 
توليه قضاء مكة، ويصفه صاحب كتاب "خالصة األثر" بقوله: "وهو شرح استوعب فيه أحباثاً كثرية وأحسن فيه كلَّ 

 .(44)واستفدت" اإلحسان... وقد رأيته بالروم

o "(45)كتاب "سوانح المطارحات ولوائح المذاكرات في العلوم: 
 . (46)وهو كتاب تناول فيه ستة من العلوم

                                                           

هدية  -(  111/  1خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر )  –(  101/  1معجم املؤلفني )  –(  331/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 40)
 (.  11/  1العارفني ) 

 م.1001 -مصر –يوسف عبد الرزاق  حتقيق: –( األصول املنيفة لألمام أيب حنيفة: ضبطه ووضع حواشيه حممد عبد الرمحن الشاغول 41)

 (. 3إشارات املرام من عبارات اإلمام للبياضي، حتقيق: يوسف عبد الرزاق، الطبعة: األوىل ) –(  331/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 42)
 م.1003 ة: األوىلاملرام من عبارات اإلمام: خر  أحاديثه، ووضع حواشيه: أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، الطبع ( إشارات43)

 (. 11/  1هدية العارفني )  –(  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 44)
 .033رقم االستدعاء:  -جامعة الكويت -( سوانح العلوم: خمطوط يف مكتبة املخطوطات45)

 (. 111/  1اإلعالم )  –(  101/  1( ينظر: معجم املؤلفني ) 46)
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o  (47)رسالة في تفسير اللوائح على وجه البحث والسؤال. 

o (48)شرح كتاب "الوصايا"، و"الفقه األبسط" لإلمام أبي حنيفة. 

 .سادساً: صفاته وأخالقه، وثناء العلماء عليه 
القاضي بيَّاضي زاده أحد صدور الدولة العثمانية، من أجالء علماء الروم يف القرن احلادي عشر، وأمجِعهم لفنون العلم، 
حيث كان عاملاً وقوراً عليه رونق العلم، ومهابة الفضل، اشتهر بالفقه، وفصل األحكام، وشاعت فضائله وانتشرت بني 

 الناس  حماسنه.

العبارات يف سرد الدالئل، ذا ذهن ثاقب، مييل إىل الغوص الدقيق يف املسائل الكالمية بني كان واسع االطالع، واضح 
 ليكون املطالع على بينة من أمر مسائل الوفاق واخلالف. (50)واملاتريدية (49)أئمة األشعرية

لروم واستفدت ا وقد شهد له الثقات من معاصريه بالعلم والفضل، فقد جاء يف كتاب "خالصة األثر": "وقد رأيته يف
 منه".

و جاء فيها أيضاً: "واجتمعُت به فرأيته جباًل من جبال العلم، راسَخ القدم"، هي شهادة جليلة هلا قيمتها من مثل 
ُِحيبِّ 
 .(52)العامل، واملؤرخ الثقة (51)امل

                                                           

 .033رقم االستدعاء:  –جامعة الكويت  –فسري اللوائح: خمطوط يف مكتبة املخطوطات ( رسالة يف ت47)

 (. 101/  1معجم املؤلفني )  –(  11/  1( ينظر: هدية العارفني ) 48)
راع الص : هم أصحاب علي إمساعيل األشعري، مؤسس املذهب األشعري يف أخريات القرن الثالث وأوائل الرابع اهلجري، حيث كاناألشاعرة( 49)

سمني. الكالمي حمتدم بني أهل السنة واملعتزلة على وجه اخلصوص، وقد أختذ األشعري يف منهجه صبغة وسط للبعد عن الغلو يف التأويل، وتشبيه اجمل
 (.113/  1م  ) 1013ينظر: يف الفلسفة اإلسالمية . إبراهيم مدكور، دار املعارف، 

املاتريدي، وهو حممد بن حممد املاتريدي احلنفي، ولد يف قرية "ماتريد"، وهي حي من أحياء مسرقند، ببالد ما : هم أصحاب أيب منصور الماتريدية (50)
 وراء النهر.

العام وإن  هتعاصر املاتريدي واألشعري زماناً، وافرتقا مكاناً، فكانت ظروفها االجتماعية والفكرية متشاهبة، وترتب على ذلك تشابه املنهج يف إطار 
 (.163يف بعض التفصيالت. ينظر: تاريخ املذاهب اإلسالمية، دار الفكر العريب، تأليف الشيخ أبو زهرة ) اختلف 

هـ (: حممد أمني بن فضل اهلل بن حممد احمليب، احلموي األصل، الدمشقّي مؤرّخ، باحث، أديب. ولد يف دمشق وسافر  1111 - 1061: )الُمِحبِّي( 51)
 فيها عين كثرياً برتاجم أهل عصره، فصنف: )خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر( ، ة ومصر، وعاد إىل دمشق فتويفاىل األستانة وبروسَّة وأدرن

 ({. 31/  0معجم املؤلفني )  –(  31/  6و)نفحة الرحيانة ورشحة طلى احلانة(، و)قصد السبيل مبا يف اللغة من الدخيل (. }ينظر: األعالم ) 
 (. 111/  1األثر يف أعيان القرن احلادي عشر" ) ( ينظر: "خالصة 52)
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قصور اها: "الرسالة ميدح فيها القاضي بياضي زاده مس -أحد أجالء خطباء املسجد احلرام  - (53)كما كتب األيويب
 .(54)املشيدة املشرفة يف مدح املقام العايل املوىل أمحد قاضي مكة املشرفة"

 (55)سابعاً: ممارسته للقضاء. 
شغل بياضي زاده منصب القضاء لفرتة طويلة يف الدولة العثمانية، وتنقَّل يف خمتلف حواضرها، وعرف بعدله يف 

 حكمه الذي ال تأخذه يف احلق لومة الئم.

هـ حيث اعتىن به أهلها، وبالغوا يف توقريه وتعظيمه، مث ويل 1033أسند إليه منصب القضاء أوالً حباضرة حلب عام فقد 
 هـ.1013، فمنصب قضاء مكة عام (56)قضاء بورصه

وبعد أن صرف عن قضاء مكة بفرتة قصرية من الزمن ويل قضاء العسكر بالروم، وهي أرفع املناصب القضائية يف 
، ومما يذكر أيضاً يف هذا الصدد أن يوم والية البياضي لقضاء العسكر كان يوماً كثري الثلج، فأنشد (57)مانيةاململكة العث

ُِحيبِّ قائاًل: 
 امل

 واألرض ُسرت به هلذا
 

 قد لبست حُلة البياض  *
  

 

                                                           

هـ(: علي بن حممد بن عبد الرحيم بن حمب الدين بن أيوب املكي، الشافعي، الشهري باأليويب، من خطباء املسجد احلرام، ولد  1016 -).. األيوبي (53)
ها، ودرس باملسجد احلرام. }ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن مبكة، ونشأ هبا، وحفظ القرآن واإلرشاد واأللفية  البن مالك، وألفية احلديث وغري 

  ({. 100/  0معجم املؤلفني )  –( 103/  3احلادي عشر ) 

 (.103/  3ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر )  (54)

حنبه، يعين  فقضى عليه أي قتله، كأنه فرغ منه، وقضىلغًة: احلكم، ومجعه أقضية، وقد يكون مبعىن الفراغ، تقول: قضى حاجته، وضربه  القضاء (55)
 (.116/ 1مات. ينظر: خمتار الصحاح، مادة: ق ض ي ) 

ة ن: مدينة تقع قرب حبر مرمرة، وكانت عاصمة الدولة العثمانية قبل مدينة )أدرنه(، مث انتقلت العاصمة منها إىل القسطنطينية بعد فتحها سبورصه( 56)
 ( {. 361/  3ينظر: تعريف باألعالم الواردة يف البداية والنهاية البن كثري )  / هـ(. } 116/ م ) 1313

 (. 306( ينظر: تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون ) 57)
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تضي الرجم، فحكم الذي يقووقع يف أيام قضائه أنه ثبت على امرأة أهنا زىن هبا يهودي، وشهد أربعة بالزنا على الوجه 
برجم املرأة، فلما مسع املوايل وقضاة العسكر بذلك حاولوا أن يثنوه عن ذلك، بأن ذلك وإن كان أمراً شرعياً، لكنه ينكر 

 العصر، فامتنع وأىب إال أن يطبق شرع اهلل، فأرضى بذلك ربه. ايف مثل هذ

 .(58)تطل إقامته بالقضاء بعد هذه احلادثةوكان ذلك سبباً لغضب ذوي الشأن يف ذلك العهد عليه، ومل 

 .ثامناً: وفاته 
اختلف مرتمجو القاضي بياضي زاده يف تاريخ وفاته، جاء يف خالصة األثر: "وكانت وفاته يف إحدى اجلماديني 

 .(59)سنة مثان وتسعني وألف"

 .(60)هـ1003بيمنا ذهب آخرون إىل أن وفاته كانت يف سنة 

والذي يتضح أن قول صاحب "خالصة األثر" يف حتديد سنة وفاة البياض أقرب إىل الصواب وذلك بسبب 
 مثل هذا األمر بشكل أدق من غريه.معاصرته له، األمر الذي أعطاه األفضلية يف القدرة على معرفة 

 أبي السعود في صحة وقف النقود(. المطلب الثاني: دراسة الرَّد المحقق المسمى )الرَّد على

 :أواًل: توثيق اسم الرَّد ونسبة للبياضي 
جاء على ورقة الغالف ألحد نسخ املخطوط: "رسالة يف الرَّد على أيب السعود يف صحة وقف النقود لإلمام  

 املعروف بياضي زاده رمحه اهلل". 

 .ثانياً: نسبة الرَّد للبياضي 
د على أيب السعود يف صحة وقف النقود " إىل اإلمام البياضي، فيما اطلعت عليه، مل يُنسب الرَّد املسمى "الرَّ 
 . (61)حيث مل يُذكر بني مصنفاته

                                                           

 (. 111/ 1األعالم )  –(  111/  1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) 58)
 (. 331/  0تاريخ األدب العريب )  –(  111/  1األعالم )  –(  111/  1)  ( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر59)
 (. 13/  3إيضاح املكنون )  –(  101/  1معجم املؤلفني )  –(  11/  1( ينظر: هدية العارفني ) 60)
 –(  101/  1معجم املؤلفني )  –( 11/  1) هدية العارفني -( 111/ 1األعالم ) –( 111/ 1( ينظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر )61)
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وإمنا تفرد يف نسبة الرَّد إىل البياضي فهرس املكتبة الظاهرية بدمشق، وذلك اعتمادًا على ما ورد على غالف 
 النسخة املوجودة لديهم. 

السهل أن نؤمن بصحة نسبة أي كتاب كان إىل مؤلفه، ال سيما الكتب اليت ليس هلا ومن املعلوم أنه ليس من 
شهرة كافية، فال يكفي أن نعتمد يف ذلك فقط على ما كتبه الناسخ على غالف الكتاب، وذلك ألنه مثة أسباب 

 بسوء نية. أوعديدة من املمكن أن تدفع الناسخ إىل نسبة الكتاب إىل غري صاحبه، سواء كان ذلك حبسن نية، 

ث مل يُذكر يف فهارس الكتب، مثل "كشف الظنون" وغريها، حي-بالعنوان املذكور سابقاً -باإلضافة إىل أن الرَّد 
 مل يأِت ذكره منسوباً للبياضي، وال لغري البياضي.

ُت قد توصلو الشيء الذي دفعين إىل مزيد من البحث والتمحيص للتحقق من نسبة هذا النص الذي بني أيدينا، 
 إلى ما يأتي:

 :النص الذي بين أيدينا له عنوانان مختلفان هما 
 "الرَّد على أيب السعود يف صحة وقف النقود لإلمام". -1
 "السيف الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدراهم". -1

  :النص منسوب إلى مؤلفين مختلفين هما 
 (.  هـ1001القاضي أمحد بن حسن البياضي املعروف بـ "بياضي زاده" )   -1
 هـ (.011حممد بن َبري علي بن حممد املعروف بـ"الربكلي" )ت   -1

إذاً حنن أمام نص له عنوانان خمتلفان، وكل عنوان منسوب إىل مؤلف مغاير لآلخر، ومثل هذا األمر يكون غالباً 
 نتيجة خطأ يقع فيه الناسخ إما عن قصد، وإما عن غري قصد.

وبعد البحث والتدقيق للتحقق من نسبة هذا النص، وترجيح إحدى الروايتني على األخرى، وذلك من خالل 
 الرجوع إىل كتب الرتاجم، وفهارس املكتبات، تبني أن الراجح هو: أن النص املذكور من تأليف "حممد بن بري علي 

                                                           

 (.331/ 0تاريخ األدب العريب ) -(  13/  3إيضاح املكنون ) 
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رض قف املنقول والدراهم"، وفيما يلي سأعبن حممد املعروف بربكلي" وعنوانه: "السيف الصارم يف عدم جواز و 
 القرائن الدالة على ذلك:

جاء يف كتاب شفاء العليل وبل الغليل البن عابدين: "طالعت مع بعض اإلخوة كتاب "الطريقة احملمدية"  -1
لإلمام الفقيه حممد الربكوي... فرأيته ذكر يف آخر كتابه... ما نصه: الفصل الثالث يف أمور مبتدعة باطلة 

َكبَّ الناس عليها... فلنذكر أعظمها: منها وقف األوقاف سيما النقود لتالوة القرآن... وقد بينا ذلك يف أَ 
 .(62)رسائلنا: السيف الصارم، وإنقاذ اهلالكني"

قد  -وهو من املتأخرين يف املذهب احلنفي، ومن حمققيه-ووجه الشاهد يف هذا النص هو أن اإلمام ابن عابدين 
 نقل نصاً عن أحد كتب اإلمام الربكلي يثبت فيه األخري أن "السيف الصارم" هو من مؤلفاته. 

ن هم، للموىل حممد بكما جاء يف كتاب كشف الظنون: "السيف الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدرا -1
 ، قال 030، أمته يف التاسع من شهر ذي القعدة سنة 011بري علي بن حممد املعروف بربكلي املتوىف سنة 

فيه: هذا سيف صارم إلبطال وقف النقود؛ إذ قد صنف يف لزوِمِه رسالًة مفيت زماننا أبو السعود، عليه رمحة الودود، 
هبا احلكام،  ردود؛ لئال يعتمد عليها الواقفون يريدون ثوابا فيأمثون، ولئال يغرتوسها فيها كثرياً، فلزم بيان كل وجه م

 .(63)فإهنا ال تصلح لالعتماد، وال تكون عذراً ليوم التناد، فذكر أقواله مث ردَّها"
( إىل  ) النص احملقق على أيب السعود يف صحة وقف النقود من خالل هذا النص ينسب حاجي خليفة الرَّد 

ي بشكل ال يدع جمااًل للشك؛ وذلك من خالل ذكره جزءاً من مقدمة الرَّد، واليت هي نفسها مقدمة النَّص الربكل
 احملقَّق.

جاء يف مقدمة الرَّد: "فهذه رسالة معمولة إلبطال وقف النقود... وقد صنف يف لزومه رسالة مفيت زماننا أبو   -3
 السعود".

 

                                                           

 (. 133/  1( ينظر: جمموع رسائل ابن عابدين ) 62)
 (. 1013/  1( ينظر: كشف الظنون ) 63)
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ن املصنِّف هو من معاصري اإلمام أيب السعود، األمر الذي ينطبق على يدل على أ -املقتبس من الرَّد-هذا النص 
الربكلي فقط دون البياضي؛ وذلك ألن البياضي ولد بعد وفاة اإلمام أيب السعود مبا يزيد عن الستني عاماً، فليس 

 من املعقول أن يقول عنه "مفيت زماننا".

ألئمة إىل هذا التفصيل والعنوان واإلطالق بعد ذكر أقوال ا جاء يف الرَّد أيضاً: "فانظر أيها املصنِّف اللبيبو   -3
الستة، وما جوزوا وقفه حىت يذهب عنك الريبة والشبهة" وهذا النص يدل بشكل صريح على أن مؤلف الرَّد 

 ، األمر الذي ينطبق على الربكلي فقط دون البياضي كما بيَّنا سابقاً.معاصر لإلمام أيب السعود
لرَّد مل ينسب إىل اإلمام البياضي يف الكتب اليت ترمجت له، كما ذكر سابقاً، يف حني أن أضف إىل ذلك أن ا 

 "السيف الصارم" نسب لإلمام الربكلي يف الكتب اليت ترمجت له، منها:

ارم يف حُمَمَّد بن پرب علي... ومن تصانيفه... السَّْيف الص كتاب"هدية العارفني" حيث جاء فيه : "الربكوي -
َراِهم"عدم   .(64)َجَواز وقف اْلَمنـُْقول َوالدَّ

تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان حيث ذكر من تصانيفه: "السيف الصارم يف عدم جواز وقف النقود  -
 . (65)والدراهم بدون الوصية وإضافة إىل ما بعد املوت"

 طلب.مستقل يلي هذا امل ومبا أنه ترجح لدي نسبة الرَّد لإلمام الربكوي، فإين سأتناول حياته يف مطلب

 على أبي السعود في صحة وقف النقود ثالثاً: مصادر الرَّد. 
 إن املتأمل يف الرَّد ) الرَّد على أيب السعود يف صحة وقف النقود( يالحظ أن املؤلف اعتمد على نوعني من املصادر:

o :حصيلته العلمية، واليت تبدو جلية يف استنباطاته، واستدراكاته، وردوده على أيب السعود، وغري ذلك من  أولها
األمور اليت تدل على اخللفية العلمية للمؤلف، كقوله: "اعلم أن التعامَل الذي يرتك به القياس، وُخصَّ به األثر، 

، والسكويت؛ إذ األدلة الشرعية أربعة ال غري، كما ذكر وُعدَّ أحَد أسباب االستحسان راجٌع إىل اإلمجاع العملي
 يف األصول، واإلمجاع خمتص باجملتهدين فال بد أن يكون ذلك التعامل يف زمنهم، وهذا حمكم قطع ال حيتمل 

                                                           

 (. 111/  1( هدية العارفني ) 64)
 (. 310اسع، ) ( تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان، القسم الت65)
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ف. ر التأويل فيجب تأويل ما خيالفه، فكلمة "ما" يف عبارة حممد، رمحه اهلل تعاىل، عامة حبسب إطالق الصلة، أعين التعا

لكنه مل يقل: وسيتعارف حىت يتناول تعارف زماننا، فمراده ما تعارفه الناس من لدن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل 
 .(66)يومه يدل عليه التنظر باالستصناع"

o  :النوع الثاني المصادر المكتوبة: وقد اعتمد على باقة من المصنفات التي كان منها 
  هـ، 113حممد بن حممد بن شهاب املعروف بابن البزاز الكردي احلنفي املتوىف سنة البزازية يف الفتاوى: للشيخ

 . (67)وهو كتاب جامع خلَّص فيه زبدَة مسائل الفتاوي والواقعات من الكتب املختلفة
  هـ، هذا كتاب مجع 616تتمة الفتاوي: لإلمام برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز احلنفي املتوىف سنة

من احلوادث والواقعات، وضم إليها ما يف الكتب من املشكالت، واختار يف   فيهلصدر الشهيد ما وقع فيه ا
 . (68)كل مسألة فيها روايات خمتلفة

  :)لإلمام فخر الدين حسن بن منصور األوزجندى الفرغاين املتوىف سنة  ووهاخلانية )فتاوى قاضي خان
هـ، وهي مشهورة مقبولة معمول هبا متداولة بني أيدى العلماء والفقهاء، وهي مطبوعة يف هامش كتاب: 101

 .(69)الفتاوى اهلندية
 :هـ، وهو كتاب 131للشيخ اإلمام طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد البخاري، املتوىف سنة  خالصة الفتاوى

  .(70)مشهور معتمد
 :وهو شرح من شروح اهلداية للشيخ أمري كاتب بن أمري عمر اإلتقاين احلنفي  غاية البيان ونادرة األقران

 .(71)هـ، وهو يف ثالث جملدات311املتوىف سنة 
 

                                                           

 .01م( ص1013-( ينظر: الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود، حممد الربكوي ، حتقيق: خالد ديرشوي، )رسالة نوقشت يف جامعة دمشق66)
 مطبوع هبامش كتاب الفتاوى اهلندية. –(  1/131( ينظر: كشف الظنون ) 67)
 ( . 333/  1( ينظر: كشف الظنون ) 68)
 .م1016 -هـ1306هبامش الفتاوى اهلندية, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, لبنان, الطبعة الرابعة: مطبوع  –(  1/1113نون ) ( ينظر: كشف الظ69)
 .( 11063يف مكتبة األسد الوطنية , برقم: ) خمطوط  –(  1/311( ينظر: كشف الظنون ) 70)

 ( . 1611الوطنية برقم: ) يف مكتبة األسد خمطوط  -( 1/1033( ينظر: كشف الظنون ) 71)
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 :هـ،  611للشيخ اإلمام خمتار بن حممود الزاهدي احلنفي املتوىف: سنة  قنية المنية على مذهب أبي حنيفة

 .(72)ذكر يف أوهلا: أنه استصفاها من: )منية الفقهاء( ألستاذه: بديع بن منصور العراقي
 :املشهورة بالذخرية الربهانية لإلمام برهان الدين حممود بن أمحد بن مازه البخاري املتوىف سنة  ذخيرة الفتاوي

 .(73)اختصرها من كتابه املشهور باحمليط الربهاين هـ،616
 :هـ، وهذا الكتاب 103لإلمام املرغيناين احلنفي، املتوىف سنة  التجنيس والمزيد وهو ألهل الفتوى غير عتيد

 .(74)لبيان ما استنبطه املتأخرون ومل ينص عليه املتقدمون
 :لإلمام الفقيه عامل بن عالء احلنفي، وهو كتاب عظيم يف جملدات مجع فيه مسائل تاتار خانية في الفتاوى 

 .(75)هـ116احمليط الربهاين، والذخرية، واخلانية، والظهريية، تويف سنة 
 :هـ، ذكر فيها أنه 610لظهري الدين حممد بن أمحد القاضي البخاري احلنفي املتوىف سنة  الفتاوى الظهيرية

 .(76)قعات والنوازل مما يشتد االفتقار إليهمجع كتاباً من الوا
 :ي هو جامع جوامع الفقه املعروف بالفتاوى العتابية أليب نصر أمحد ابن حممد العتايب احلنف الفتاوى العتابية

  .(77)هـ116املتوىف سنة 
 :ي لربهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخار  المحيط البرهاني في الفقه النعماني

 .(78)هـ 616املتوىف سنة 

 (79)هـ 331حملمد بن حممد بن حممد ، رضي الدين السرخسي، املتوىف سنة  لمحيط السرخسي :ا. 

                                                           

 .( 1313يف مكتبة األسد الوطنية برقم : ) خمطوط  –(  1/131( ينظر: كشف الظنون ) 72)
 .(11103يف مكتبة األسد الوطنية , برقم: ) خمطوط  –(  1/113( ينظر: كشف الظنون ) 73)

 .( 3133يف مكتبة األسد الوطنية, برقم ) خمطوط   –(  1/311( ينظر: كشف الظنون ) 74)
 .حتقيق: سجاد حسني, دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت, لبنان, الطبعة : األوىل –(  1/161( ينظر: كشف الظنون ) 75)

 .( 13130يف مكتبة األسد الوطنية، برقم: )  –(  1/1116ينظر: كشف الظنون )  (76)
 على خمطوط.الكتاب غري مطبوع كما مل أعثر له  –(  163/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 77)
 .م1003هـ , 1313من منشورات اجمللس العلمي إلدارة القرآن والعلوم اإلسالمية, بريوت, لبنان,  –(  1610/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 78)

 الكتاب غري مطبوع كما مل أعثر له على خمطوط. -(1610/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 79)
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 :(80)هـ 316حملمد بن حممد حممود أمحد الرومي البابريت احلنفي املتوىف سنة  العناية شرح الهداية. 

 :هـ، وهو شرح لكتابه بداية املبتدي 103كتاب يف فروع الفقه احلنفي، لعلي املرغيناين، املتوىف سنة   الهداية
(81). 

 .رابعاً: وصف نسخ الرد المعتمدة للتحقيق 
فيما يلي نسختني للرد، جعلت إحدامها أصاًل، مث قابلتها مع النسخة الثانية، و حصلُت بفضل اهلل تعاىل وتوفيقه، على 

 وصف جممل للنسختني املذكورتني:

  النسخة األوىل: مسيت هذه النسخة )النسخة األصل(، مث قابلت النسخة األخرى عليها، وفيما يلي بعض
 املعلومات عنها:

 :حممود بن عباس بن حممود. اسم الناسخ 

 هـ.1101 خ:تاريخ النس 

 :( ورقة.13) عدد األوراق 

 :( سطراً.13) عدد األسطر 

 نسخي.الخط : 

 1ت16310: الرقم العام في مكتبة األسد الوطنية. 

.. إذ قد صنف .يةبدون الوص النقود بسم اهلل الرمحن الرحيم عليه توكلت... فهذه رسالة معمولة إلبطال وقف) البداية:
 كثرياً فلزم بيان كل وجه مردود...(.  فيها السعود، سهامفيت زماننا أبو  يف لزومه رسالةً 

)والثاين: عدم التفرغ لكثرة األشغال وعدم القدرة... والُعذُر عند كرام الناس مقبول، والصَّالة والسَّالم على  النهاية:
 حممد وآله أمجعني، واحلمد هلل ربِّ العاملني(.

 

                                                           

 دار الفكر.من منشورات  –(  110/ 1( ينظر: أمساء الكتب ) 80)
 من منشورات املكتبة اإلسالمية. –(  1031/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 81)
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 (، وعليها شروح  وحواٍش. 10( إىل الورقة ) 13هذه النسخة هي ضمن جمموعة تبدأ من الورقة ) 

والسبب الذي دفعين إىل اختيار هذه النسخة أصالً هو أهنا مصحَّحٌة، عليها تعليقات، ُكِتَب عليها اسُم الناسخ وتاريُخ 
قة، وقلة األخطاء والسقط.   النسخ، كما أهنا متيزت بالدِّ

  يلي بعض املعلومات عنها:النسخة الثانية: رمزت هلا باحلرف ) ب (، وفيما 

 :ال يوجد. اسم الناسخ 

 :( ورقة. 10)  عدد األوراق 

 ( سطراً. 11: ) عدد األسطر 

 نسخي.الخط : 

 ال يوجد.تاريخ النسخ : 

 1ت0303: الرقم العام في مكتبة األسد الوطنية. 

.. إذ قد صنف .يةبدون الوص النقود بسم اهلل الرمحن الرحيم، عليه توكلت... فهذه رسالة معمولة إلبطال وقف البداية:
 فيها كثرياً فلزم بيان كل وجه مردود...(. مفيت زماننا أبو السعود، سها يف لزومه رسالةً 

)والثاين: عدم التفرغ لكثرة األشغال وعدم القدرة... والُعذُر عند كرام الناس مقبول... واحلمد هلل ربِّ العاملني،  النهاية:
 امللك الوهاب.(.متت الكتابة بعون اهلل 

من  (، مصححة، وعلى هوامشها الكثري 11( إىل الورقة ) 13هذه النسخة هي ضمن جمموعة تبدأ من الورقة ) 
 التعليقات.

 :بين يدي النسخ 

 في النسختين )األصل، ب(:
o ."تسقط اهلمزات، مثال ذلك: "أمجعني" تكتب: "امجعني 

o  :بدايع".اهلمزة تكتب ياًء، مثال ذلك: "بدائع" تكتب" 
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o .يوضع يف أسفل الصفحة يف اجلهة اليسرى )الزاوية اليسرى( الكلمة اليت تبدأ هبا الصفحة التالية هلا 

o ."تستخدم بعض االختصارات، مثل "رمحه اهلل" تكتب: "رح"، و"تعاىل" تكتب: "تعا 

 ومدة تصنيفه.على أبي السعود خامساً: سبب تصنيف الرَّد ، 
مسألة وقف املنقول والنقود، وهو ردٌّ على رسالة أيب السعود العمادي، رمحه اهلل، يف جواز موضوع الرَّد يدور حول 

 وقف النقود.

وقد أفصح املصنِّف عن سبب تأليفه رده، حيث جاء يف مقدمته: "فهذه رسالة معمولة إلبطال وقف النقود بدون 
رياً، فلزم مفيت زماننا أبو السعود، سها فيها كث الوصية أو اإلضافة إىل املوت احملدود؛ إذ قد صنف يف لزومه رسالة

 .(82)بيان كل وجه مردود"

 .(83)هـ 030وقد انتهى املصنِّف من تأليفه يف التاسع من شهر ذي القعدة سنة 

 (84)سادساً: المصطلحات التي وردت في المخطوط. 
 كان منها:مل خيُل الرَّد من بعض املصطلحات اليت استخدمها املصنِّف، رمحه اهلل، اليت  

o :املراد هبم أشهر أئمة املذهب احلنفي، أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد ابن احلسن. أئمتنا الثالثة 
o هم أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، أمحد بن حنبل.األئمة األربعة : 
o :وهم العلماء من طبقة املشايخ الذين مل يلحقوا األئمة الثالثة من هذا البلد )بلخ(. مشايخ بلخ 
o :أي مشايخ احلنفية: وهم علماء املذهب احلنفي الذين مل يدركوا اإلمام، ويستعمل عادَة يف املتقدمني  مشايخنا

 خبالف املتأخرين فال يقال عنهم لفظ: املشايخ.
o :املقصود به كتاب املبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين كما يسمى "باألصل". الكتاب 

                                                           

 .11( الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود ص82)
 (. 1013/  1( ينظر: كشف الظنون ) 83)
(،  101م، ) 1011هـ 1301(، الوجيز يف علوم احلديث، حملمد عجا  اخلطيب،  11-13-11-11( ينظر: املدخل إىل املذهب احلنفي، ) 84)

 (. 110/  1حاشية ابن عابدين ) 
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o :ألربعة هي: والمتون اربعة؛ وذلك حسب التعليقات الواردة على نسخ املخطوط، املراد هبا املتون األ المتون 
 املختار البن مودود املوصلي -3  الوقاية.  -1
 جممع البحرين البن الساعيت. -3  الكنز.  -1

o :ائي سنن النس –سنن الرتمذي  –سنن أيب داود  –صحيح مسلم  –هي صحيح البخاري  الكتب الستة– 
 سنن ابن ماجه.

o هم أئمة املذهب من احللواين إىل حافظ الدين حممد بن حممد البخاري املتوىف سنة شايخنا المتأخرينم :
 هـ(. 630)

 
 .سابعاً: القواعد الفقهية واألصولية التي اعتمد عليها المصنِّف 

اعتمد املصنِّف، رمحه اهلل، على جمموعة من القواعد الفقهية واألصولية؛ ليقوَِّي هبا دليَله وحّجَته، ويدعم صحة 
 ومن هذه القواعد:رأيه، 

 (85)املعروف كاملنصوص. 
 (86)البقاء أسهل من االبتداء. 
 (87)الضرورات تبيح احملظورات. 
  ٌ(88)، وأن تقييده بدوهنا تغيري ونسخاإلطالُق يف مقاِم التقييِد بال قرينٍة معينٍة خطأ. 

                                                           

م، الطبعة: الثانية، 1010 -هـ 1300 -دمشق / سوريا  -( ينظر: شرح القواعد الفقهية، تأليف: أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، دار النشر: دار القلم 85)
يف معرض الرد على قول أيب السعود " ولفظ الوقف وإن مل  -ه اهللرمح -أوردها املصنف -(  133/    1صححه وعلق عليه مصطفى أمحد الزرقا، ) 

سعود يف صحة وقف الرد على أيب ال –يصرح يف عبارته ،ولكن جعل األصل يف سبيل اهلل، وجعل رحبه صدقه صريح يف أن املراد به الوقف املعهود" 
 . 13النقود ص

على هذه القاعدة يف الرد قول أيب السعود يف صحة قسمة  -رمحه اهلل–أعتمد املصنف  -(  103/ 1( ينظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ الزرقا، ) 86)
 الوقف إذا كان مشاعاً.

 يف الرد على أيب السعود يف نفس املسألة السابقة. -رمحه اهلل –وقد اعتمد عليها املصنف  -(  111/ 1( ينظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ الزرقا، ) 87)
ليستدل هبا على عدم جواز القول بوقف النقود مطلقاً، بل البد من تقييد  -رمحه اهلل–أوردها املصنف  -(  161/ 1السرخسي، )  ( ينظر: أصول88)

 ذلك بالتعارف.
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 (89)كل قرٍض َجرَّ نفعاً فهو ربا. 
 .ثامناً: منهج المصنِّف في ردِّه 

 بعد القراءة املتأنية للرد ميكن أن جنمل عمل املصنِّف، رمحه اهلل، واملنهج الذي سلكه يف ردِّه مبا يلي:

o  نقضها دون أن العبارة أو املسألة اليت يريد أن يبالنسبة لطريقته يف الرَّد: فقد كان يكتفي فقط يذكر بداية
 يكملها، كقوله: "كوقف البناء مع العرصة" مث يبدأ بنقضها.

o  مل يكن نصيُب كل عبارات أيب السعود اليت نقلها املصنف الرَّدَّ والنقَض، إمنا كان يف بعض األحيان يصحح
، أو يزيل عنها احلشو الزائد، وذل )يف شيء  فحق العبارة أن يقول بعد قوله:ك كقوله: "العبارة مبا جيعلها أدقَّ

 .أصاًل... وإمنا لكون لو فرضنا أن احلاكم(، ويرتك احلشو."
o .)عند إرادة املصنِّف التَّنبيه ألمر رأى أمهيته فإنه ُيصدِّره بقوله: )تنبيه 
o لذكر الفساد الذي  رضألقت الظروف احمليطة باملصنف، وواقع املسلمني يف عصره بظالهلا على ردِّه، فقد تع

نا وهذا كله بعد اإلغماض عن تـََقلُّد قضاة زمانيبدو أنه كان مستشرياً يف مؤسسات الدولة، ومن ذلك قوله: "
  .(90)القضاء بالرشوة، وأخذهم أكثر من أجر املثل يف كتاب السجالت وحنوها"

o "(92)"التعارف الكلي"، و(91)استخدام املصنف بعض املصطلحات اخلاصة به مثل: "اإلمجاع العملي. 
o " :إن و يُِكثر من سرد أمساء العلماء، وذلك عندما يذكر أمساء القائلني باجلواز أو عدمه يف مسألة معينة، كقوله

حكيم،  ويَعلى بن، اإلجارة املذكورة َجوَّزها من السلف عطاء، والزهري، وإبراهيم، وابن سريين، وأبو أيوب
 .(93")وقتادة، وأمحد، واسحق

 
 

                                                           

 هبا إلثبات حرمة التعامل بالِعينة. -رمحه اهلل–استدل املصنف  -(  101/ 1( ينظر: قواعد الفقه، ) 89)
 .160 صحة وقف النقود ص( ينظر: الرد على أيب السعود يف90)
 . 01( ينظر: املرجع السابق ص91)
  .110( ينظر: الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود ص92)
 .103( ينظر: املرجع السابق ص93)
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o  بالنسبة ملنهج املصنف يف نقل النصوص من املصادر، فلم يكن دقيقاً مبا فيه الكفاية، فكثرياً ما كان ينقل أما

ة على ويف الظهريية: ولو قال: أرضي هذه صدقالنصوص باملعىن، واألمثلُة على ذلك كثرية أذكر منها قوله: "
 . (94)وجوه اخلري والرب، مل يكن ذلك وقف بل يكون نذراً"

o ه كان يسهو يف بعض األحيان يف نسبة بعض النصوص ملصادرها، وذلك كقوله: "قال صاحب احمليط كما أن
يف الذخرية بعد نقل كالمهم، وقوهلم إن هذا ختصيص لألثر الوارد يف قفيز الطحان، وإنه جائز بالتعامل  

وجد التعامل  ع فإنهكاالستصناع: لكن مشاخينا، رمحهم اهلل،  مل جيوزوا هذا التخصيص... خبالف االستصنا 
 .(95)ياً فهذا النص مل يرد يف ذخرية الفتاوى، إمنا ورد يف كتاب احمليط الربهاين حرف "،فيه يف البالد كلها. انتهى

o  ملا كان اعتماد أيب السعود يف إثبات رأيه على األدلة األصولية بشكل رئيس، فقد عمد املصنف، رمحه اهلل، إىل
رده، ومن ذلك قوله: "اعلم أن التعامل الذي يرتك به القياس، وُخصَّ به األثر،  االعتماد على األدلة نفسها يف
راجع إىل اإلمجاع العملي، والسكويت... لكنه مل يقل: وسيتعارف حىت يتناول  وُعّد أحَد أسباب االستحسان

ليه التنظر دل عتعارف زماننا، فمراده ما تعارفه الناس من لدن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل يومه ي
 .(96)باالستصناع"

 تاسعاً: نماذج من نسخ المخطوط.
وضعت صوراً من نسخ املخطوط اليت اعتمدت عليها يف حتقيق هذا الرَّد، وهي مناذ  تشتمل على أوراق غالف 

 النسختني إضافة إىل الورقتني األوىل واألخرية للمخطوط.

 

 
 

 

                                                           

 .16( ينظر: املرجع السابق ص94)
 .101( ينظر: املرجع السابق  ص95)
 .01( ينظر: املرجع السابق ص96)
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 ولى )األصل(األولى من النسخة األ الورقة
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 ولى )األصل(الورقة األخيرة من النسخة األ
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 غالف النسخة الثانية
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 الورقة األولى من النسخة الثانية
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 الورقة األخيرة من النسخة الثانية
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 المطلب الثالث: ترجمة اإلمام البركلي.

 .أواًل: اسمه، ونسبه، ومولده 
 الدين.بن بري علي بن إسكندر، امللقب مبحيي اهو حممد 

 الرومي نسبة إىل بالد الروم. نسبه: -
وقد اشتهر بـ"الرب كلي" أو "الرب كوي" نسبة إىل قصبة بركل، فقد توىل التدريس يف إحدى مدارس قصبة بركل، 

 وإليها ُنِسب رمحه اهلل.

 .(97)هـ، بايل كسري010مجادى األوىل من عام  10ولد يف 

 .ثانياً: نشأته وطلبه للعلم 
كلي، رمحه اهلل، نشأة علمية، حيث تذكر كتب الرتاجم أن أباه كان عاملًا فاضاًل، فاجته بكل مهته نشأ اإلمام الرب 

وقواه إىل حتصيل العلم، ال يشغله عنه شاغل، وحرص والده على توجيه ابنه إىل طلب العلم يف سن مبكرة، حيث 
 آن الكرمي.درَّس ابنه اللغة العربية واملنطق، ويف هذه األثناء كان قد حفظ القر 

مث انتقل بعد ذلك إىل إستانبول، حيث تتلمذ على يد عدد من كبار علماء عصره يف العلوم الشرعية، وحصل فيها 
 .(98)على درجة التدريس بعد نيله اإلجازة

 (99)ثالثاً: شيوخه. 
برز العلماء وفيما يلي َسْرٌد ألسماء أ، رمحه اهلل، العلَم عن عدة من كبار العلماء يف إستانبول، كليأخذ اإلمام الرب 

 الذين تتلمذ عليهم اإلمام مع لمحة موجزة عن حياة كل واحد منهم: 

 

                                                           

 (. 111/ 6هدية العارفني )  –(  336/  0)  ( ينظر: تاريخ األدب العريب،97)
 (. 333/ 1( الشقائق النعمانية ) 98)
 (. 333/ 1( ينظر: الشقائق النعمانية ) 99)
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 المولى عبد الرحمن: -9
هو املوىل عبد الرمحن الشهري بـ"الدار زاده"، أحد قضاة العسكر، كان أبوه مدرسًا بسلطانية بروسة، فتوجه رمحه 

ول املشايخ، والزم املفيت عالء الدين اجلمايل، مث توىل بعض املدارس، وجعل يزا اهلل، إىل حتصيل العلوم، وأكثر من
العلوم وميارس حىت قلد مدرسة أور  باشا بقصبة دميوتوقة، مث قلد بعدها عدًدا من املدارس، مث قلد قضاء املدينة 

 النبوية، مث عزل، مث قلد قضاء حلب مث عزل.

 .(100)هلجرةوتويف سنة سبع وسبعني وتسعمائة من ا 

 المولى محيي الدين:  -1
هو الشيخ حميي الدين حممد بن إلياس املشتهر جبوي زاده، قرأ على علماء عصره، منهم: املوىل سعدي جليب ابن 
التاجي، واملوىل بايل األسود الذي صار معيًدا لدرسه، له يد طوىل يف الفقه واحلديث والتفسري واألصول، تقلد 

مدارس، مث توىل قضاء مصر، مث قضاء العسكر يف والية أناضويل، مث توىل إفتاء مدينة منصب التدريس يف عدة 
  القسطنطينية، مث توىل قضاء العسكر بروم إيلي، إىل أن مرض ووافته املنية سنة أربع ومخسني وتسعمائة.

 تنل حظًا من مل مل يكن الشيخ حميي الدين مكثرًا من التصنيف، إمنا له بعض التعليقات على الكتب،  لكنها
  )101(الشهرة بني الناس.

 المولى عطاء اهلل معلم السلطان سليم خان:  -1
 نشأ رمحه اهلل، بقصبة بركي يف والية إيدين، وصرف مهته إىل حتصيل العلوم واملعارف، فقرأ على املفيت أيب السعود،

دة مدارس إىل أن عني مث توىل التدريس بعشتهر بإسرافيل زاده، وصار معيده، مث املوىل سعد جليب، مث الزم املوىل امل
لتعليم السلطان سليم خان، فكان ذلك سبًبا يف علو شأنه، إال أن اخلالف دب بينه وبني معاصريه بسبب إيثارِه 
لتالميذه ومريديه باملناصب وإبعاده لكبار املشايخ، وكان بينه وبني املفيت أيب السعود ما يكون بني األقران من 

  يغفر للجميع.العلماء، واهلل

                                                           

 (. 301، 303/ 1( ينظر: الشقائق النعمانية ) 100)
 (. 166، 161/ 1( ينظر: الشقائق النعمانية ) 101)



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 122 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 تويف املوىل عطاء سنة تسع وسبعني وتسعمائة من اهلجرة.

 .(102) له مصنفات منها: رسالة تشتمل على فنون مخسة )احلديث، والفقه، واملعاين، والكالم، واحلكمة(

 .رابعاً: تالميذه 
مل تذكر املصادر اليت ترمجت لإلمام الربكلي أمساء تالميذ معينني، أخذوا العلم على يدي الربكلي، وال يعين هذا أنه 
مل يكن له تالميذ ومريدون، بل الذي يبدو للمتأمل يف سريته أن الربكلي كان له تالميذ كثريون، ينهلون من علمه، 

 نظوم ذلك من خالل ازدحام الطالب على حلقته بقوله: ويتأدبون بأدبه، وقد صور لنا صاحب العقد امل

"فكان رمحه اهلل، يدرِّس تارة، ويِعُظ أخرى مبا هو أليق وأحرى، فقصده الناس من كل فج عميق، وأوى إليه الطلبة 
 .(103)من كل مكان سحيق، واجتمع عليه الطالب، واشتغلوا عليه من كل فصل وباب"

 علماء عليه.خامساً: مكانته العلمية وثناء ال 
احتل الربكلي رمحه اهلل، املكانة السامية، وحصل له من الَقبول والتعظيم من الناس شيء كبري، وقد َصدَّر الشيخ 

 طاشكربي زاده ترمجته بقوله: "وممن تعاىن العلم والعمل، وحصل وكمل، فالتحق يف شبابه باملشايخ الُكمَّل".

جنب تعاىل آيًة يف الزهد والصيانة، وهناية يف الورع والديانة، ورأًسا يف التمث قال يف آخر ترمجته: "كان رمحه اهلل 
والقوى، متمسكًا مبا هو أمت وأقوى، قائمًا على احلق يف كل مكان، يرد على من خالف الشريعة كائنًا من كان، 

 .(104)ال يهاب أحداً لعلو رتبته ومسو    منزلته"

ماُم ابن عابدين الدمشقي يف حاشيته: "رد احملتار على الدر كما وصفه بصفة العالمة مراٍت عديدًة اإل
 .(105)املختار"

                                                           

 (. 301/  1( ينظر: الشقائق النعمانية ) 102)
 (. 333/ 1ق النعمانية ) ( الشقائ103)
 (. 333/ 1( ينظر الشقائق النعمانية ) 104)
 (. 361/ 1( ينظر: حاشية رد احملتار على الدر املختار ) 105)
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 .سادساً: آثاره العلمية 
ترك اإلمام الربكلي رمحه اهلل، مؤلفاٍت محلت أمهية كبرية؛ وذلك لتناوهلا مواضيَع كان اجملتمع حباجتها، حيث كانت 

 وفيما يلي أسماُء أهم مؤلفاته: لها، مؤلفاته انعكاساً للحياة االجتماعية يف تلك الفرتة ومشاك

تناول فيه جواَز أخِذ املال لتالوة القرآن، أو ختصيص املال لذلك، وله ترمجة إىل الرتكية أعدها  إنقاذ الهالكين: -1
 .(106)"أكمكجى زاده"

 .(107)رسالة تتكون من ورقتني، وتتعلق بالتجويد، قام برتمجتها "إسكي زاده" الدر اليتيم في التجويد:  -1
 .(108)الرَّد على الشيعة  -3
كما   قام برتمجتها إىل اللغة الرتكية "عوين إهلان"، تحفة المسترشدين في بيان مذاهب فرق المسلمين:  -3

 .(109)ترمجها "حمرم عمرد " إىل اللغة البوسنوية
هـ، هلا شرح يسمى "شفاء القلوب" 1163هـ / 031يناول فيه أسس العقيدة، ألفه سنة  جالء القلوب:  -1

 .(110)لعبد السالم القيصري
 .(111)وهو رسالة يف عقائد اإلميان كتاب اإليمان واالستحسان:  -6
 .(112)دامغة المبتدعين وكاشفة بطالن الملحدين  -3
ا قّيمة جداً، مت شرحها من قبل "داود وهي عبارة عن رسالة صغرية، غري أهن رسالة في أصول الحديث:  -1

 .(113)قارصي"، متت ترمجتها من قبل "صادق جيهان"
                                                           

 هـ .1313م 1001القدس، الطبعة األوىل،  -حتقيق : حسام الدين بن عفله، فلسطني –(  113/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 106)
حتقيق: حممد عبد القادر اخللف، من منشورات جملة آفاق الثقافية  –(  333/ 0تاريخ األدب العريب )  –(  333/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 107)

 والرتاث.
 (. 333/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 108)
المية، مصر، رقم العام: خمطوط يف الكتبة املركزية للمخطوطات اإلس –(  333/ 0تاريخ األدب العريب )  -(  111/  6( ينظر: هدية العارفني ) 109)

1331. 
 م.1001مطبوع بدار ابن حزم، سنة  -( 333/ 0تاريخ األدب العريب )  -(  111/  6هدية العارفني )  -(  101/  1( ينظر: كشف الظنون ) 110)
 (. 331/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 111)
 م.1010منشورات دار األفاق العربية،  –(  331/  0تاريخ األدب العريب )  -(  333/  3( ينظر: إيضاح املكنون ) 112)
اليابان  –جامعة طوكيو  -خمطوط يف معهد الثقافة والدراسات الشرقية –(  331/  0تاريخ األدب العريب )  -(  61/  6( ينظر: األعالم للزركلي ) 113)
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هو مؤلَّف حيتوي على أربعني حديثا يف العبادات، ويوجد شرح له بعنوان "شرح األحاديث  األربعون حديثاً:  -0

 .(114)األربعني"
مؤلف يتعلق بتعديل أركان الصالة، له شرح يسمى "موِضَح املعدِّل" ملوسى بن أمحد  معدِّل الصالة: -10

 .(115)الربكايت السكندري
 .(116)وتعرف كذلك برسالة الربكيوي، وهو مؤلف باللغة الرتكية عن علم احلال وصيت: -11
لشهرية، اوهو رسالة تتعلق بأحوال النساء  ُذْخر المتأهلين والنساء، في تعريف األطهار والدماء:  -11

 .(117)وقام املؤلف بشرح هذه الرسالة بعنوان "زاد املتزوجني"
وهو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه، ألفه  السيف الصارم في عدم جواز وقف المنقول والدراهم: -13

 .(118)رمحه اهلل، رداً على أيب السعود الذي قال جبواز وقف األموال واملنقول
 قه.يف الفراحة الصالحين وصواعق المنافقين:  -94
رمي يتناول العادات املستحبة الناجحة لتعليم القرآن الك رسالة فيما شاع وذاع بعلم القرآن العظيم: -11

 .(119)وقراءته
وهو عبارة عن مؤلف يتناول مواضيع الدين واألخالق والتصوف، وهو مشهور  الطريقة المحمدية: -16

 .(120)"احلديقة الندية" شهرة كبرية، كتب باللغة العربية، شرحه عبد الغين النابلسي بعنوان:
 

                                                           
 .1361رقم :  –

 .3061خمطوط يف مكتبة املخطوطات، جامعة الكويت، رقم الطلب:  –(  331 / 0تاريخ األدب العريب )  -(  111/ 6( ينظر: هدية العارفني ) 114)
 –جامعة طوكيو  -خمطوط يف معهد الثقافة والدراسات الشرقية -(  330/  0تاريخ األدب العريب )  -(  1333/ 1( ينظر: كشف الظنون ) 115)

 .1103رقم : –اليابان 
خمطوط يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  –(  330/  0دب العريب ) تاريخ األ -(  111/ 6( ينظر: هدية العارفني ) 116)

 .11111السعودية، الرياض، رقم: 
 .1013رقم : –اليابان  –جامعة طوكيو  -يف معهد الثقافة والدراسات الشرقية ( خمطوط117)
 (. 330/  0تاريخ األدب العريب )  -(  111/ 6( ينظر: هدية العارفني ) 118)
 .113خمطوط يف مكتبة املسجد األقصى املبارك، رقم:  (119)
من منشورات شرف الدين املكتيب  –( 310/   0تاريخ األدب العريب ) -(  61/  6األعالم للزركلي )  –(  111/  1( ينظر: كشف الظنون )120)

 وأوالده، بومباي، اهلند. 
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وهو عبارة عن مؤلف يدور حول عدم جواز وقف األموال، وقراءة  إيقاظ النائمين وإفهام القاصرين: -13

 .(121)القرآن الكرمي مبقابل مايل
 .(122)وهو شرح لباب األلباب للبيضاوي يف علم النحو امتحان األذكياء: -11
 روضات الجنات في أصول االعتقاد. -91
وهو مؤلف باللغة العربية يدور موضوعه حول النحو، له عدة شروح أمهها الشرح  إظهار األسرار: -10

 .(123)الذي كتبه الشيخ "مصطفى أطه يل" بعنوان "نتائج األفكار"
عبارة عن رسالة صغرية باللغة العربية تدور حول علم النحو، وتعرف كذلك بـ "العوامل  العوامل: -11

 .(124)اجلديدة"
 وهو حنو اللغة العربية مؤلف بالفارسية. الصحاح العجمية: -11
 وهو شرح لـ"املقصود" وهو مؤلف مشهور يف قواعد اللغة العربية. إمعان األنظار: -13
 رسالة في الفرائض والواجبات. -14
 شرح الهداية. -12
 محك المتصوفين والمنتسبين إلى سلوك طريق اهلل. -16
 آداب البركوي. -17
 القول الوسيط بين اإلفراج والتفريج. -18
 حل مسألة في الوقف رسالة في -11
 .(125)رسالة في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر -10

 
                                                           

 .1603خمطوط يف جامعة امللك سعود، رقم العام:  –(  111/ 6هدية العارفني )  -(  113/  1( ينظر: كشف الظنون ) 121)
 .336خمطوط يف جامعة امللك سعود، رقم العام:  -(  111/  6هداية العارفني )  –(  16/ 1( ينظر: أمساء الكتب ) 122)
 م.1011هـ 1331من منشورات دار املنها ، الطبعة: الثانية، (123)
حتقيق: إلياس قبالن، دار الكتب  –(  310/  1اكتفاء القنوع )   –(  316/  0تاريخ األدب العريب )  –(  111/  6( ينظر: هداية العارفني ) 124)

 العلمية، بريوت.
 (. 301، 300، 310/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب ) 125)
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 .سابعاً: وفاته 

أمجعت املصادر اليت ترمجت له على أنه تويف رمحة اهلل تعاىل عليه، يف شهر مجادى األوىل من سنة تسعمائة وواحد 
 .(126)ومثانني من اهلجرة الشريفة

 الخاتمة وأهم النتائج:

محداً كثرياً كما أمر محداً يوايف نعمه، ويكافئ مزيده، ويدفع نقمه، والصالة والسالم على سيد اخللق والبشر، احلمد هلل 
 حممد بن عبد اهلل، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

 ويمكن إجمال أهم النتائج التي، -حمل الدراسة–فقد انتهيت حبمد اهلل تعاىل من دراسة هذا املخطوط     
 ي البحث بما يلي:خرجت بها ف

مل يُنسب الرَّد املسمى "الرَّد على أيب السعود يف صحة وقف النقود " إىل اإلمام البياضي، فيما اطلعت  -9
 عليه، حيث مل يُذكر بني مصنفاته.

أن هذا املخطوط له عنوانان خمتلفان مها: "الرد على أيب السعود يف صحة وقف النقود" والثاين " السيف  -1
 صحة وقف املنقول والدراهم". الصارم عدم جواز

هـ 1001أن املخطوط منسوب إىل مؤلفني خمتلفني مها: اإلمام البياضي املعروف بــ "بياضي زاده" املتوىف  -1
 هـ.011واإلمام الربكلي املتوىف 

بعد مزيد من الدراسة والتمحيص ترجح لنا أن النص املذكور من تأليف "حممد بن بري علي بن حممد  -4
ي" وعنوانه: "الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدراهم"؛ وذلك اعتمادًا على جمموعة املعروف بربكل

 من األدلة واحلجج ذكرت يف البحث.
أما بالنسبة إىل التحقق من نسبة الرسالة إىل اإلمام أيب السعود، فإنه وإن مل يذكر كلُّ من ترجم أليب  -2

  ذلك.ه، فإنه قد نسبها إليه من يُوَثق هبم يفالسعود هذه الرسالة بني مصنفاته كحال كثري من كتب

                                                           

 (.331 /   1الشقائق النعمانية )  –(  111/ 6هدية العارفني )  –(  336/  0( ينظر: تاريخ األدب العريب، ) 126)
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 أهم المصادر والمراجع:

   دمشق/ سورية  -أمساء الكتب، تأليف: عبد اللطيف بن حممد رياض زادة، دار النشر: دار الفكر- 
 م، الطبعة: الثالثة، حتقيق: د. حممد التوجني.1013هـ/ 1303

  ،حتقيق: يوسف عبد الرزاق، الطبعة: األوىل.إشارات املرام من عبارات اإلمام للبياضي 
  :هـ(،  دار العلم 1306األعالم، خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف

 .م 1001للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 
 مر صابر عبد مع د. ع، كارل بروكمان، نقله إىل العربية املشرف على الرتمجة بالتعاون تاريخ األدب العريب

 م.1001اجلليل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
  يوسف عبد حتقيق –األصول املنيفة لألمام أيب حنيفة: ضبطه ووضع حواشيه حممد عبد الرمحن الشاغول :

 م.1001 -مصر –الرزاق 
 القاهرة، الطبعة: -تاريخ سالطني بين عثمان من أول نشأهتم حىت اآلن، حلضرة عزتلو يوسف بك، كتبة مدبويل

 م.1001هـ/ 1311األوىل 
 تاريخ الشعوب اإلسالمية، كارل بروكمان، برمجة نبيه فارس ومنري البعلبكي 
 تاريخ الشعوب اإلسالمية، كارل بروكمان، برمجة نبيه فارس ومنري البعلبكي 
 اغف أمحد ش رسالة يف جواز وقف النقود، أليب السعود األفندي العمادي، حتقيق: أبو األشبال صغري

 م.1003 –هـ1313الباكستاين، دار ابن حزم، الطبعة: األوىل، 
 .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لعبد احلي بن أمحد العكري الدمشقي،  دار الكتب العلمية 
   سنة النشر  بريوت، -الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية، لطاشكربي زاده، دار الكتاب العريب

 م.1031هـ/ 1301
  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف: مصطفى بن عبداهلل القسطنطيين الرومي احلنفي، دار

 .1001 – 1313 -بريوت  -النشر: دار الكتب العلمية 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 122 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 .جمموعة رسائل ابن عابدين، رسالة، نشر العرف يف بناء بعض األحكام على العرف، دار إحياء الرتاث العريب 
  ت.بريو –البلدان، تأليف: ياقوت بن عبد اهلل احلموي أبو عبد اهلل، دار النشر: دار الفكر معجم 
  بريوت دار إحياء الرتاث العريب بريوت. -معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، مكتبة املثىن 




