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عن المجلة

وال�سريف�ة  القت�س�اد  جم�الت  يف  البح�وث  بن�س�ر  تعن�ى  حمكم�ة  دولي�ة  علمي�ة  جمل�ة 

ال�س�نة. يف  مرت�ن  املجل�ة  ه�ذه  وت�س�در  الإ�س�المية، 

العلم�ي  نتاجه�م  ون�س�ر  لتحكي�م  واملتخ�س�س�ن  للباحث�ن  الفر�س�ة  اإتاح�ة  اإىل  املجل�ة  ته�دف 

الإ�س�المية،كما  وال�سريف�ة  القت�س�اد  جم�ال  يف  ودرا�س�ات  بح�وث  م�ن  اجنلي�زي(   )عرب�ي 

م�ن  للم�س�تفيدين  والدرا�س�ات  البح�وث  ه�ذه  اإتاح�ة  خ�الل  م�ن  املع�ريف  الوع�ي  ن�س�ر  اإىل  ته�دف 

واللكرتوني�ة. الورقي�ة  الن�س�ر  و�س�ائط 

الرؤية
 اأن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
العاملية  املعايري  وفق  الإ�سالمية،  املالية  ال�سناعة  جمال  يف  املحكمة  العلمية  البحوث  ن�سر 

املعتمدة.

االهداف
�� اإتاحة الفر�سة للباحثن حمليًا وعامليًا للتحكيم والن�سر يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

�� الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�سالة 

والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.

�� حتقيق عاملية ال�سريفة الإ�سالمية وفق الروؤية الع�سرية ب�سوابطها ال�سرعية و اأخالقياتها املهنية.

للبحوث  وثائقيًا  �سجاًل  تكون  بحيث  للمجلة  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تاأ�سي�س   ��

والدرا�سات يف جمال ال�سناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com





• د. خالد اإبراهيم ال�سليطي  قطر املدير العام احلي 
الثقايف )كتارا( 

• اأ.د. عائ�سة يو�سف املناعي  عميد كلية الدرا�سات 
ال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة.

• اأ.د. عيا�س بن نامي ال�سلمي ال�سعودية مدير 
مركز التميز البحثي بجامعة الإمام حممد بن �سعود 

الإ�صالمية.

• د. العيا�سي ال�سادق فداد اجلزائر باحث بق�سم 
القت�ساد الإ�سالمي والتنمية والتعاون القت�سادي 

باملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك 

الإ�سالمي للتنمية ج�دة.

• اأ.د. علي حممد ال�سوا الردن ع�سو هيئة الفتوى 
والرقابة ال�سرعية ببنك الأردن دبي الإ�سالمي.

• اأ.د. نظام حممد هندي عميد كلية الإدارة والقت�ساد، 
جامعة قطر.

• د. خالد �سم�س عبدالقادر اأ�ستاذ يف ق�سم املالية 
والقت�ساد بجامعة قطر حاليا

• اأ.د. �سالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات 
الإ�سالمية كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة 

قطر.

• د. ع�سام خلف العنزي الكويت ع�سو هيئة التدري�س 
يف كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة 

الكويت.

• د. ال�سيد عبد اللطيف ال�سيفي اأ�ستاذ م�سارك كلية 
الدرا�سات ال�سالمية جامعة حمد بن خليفة قطر.

• د. مراد بو�ساية اجلزائر مدر�س منتدب بجامعة 
الكويت بكليتي ال�سريعة واحلقوق.

• د. اأ�سامة قي�س الدريعي قطر الع�سو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي �سركة بيت امل�سورة.

• اأ.د. حممد ن�سران بن حممد  ماليزيا عميد كلية 
الدرا�سات الإ�سالمية اجلامعة الوطنية املاليزية.

• اأ.د. عبد الودود ال�سعودي بروناي ا�ستاذ م�سارك يف 
ق�سم الفقه واأ�سوله يف كلية ال�سريعة والقانون جامعة 

ال�سلطان ال�سريف علي الإ�سالمية ب���رون���اي.

• د. فوؤاد حميد الدليمي العراق رئي�س جمموعة 
الرقابة والتدقيق لدى بيت امل�سورة لال �ست�سارات 

املالية.

• د. اأحمد بن عبد العزيز ال�سرثي ال�سعودية ا�ستاذ 
م�ساعد يف ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية اإدارة الأعمال 

جامعة �سلمان بن عبد العزيز ال�سعودية.

• د. وائل م�سطفى ح�سن م�سر حما�سر جامعي.
• د. اإبراهيم ح�سن حممد جّمال اليمن حما�سر يف 

اجلامعة الوطنية.

• د. ب�سر حممد موفق لطفي البحرين كلية اإدارة 
الأعمال جامعة اململكة

رئي�س التحرير

 د. اأ�سامة قي�س الدريعي

مدير التحرير

 د. فوؤاد حميد الدليمي

فريق التحرير

 حممد م�سلح الدين م�سعب ماج�ستري

حممد نفيل حمبوب ماج�ستري

مربمج

 خلدون الكجك

هيئة التحرير

الهيئة االستشارية



البحوث 
والدراسات
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخـص
ترك ال�سيخ م�سطفى الذهبي تراثًا خمطوطًا ل يزال الكثري منه يف املكتبات، ويحتاج اإىل من يقوم بتحقيقه 

وطبعه. والر�سالة التي بن اأيدينا ونقوم بتحقيقها اليوم، على الرغم من �سغر حجمها اإل اإنها يف غاية 

 ، اأموالهم )الزكاة(  ُكتبت فيه احلقوق املرتتبة يف  الذي  الع�سر  للم�سلمن يف  اإنها تو�سح  الأهمية، ذلك 

�سواء اأكانت تلك الأموال من دنانري ذهبية اأم دراهم ف�سية. مع تبيان حجم الغ�س يف تلك النقود.

ال�سيخ م�سطفى  تاأليف  ( من  والدينار  الدرهم  للقارئ حتمل عنوان )حترير  نقدمها  التي  املخطوطة  اإن 

فائدتها كبرية، فهي تعالج م�ساألة يف غاية  اإن  ال  الرغم من �سغر حجمها  الذهبي، وهي خمطوطة على 

الهمية، األ وهي زكاة النقود �سواء اأكانت ذهبية ام ف�سية. ففي ع�سر ال�سيخ الذهبي زادت ن�سبة الغ�س 

يف العملة الذهبية على وجه اخل�سو�س، والف�سية وان كانت بن�سبة اقل. فهو يف ر�سالته اأو�سح املقادير 

ال�سحيحة للدرهم والدينار يف ع�سره، وو�سع جداول رائعة اثبت فيها اأنواع العمالت املتداولة، �سواء 

اأكانت ذهبية اأم ف�سية، واأ�سمائها، ووزنها ال�سحيح، ومقدار الغ�س يف كل واحدة منها.

فال�سيخ الذهبي، مل ينفرد بتاأليف هذه الر�سالة يف هذا املجال فقط، واإمنا له م�سنفات يف املجال ذاته، 

ولكنها تعالج مو�سوعات خمتلفة اأخرى.

رسالة في تحرير الدرهم والدينار
للعالمة الشيخ الذهبي رضي اهلل عنه

حتقيق: د. مقتدر حمدان الكبي�سي

)�سّلم البحث للن�سر يف 8 / 2/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 3/2 / 2015م( 
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A note on the draft of Dinar and Dirham
By Al-Sheikh Al-Dhahabi (May Allah be pleased with him) 

Al-Sheikh Mustafa Al-Dhahabi left behind a legacy of manuscript which still exists in many 
libraries, demanding its review and publication. The note with us, which we’ll review today, 
although it’s short in size however it’s highly important, i.e., it is describing to Muslims, back 
to the era it’s composed in, the rights on their wealth (zakah) , regardless they are golden 
Dinar or silver Dirham, besides the magnitude of adulteration in those monies.
During the times of Al-Sheikh Al-Dhahabi, the adulteration was on peak i.e., especially in 
the golden currency, while comparatively less in silver currency. So in his note, he clarifies 
the actual estimations of Dirham and Dinar in his era, and he placed a fantastic table wherein 
registered the types of currencies in exchange, be they golden or silver. Similarly he also 
described their names, their correct weight and the amount of adulteration in each of them.
It is not only the Sheikh who is alone to write in this field, as he himself has a lot of writings 
in the same field addressing several other topics.  

مقـدمـة
احلمد لله رب العاملن، وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء، حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

يحفل التاريخ الإ�سالمي، مبختلف ع�سوره، برجال و�سعوا ب�سماتهم على �سنواته، يف جمالت متعددة. 

ومن اأولئك الرجال ال�سيخ م�سطفى الذهبي، وكما و�سف: فريد ع�سره ووحيد دهره. در�س يف اجلامع 

الأزهر على يد كبار م�سايخ اجلامع الأزهر. وعدد من طلبته ا�سبحوا فيما بعد �سيوخ اجلامع الأزهر.

ترك ال�سيخ م�سطفى الذهبي تراث خمطوط ل يزال الكثري منه يف املكتبات، ويحتاج اإىل من يقوم بتحقيقه 

وطبعه. والر�سالة التي بن اأيدينا ونقوم بتحقيقها اليوم، على الرغم من �سغر حجمها اإل اإنها يف غاية 

 ، اأموالهم )الزكاة(  ُكتبت فيه احلقوق املرتتبة يف  الذي  الع�سر  للم�سلمن يف  اإنها تو�سح  الأهمية، ذلك 

�سواء اأكانت تلك الأموال من دنانري ذهبية اأم دراهم ف�سية. مع تبيان حجم الغ�س يف تلك النقود.

ومن ينظر يف قائمة موؤلفات ال�سيخ م�سطفى الذهبي، يجد فيها اأكرث من كتاب اأو ر�سالة، عن النقود، اأو 

املكاييل واملوازين، وبخا�سة يف م�سر.

وقد ق�سمت الدرا�سة اإىل ق�سمن، الأول: خ�س�س حلياة املوؤلف وي�سمل:

املبحث الول: ال�سيخ م�سطفى الذهبي

املطلب الول: ا�سمه ون�سبه

املطلب الثاين: طلبه العلم و�سيوخه

املبحث الثاين: مكانته العلمية

املطلب الول: اأقوال العلماء فيه

املطلب الثاين: موؤلفاته ووفاته 

وجعلت الق�سم الثاين للن�س املحقق.
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وصفة النسخة ومنهجي في التحقيق:
الن�سخة التي اعتمدتها هي اإحدى خمطوطات الأزهر ال�سريف. واملخطوطة مكتوبة بخط وا�سح، وخالية 

اإل كلمات قليلة جدًا، كتبها عبد الرحمن ال�سربيني اأحد تالميذ ال�سيخ م�سطفى  من الكلمات املطمو�سة، 

الذهبي. عدد �سفحاتها )11( �سفحة، ويف كل �سفحة )21( �سطر، اأما عدد الكلمات يف كل �سطر فيرتاوح 

املوؤلف ر�سالته بجداول  ُدونت يف احلا�سية. ختم  قليلة  ا�ستدراكات  كلمة، هناك   )12( اإىل   )10( ما بن 

و�سح فيها اأ�سماء النقود امل�سروبة من الذهب والف�سة، مع ذكر اأ�سمائها، واأوزانها الدقيقة، ومقدار الغ�س 

يف كل منها.

اأما املنهج الذي اتبعته يف التحقيق فتمثل يف الآتي:

خ�س�ست الق�سم الأول لدرا�سة حياة املوؤلف، و�سيوخه ومكانته العلمية وموؤلفاته.. 1

جعلت الق�سم الثاين للن�س املحقق.. 2

املنت، . 3 يف  ال�سواب  واأُثبت  تغيريها،  الكالم  �سياق  اقت�سى  التي  الكلمات  بع�س  بت�سويب  قمت 

والأ�سل جعلته يف الهام�س مع التنبيه اإليه.

ترجمة الأ�سماء الواردة يف املخطوطة �سواء اأكانت لأ�سخا�س اأم لأماكن.. 4

التعريف بوحدات الكيل والوزن التي اأوردها املوؤلف يف املخطوط.. 5

والله املوفق
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صحة نسبة المخطوطة للشيخ مصطفى الذهبي:
  خمطوطة )حترير الدرهم والدينار( لل�سيخ م�سطفى الذهبي هي من تاأليفه، وقد تظافرت على تدعيم هذه 

احلقيقة اأمور عدة، منها:

ُكتب على ال�سفحة الأوىل: )هذه ر�سالة يف حترير الدرهم والدينار للعالمة ال�سيخ الذهبي . 1

.
)1(

ر�سي الله عنه( 

هذه الر�سالة لل�سيخ م�سطفى الذهبي، تو�سح مقدار الزكاة الواجبة على امل�سلمن دفعه يف . 2

ع�سره، يف �سوء ما ميلكون من دنانري ذهبية، ودراهم ف�سية.

3 ..
)2(

اأجمعت امل�سادر على اإن هذه الر�سالة هي لل�سيخ م�سطفى الذهبي 

1( ينظر: ال�صفحة الأوىل من املخطوط.

2( الزركلي، الأعالم، ج 7، �ص 232. عواد، الذخائر ال�صرقية، ج 1، �ص 134. موؤ�ص�صة اآل البيت، الفهر�س ال�صامل، ج 2، �ص 316. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 

.3689
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المبحث األول: الشيخ مصطفى الذهبي
المطلب األول: اسمه ونسبه ووالدته:

 ،
)9(

الفقيه   ،
)8(

 امل�سري 
،)7(

ال�سافعي   ،
)6(

 م�سطفى بن حنفي بن ح�سن 
)5(

ال�سيد   ،
)4(

، العالمة 
)3(

ال�سيخ    

 .
)12(

. ولد مب�سر ون�ساأ بها 
)11(

، املعروف بالذهبي 
)10(

املف�سر 

المطلب الثاني: طلبه للعلم وشيوخه:
. اإذ لزم ال�سيخ الدمهوجي، والف�سل الف�سايل، 

)13(
  ا�ستغل على اأجالء علماء الأزهر ونهل من في�س علمهم 

.
)15(

. كما اأخذ عن احلرب القوي�سني، نور الدين النجاتي، والهمام العطار 
)14(

وعلى يديهما تخرج 

 شيوخه:
  كعادة الفقهاء واملحدثن يف خمتلف الع�سور الإ�سالمية، كان لزامًا على من يلج هذا العلم اأن ياأخذ اأدواته 

لكي يتمكن من اإثبات وجوده بن اأقرانه، ومن اأبرز واأهم تلك الأدوات، ال�سيوخ، الذين ياأخذ عنهم علمه، 

�سواء يف، الفقه، اأم احلديث، اأم اللغة، اأم التف�سري، اأم غريها من العلوم.

.
)16(

 و�سف باأنه اأخذ من الأكابر الأخيار، وبرع يف �سائر الفنون، و�ساع ف�سله يف �سائر الأقطار 

ميدان  يف  والتبحر  بالكفاءة  لهم  م�سهود  عدة  �سيوخ  عن  العلم  ياأخذ  اأن  الذهبي،  م�سطفى  ال�سيخ  اأ�سر 

تخ�س�سهم، وكان من اأبرزهم:

، ال�سيخ اأحمد بن علي الدمهوجي 
)18(

: الإمام �سيخ الإ�سالم اأحد ال�سادات الأعالم
)17(

1. العالمة الدمهوجي

3( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 514. الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 1، �ص 539.

4( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825. الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 1، �ص 539.

5( انفرد الدهلوي ويف هذا الكتاب فقط باإ�صافة كلمة ال�صيد قبل ا�صم املرتجم وا�صم اأبيه وا�صم جده. ومل يفعل هذا يف كتابه الأزهار الطيبة الن�صر. يف حني قال قره بلوط: 

م�صطفى بن �صيد حنفي بن ح�صن. ينظر: معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

6( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج2، �ص514. الزركلي، الأعالم، ج7، �ص232. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

7( كحالة، معجم املوؤلفني، ج 3، �ص 863. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

8( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825. الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 1، �ص 539. والذهبي: بفتح الذال املعجمة ويف اآخرها الباء املنقوطة، هذه الن�صبة اإىل الذهب، وهو 

تخلي�صه بالنار، باإخراج الغ�س منه. ينظر: ال�صمعاين، الأن�صاب، ج 3، �ص 17.

9( قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

10( قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

11( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 514. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689. قال الكتاين: الدهني. فهر�س الفهار�س، ج 1، �ص 539. واأظنه وهم منه لن 

غريه اجمعوا على خالف ذلك.

12( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825. الزركلي، الأعالم، ج 7، �ص 232.

13( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 514.

14( الدهلوي، في�س امللك،ج 3، �ص 1825.

15( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

16( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

17( الدمهوجي: ن�صبة اإىل دمهوج قرية بقرب بنها الع�صل مب�صر من املنوفية بجوار قوي�صنا. ينظر: ال�صيوطي لب اللباب، �س 95. مبارك، اخلطط التوفيقية، ج 8، �ص 31.

18( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 475. الطعمي، النور الأبهر، �س 20.
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. وتعلم باجلامع الأزهر، ثم توىل 
)20(

. ولد بالقاهرة �سنة 1170ه�
)19(

الأزهري ال�سافعي الأ�سعري امل�سري 

التدري�س فيه، ومن ثم توىل م�سيخته.

، توىل م�سيخة اجلامع الأزهر بعد موت ال�سيخ 
)21(

والدمهوجي هو �سيخ اجلامع الأزهر اخلام�س ع�سر

. له 
)23(

، وكانت مدة م�سيخته نحو �ستة اأ�سهر من �سنة 1245ه� اإىل �سنة 1246ه�
)22(

حممد اأحمد العرو�سي

. كانت داره واقعة برقعة القمح وراء رواق ال�سعايدة، وكان جميل الهيئة، 
)24(

جمموعة اإجازات لتالميذه

.
)25(

ح�سن ال�سورة، عمره �سبعن �سنة

و�سف باأنه الفا�سل اجلهبذ الهمام، والعاقل العامل الإمام، من ا�ستوى على عر�س العلوم، وثوى على مهاد 

املنطوق منها واملفهوم، فهو الفرد الكامل امل�ستجمع لفرائد الف�سائل، قد ح�سر درو�س علماء ع�سره، وفاق 

حتى انفرد يف م�سره، و�سهد له العموم باأنه بكمال الف�سل مو�سوم، واأذن له �سيوخه ذوو املقام املنيف 

، ومل تزل �سريته 
)26(

قدره  الأم�سار  الأقطار ذكره و�سما يف  بالتدري�س والإفتاء والتاأليف، وانت�سر يف 

.
)27(

ح�سنى اإىل اأن دعي اإىل املحل الأ�سنى، وذلك يف رم�سان �سنة 1246ه� 

 .
)29(

 امل�سري ال�سافعي املعروف بالف�سايل 
)28(

2. �سم�س الدين الف�سل الف�سايل: ال�سيخ حممد بن �سافع

وح�سر  وقته،  اأماثل  على  قراأ   .
)30(

الباجوري اإبراهيم  ال�سيخ  اأ�ستاذ  وهو  �سافعي،  م�سري  متكلم  فقيه، 

.
)32(

. واأدرك العلم حتى نبغ فيه و�سار له تالميذ ف�سالء ا�ستهروا به 
)31(

درو�س اأ�سياخ ع�سره

. ور�سالة يف اإعراب 
)34(

. ور�سالة يف )ل اله اإل الله( 
)33(

له: كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكالم 

. وقال عنه الدهلوي: 
)36(

. قال عنه ال�سيخ البيطار: الأ�ستاذ الف�سايل 
)35(

كلمة التوحيد، ور�سالة يف التقليد 

.
)38(

. توفى �سنة 1236ه� / 1820م 
)37(

فريد الع�سر، وحيد الدهر، �سيخ م�سايخ الإ�سالم 

19( الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 1، �ص 201. الرابغي، الأعالم، �س 83. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 227.

20( الطعمي، النور الأبهر، �س 20.

21( الطعمي، النور الأبهر، �س 20.

22( الطعمي، النور الأبهر، �س 20.

23( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 405.

24( كحالة، معجم املوؤلفني، ج 1، �ص 316. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 227.

25( مبارك، اخلطط التوفيقية، ج 4، �ص 38.

26( البيطار، حلية الب�صر، ج 1، �ص 305.

27( البيطار، حلية الب�صر، ج 1، �ص 305. مبارك، اخلطط، ج 4، �ص 38.

28( ورد يف بع�س امل�صادر �صافعي، وهو وهم. ينظر: الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 469.

29( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 469. البغدادي، هدية العارفني، ج 2، �ص 135. الرابغي، الأعالم، �س 121.

30( الزركلي، الأعالم، ج6، �ص155. كحالة، معجم املوؤلفني، ج10، �ص 60. �صركي�س، معجم املطبوعات، ج2، �ص1454.

31( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 469. وفي�س امللك، ج 3، �ص 1663.

32( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1663.

33( البغدادي، هدية العارفني، ج 2، �ص 135. فهر�س خمطوطات مركز امللك في�صل، ج 1، �ص 618.

34( �صركي�س، معجم املطبوعات، ج2، �ص 1454. فهر�س خمطوطات مركز امللك في�صل، ج6، �ص 747.

35( قره بلوط، معجم التاريخ، ج 4، �ص 2767.

36( حلية الب�صر، ج 1، �ص 538.

37( الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 469.

38( البغدادي، هدية العارفني، ج 2، �ص 135. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 4، �ص 2767.
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بن  الله  عبد  بن  دروي�س  بن  ح�سن  الدين  برهان  ال�سيخ  الإمام   :
)39(

القوي�سني  الدين  برهان  احلرب   .3

 .
)41(

. ا�ستهر با�سم الربهان القوي�سني ال�سافعي. ولد يف مدينة قوي�سنا واليها ن�سبه 
)40(

مطاوع القوي�سني 

.
)42(

ومل متدنا كتب الرتاجم باأي �سيء عن ن�ساأته، اإل اإن بع�سها يذكر اإنه كان �ساذليًا 

عامل فا�سل من اأهل م�سر، اختاره الوايل حممد علي با�سا مل�سيخة اجلامع الأزهر، بعد وفاة ال�سيخ ح�سن 

 .
)43(

العطار �سنة 1250ه� 

وقد مدحه الُف�سال بق�سائد، منها قيل فيه يوم ويل م�سيخة الأزهر:

ولئن م�سى ح�سُن العلوم لربه  فلقد اأتى ح�سُن واأح�سَن من َح�َسْن

)44(
اأن�ت امل�ق�دُم رت�ب�ًة ورئ�ا�س�ًة     وديانًة من ذا الذي �ساواك َمن 

 .
)46(

. فكان ال�سيخ ال�سابع ع�سر من �سيوخ الأزهر 
)45(

وذلك ل�سهرته و�سعة مداركه وغزارة علمه وثقافته 

ذاع �سيته يف البالد وكان له طلبة يق�سدونه من خمتلف الأقطار، ومن بالد جند بالتحديد، اإذ اأخذوا منه 

.
)48(

. تخرج على يديه من العلماء الأعالم جملة 
)47(

الفقه واحلديث، واثنوا عليه ثناءًا كثريًا 

. وو�سف ب�: الإمام 
)49(

قال عنه ال�سيخ البيطار: املرحوم الأ�ستاذ ال�سيخ ح�سن القوي�سني ذي القدر العايل

. كان عاملًا، عاماًل، تقيًا، مدققًا، مت�سوفًا، زاهدًا، ورعًا، عزيز 
)50(

الهمام �سيخ الإ�سالم وبقية ال�سادة الأعالم 

النف�س، وقورًا لدرجة اأن حممد علي وايل م�سر اأراد ان ُينعم عليه ب�سيء، لكن ال�سيخ رف�س واأبت نف�سه 

، لذا كان مهيب اجلانب عند الأمراء والعلماء 
)52(

. كان ذا علم وفري، مع اأنه كان كفيف الب�سر 
)51(

قبول ذلك 

.
)54(

. وو�سف: باأنه العامل الفا�سل النحرير 
)53(

وغريهم 

وقال الدهلوي: العامل الفا�سل خامتة املحققن، كفيف الب�سر نري الب�سرية، عاملًا نحريرًا وليًا من اأولياء 

. كان جماب الدعوة، ظهرت على يديه مدة م�سيخته لالأزهر جملة كرامات، وكانت له الهيبة 
)55(

الله تعاىل

التامة عند الأمراء، مع الولية والعلم والعمل، وكانت اأحواله يف ازدياد، وعلومه تتوارد على العباد اإىل 

39( ن�صبته اإىل قوي�صنا مبركز اجلعفرية مب�صر. ينظر: احل�صراوي، نزهة الفكر، ج 1، �ص 273.

40( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج2، �ص491. احل�صراوي، نزهة الفكر، ج1، �ص 273. كحالة، معجم املوؤلفني، ج3، �ص43.

41( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 241. الطعمي، النور الأبهر، �س 31.

42( احل�صراوي، نزهة الفكر، ج 1، �ص 273. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42.

43( مردم، اأعيان القرن، �س 157. احل�صراوي، نزهة الفكر، ج 1، �ص 273. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42.

44( مردم، اأعيان القرن، �س 157.

45( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 241.

46( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 241. الطعمي، النور الأبهر، �س 31.

47( اآل ال�صيخ، م�صاهري علماء جند، �س 64 و 90.

48( الدهلوي، في�س امللك، ج 1، �ص 384.

49( حلية الب�صر، ج 1، �ص 8.

50( الدهلوي، في�س امللك، ج 1، �ص 385. الطعمي، النور الأبهر، �س 31.

51( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42.

52( كحالة، معجم املوؤلفني، ج3، �ص 43. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج2، �ص43. الطعمي، النور الأبهر، �س31.

53( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42.

54( مردم، اأعيان القرن، �س 157.

55( الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 491. وفي�س امللك، ج 1، �ص 384.
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.
)56(

اأن دعاه داعي املنون، فامتثل الإ�سارة

اإل  ذل�ك  م�ن  يخ�رج  يك�ن  ومل  علي�ه،  غلب�ت  اأن  اإىل  حيات�ه  طيل�ة  ال�سوفي�ة  تن�اول  يف  ال�س�يخ  ا�س�تغرق 

اع�رتاه   .
)57(

وتنوعه�ا الثقاف�ة  وغ�زارة  العل�م  ب�س�عة  ا�س�تهروا  الذي�ن  تالمي�ذه  عل�ى  الدر��س  لألق�اء 

اأعط�اه  ف�اذا  فق�ريًا،  اأو  غني�ًا  لقي�ه  م�ن  كل  ي�س�األ  وغ�اب،  ه�ام  اإذا  ف�كان   ،
)59(

عم�ره اآخ�ر  يف   
)58(

اجَل�ْذب

�س�اأنه  كان  هك�ذا  �س�يئًا.  اأح�دًا  ي�س�األ  ل  حال�ه،  اإىل  ورجوع�ه  �سح�وه  وبع�د  �س�اعته،  م�ن  فرق�ه  �س�يئًا 

وم�ع  كفيف�ًا،  كون�ه  ورغ�م  بالتدري��س،  ان�س�غاله  رغ�م  �سنفه�ا  جليل�ة  موؤلف�ات  ل�ه   .
)60(

جذب�ه اأي�ام  يف 

تل�ك  وم�ن  الرا�س�خة.  والعزمي�ة  القوي�ة  ال�س�خ�سية  اأ�سح�اب  اإل  به�ا  يق�وم  ل  الت�ي  الأزه�ر  م�س�اغل 

 ،
)61(

املنط�ق يف  املرن�وق  �س�لم  �س�رح  وه�و  ال�س�لم،  مع�اين  م�ن  املبه�م  اإي�س�اح  الفقهي�ة:  املوؤلف�ات 

موت�ه  ي�وم  وكان   ،
)64(

1255ه��/1839م �س�نة  توف�ى   .
)63(

القوي�س�ني �س�ند   .
)62(

املواري�ث يف  ور�س�الة 

ظاه�ر  وق�ربه  البيوم�ي،  عل�ي  ال�س�يخ  بج�وار  باحل�س�ينية  ودف�ن  ن�ورًا،  جنازت�ه  وعل�ى  م�س�هودًا، 

�س�نة  كان�ت  وفات�ه  اإن  اإىل  البع��س  ذه�ب  ح�ن  يف   .
)65(

متع�ددة مبراث�ي  الأدب�اء  رث�اه  وق�د  ي�زار، 

ذل�ك. خ�الف  عل�ى  اأجمع�ت  امل�س�ادر  لأن  دقي�ق  غ�ري  ق�ول  وه�ذا   .
)66(

1839م 1254ه��/ 

الفقي�ه   ،
)68(

من�س�ور ب�ن  عل�ي  ب�ن  حمم�د   
)67(

�س�عيد اأب�و  العالم�ة  ال�س�يخ  ال�س�نواين:  ال�سم��س   .4

 ،
)75(

ال�س�افعي  ،
)74(

ال�س�نواين  ،
)73(

املعق�ويل  ،
)72(

الأ�س�ويل  ،
)71(

النح�وي  ،
)70(

املح�دث  ،
)69(

الفا�س�ل

اجلام�ع  �س�يوخ  م�ن  ع�س�ر،  الثال�ث  ال�س�يخ   .
)78(

الثاني�ة الطبق�ة  اأه�ل  م�ن   .
)77(

امل�س�ري  ،
)76(

الأزه�ري

56( احل�صراوي، نزهة الفكر، ج 1، �ص 273.

57( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 42.

58( اجَلْذب: هو الرجل الذي جذبه احلق تبارك وتعاىل اإىل ح�صرته، فاأماله ما �صاء من املواهب. ينظر: ابن منظور، ج1، �ص 258.

59( الزركلي، الأعالم، ج 2، �ص 190. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 241.

60( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 491.

61( البغدادي، اي�صاح املكنون، ج2، �ص24. الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج2، �ص491. كحالة، معجم املوؤلفني، ج3، �ص43.

62( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 491. كحالة، معجم املوؤلفني، ج 3، �ص 43. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 43.

63( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 43. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 2، �ص 241.

64( البغدادي، هدية العارفني، ج1، �ص300. كحالة، معجم املوؤلفني، ج3، �ص43. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج2، �ص43. انفرد الطعمي بالقول انه توفى �صنة 1254هـ ويبدو 

انه توهم يف ذلك، لن امل�صادر اأجمعت على خالف ذلك. الطعمي، النور الأبهر، �س31.

65( الدهلوي، في�س امللك ج 1، �ص 385. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 43.

66( مردم، اأعيان القرن، �س 157. الطعمي، النور الأبهر، �س 31.

67( الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 2، �ص 1078. الرابغي، الأعالم، �س 123.

68( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 588. 

69( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. �صركي�س، معجم املطبوعات، ج 2، �ص 1150.

70( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 466.

71( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 588.

72( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. الرابغي، الأعالم، �س 123.

ال�صيخ الذي ُيدر�س علوم املنطق واجلدل والفل�صفة وامليقات  2، �ص 1150. املعقويل: هو  3، �ص 588. �صركي�س، معجم املطبوعات، ج  73( اجلربتي، عجائب الأثار، ج 

واحل�صاب وغريها من العلوم العقلية. ينظر: �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.

74( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 1، �ص 201. الزركلي، الأعالم، ج 6، �ص 297. اجلربتي، عجائب الأثار، ج3، �ص 588. ن�صبة 

اإىل �صنوان الغرب من قرى املنوفية.

75( البيطار، حلية الب�صر، ج3، �ص1270. اجلربتي، عجائب الأثار، ج3، �ص588. املرع�صلي، معجم املعاجم، ج4، �ص16.

76( البيطار، حلية الب�صر،ج3، �ص1270. البغدادي، هدية العارفني، ج2، �ص359. اجلربتي، عجائب الأثار، ج3، �ص 588.

77( البغدادي، اإي�صاح املكنون،ج1،�ص377. الكتاين، فهر�س الفهار�س،ج1،�ص201. املرع�صلي، معجم املعاجم،ج2،�ص206.

78( اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 588.
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.
)79(

الأزه�ر

مل تذكر امل�سادر التي ترجمت له �سيئًا عن ن�ساأته، ولد بقرية �سنوان اإحدى قرى حمافظة املنوفية، التحق 

. منذ مطلع حياته ُعرف عنه التوا�سع والُبعد 
)80(

باجلامع الأزهر، وتلقى علومه على اأيدي علماء ع�سره

.
)81(

عن املظاهر الدنيوية، لذا مل يلهث وراء التدري�س باجلامع الأزهر، ُبعدًا عن امل�ساحنات

ح�سر جمال�س الأ�سياخ الأوائل الكبار، وال�سادة الأفا�سل، وتفقه عليهم، فالزمهم وتخرج واأقراأ الدرو�س، 

مع  النف�س،  مهذب  كان   .
)83(

�سكنه دار  من  بالقرب   ،
)82(

الفاكهاين بجامع  املعروف  باجلامع  الطلبة  واأفاد 

.
)84(

التوا�سع والنك�سار، والب�سا�سة لكل واحد من النا�س

بعد وفاة ال�سيخ عبد الله ال�سرقاوي، وبعد م�سي ثالثة اأيام اجتمع امل�سايخ يف يوم الأحد خام�س �سهر 

من  واختاروا  اجتمعوا  لهم:  فقال  با�سا،  علي  حممد  م�سر  وايل  مقر  القلعة  اإىل  ذهبوا  ثم  ومن  �سوال، 

، ومل يكن ال�سيخ ال�سنواين معهم بل كان يف جامع الفاكهاين يلقي الدرو�س 
)85(

يكون خاليًا من الأغرا�س

بالزيت  القناديل، ويعمرها  ثيابه، ويكن�س اجلامع، ويغ�سل  الدر�س يغري  انتهاء  بعد  على طلبته، وكان 

.
)86(

والفتائل، ويكن�س املراحي�س

العتيقة، فبحثوا عنه،  اإىل م�سر  بيته وانتقل  الأزهر، ترك  اإنهم يرغبون يف اختياره مل�سيخة  بلغه  فلما 

حتى وجدوه واأحلوا عليه، واح�سروه اإىل مقر الوايل، فخلع عليه الوايل اخللع وجعله �سيخًا للجامع 

الأزهر. ويف يوم اجلمعة ح�سر ال�سيخ ال�سنواين اإىل اجلامع الأزهر و�سلى اجلمعة بالنا�س بح�سور 

بها، واعرتته  يتهناأ  فلم  الدنيا،  عليه  واأقبلت  الفاكهاين،  بقي على مالزمته جلامع  ذلك  . ومع 
)87(

امل�سايخ

.
)88(

الأمرا�س، وانقطع باحلار اأ�سهرًا، ومل يزل منقطعًا حتى وفاته

الأنام،  وعمدة  الإ�سالم  �سيخ  الفخام،  الف�سالء  وبحر  الأعالم،  العلماء  حرب  هو:  البيطار  ال�سيخ  قال 

وقال   .
)89(

النبيه املف�سر  الأنور،  الأبهى  واملكان  الأزهر  �سيخ اجلامع  الفهامة،  والنحرير  العالمة،  الفقيه 

. وقال 
)90(

الفهامة العالمة، والنحرير  الفقيه  الأنام،  القراآن، وعمدة  الإ�سالم، حافظ  عنه اجلربتي: �سيخ 

. وقال الطعمي: الإمام �سيخ الإ�سالم، اأحد نبالء 
)91(

الكتاين: اأحد كبار علماء الأزهر، ومن اأعالم �سيوخه

علمية  ومكانة  �سامية،  واآداب  عالية،  اأخالق  ذا  �سيخًا  كان  بالقول:  املعا�سرين  اأحد  و�سفه   .
)92(

الأعيان

.
)93(

مرموقة، اأفاد طلبته علمًا وُخلقًا وكان لهم مثاًل اأعلى

79( الطعمي، النور الأبهر، �س 115.

80( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج2، �ص 21. الطعمي، النور الأبهر، �س115. الرابغي، الأعالم، �س 123.

81( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.

82( هو جامع حممد الأنوار الفاكهاين، وكان يعرف قدميُا بجامع الظافر، و�صط �صوق ال�صراجني. ينظر: اجلربتي، عجائب الأثار، ج 1، �ص 250.

83( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 588. �صركي�س، معجم املطوعات، ج 2، �ص 1150.

84( اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 588. الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 466.

85( اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 381. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.

86( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 466. اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 381. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.

87( اجلربتي، عجائب الأثار، ج3، �ص 381. الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج2، �ص 466. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج2، �ص 21.

88( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. اجلربتي، عجائب الأثار، ج 3، �ص 588.

89( حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270.

90( عجائب الأثار، ج 3، �ص 588.

91( فهر�س الفهار�س، ج 2، �ص 1078.

92( النور الأبهر، �س 115.

93( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.
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الأن�ساري  زكريا  القا�سي  �سرح  على  وحا�سية   ،
)94(

الربية خري  مولد  يف  ال�سنية  اجلواهر  موؤلفاته:  من 

، وجمع النهاية يف بدء اخلري 
)97(

، وثبت �سغري
)96(

، وحا�سية على �سرح ال�سمرقندية
)95(

جلوهرة التوحيد

، وحا�سية 
)100(

، وحا�سية على �سرح الع�سدية يف اآداب البحث
)99(

، و�سرح اأ�سماء الله احل�سنى
)98(

والعافية

. ويف اآخر حياته لزمته الأمرا�س اخلطرية يف ع�سره، فالزم 
)101(

على خمت�سر البخاري لبن اأبي جمرة

لي  . و�سُ
)103(

، توفى يوم الأربعاء 24 حمرم �سنة 1233ه يف القاهرة
)102(

بيته �سهورًا طويلة من جراء ذلك

.)104(
عليه باجلامع الأزهر يف م�سهد عظيم ودفن برتبة املجاورين

94( البغدادي، اإي�صاح املكنون، ج1، �ص 377. كحالة، معجم املوؤلفني، ج 11، �ص 63.

95( البغدادي، هدية العارفني،ج2،�ص359. قال اجلربتي: حا�صية جليلة م�صهورة باأيدي الطلبة. ينظر: عجائب الأثار،ج3،�ص588.

96( الزركلي، الأعالم، ج 6، �ص 297.

97( الزركلي، الأعالم، ج 6، �ص 297. �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.

98( املرع�صلي، معجم املعاجم، ج 4، �ص 16.

99( كحالة، معجم املوؤلفني، ج 11، �ص 63.

100( الزركلي، الأعالم، ج 6، �ص 297. كحالة، معجم املوؤلفني، ج 11، �ص 63.

101( �صركي�س، معجم املطبوعات، ج 2، �ص 1150. الكتاين، فهر�س الفهار�س، ج 2، �ص 1078.

102( �صالح، �صيوخ الأزهر، ج 2، �ص 21.

103( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. البغدادي، اإي�صاح املكنون، ج 1، �ص 377.

104( البيطار، حلية الب�صر، ج 3، �ص 1270. �صركي�س، معجم املطبوعات، ج 2، �ص 1150.
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المبحث الثاني: مكانته العلمية 

المطلب األول: أقوال العلماء فيه:
 .

)106(
. ت�سدر لالإقراء والتدري�س

)105(
جل�س ال�سيخ م�سطفى الذهبي، للتدري�س فانتفع به جماعة واأجاز لهم

الأجوبة،  عليها  فيكتب  الفنون،  يف  امل�سكالت  من  الأ�سئلة  تاأتيه  كانت   .
)107(

والتدقيق بالتحقيق  وتفرد 

.
)108(

ورمبا تكون ر�سالة يف اأمور خا�سة

قال الدهلوي: كان وجوده رحمه الله، ا�ستبقاء لأثار التحقيق التي اأ�سرف وجودها بعدمه على العدم. وقد 

جمع اأ�ستات الألفاظ واملعاين رقيقًا ودقيقًا، واتخذ للف�ساحة م�سلكًا، وللبالغة طريقًا، ل ي�سك من راآه اأن 

.
)109(

الله جمع فيه من الف�سائل ما مل يجمعه يف �سواه

وبلغ اإعجاب الدهلوي به اأن قال يف حقه:

ولي�س على الله مب�ستنكر اأن يجمع العامل يف واحد

. ويف مو�سع اآخر قال: كان 
)110(

واأ�ساف: باجلملة كان نادرة ع�سره، و�سم�س اأفق م�سره، و�سعد دهره

: )فيت�سل �سندنا به بوا�سطة �سيخنا العالمة الأنباين، �سيخ 
)112(

. وقال احل�سني
)111(

عاملًا فا�ساًل متفننًا

.
)114(

. وقال الزركلي: فا�سل
)113(

الإ�سالم( 

105( الدهلوي، الأزهار، ج 2، �ص 514.

106( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825. الزركلي، الأعالم، ج 7، �ص 232.

107( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

108( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

109( في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

110( في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

111( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 514.

112( اأحمد بن اأحمد بن يو�صف بن احمد احل�صيني، من فقهاء ال�صافعية. مولده ووفاته بالقاهرة. كان والده �صيخًا لطائفة النحا�صني، وخلفه فيها. و�صرف اأوقات فراغه 

للدرا�صة يف الأزهر. له موؤلفات عدة يف الفقه والرتاجم، توفى �صنة 1332ه / 1914م. ينظر: الزركلي، الأعالم، ج 1، �ص 94.

113( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 415.

114( الأعالم، ج 7، �ص 232.
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المطلب الثاني: مؤلفاته ووفاته:
األف ال�سيخ م�سطفى الذهبي الكتب النافعة التي ا�ستهرت بن النا�س يف ع�سره، وكانت هذه الكتب يف 

جمالت �ستى. منها:

. قال الدهلوي: يف الفقه ال�سافعي، يا لها من تقريرات حتل بها . 1
)115(

تقرير على �سرح املنهج

.
)116(

عقد املع�سالت، وتقر بها عيون ال�سادة الأثبات

. بن فيه مقادير النقود املتداولة مب�سر على . 2
)117(

حترير الدرهم واملثقال والرطل واملكيال

.
)118(

مقت�سى ما ُحدد بدار ال�سرب �سنة 1256ه�

3 ..
)119(

ر�سالة يف املوازين واملكاييل امل�سرية

4 ..
)120(

النقود واملكاييل املتداولة مب�سر

5 ..
)121(

املنا�سخة

6 ..
)122(

تقريرات على حا�سية ال�سيخ ال�سرقاوي، على �سرح التحرير لزكريا الأن�ساري

الزين . 7  
)125(

األفية من  ماأخوذة   
،)124(

املعجم حروف  على  مرتبة   
.)123(

القران غريب  تف�سري 

.)126(
العراقي

8 ..
)127(

جواب عن حادثة وقعت �سنة 1248ه� �سئل عنها ال�سيخ م�سطفى الذهبي يف الوقف

9 ..
)128(

ور�سائل اأخرى كثرية يف فنون �ستى

10 ..
)129(

الكيل

11 ..
)130(

ر�سالة يف �سباك ابن الهائم 

115( الدهلوي، الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 514. موؤ�ص�صة اآل البيت، الفهر�س ال�صامل، ج 8، �ص 170.

116( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

117( موؤ�ص�صة اآل البيت، الفهر�س ال�صامل، ج 2، �ص 316. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

118( عواد، الذخائر ال�صرقية، ج 1، �ص 134.

119( قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

120( قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

121( موؤ�ص�صة اآل البيت، الفهر�س ال�صامل، ج 10، �ص 366. قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

122( موؤ�ص�صة اآل البيت، الفهر�س ال�صامل، ج 2، �ص 706.

123( الزركلي، الأعالم، ج 7، �ص 232.

124( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

125( الفية يف م�صطلح احلديث م�صهورة وعليها �صروح كثرية. ينظر: البغدادي، هدية العارفني، ج1، �ص562.

126( عبد الرحيم بن احل�صني بن عبد الرحمن اأبو الف�صل زين الدين، املعروف باحلافظ العراقي، من كبار حفاظ احلديث. اأ�صله من الكرد، ومولده �صنة )725هـ( يف رازنان 

من اأعمال اأربل حتول �صغريًا مع اأبيه اإىل م�صر، فتعلم ونبغ فيها. وقام برحلة اإىل احلجاز وال�صام وفل�صطني، وعاد اإىل م�صر، فتويف يف القاهرة. له موؤلفات عدة يف الرجال 

والفقه واحلديث توفى �صنة )806هـ( . ينظر: ال�صخاوي، ال�صوء الالمع، ج 4، �ص 171.

127( موؤ�ص�صة اآل البيت، الفهر�س ال�صامل، ج 3، �ص 176.

128( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.

129( الزركلي، الأعالم، ج 7، �ص 232.

130( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825.
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. كل ر�سالة يف �سنف من النقود املتداولة يف اأيدي النا�س.. 12
)131(

ر�سالتن يف ن�ساب الزكاة

وفاته:
: وما زال يفيد ويجيد، و�سيته يف الأفاق بكل و�سف حميد، وف�سل مزيد، ول يزال على 

)132(
قال الدهلوي

هذا احلال حتى اختار جوار الكبري املتعال، فتوفى يف اليوم ال�سابع والع�سرين من �سهر جمادى الآخرة 

. وهو رمبا 
)134(

. يف حن قال يف كتاب اآخر اإنه توفى �سنة 1281ه� / 1864م
)133(

�سنة 1280ه� / 1863م

يكون ت�سحيف من النا�سخ.

131( الدهلوي، في�س امللك، ج 3، �ص 1825. حقيقة الأمر انها ر�صالة واحدة تناول ال�صيخ الذهبي ن�صاب الدينار والدرهم، وهي هذه الر�صالة التي نقوم بتحقيقها. لكن 

امل�صادر اأوردتها با�صم )ر�صالة يف الزكاة( واملخطوطة ُكتب عليها )حترير الدرهم والدينار( . لذا اأميل اإىل ان ال�صم ال�صحيح ما ُكتب على املخطوطة.

132( الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 514.

133( في�س امللك، ج 3، �ص 1826. عن تاريخ وفاته ينظر اي�صًا: قره بلوط، معجم التاريخ، ج 5، �ص 3689.

134( الأزهار الطيبة، ج 2، �ص 507.
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�سفحة العنوان من املخطوط
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ال�سفحة الأوىل من املخطوط
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ال�سفحة الثانية من املخطوط
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ال�سفحة الرابعة من املخطوط
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�سفحة فيها جدول الدانق
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ال�سفحة الأخرية من املخطوط
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الن�س املحقق

ر�سالة يف حترير الدرهم والدينار

للعالمة ال�سيخ الذهبي ر�سي الله عنه

و�سلى الله على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم

مقدمة المؤلف

بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه اإلعانة 
احلمد لله رب العاملن، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد، وعلى اآله، واأ�سحابه والتابعن.

وبعد،

 ،
)136(

الدرهم  يف حترير 
)135(

قالوه ما  بيان  هذا  عنه:  تعاىل  الله  عفا  ال�سافعي،  الذهبي،  فيقول م�سطفى 

وما  الغ�س،  من  فيها  وما  مب�سر،  املتداولة  النقود  مقادير  وبيان  واملكيال.   ،
)138(

والرطل  ،
)137(

واملثقال

�سنة األف ومائتن و�ستة خم�سن.
)140(

 ال�سايف، على مقت�سى ما حرر بدار ال�سرب
)139(

يتح�سل منه الن�ساب

الذي  مقدارهما  اأن  يعني   ،
)141(

واإ�سالمًا جاهليًة  يختلفا،  مل  اإنهما  على  ن�سوا  فقد  واملثقال،  الدرهم  فاأما 

حرره يونان اجلاهلية، مل يتغري، حن ورود الإ�سالم، بل تعامل به النا�س، و�سكت ال�سارع على ذلك.

، ولي�ست من 
)142(

فالدراهم واملثاقيل الواردة يف الزكاة، وغريها، حممولة على ذلك، كما قال ابن الرفعة

املبهم املبن بعد، كما قيل.

قطع  يف   
)146(

وال�سيوطي  ،
)145(

الهداية �سرح  يف   
،)144(

وال�سروجي  
،)143(

التبيان يف  الرفعة  ابن  نقل  وقد 

135( يق�صد من كتبوا قبله يف النقود، مثل: ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 44. املقريزي، الأوزان والأكيال، �س41.

136( الدرهم: وحدة نقدية اإ�صالمية م�صنوعة من الف�صة، وزنها �صتة دوانيق، وكل ع�صرة دراهم ت�صاوي �صبعة مثاقيل. ينظر: ابن بعرة، ك�صف الأ�صرار، �س 45.

137( املثقال: هو مقدار من الوزن لأي �صيء من قليل اأو كثري، ووزنه درهم وثالثة اأ�صباع الدرهم. ينظر: ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 48.

138( الرطل: وحدة وزن كانت كثرية ال�صتخدام يف الدولة العربية الإ�صالمية حتى فرتة متاأخرة، لقيا�س املائعات، واختلف وزنه عند امل�صلمني باختالف الأماكن والنا�س. 

ينظر: اخلزاعي، تخريج الدللت، �س 616. ابن ب�صام، نهاية الرتبة، �س 185.

139(  الن�صاب: هو املقدار الذي يتعلق به الواجب، واحلد الأدنى من كل ما جتب فيه الزكاة، اإذ ي�صرتط لوجوب الزكاة ان يبلغ املال اململوك ن�صابًا. ينظر: الن�صفي، طلبة 

الطلبة، �س 39.

140(  دار ال�صرب: مكان �صك النقود من قبل الدولة. ينظر: عبد احلميد، معجم اللغة العربية، ج 1، �ص 784.

141( وردت العبارة نف�صها عند ابن الرفعة، الإي�صاح، �س 48. واملناوي، النقود، �س 37.

142( اأحمد بن حممد بن علي الأن�صاري اأبو العبا�س جنم الدين املعروف بابن الرفعة، فقيه �صافعي، ولد بالقاهرة �صنة 645ه، من ف�صالء م�صر. كان حمت�صب القاهرة وناب 

يف احلكم. له كتب عدة، منها الإي�صاح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان، توفى �صنة 710ه. الزركلي، الأعالم، ج 1، �ص 222.

143( الإي�صاح والتبيان، �س 50.

144( احمد بن اإبراهيم بن عبد الغني اأبو العبا�س ال�صروجي، ولد �صنة 639ه، كان حنبليًا ثم حتول حنفيًا، ويل الق�صاء مب�صر مدة طويلة، و�صمي قا�صي الق�صاة، توفى �صنة 

710ه. ينظر: الزركلي، الأعالم، ج 1، �ص 86.

145( هو كتاب )الغاية يف �صرح الهداية( ، والهداية يعد من اأمهات الفقه احلنفي. تو�صع ال�صروجي يف ذكر اأدلة الأحناف. ينظر: حاج خليفة، ك�صف الظنون، ج 2، �ص 2033.

146( عبد الرحمن بن اأبي بكر بن حممد ال�صيوطي، حافظ موؤرخ اأديب، له م�صنفات كثرية، ولد بالقاهرة يتيمًا �صنة 849ه، توفى �صنة 911ه. ينظر: الزركلي، الأعالم، ج 

3، �ص 302.
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حب  من  الدرهم  قدروا  اليونان  اأن  وغريهم،   
،)149(

ال�سويف الفتح  واأبو   
،)148(

واملقريزي  ،
)147(

املجادلة

.)151(
 الربي باأربعة اآلف حبة ومائتن )4200( ، واملثقال ب�ستة اآلف حبة )6000( 

)150(
اخلردل

.)152(
فيكون درهمًا وثالثة اأ�سباع درهم

.)153(
والدرهم �سبعة اأع�سار املثقال. فالع�سرة دراهم �سبعة مثاقيل

الأمكنة والأزمنة،   وغريه، ل يختلف باختالف 
)154(

املقريزي واإمنا قدروا بحب اخلردل، لكونه كما قال 

.)155(
خفة ورزانة

واإمنا قدروا الدرهم بهذا املقدار مع اإمكان هذه الن�سبة يف غريه، لأن غاية ما ُتظهره املوازين املحررة، 

.)156(
مقدار خردلٍة من اأربعة اآلف خردلة ومائتن، كما امتحنوه

واإمنا جعلوا املثقال درهمًا وثالثة اأ�سباعه، لتكون الن�سبة بينهما كالن�سبة بن وزن الذهب ال�سايف، ووزن 

الف�سة ال�سافية، فاإنه اإذا ُوِزَن منهما مقدار متحد امل�ساحة والأقطار، يكون الذهب لرزانته اأثقل من الف�سة 

.)157(
بثالثة اأ�سباعها

واإمنا جعلوا الدرهم واملثقال على قيا�س هذه الن�سبة، لغلبة ا�ستعمالها يف النقدين، مع ا�ستهار الدرهم يف 

.
)158(

الف�سة، واملثقال يف الذهب

 
)160(

 فقدروا الدرهم من ال�سعري املُمتلئ الأغَزِل
،)159(

ثم اإن املتاأخرين قدروا بحب ال�سعري َرومًا ل�سهولة العدد

، واملثقال باثنتن و�سبعن �سعرية 
)161(

املقطوع ما ُدق من طرفيه، بخم�سن �سعرية وُخم�سن )50 و5/2 ( 

)72( ، على مقت�سى الن�سبة املذكورة.

 ،
)163(

، واختلفوا يف كميته، فمنهم من جعل املثقال اأربعة وع�سرين قرياطًا
)162(

ثم ا�سطلحوا على التقريط

 على ح�سب الن�سبة ال�سابقة. فمقدار القرياط ثالث 
،)164(

والدرهم �ستة ع�سر قرياطًا، واأربعة اأخما�س قرياط

147( ر�صالة قطع املجادلة عند تغري املعاملة، الفها ال�صيوطي لبيان كيفية الت�صرف عند تغري قيمة النقود.ينظر: البغدادي، هدية العارفني، ج 1، �ص 541.

148( �صذور العقود، �س 108. املقريزي: احمد بن علي بن عبد القادر اأبو العبا�س تقي الدين املقريزي، ولد �صنة 766ه، ا�صله من بعلبك، ون�صبته اإىل حارة املقارزة فيها، ولد 

ون�صاأ ومات بالقاهرة، ويل فيها احل�صبة واخلطابة والإمامة مرات عدة، توفى �صنة 845ه. ينظر: الزركلي، الأعالم، ج 1، �ص 177.

149( حممد بن النفي�س بن حممد بن عطاء اأبو الفتح بن اأبي املعايل ال�صويف، برباط املاأمونية، كان �صيخًا �صاحلًا متدينًا ح�صن الطريقة م�صتغاًل مبا يعنيه، تويف �صنة 625ه. 

ينظر: ال�صفدي، الوايف بالوفيات، ج5، �ص90.

150( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س50. املناوي، النقود، �س 48.

151( املناوي، النقود، �س 91.

152( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 58. املناوي، النقود، �س 40.

153( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 58. املقريزي، الأوزان والأكيال، �س57. املناوي، النقود، �س51.

154( املقريزي، الأوزان والأكيال، �س 57.

155( املقريزي، الأوزان والأكيال، �س 58. واىل الراأي نف�صه ذهب كل من: ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 58. املناوي، النقود، �س 53.

156( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 58.

157( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 58. املناوي، النقود، �س 79.

158( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 62. املقريزي، �صذور العقود، �س 8. املناوي، النقود، �س 127.

159( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 67. املناوي، النقود، �س 50.

160( الأغزل: املفتول. ينظر: ابن منظور، ل�صان العرب، ج 9، �ص 186.

161( انظر: ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 54.

162( التقريط: اأي تقديره بالقرياط. ينظر: ابن منظور، ل�صان العرب، ج 7، �ص 375.

163( املقريزي، الأوزان والأكيال، �س 64. املناوي، النقود، �س 61.

164( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 58. املناوي، النقود، �س 91.
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.)165(
�سعريات

 
.)168(

، كما هو يف كتب احلنفية
)167(

، والدرهم اأربعة ع�سر قرياطًا 
)166(

ومنهم من جعل املثقال ع�سرين قرياطًا

.
)169(

فمقدار القرياط ثالث �سعريات وثالثة اأخما�س �سعرية

 ،
)171(

، والدرهم �ستة ع�سر قرياطًا
)170(

ومنهم من جعل املثقال اثنن وع�سرين قرياطًا و�ستة اأ�سباع قرياط

على ُمقت�سى الن�سبة املذكورة.

.
)172(

فمقدار القرياط ثالث �سعريات وُثمن �سعرية، وُخم�س ُثمن �سعرية 

 املُمتلئ، بحيث تكون الثمانون 
)174(

 ُمعتدلة، خِلفة القمح املعتدل عن ال�سعري
)173(

وذلك مقدار اأربع قمحات

ُيعلم  كما  درهم،  وربع  درهمًا  منهما  كل  فيكون  مُمتلئة،  �سعرية  و�ستن  ثالثًا  توازن  املُتو�سطة،  قمحة 

.
)175(

بالمتحان باخلردل

 ،
)176(

ع�سر الثاين  القرن  اأواخر  يف  اأنهم  اإل  وافقهم،  ومن  امل�سريون  جرى  الأخري،  ال�سطالح  وعلى 

خالفوا يف الن�سبة، فجعلوا املثقال اأربعة وع�سرين قرياطًا، فيكون درهمًا ون�سف درهم، فيزيد عن املثقال 

 قرياطًا و�ُسبع قرياط.
)177(

ال�سرعي

فن�ساب الذهب اخلال�س باملثاقيل املتداولة الآن، ت�سعة ع�سر مثقاًل وقرياط و�ُسبع قرياط.

املختوم بختمه.  
)178(

واأما الدرهم املُتداول، درهم �سرعي، كما امتحن بحب اخلردل، وبدرهم امللك قايتباي

165( املناوي، النقود، �س 91.

166( ينظر على �صبيل املثال: ابن مودود، الختيار، ج 1، �ص 122. احلدادي، اجلوهرة النرية، ج 1، �ص 38. العيني، منحة ال�صلوك، �س 220.

167( اأجمعت كتب الفقه احلنفي على هذا الأمر. ينظر: ال�صرخ�صي، املب�صوط، ج 18، �ص 99. احلدادي، اجلوهرة النرية، ج 1، �ص 122. العيني، البناية، ج 3، �ص 376. 

ابن عابدين، رد املختار، ج 2، �ص 297.

168( ذكرنا بع�س م�صادر الأحناف التي ت�صري اإىل ذلك.

169( املقريزي، الأوزان والأكيال، �س 64.

170( العيني، عمدة القاري، ج 8، �ص 258.

171( احلالق، تعريب النقود، �س 24. الكرملي، النقود العربية، �س 25.

172( املقريزي، �صذور العقود، �س 10.املناوي، النقود، �س 41.

173( القمحات: جمع مفردها قمحة، وحدة وزن تكون حبة القمح اأ�صا�صًا لها، وهي وحدة كيل كانت ت�صتخدم، ولكنها اقل �صيوعًا من حبة ال�صعري. ينظر: هنت�س، املكاييل 

والأوزان، �س 27.

174( حبة ال�صعري: وحدة وزن �صغرية، وهي جزء من اأجزاء الدرهم والدينار، وتعد وحدة وزن، ووحدة نقد، وهي اثقل من حبة القمح. ينظر: التنوخي، الفرج بعد ال�صدة، 

ج 3، �ص 285.

175( حبة اخلردل: وحدة وزن ت�صاوي 1 / 70 من حبة ال�صعري. ينظر: املقريزي، اإغاثة الأمة، �س 50. املناوي، النقود، �س 28.

176( اأي يف ع�صر ال�صيخ م�صطفى الذهبي.

177( ان املثقال يف هذه احلقبة ا�صبح اكرث من املثقال ال�صرعي.

178( يف الأ�صل:قايدباي، وال�صواب ما اأثبتناه. �صلطان الديار امل�صرية امللك قايتباي اأبو الن�صر �صيف الدين اجلرك�صي املحمودي الأ�صريف ثم الظاهري، ولد �صنة 815ه، 

كان من املماليك، ا�صرتاه ال�صرف بر�صباي وهو �صغري �صنة 839ه، فاعتقه وا�صتخدمه يف جي�صه، فتقلد املنا�صب حتى ا�صبح اأتابك الع�صاكر، فخلع الظاهر متربغا، وبايعه 

الع�صاكر بال�صلطنة، كانت مدة حكمه حافلة بالأمور العظام، توفى �صنة 901ه. ينظر: العيدرو�س، النور ال�صافر، �س 36. الغزي، الكواكب ال�صائرة، ج 1، �ص 297.
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درهم،  اأ�سباع  واأربعة  درهمًا  وع�سرون  وثمانية  مائة   ،
)180(

بالبغدادي وهو   ،
)179(

الرطل ُيركب  ومنه 

.
)182(

ِه مائة واأربعة واأربعون درهمًا، فيزيد عن البغدادي ثالثة اأخما�س خم�سِ
)181(

وبامل�سري

اأ�سباع  وثالثة  رطاًل  واأربعون  و�ستة  اأربعمائة  وبامل�سري   
،)184(

رطل خم�ُسمائة  بالبغدادي   
)183(

فالُقلتان

.
)185(

رطل

.
)188(

، وبامل�سري رطل و�ُسُبع وُثلُث �ُسُبع رطل
)187(

بالبغدادي رطل وثلث
)186(

واملُد

كالعد�س   ،
)189(

الإ�سالم �سيخ  قاله  كما  ورزانة،  خفة  نوعها،  يف  املُتو�سطة  النقية  احلبوب  من  فُيوؤخذ 

به كيلة، فتكون معيار املُد يف كيل باقي احلبوب، 
)191(

، ما يبلغ هذا املقدار، وميالأ 
)190(

وال�سم�سم واخلردل

، وهكذا.
)193(

، والأربعة �ساع 
)192(

واإن زاد وزنه اأو نق�س، اعتبارًا بالكيل، فالثنان منها قدح

، بح�سب ال�سطالح، واملعول عليه ما ُذكر بال�سروط املذكورة.
)194(

وقد يختلف القدح كباقي املكاييل

179( قال ابن الأخوة: مل ا�صمع ان بلدة وافق رطلها البلدة الأخرى اإل نادرًا. فهناك الرطل احلجازي ي�صاوي 120 درهمًا. ورطل يرثب 195 درهم، الرطل البغدادي 130 

درهم، الرطل الدم�صقي 600 درهم، الرطل احلموي 660 درهم، الرطل احللبي 720 درهم، الرطل احلم�صي 794 درهم، الرطل احلراين 720 درهم، الرطل املقد�صي 800 

درهم. ينظر: ال�صيزري، نهاية الرتبة، �س 15. املقريزي، اإغاثة الأمة، �س 49.

180( قال ابن الرفعة: اختلف النقلة يف الرطل البغدادي فقيل: ) انه مائة وثمانية وع�صرون درهمًا ( وهو راأي املالكية. ينظر: اخلوارزمي، مفاتيح العلوم، �س 11. اأبو 

عبيد، الأموال، �س 699. ابن حزم، املحلى، ج 5، �ص 211. وقال ابن الرفعة: وقيل )مائة وثمانية وع�صرون درهمًا واربعة اأ�صباع درهم( وهو راأي ال�صافعية واحلنابلة. 

واأورد ابن الرفعة قول النووي: ان الرطل البغدادي ي�صاوي )مائة وثالثون درهمًا( . وهو يريد القول ان بع�س علماء ال�صافعية اخذوا براأي الأحناف بان الرطل البغدادي 

)130( درهمًا، وقال وهو الذي تقوى يف النف�س �صحته بح�صب التجربة. ينظر: الإي�صاح والتبيان، �س 65. وللمزيد عن الختالف يف حتديد مقدار الرطل البغدادي ينظر: 

الكبي�صي، وحدات الوزن، �س 62.

181( الرطل امل�صري: ي�صاوي 12 اأوقية، وكل اأوقية ثمانية دراهم. ينظر: هنت�س، املكاييل والأوزان، �س 31.

182( عن الرطل امل�صري ينظر: البهوتي، �صرح منتهى الرادات، ج 3، �ص 78.

183( الُقلة: بال�صم، اأحد املكاييل العرفية املحلية ا�صتعملت يف احلجاز وبالد ال�صام، و�صميت ُقلة لأن الرجل يقلها بيده اأي يرفعها. ينظر: ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، 

�ص 79.

184( ابن قدامة، املغني، ج 1، �ص 23. ال�صربيني، مغني املحتاج، ج 1، �ص 25. الكرملي، النقود العربية، �س 78.

185( ال�صربا�صي، املعجم القت�صادي، �س 369.

186( املُد: وحدة كيل كانت �صائعة ال�صتعمال يف املدينة املنورة، وكانت ت�صتخدم يف العراق اأي�صًا. الكبي�صي، وحدات الوزن، �س 154.

187( اأبو عبيد، الأموال، �س 521. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 8، �ص 63.

188( املقريزي، املواعظ والعتبار، ج 1، �ص 77. هنت�س، املكاييل والأوزان، �س 75. ال�صربا�صي، املعجم القت�صادي، �س 413.

189( �صيخ الإ�صالم زين الدين اأبو يحيى زكريا بن حممد بن احمد الأن�صاري اخلزرجي ال�ُصنيكي ثم القاهري ال�صافعي ولد �صنة 826ه، وتويف �صنة 926ه. موؤلفاته كثرية 

يف فنون متنوعة. الغزي، الكواكب ال�صائرة، ج1، �ص196.

190( ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 66. وقال: هذه الأنواع هي الغالبة يف الديار امل�صرية. املناوي، النقود، �س 90.

191( يف الأ�صل: مُيلئ، وال�صواب ما اأثبتناه.

192( القدح: مكيال م�صري، له حجمان، ال�صغري، كل 16 قدح ت�صاوي ويبة، وكل 96 ت�صاوي اأردبًا. والكبري، كل 8 اأقداح ت�صاوي ويبة، وكل 48 ت�صاوي اأردبًا. ينظر: 

هنت�س، املكاييل والأوزان، �س 65.

193( ال�صاع: مكيال لأهل املدينة املنورة، ي�صاوي اأربعة اأمداد. ينظر: البالذري، فتوح البلدان، �س 280. املقد�صي، اح�صن التقا�صيم، �س 99.

194( تعددت املكاييل يف الدولة الإ�صالمية باختالف الع�صور والمكان، منها على �صبيل املثال: الكر، اجلريب، الو�صق، القلة ن الكارة، القفيز، الغرارة، العرق، املدي، الفرق، 

املكوك، ال�صاع، املختوم، الكليجة، الق�صط، ال�صنبل، املد. ينظر: الطحاوي، �صرح معاين الأثار، ج 2، �ص 49. ابن الأثري، الكامل، ج 4، �ص 236. الري�س، اخلراج، �س 356.
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تنبيه
، واملُد عنده 

)197(
، مائة وثالثون درهمًا

)196(
، على ما رجحه اأبو اإ�سحاق

)195(
الرطل البغدادي عند اأبي حنيفة

رطالن، بهذا الرطل.

فال�ساع عنده ثمانية اأرطال بهذا الرطل، وهي بامل�سري �سبعة اأرطال وُت�سعان فافهم.

، بذكر اأ�سمائها، ثم مقاديرها بالَقراريط، وكذا مقدار ِغ�سها، مقدمَا 
)198(

واأما النقود، فقد بيناها يف اجلدول

الأقل ِغ�سًا، كما ُيعلم من تزايد وزن الن�ساب، ثم ما يتح�سل منه الن�ساب ال�سايف بالعدد الكامل، وما يبقى 

، ويف 
)199(

من الَقرارِيط وُك�سورها، )ثم يف الذهب باملثاقيل املُتداولة، وما يبقى من الَقراريط وك�سورها(

الف�سة بالدراهم كذلك.

والطريق يف معرفة ما يتح�سل منه الن�ساب: اأن ُين�َسب ِغ�ُس ال�سنف ل�سافيه، وُيزداد على الن�ساب بتلك 

الن�سبة. فاملجموع هو ما يتح�سل منه الن�ساب من هذا ال�سنف، فرُيكب منه العدد.

ثمانية قراريط، وِغ�سها قرياط وُثلُث، وِن�سبة ِغ�سها ل�سافيها، ُخم�س، فُيزاد على 
)200(

فمثاًل: وزن املجيدية

ن�ساب الذهب، وهو باملثاقيل املُتداولة: ت�سعة ع�سر مثقاًل وثلث �ُسبع مثقال كما مر، ُخُم�ُسُه، وهو ثالثة 

املجموع: اثنن وع�سرين مثقاًل م�سريًا، وع�سرين ِقرياطًا واأربعة اأ�سباع 
)201(

مثاقيل وُثلثان و�ُسبع، يكون

قرياط.

، واأربعة قراريط، واأربعة اأ�سباع قرياط، اأي ن�سف 
)202(

فاإذ َركبتها اأعدادًا، كانت ثمانية و�ستن جَميدية

لعدم ظهورها يف  ُتلغى  الدانق  ُك�سور  اأن  اإل  دانق،  من  و�ُسبعان 
)203(

ودانٍق ُثمن قرياط،  قرياط ون�سف 

املوازين لدقتها، كما مرت الإ�سارة اليه.

فاإن الدانق يف ا�سطالح الآن، �ُسد�س ُربع قرياط، فهو جزُء من مائة واأربعة واأربعن ُجزءًا من قرياط، من 

مثقال اأو درهم. َفتدبر.

195( النعمان بن ثابت التيمي بالولء الكويف، ولد �صنة 80ه، اإمام احلنفية، فقيه جمتهد حمقق، اأحد الأئمة الأربعة. ولد ون�صاأ بالكوفة. كان يبيع اخلز ويطلب العلم يف �صباه، 

ثم انقطع للتدري�س والإفتاء. واأراده عمر بن هبرية على الق�صاء، فامتنع ورعًا. واأراده املن�صور بعد ذلك على الق�صاء ببغداد، فاأبى، فحب�صه اإىل اأن مات �صنة 150ه. ينظر: 

ال�صريازي، طبقات الفقهاء، �س 86. الذهبي، �صري، ج 6، �ص 390.

196( اإبراهيم بن علي بن يو�صف اأبو اإ�صحاق ال�صريازي، العالمة املناظر. ولد يف فريوزاآباد �صنة 393ه، وانتقل اإىل �صرياز فقراأ على علمائها. وان�صرف اإىل الب�صرة ومنها 

اإىل بغداد )�صنة 415ه( فاأمت ما بداأ به من الدر�س والبحث. عا�س فقريًا �صابرًا. وكان ح�صن املجال�صة، طلق الوجه، ف�صيحًا. وله ت�صانيف كثرية يف الفقه واأ�صوله. ويف ببغداد 

ة 476ه. ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 1، �ص 29.

197( ينظر: ابن الرفعة، الإي�صاح والتبيان، �س 65.

198( انظر اجلداول التي اعدها املوؤلف يف نهاية الر�صالة.

199( ما بني معقوفتني م�صتدركة يف الهام�س، ويف اأخرها كلمة )�صح( . كاأن املوؤلف يريد القول: ان هذا هو الراأي ال�صحيح.

العثماين عبد  ال�صلطان  اإىل  العثماين. ا�صمه احلقيقي جنيه وين�صب  ُتتداول يف اجلزيرة قدميا وخا�صة يف مكة واملدينة يف الع�صر  الريال املجيدي هي عملة كانت   )200

املجيد وهو من الف�صة اأو من النحا�س ومل ينته التداول به اإل بعد �صك الريال ال�صعودي. وعرفت تلك العمالت بـ املجيدية فظهر الريال املجيدي، والقرو�س املجيدية، والبارات 

املجيدية، والنقود املجيدية املذكورة كانت حتمل يف الوجه توقيع الطغراء با�صم ال�صلطان العثماين عبداملجيد و�صنة اجللو�س على العر�س. اأما الظهر فهو يحوي تاريخ ال�صك 

www.wikipedia.org :ومكانه وتاريخ تويل ال�صلطان احلكم عام 1839م. ينظر

201( يف الأ�صل: يكن، وال�صواب ما اأثبتناه.

202( املجيدي جميديان �صغري وكبري، وكالهما نقد تركي، ف�صة. فاملجيدي الكبري قيمته )80( قر�صًا رائجًا، وال�صغري ي�صاوي )8( قرو�س رائجة. وهو من�صوب اإىل ال�صلطان 

عبد املجيد الذي توىل ال�صلطنة �صنة )1839م( . ينظر: الكرملي، النقود العربية، �س 200.

203( الدانق: وحدة وزن �صغرية احلجم، وهي احدى اأجزاء الدينار واملثقال والدرهم. الكبي�صي، وحدات الوزن، �س 93.



املجلد )1( ــ العدد )2( ــ دولة قطر ــ 1436 هـ ــ 2015م

43

تنبيه
من 

)204(
ُعلم مما ُذكر اأن الغ�س ل ُيح�سب من الن�ساب، ول من الواجب اإخراجه، ول ُيكمل ن�ساب اأحد النقدين

.
)205(

الآخر، ول ُيخرج اأحدهما عن الآخر، وذلك لتعلق الزكاة عند ال�سافعي بالعن

اإىل ح�سبان الغ�س من ذلك، اإن قل الغ�س، اأو راج املغ�سو�س رواج ال�سايف، 
)206(

وذهب اأبو حنيفة، ومالك

واىل تكميل ن�ساب اأحد النقدين بالآخر:

.
)207(

قيل: باجُلزئِية كن�سف ن�ساب من كل

.
)208(

وقيل: بالقيمة، كمائة درهم ف�سة واأربعة مثاقيل ذهبًا، قيمتها مائة درهم ف�سة

النقد، كالنحا�س،  اإخراج غري  القيمة، بل جوزا  ، باعتبار 
)209(

النقدين عن الآخر اأحد  اإخراج  واىل جواز 

.
)210(

والطعام، والثياب

اإذا اجتمع منه مقدار  اأن غ�س اأ�سناف الذهب من الف�سة، فعلى هذا  هذا وقد اأخربنا بع�س اأهل اخلربة 

ن�ساب الف�سة، زكي.

204( ل جتب الزكاة ما مل يبلغا الن�صاب، ول ي�صم الذهب اإىل الف�صة لتكميل الن�صاب، لنهما �صنفان خمتلفان، كما ل يجوز �صم التمر اإىل الزبيب، لإكمال الن�صاب، ومن 

جمع بينهما فقد خالف �صنة ر�صول الله �صلى الله عليهم و�صلم. ال�صافعي، الأم، ج2، �ص40.

205( انظر:ال�صافعي، الأم، ج2، �ص40.

206( الإمام مالك بن اأن�س بن مالك اأبو عبد الله الأ�صبحي، ولد �صنة 93ه، اإمام دار الهجرة، واأحد الأئمة الأربعة، واإليه تن�صب املالكية، مولده ووفاته يف املدينة. كان �صلبا يف 

دينه، بعيدًا عن الأمراء وامللوك، ووجه اإليه الر�صيد لياأتيه فيحدثه، فقال: العلم يوؤتى، فق�صد الر�صيد منزله وا�صتند اإىل اجلدار، فقال مالك: يا اأمري املوؤمنني من اإجالل ر�صول 

الله اإجالل العلم، فجل�س بني يديه، فحدثه. من ا�صهر كتبه املوطاأ ». توفى �صنة 179ه. ينظر: ابن فرحون، الديباج، �س 17.

207( ابن قدامة، املغني، ج 2، �ص 603.

208( ذهب اإىل هذا الراأي الأحناف. ينظر: ال�صرخ�صي ، املب�صوط ، ج 2 ، �ص 194. الكا�صاين ، بدائع ال�صنائع ، ج 2 ، �ص 17. وقال ابن قدامة بعدم جواز ذلك. ينظر: 

املغني، ج 2، �ص 603.

209( يرى الإمام ال�صافعي واأبو عبيد واملاوردي والقفال، والإمام احمد يف احدى الروايتني بعدم جواز ي�صم الذهب اإىل الف�صة لتكميل الن�صاب.ينظر: ال�صافعي، الأم، ج 2، 

�ص 39. اأبو عبيد، الأموال، �س 513. القفال، حلية العلماء، ج 3، �ص 78. املاوردي، الأحكام ال�صلطانية، �س 215. ابن قدامة، املغني، ج 2، �ص 218. وخالف ذلك الإمام 

والإمام اأبي حنيفة. ينظر: مالك، املدونة، ج 2، �ص 242. ال�صيباين، املب�صوط، ج 2، �ص 317. الكا�صاين، بدائع ال�صنائع، ج 2، �ص 20.
 

مالك،

210( قال ابن قدامة: الزكاة ُتخرج من جن�س املال الذي وجبت فيه، فان كانت اأنواع ذلك املال مت�صاوية يف القيمة جاز، ان يخرج الزكاة من احدهما عن الأخر، وان كانت 

القيم خمتلفة، اخذ من كل نوع ما يخ�صه. ينظر: املغني، ج 2، �ص 603.
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فروع
.

)212(
، وقيل: ُيزكى كل ما حت�سل منه

)211(
الن�ساب �سرط حتى يف املعدن

.
)214(

، حتى يف الركاز
)213(

والواجب يف زكاة النقد: ُربع الُع�سر

.
)217(

 بعد الن�ساب، بل ما زاد فبح�سابه
)216(

، ول وق�س
)215(

وقيل: واجبه اخُلُم�س

وقال اأبو حنيفة بالوق�س اإىل اأربعن درهمًا يف الف�سة، ففيها درهم، واإىل اأربعة مثاقيل يف الذهب ففيها 

ُع�سر مثقال.

وهكذا يف كل اأربعن درهما، ويف كل اأربعة مثاقيل.

211( املعدن: هو كل مال نفي�س م�صتخرج من الأر�س خلقه الله �صبحانه وتعاىل فيها يوم خلقها. ينظر: ال�صرخ�صي، املب�صوط، ج2، �ص 211. الكا�صاين، بدائع ال�صنائع، 

ج2، �ص 68.

212( يرى الأحناف واملالكية واحلنابلة اإن الزكاة جتب يف القليل والكثري من الركاز.ينظر: مالك، املدونة، ج 2، �ص 290. ال�صيباين، احلجة، ج 1، �ص 428. ال�صرخ�صي، 

املب�صوط، ج 2، �ص 211. املقد�صي، ال�صرح الكبري، ج 2، �ص 586. وقال الإمام ال�صافعي: يعترب فيه الن�صاب. ينظر: ال�صافعي، الأم، ج 2، �ص 45. النووي، املجموع، ج 

6، �ص 81.

213( ابن ر�صد، بداية املجتهد، ج1، �ص186.

214( الركاز: هو من كنوز اأو اأموال اجلاهلية املدفونة يف الأر�س، وليتكلف م�صتخرجه نفقة ولجهد كبري يف ا�صتخراجه. ينظر: مالك، املوطاأ، ج 1، �ص 249. ال�صافعي، 

الأم، ج2، �ص 43. اأبو عبيد، الأموال، �س 422. قدامة، اخلراج، �س 238.

215( نقل ابن املنذر اإجماع اأهل العلم اإن يف الركاز اخلم�س.ينظر: الإجماع، �س 44.

216( الوق�س: ما يقع بني فري�صتي الزكاة. ينظر: قلعجي، معجم لغة الفقهاء، �س 508.

217( وهذا راأي ال�صافعية. ال�صافعي، الأم، ج2، �ص40.
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تتمة
يف بيان اأ�سكال الدانق وما تركب منه اإىل متام قرياط. وقد بيناه يف هذا اجلدول بذكر اأ�سمائها كما ترى.

)218(
جدول اأ�سكال الدانق وما تركبه منه اإىل متام قرياط املثقال

218( ا�صطررت اإىل كتابة الرموز التي ا�صتخدمها ال�صيخ م�صطفى الذهب باليد لأن الكثري منها ل ميكن طباعته، ف�صال اأن بع�س الرموز يف حمل و�صع فيها نقاط، ويف 

اماكن اخرى مل تو�صع فيها نقاط، ويبدو يل انه خطاأ من النا�صخ رحمه الله.
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)*( كتب املوؤلف يف احلا�صية ما ن�صه: مل يقيد الدراهم بامل�صري ملا مر.

 )*(
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)219(
هذا اخر ما كتبه امل�سكن عبد الرحمن ال�سربيني

باإمالء �سيده العالمة الذهبي

اإلهي اأ�ساألك بجاه �سيد اخللق

واملر�سلن تفرغ �سحائب

رحمتك والر�سوان

عليه وعلينا وعلى جميع

امل�سلمن يا وا�سع

الكرم واجلود

مت �سنة 1281ه�

النتائج والتوصيات

   احلمد لله رب العاملن، وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء، حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

ات�سح لنا من خالل درا�سة حياة ال�سيخ م�سطفى الذهبي، اإنهرحمه الله كان يهتم كثريًا يف حترير وتدقيق 

اجلوانب املالية يف حياة امل�سلم، لأنكثري من تلك الأموالرتتبط بالزكاة. ولي�ست هذه الر�سالة الوحيدة 

لل�سيخ م�سطفى الذهبي يف املجال النقدي واملايل، بل له ر�سائل اأخرىيف املجال ذاته، ول تقل اأهمية عن 

ر�سالتنا هذه. وع�سى اأني�سعفنا الوقت يف حتقيق تلك الر�سائل.

واأجد من ال�سروري هنا التو�سية مبا يلي: 

العربية . 1 الدول  خمتلف  يف  ال�سالمي  القت�ساد  يف  ال�سالمي  تراثنا  عن  والتحري  البحث 

وال�صالمية.

عمل فهر�سة موحدة ملخطوطات القت�ساد ال�سالمي يف مكتبات العامل اأجمع.. 2

اأن تتبنى جهة مثل جملة امل�سورة اأو غريها من املوؤ�س�سات التي تعنى بالقت�ساد الإ�سالمي بتكليف . 3

اأ�ساتذة القت�ساد الإ�سالمي بتحقيق تلك املخطوطات.

طبع ما يتم حتقيقه من خمطوطات يف القت�ساد ال�سالمي، وح�سب حجم كل خمطوط �سواء اأكانت . 4

كبرية، اأم �سغرية احلجم.

219( ال�صيخ عبد الرحمن بن حممد بن احمد ال�صربيني، عالمة ع�صره وفريد دهره، مل يكن له مثيل يف وقته، م�صارك يف بع�س العلوم، ويل م�صيخة الأزهر �صنة 1322هـ 

بعد امتناعه عنها مرات عدة، وا�صتقال منها �صنة 1324هـ. له ت�صانيف عدة يف الفقه ال�صافعي. توفى �صنة 1326هـ. ينظر: كحالة، معجم املوؤلفني، ج 5، �ص 168. �صركي�س، 

معجم املطبوعات، ج 1، �ص 1110.



املجلد )1( ــ العدد )2( ــ دولة قطر ــ 1436 هـ ــ 2015م

51

قائمة المصادر والمراجع والمالحق

اأوًل: امل�سادر:

ابن الأثري، علي بن حممد بن عبد الكرمي )ت630ه( الكامل يف التاريخ، حتقيق: عبد الله القا�سي )بريوت، دار الكتب 

العلمية، 1990( .

ابن الأخوة، حممد بن حممد )ت729ه( معامل القربة يف اأحكام احل�سبة ) كمربج، مطابع دار الفنون، 1937( .

ابن ب�سام، حممد بن احمد )عا�س يف القرن 8ه( .

نهاية الرتبة يف طلب احل�سبة، حتقيق: د. ح�سام ال�سامرائي )بغداد، مطبعة املعارف، 1968( .

ابن بعرة، من�سور )ت1136ه( .

ك�سف الأ�سرار العلمية بدار ال�سرب امل�سرية، حتقيق: عبد الرحمن فهمي ) القاهرة، موؤ�س�سة دار التحرير، 1996( .

البالذري، اأحمد بن يحيى بن جابر )ت279( .

فتوح البلدان، حتقيق: ر�سوان حممد )بريوت، دار الكتب العلمية،1983( .

البهوتي، من�سور بن يون�س )ت1051ه( .

�سرح منتهى الإرادات ) بريوت، عامل الكتب، 1993( .

التنوخي، احل�سن بن علي )ت384ه( .

الفرج بعد ال�سدة ) القاهرة، دار الطباعة املحمدية، 1375ه( .

حاج خليفة، م�سطفى بن عبد الله )ت1067ه( .

ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون )بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، د. ت( .

احلدادي، اأبو بكر بن علي )ت800ه( .

اجلوهرة النرية ) القاهرة، املطبعة اخلريية، 1322ه( .

ابن حزم، علي بن اأحمد بن �سعيد )ت456ه( .

املحلى بالآثار يف �سرح املجلى بالخت�سار، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر )بريوت، دار الفكر، د.ت( .

اخلزاعي، علي بن حممد )ت789ه( .

تخريج الدللت ال�سمعية على ما كان يف عهد ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم من احلرف وال�سنائع والعمالت ال�سرعية، 

حتقيق: د. اإح�سان عبا�س ) بريوت، دار الغرب، 1995( .

ابن خلكان، اأحمد بن حممد بن اإبراهيم )ت681ه( .

وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد )القاهرة، مطبعة ال�سعادة، 1948( .

اخلوارزمي، حممد بن حممد )ت387ه( .

مفاتيح العلوم، حتقيق: د. عبد اللطيف العبد ) القاهرة، دار النه�سة العربية، 1977( .

الذهبي، حممد بن اأحمد بن عثمان )ت748ه( .

�سري اأعالم النبالء، حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط )بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1983( .

ابن ر�سد احلفيد، حممد بن اأحمد بن حممد )ت595ه( .

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، حتقيق: خالد العطار )بريوت، دار الفكر، د.ت( .
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ابن الرفعة،اأحمد بن حممد )ت710ه( .

الإي�ساح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان، حتقيق: د ز حممد احمد ) دم�سق، دار الفكر، 1980( .

ال�سخاوي، حممد بن عبد الرحمن بن حممد )ت902ه( .

ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع )بريوت، دار اجليل، 1992( .

ال�سرخ�سي، حممد بن اأحمد بن �سهل )ت483ه/1090م( .

املب�سوط، ت�سحيح جماعة من العلماء )القاهرة، مطبعة ال�سعادة، 1324ه( .

ال�سمعاين، عبد الكرمي بن حممد بن من�سور )ت562ه/1167م( .

الأن�ساب، قدم له وعلق عليه: عبد الله عمر )بريوت، دار اجلنان، 1988( .

ال�سيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر بن حممد )ت911ه( .

لب اللباب يف حترير الأن�ساب )بريوت، دار �سادر، د.ت( .

ال�سافعي، حممد بن اإدري�س بن العبا�س )ت204ه( .

الأم، ت�سحيح: حممد زهدي النجار )بريوت، دار املعرفة،1973( .

ال�سربيني، حممد بن اأحمد )ت977ه/1570م( .

مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج )القاهرة، مطبعة م�سطفى البابي احللبي، 1958( .

ال�سيباين، حممد بن احل�سن بن فرقد )ت189ه( .

احلجة على اأهل املدينة، حتقيق: مهدي ح�سن ) بريوت، عامل الكتب، 1403ه�( .

املب�سوط، حتقيق: اأبو الوفا الأفغاين ) كرات�سي، دار القراآن والعلوم الإ�سالمية، د.ت( .

ال�سريازي، اإبراهيم بن علي بن يو�سف )ت476ه/1083م( .

طبقات الفقهاء ) بغداد، املكتبة العربية، 1356ه�( .

ال�سيزري، عبد الرحمن بن ن�سر )ت589ه( .

نهاية الرتبة يف طلب احل�سبة ) القاهرة، مطبعة جلنة التاأليف، 1946( .

الطحاوي، اأحمد بن حممد بن �سالمة )ت321ه( .

�سرح معاين الآثار، حتقيق: حممد زهري النجار )القاهرة، مطبعة الأنوار املحمدية، د.ت( .

ابن عابدين، حممد اأمن بن عمر بن عبد العزيز )ت1252ه( .

رد املحتار على الدر املختار )بريوت، دار الفكر، 1979( .

اأبو عبيد، القا�سم بن �سالم )ت224ه( .

الأموال، حتقيق: حممد خليل هرا�س )بريوت، دار الكتب العلمية، 1986( .

العيدرو�س،عبد القادر بن عبد الله )ت1038ه( .

النور ال�سافر عن اأخبار القرن العا�سر، حتقيق: د. اأحمدحالو واأخرون ) بريوت، دار �سادر، 2001( .

العيني، حممود بن اأحمد )ت855ه( .

عمدة القاري يف �سرح �سحيح البخاري )بريوت، دار اإحياء الرتاث، د.ت( .

منحة ال�سلوك يف �سرح حتفة امللوك، حتقيق: د. اأحمدعبيد )قطر، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، 2007( .

البناية �سرح الهداية ) بريوت، دار الكتب العلمية، 2000( .

الغزي، حممد بن حممد )ت1061ه( .

الكواكب ال�سائرة باأعيان املائة العا�سرة ) بريوت، دار الكتب العلمية، 1997( .

ابن فرحون، اأبو الوفاء اإبراهيم بن علي بن حممد )ت799ه�( .

الديباج املذهب يف معرفة اأعيان املذهب)بريوت، دار الكتب العلمية، د. ت( .
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ابن قدامة، عبد الله بن حممد بن قدامة )ت620ه( .

املغني على خمت�سر اخلرقي، ت�سحيح: حممد ر�سيد ر�سا )القاهرة، مطبعة املنار، 1345ه( .

قدامة، قدامة بن جعفر الكاتب )ت337ه( .

اخلراج و�سناعة الكتابة، �سرح وتعليق: د.حممد ح�سن الزبيدي )بغداد، دار الر�سيد، 1981( .

الكا�ساين، م�سعود بن اأحمد )ت587ه( .

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )القاهرة، �سركة املطبوعات العلمية، 1327ه( .

مالك، مالك بن اأن�س بن مالك )ت179ه( .

املدونة الكربى )القاهرة، املطبعة اخلريية، 1324ه( .

املوطاأ، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي )بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 1985( .

املاوردي، علي بن حممد بن حبيب )ت450ه( .

الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية، درا�سة وحتقيق: د.حممد جا�سم احلديثي )بغداد، مطبعة املجمع العلمي العراقي، 

. )2001

املقد�سي، حممد بن اأحمد )ت381ه( .

اأح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم، ) ليدن، مطبعة بريل، 1906( .

املقد�سي، عبد الرحمن بن حممد بن اأحمد )ت682ه( .

ال�سرح الكبري على منت املقنع، ت�سحيح: حممد ر�سيد ر�سا )القاهرة، مطبعة املنار، 1345ه( .

املقريزي، اأحمد بن علي )ت845ه( .

اإغاثة الأمة بك�سف الغمة، حتقيق: د. كرم حلمي ) القاهرة، عن للدرا�سات والبحوث الإن�سانية والجتماعية،2007( .

الأوزان والأكيال ال�سرعية، حتقيق: �سلطان بن هليل )بريوت، دار الب�سائر الإ�سالمية، 2007( .

�سذور العقود يف معرفة النقود، حتقيق: حممد بحر العلوم ) النجف، املطبعة احليدرية، 1976( .

املواعظ والعتبار بذكر اخلطط والأثار، حتقيق: د. حممد زينهم ومديحة ال�سرقاوي ) القاهرة ن دار الأمن، 1998( .

املناوي، عبد الروؤوف بن علي بن زين العابدين )ت1031ه( .

النقود واملكاييل واملوازين، حتقيق: د. رجاء حممود ال�سامرائي ) بغداد، دار احلرية، 1981( .

ابن املنذر، اأبو بكر حممد بن اإبراهيم )ت318ه( .

الإجماع، حتقيق: فوؤاد عبد العظيم احمد )الدوحة، مطبوعات رئا�سة املحاكم ال�سرعية وال�سوؤون الدينية، 1981( .

ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي )ت711ه( .

ل�سان العرب )بريوت، دار �سادر، 1957( .

ابن مودود، عبد الله بن حممود )ت683ه/1285م( .

الختيار لتعليل املختار، علق عليه: حممود اأبو دقيقة )بريوت، دار املعرفة، د.ت( .

الن�سفي، عمر بن حممد )ت537ه( .

طلبة الطلبة ) بغداد، مكتبة املثنى، 1390ه( .

النووي، يحيى بن �سرف بن مري )ت676ه( .

املجموع، حتقيق: حممود مطرحي )بريوت، دار الفكر، 1996( .
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ثانيًا: املراجع:

اآل ال�سيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف.

م�ساهري علماء جند وغريهم ) الريا�س، دار اليمامة، 1394ه( .

البغدادي، اإ�سماعيل بن حممد بن �سليم.

 اإي�ساح املكنون عن اأ�سامي الكتب والفنون )بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، د.ت( .

 هدية العارفن اإىل اأ�سماء امل�سنفن واآثار املوؤلفن )بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، د.ت( .

البيطار. ال�سيخ عبد الرزاق.

حلية الب�سر يف تاريخ القرن الثالث ع�سر، حتقيق: حممد بهجة البيطار ) دم�سق، مطبوعات جممع اللغة العربية، 1961(.

اجلربتي، عبد الرحمن بن ح�سن.

عجائب الأثار يف الرتاجم والأخبار، حتقيق: د. عبد الرحيم عبد الرحمن ) القاهرة، مطبعة دار الكتب، 1998( .

احل�سراوي، احمد بن حممد.

نزهة الفكر فيما م�سى من احلوادث والعرب، حتقيق: احمد امل�سري ) دم�سق، من�سورات وزارة الثقافة، 1996( .

احلالق، ح�سان علي )الدكتور( .

تعريب النقود والدواوين يف الع�سر الأموي ) بريوت، دار الكتاب اللبناين، 1978( .

الدهلوي، عبد ال�ستار بن عبد الوهاب.

الأزهار الطيبة الن�سر يف ذكر الأعيان من كل ع�سر، حتقيق: �سالح الدين بن خليل )مكة املكرمة، مطبوعات جامعة اأم 

القرى، 1429ه( .

في�س امللك الوهاب املتعايل باأنباء اأوائل القرن الثالث ع�سر والتوايل، حتقيق: د. عبد امللك بن عبد الله )مكة املكرمة، 

. )2009

الري�س، حممد �سياء الدين )الدكتور( .

اخلراج والنظم املالية للدولة الإ�سالمية ) القاهرة، دار املعارف، 1969( .

الزركلي، خري الدين حممود.

الأعالم )بريوت، دار العلم للمالين، 1980( .

�سركي�س، يو�سف اإليان.

معجم املطبوعات العربية واملعربة )قم، مطبعة بهمن، 1989( .

ال�سربا�سي، اأحمد )الدكتور( .

املعجم القت�سادي الإ�سالمي ) بريوت، دار اجليل، 1981( .

�سالح، ا�سرف فوزي.

�سيوخ الأزهر ) القاهرة، ال�سركة العربية للن�سر والتوزيع، د ز ت( .

الطعمي، حمي الدين.

الأبهر يف طبقات �سيوخ الأزهر ) بريوت، دار اجليل، 1992( .

عبد احلميد، اأحمد خمتار )الدكتور( واآخرون.

معجم اللغة العربية املعا�سرة )بريوت، عامل الكتب، 2008( .

عواد، كوركي�س.

الذخائر ال�سرقية ) بريوت، دار الغرب الإ�سالمي، 1999( .

قره بلوط، علي الر�سا واأحمد طوران قره بلوط.
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معجم التاريخ الرتاث الإ�سالمي يف مكتبات العامل )قي�سري، دار العقبة، د.ت( .

قلعجي، حممد راو�س )الدكتور( وحامد �سادق )الدكتور( .

معجم لغة الفقهاء )بريوت، دار النفائ�س، 1988( .

الكبي�سي، فرات حمدان )الدكتور( .

وحدات الوزن والكيل والطول وامل�ساحة يف احلجاز والعراق وبالد ال�سام حتى نهاية الع�سر الأموي )بغداد، 1999( .

الكتاين، عبد احلي بن عبد الكبري.

الغرب  دار  بريوت،   ( عبا�س  اإح�سان  د.  حتقيق:  وامل�سل�سالت،  وامل�سيخات  املعاجم  ومعجم  والأثبات  الفهار�س  فهر�س 

الإ�سالمي، 1982( .

كحالة، عمر ر�سا )الدكتور( .

معجم املوؤلفن )بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 1957( .

الكرملي، اأن�ستا�س ماري.

النقود العربية وعلم النميات ) القاهرة، 1939( .

موؤ�س�سة اآل البيت.

الفهر�س ال�سامل للرتاث العربي الإ�سالمي املخطوط ) عمان، 1999( .

مركز امللك في�سل.

فهر�س خمطوطات للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية، باإ�سراف: د. عبد الفتاح احللو )الريا�س، د. ت( .

مبارك، علي با�سا.

اخلطط التوفيقية اجلديدة مل�سر والقاهرة ) القاهرة، املطبعة الكربى الأمريية، 1306ه( .

مردم، خليل بك.
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