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Çağımızda artık giderek zararları iyice anlaşılmaya başlayan sigara, İslam
Dünyasına girişinin hemen ardından inceleme konusu yapılmış, dindeki hükmü ile ilgili
olarak risaleler kaleme alınmıştır. Yazılan risalelerin önemli bir kısmı sigaranın yasak
olduğu tezini işlemekle birlikte, bir hukuk terimi olarak “haram” hükmünü kullanma
konusunda âlimler ortak bir kanaate varamamışlardır. Bu çalışmada, sigaranın
hükmünün “haram” olduğunu ispat eden iki yazma risalenin edisyon kritiği
yapılmıştır. Çalışmada kullanılan risalelerin altı farklı nüshasının edisyon kritiği
yapılmıştır. Edisyon kritiği yapılan yazma risalelerin her biri bir harfle sembolize
edilmiş, nüshalar arası farklılıklar bu sembolden hemen sonra belirtilmiştir. Yazma
risaleler, titiz bir okuma sürecinden sonra bilgisayar ortamında yazılmış ve her bir
yazma risalenin Türkçe tercümesi de yapılmıştır. Ayrıca risalelerin müelliflerinin
hayatı ve ilmi kişilikleri hakkında da bilgi verilmiştir. Bu çalışmada, sigaranın hükmü
konusunda kesin “haram” hükmü ispat edilirken, bilimsel verilere, İslam Hukukunun
ana kaynak ve ilkelerine dayanılarak konu temellendirilmiştir. Yazma risalelerin
müellifleri tarafından bilimsel usullere uygun olarak kullanılan bazı akli ve nakli
delillerle birlikte, müelliflerin yaşadıkları döneme ait çarpıcı birtakım tıbbî tespitler ve
görüşlerini ispat ederken kullandıkları çeşitli usul kaideleri de aynen aktarılmıştır.
Böylece sigaranın İslam Coğrafyasına girdiği dönemlerden itibaren Müslüman ilim
adamları tarafından inceleme konusu yapıldığı, çok erken dönemde sigaranın İslam
Hukuku’ndaki hükmünün ortaya konması için yoğun bir çaba ve ilmî faaliyetin varlığı
vurgulanmaya çalışılmıştır.
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TWO RISALA’S ABOUT SMOKING:
“RISALA JALILA FI SHURB AL-DUHAN of ABDULMALIK al- ISAMÎ
AND
“RISALA FI TAHRIM al- DUHAN of MUSTAFA b. ALİ al-ÂMÂSÎ”

In our age, the cigarette, which is well known the harmful effects after it enters
into soon Islamic world, has been done a research subject and some treatises related to
the rule in religion have been committed to paper. In this study, the edition review of
two written treatises which provide that the cigarette is forbidden by religion has been
done. The edition review of six various documents of treatises used in the study has
been done. The each one of written treatises whose edition review was done has been
symbolized by a letter and the differences between documents have been remarked
after these soon symbols. Also, the information about the scientific persons and life of
author of treatises has been given. The authors of written treatises done edition review
provide the cigarette forbidden by religion and furthermore, the authors have
grounded their opinions on the basis of

the main reserve and principles of Islamic

legal and scientific data. The various methods and rules used by providing the opinions
and striking medical determinations belonging of the period in which the authors live
have been entirely transferred with some mental and transport proofs based on
scientific methods by the authors of written treatises. Thus, It has been stressed the
presence of scientific action and an intense effort to bring up rule in Islamic legal of
cigarette, in early period that the cigarette has been a research subject by Islamic
scientists as from the cigarette entered into Islamic geography.
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ÖNSÖZ
Bu çalışmada, sigaranın İslam Hukukundaki hükmü ile ilgili olarak yazılmış olan iki
risalenin edisyon kritiği yapılmış ve sigaranın hükmüyle ilgili olarak risalelerin müelliflerinin
kanaatleri ve vardıkları sonuçlar gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır. Modern bilim,
sigaranın insanlık için ciddi bir tehdit ve son derece zararlı bir madde olduğu gerçeğini artık
çok kesin bir dille ifade etmektedir. Öyle ki artık bazı toplumlar bu zararlı alışkanlığı, tedavi
edilmesi gereken ciddi bir hastalık olarak değerlendirmekte, sigara kullanımının önüne
geçebilmek için çeşitli kanunî düzenlemeleri art arda hayata geçirmektedirler. Bu yaklaşım ve
hassasiyet, sigaranın İslam Coğrafyasına girişinin hemen ardından, İslam Hukukçuları
tarafından da sergilenmiş ve çok erken dönemde konu ile ilgili eserler kaleme alınmıştır.
Sigaranın hükmü ile ilgili olarak yazılmış olan eserlerin büyük çoğunluğu, sigaranın
kullanımını yasaklayan eserlerdir. Ancak bu yasaklayış, çeşitli nedenlerle dini bir terim olarak
“haram” hükmünü ifade noktasında ortak bir sonuca varamamıştır. Haram hükmü yanında
“mekruh”, “harama yakın mekruh” gibi ifadeler sigaranın hükmü ile ilgili olarak kaynaklarda
yer almıştır. Ancak bugün ulaştığımız veriler, modern tıbbın sunduğu imkânlar çok net olarak
sigaranın insanlık için ciddi bir tehdit olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yani modern
bilim nezdinde sigaranın hükmü kesin ve nettir. Bu hüküm de hiç itirazsız “yasak” hükmüdür.
Aslında İslam Hukuku açısından da hüküm bir anlamda net olmakla birlikte, usul ve yöntem
farklılıkları, kesin haram hükmünün ortak kanaat olarak ifade edilmesini engellemiştir.
Bu çalışmanın konusunu teşkil eden risalelerin mevcut nüshalarının tamamına
ulaşılmış ve bu çerçevede altı farklı nüshaya dayanılarak, bu nüshaların edisyon kritiği
yapılmıştır. Kültür Bakanlığınca gerçekleştirilen ve araştırmacıların hizmetine sunulan çok
önemli bir hizmeti de burada ifade edip, emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim.
Kültür Bakanlığının Türkiye yazmalarını dijital ortama aktarmış olması, yazmaların
ulaşılabilir olması, gerekli ödeme yapıldığı taktirde nüshasının dijital ortamda sunuluyor
olması, araştırmacılar açısından gerçekten çok önemli bir hizmettir. Yazma eserlerin
görüntülerinin dijital ortama aktarımının tamamlanması durumunda bu önemli kültür
hazinesinin bilimsel araştırmalara çok değerli katkıları olacağı açıktır.

Bu arada sistemde kayıtlı olan eserlerin isimlerinin, içeriklerinin ve bu eserlerin
müelliflerinin isimlerinin de yeniden bir uzman ekip tarafından gözden geçirilip, gerekli
düzeltmelerin yapılması gerektiğini belirtmek isterim. Çünkü eserlerin arşiv kayıtları
oluşturulurken yapılmış olan okuma hataları ya da yazım hataları, araştırmacıların esere
ulaşmasını engellemektedir. Mesela bu çalışmada edisyon kritiği yapılan yazma risalelerden
“Abdülmelik el-İsamî”nin yazma risalesinin bir nüshası tesadüfen bulunmuştur. Çünkü arşiv
kaydı yapılırken müellifin adı “Abdülmelik el-Âfânî el Katın” olarak kaydedilmiştir. Bir
araştırmacının müellif isminden hareketle bu eseri araması durumunda bu esere ulaşması
imkânsızdır. Çünkü isim ve künye hatalı kaydedilmiştir. Eserlerin ulaşılabilir olması
açısından benzer hatalı arşiv kayıtlarının düzeltilmesi önem arz etmektedir. Sigara ile ilgili
yazma eserler konusunda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara bir kolaylık ve hizmet
olması açısından, özel olarak Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinde ve diğer bütün
yazma eser kütüphanelerinde mevcut yazmaların bir listesi çalışmanın sonuna ek olarak
konulmuştur.
Bu çalışmanın, İslam Toplumunun ilmî birikiminin gün yüzüne çıkmasına katkı
sağlayacağını ümîd ederek, çalışma esnasında çok değerli katkıları, ufuk açıcı yönlendirmeleri
ile ufkumu açan danışman hocam Prof. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ’a, fikirlerini ve ellerindeki
kaynakları benimle paylaşan Doç. Dr. Recep CİCİ’ye, bu çalışmaya çok değerli katkıları olan
değerli mesai arkadaşlarım Haseki Eğitim Merkezi Öğretmenlerine ve desteklerini hep
yanımda gördüğüm aileme teşekkür ederim.
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GİRİŞ

Tütünün ana vatanının neresi olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte,
Amerika’nın tütünün anavatanı olduğu görüşü ağırlıklı olarak paylaşılan görüştür.
Anavatanı neresi olursa olsun, tütünün dünyaca tanınması, Amerika Kıtasının keşfi ile
Avrupa’ya getirilmesinden sonra olmuştur. 1 Kristof Kolomb ve arkadaşları San
Salvador adasına ayak bastığı zaman, ada yerlilerinin ağız ve burunlarından dumanların
çıktığını görmüşler ve bu dumanların kaynağının da kurutulmuş tütün yaprağı olduğunu
öğrenmişlerdir. Kristof Kolomb, yerlilerin tütünü ağızda çiğneyerek, pipo içimine
benzer bir sistemle tüttürerek ve buruna çekerek kullandıklarını görmüştür. 2 Bu tarihte
tütün henüz Avrupa’da tanınmıyordu. Kristof Kolomb Santa Domingo adasında
yaşayan yerlilerin tütün içtikleri ve “Tobacco” diye adlandırdıkları saz borusuna
nisbetle tütün bitkisine “Tobacco” demiş ve bu isimlendirme zamanla bütün Avrupa’da
yaygınlaşmıştır. 3 Daha sonra Amerika’ya seyahatlerde bulunan Portakiz’li ve İspanyol
gemiciler de yerliler gibi tütün içmişler ve tiryakisi olmuşlardır. 4 Dönüşlerinde de tütün
bitkisini Avrupa’ya getirmişlerdir. Böylece gemilerin iki kıta arasında gidip gelmesi
suretiyle İspanya, Portekiz ve diğer Avrupa Ülkeleri tütünü ve tütün içme âdetini
tanımışlardır. 5 Avrupa’da önce İspanya ve Portekiz’e gelen tütün daha sonra
Brezilya’dan Fransa’ya gelmiştir. 1559 yılında Portekiz’in başkenti Lizbon’da
Fransa’nın elçisi olarak bulunan Jean Nicot de Villemain, Lizbon’da gördüğü tütünü
dikmiş ve bunun yapraklarının yakılıp, dumanının tüttürülmesi, kurutulmuş yaprakların
ufalanıp burna çekilmesinin öksürüğe, astıma, baş ağrısına, mide hastalıkları ve kadın
hastalıklarına iyi geldiğinden bahisle Fransız Kraliçesi Catherine de Médici’e

1

http://www.tutunbirligi.com/TütünRehberi/TütününTarihi/tabid/68/Default.aspx (15 Mayıs 2010)
Borio, Gene; “The Tobacco Timeline”;
http://www.tobacco.org./resources/history/Tobacco_History.html (09 Mayıs 2010);
Borio, Gene; “The History of Tobacco Part I”; http://historian.org/bysubject/tobacco1.htm (09 Mayıs
2010)
3
http://islamicpm.alafdal.net/montada-f2/topic-t188.htm (10 Mayıs 2010)
4
http://www.tutunbirligi.com/TütünRehberi/TütününTarihi/tabid/68/Default.aspx (15 Mayıs 2010)
5
http://www.tutunbirligi.com/TütünRehberi/TütününTarihi/tabid/68/Default.aspx (15 Mayıs 2010)
2
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sunmuştur. 6 Daha sonra Jean Nicot’un bu bitkiye gösterdiği ilgiye izafeten tütün
bitkisine “Nicotiana” ve 1828’de bulunan tütündeki alkoloide de “Nicotin” ismi
verilmiştir. 7 Zamanla tütün tüketiminin giderek artış göstermesi üzerine, İspanya,
Portekiz, İngiltere ve Fransa, Amerika’daki sömürgelerde tütün üretimi yaparak, tütün
ticaretinden gelir sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu şekilde ihtiyaç olan tütünü
Amerika’dan getirmenin yanında, tütün üretimi Avrupa’nın güney doğusundaki
ülkelerden iç ülkelere ve sahilden Akdeniz’e ve Kuzey Avrupa’ya doğru yayılmıştır.
Macellan tütünü Filipin adalarına, Portekiz’liler Hindistan, Japonya ve Çin gibi doğu
ülkelerine götürmüşlerdir. 8 Tütün, önceleri ibadetlerde kullanılan bir bitki iken, zamanla
şifa verici bir ilaç, nihayet keyif verici ve alışkanlık yapıcı bir ihtiyaç maddesi olarak
dünyaya yayılmıştır.
Tütünün keyif verici olarak kullanılmaya başlanmasından sonra, tüketimi de
hızla artmıştır. Zamanla tütüne yapılan harcamalar fuzulî bir harcama olarak kabul
edilmiş ve sağlığa zararlı olduğu ileri sürülerek ülkelerde çeşitli yasaklar getirilmiştir.
1575’te İspanya ve Amerikan kiliselerinde tütün kullanılması yasaklanmış, 1603’te
İngiltere’de Kral I. Jacque tütün kullanımına karşı mücadele etmiş, 1620’de Japonya’da
tütün

içme

yasağı

getirilmiş,

1652’de

Almanya-Bavyera’da

tütün

kullanımı

yasaklanmış, 1653’te Saksonya ve Avusturya’da tütün içilmesine karşı bir takım
eylemler yapılmıştır. 1634 yılında Rusya’da, 1657 yılında İsviçre’de tütüne yasaklar
konmuştur. Tütün kullanılmasına karşı konulan yasaklama ve ölüm cezaları, çok sayıda
insanın ölümüne sebep olmuş, buna rağmen insanlar tütün kullanmaya devam etmiştir. 9
Tütün Türkiye’ye 1601-1605 yılları arasında İngiliz, Venedik ve İspanyol
gemici ve tacirleri tarafından, İstanbul yolu ile gelmiştir. Böylece tütün Avrupa’ya
gelişinden 50 yıl sonra yurdumuzda kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, tütün tarımının
ne zaman başladığı konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte, tütün tohumunun
6

U.S. Army Medical Department Walter Reed Army Medical Center “Brief History of Tobacco Use and
Abuse”; http://www.wramc.amedd.army.mil/Patients/diseases/wh/c7/Pages/s5.aspx ( 09 Mayıs 2010);
http://www.nosmoke.20m.com/r1/1.htm (10 Mayıs 2010) Ayrıca Bkz: Théma Larousse, I-VI,
Milliyet Gazetecilik A.Ş, İstanbul 1994, IV, 470.
7
Addison, Thomas E.; “A Chronology of Tobacco in The Civilized World”;
http://mindfully.org/Industry/Tobacco-ChronologyJull98.htm (09 Mayıs 2010); Ayrıca Bkz: Hayat
Ansiklopedisi, I- VII, Hayat Yayınları, İstanbul 1961, VI, 3175- 3176.
8
http://www.tutuneksper.org.tr/tutunce/dunyada/genel tarihce.htm (15 Mayıs 2010)
9
http://www.tutuneksper.org.tr/tutunce/dunyada/genel tarihce.htm (15 Mayıs 2010)
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Rumeli’li tüccarlar tarafından Avrupa’dan getirildiği ve ilk tütün tarımının Makedonya,
Yenice ve Kırcali’de başladığı ifade edilir. 10 Tütün kullanımının artması üzerine diğer
ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de lehte ve aleyhte fikirler ortaya çıkmıştır. Bazı din
adamları tütün içme âdetinin, dinen sakıncalı olduğunu, hatta haram sayılabileceğini
ileri sürmüşlerdir. Bunun üzerine Sultan I. Ahmed tarafından tütün içme yasağı
getirilmiştir. 11 Tütün 1678 yılına kadar serbest bir şekilde ithal ediliyordu. Daha sonra
II. Süleyman 12 zamanında Yenice ve Kırcali’de üretilip İstanbul’a getirilen tütünlerden
8-10 akçe gümrük resmi alınmaya başlanmıştır. Zamanla bu işler emaneten
yaptırılmıştır. Bundan sonra da bu vergiler artırılmış, hem alandan, hem de satandan
vergi alınmaya başlanmıştır. Satandan 12 akçe alandan 8 akçe gümrük resmi alınması
kararlaştırılmıştır. 1686 yılında gümrük vergisinin dışında tütün satandan alınan vergi,
“resm-i duhân gümrüğü” adı ile 16 akçeye çıkarılmıştır. Bu vergi alma işi 1698 yılında
55 yük akçe karşılığı ihale edilmiştir. 13 Çeşitli düzenleme ve değişikliklerle 1872 yılına
gelinmiştir. 1872 yılında ilk devlet inhisarı kurulmuş ve tütünlerin çıkış noktasından
vergi alınması kararlaştırılmıştır. Tütün satma ve inhisarı işletme hakkı, iki Rum
bankerine 3500 altın mukabilinde satılmış, altı ay sonra da feshedilerek 1873 yılında
yeni bazı düzenlemeler de yapılarak “İdare-i İnhisariye-i Duhân” adıyla bir teşkilat
kurulmuştur. 14 Cumhuriyet’e kadar üretilen tütünlerden çeşitli miktarlarda vergiler
alınmış, bu vergiler bazen kalitesine göre, bazen kilo başına standart olarak, bazen
yörelere göre değişiklik gösteren vergiler şeklinde olmuştur. 15 1923 yılında I. İktisat
Kongresinde Reji Şirketi’nin kapatılması kararlaştırılmıştır. 26 Şubat 1923 tarihli 558
sayılı kanunla, iç tüketim için tütün satın alınması, işletilmesi, sigara imali ve satılması,
tütüne ait işlerin kanunlarla hükümet tarafından yürütülmesi kabul edilmiştir. Bu kanun
gereği İnhisarlar İdaresi 1 Mart 1923’ten itibaren Devlet İnhisarı şekline gelmiştir.
10

http://www.tutunbirligi.com/TütünRehberi/TütününTarihi/tabid/68/Default.aspx ( 15 Mayıs 2010)
Sapan, H. (1997) “Türk Tütününde Fiyatlandırma Politikası” (Yüksek Lisans Tezi), Trakya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss.11-15.
http://www.tutuneksper.org.tr/tutunce/turkiye/turkiyede%20tutunun%20tarihcesi.htm (01 Ocak.2010)
12
II. Süleyman, 8 Ağustos 1648 yılında, akli dengesi bozuk olduğu için tahttan indirilen Sultan
İbrahim’in oğludur. 15 Nisan 1642 ylında dünyaya gelmiştir. Annesi Safiha Dilâşub Valide Sultandır.
Tahta çıktığında 45 yaşında olan II. Süleyman, 3 yıl 7 ay padişahlık yaptıktan sonra, 22 Haziran 1691
yılında vefat etmiştir. (Geniş bilgi için Bkz: http://www.hanedan.org/c/p.asp?pid=20) (15 Mayıs 2010)
13
http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/ozkul.pdf ( 15 Mayıs 2010)
14
http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/ozkul.pdf (15 Mayıs 2010)
15
http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/ozkul.pdf (15 Mayıs 2010)
11
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1923’te Türkiye’de sigara fabrikaları kurulmuştur. 26 Şubat 1926’da hükümete verilen
yetki süresi uzatılmıştır. 1926 tarih ve 907 sayılı kanunla yabancı ülkelerden gelen
yaprak sigara, kıyılmış tütün, sigara, enfiye, puro v.b ithali ve ülke içinde sattırılması
Devlet İnhisarına geçmiştir. Böylece ülkemizde uzun yıllar sürecek olan tütünde devlet
tekeli resmen başlamıştır. Bu tarihten sonra Türkiye’deki tütün tekeli üzerinde çeşitli
düzenlemeler yapılmıştır. 5 Haziran 1930 tarihinde çıkarılan 1701 sayılı tütün inhisarı
kanunu ile tütün tarımı, işlenmesi, nakli, ticareti ve fabrikasyon safhalarının
düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 16 Bu düzenlemelerin yeterli olmadığı görülmüş ve 10
Haziran 1938 tarihinde 3437 sayılı “ Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu” kabul edilerek 26
Ekim 1938 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 17
Çok hızlı bir şekilde ticari hayatın içine giren ve yaygın olarak kullanılmaya
başlanan sigaranın zamanla öldürücü bir zehir olduğu fark edilmiştir. Beyin
tümörlerinin %99’u, beyin kanamalarının %85’i, akciğer kanserlerinin %90’ı, gırtlak
kanserlerinin %99’u sigara kaynaklıdır. Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre
dünyada en çok rastlanan ve en çok ölüme yol açan nedenler arasında ilk sırayı akciğer
kanseri almaktadır. 18 Bir başka araştırmaya göre akciğer kanserlerinin %85’i, kronik
bronşitin %75’i, çeşitli kalp rahatsızlıklarının %25’i sigaradan kaynaklanmaktadır. 19
Tütün dumanında 4000’den fazla kimyasal zararlı madde vardır. 20 Tütünün içinde doğal
olarak bulunan ve en az eroin ve kokain kadar bağımlılık yapan “Nikotin” bir
uyuşturucudur. Kalbi, damarları, hormonal sistemi, metabolizmayı ve beyni etkileyen
Nikotin, bağımlılığın da en büyük etkenidir. 21 Sigara içilmesi durumunda 7 saniye gibi
kısa bir sürede beyne ulaşan Nikotin, geçici bir rahatlık ve sakinlik hissi sağlıyormuş
gibi görünse de zamanla her defasında daha çok Nikotin isteğini tetikler ve sigara
16

http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/ozkul.pdf (15 Mayıs 2010)
Hikmet Sapan, “Türk Tütününde Fiyatlandırma Politikası” (Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997, ss.11-15;
18
Sigaranın neden olduğu sağlık problemleri ile ilgili olarak Bkz: http://www.toraks.org.tr/kisokulu3-pptpdf/Celal_Karlikaya.pdf 29 Mayıs 2010; http://ssuk.org.tr/admin/uploaded/tutun.pdf (29 Mayıs 2010);
http://www.toraks.org.tr/10_kongre_kurs/pdf/465_476_Tutun_Sagligina_Etkileri.pdf (29 Mayıs 2010)
; http://www.iuonkolojienstitusu.org/pdf/halk/Sigara.pdf (29 Mayıs 2010)
19
http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/64/6404.pdf (30 Mayıs 2010); http://www.baskentist.edu.tr/HastalarIcinBilgiler/sigara ve zararları.pdf (30 Mayıs 2010)
20
http://www.tapdk.gov.tr/tutunalkolkontrol/Sigaranın%20Zararları%20Hakkında%20Bilgi%20Notu,%2
0Sağlık%20Bakanlığı.pdf (30 Mayıs 2010)
21
http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/64/6404.pdf (30 Mayıs 2010);
17
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içenler tehlikenin farkına varmadan bilinçsizce daha çok sigara içmeye devam ederler.22
Çünkü bu süreçte vücut mutluluk hormonu da denilen “Endorfin” salgılar. Normalde
beyin tarafından otomatik olarak salgılanan bu hormon, tiryakilerde “manuel” hale
gelir, 23 tiryakiler de her defasında aynı duyguları yaşamak için yeniden sigara yakarlar.
Tütün kullanımı ile kanser arasındaki ilişki öncelikle akciğer kanseri ile ilişki şeklinde
ortaya konmuştur. Tütün – kanser konusundaki en güçlü ilişki akciğer kanseri ile ilgili
olmakla birlikte, tütün kullanımının akciğer kanserinden başka çok sayıda kanserin
oluşunda da rolü vardır. Bu kanserlerin bazıları solunum sistemi, ağız içi gibi sigara
dumanının doğrudan temas ettiği organlar olurken, bazı kanser türleri sigara dumanı ile
teması olmayan organlarda meydana gelmektedir. Tütün dumanı içinde bulunan katran,
kansere sebep olması bakımından en önemli maddedir. Ayrıca tütün yandığı zaman
ortaya çıkan ve sayısı binlerle ifade edilen maddeler arasında kansere neden olan başka
etkenler de söz konusudur. Bu maddeler kan dolaşımı ile vücuda yayılmakta ve çeşitli
organlarda kansere yol açmaktadır. 24 Direkt ölümle sonlanmayan yaklaşık 50 kadar
kronik hastalık yanında sigara 20’ye yakın ölümcül hastalıkla ilişkilidir. 25
Çağımızda artık giderek zararları iyice anlaşılmaya başlayan sigara, İslam
Dünyasına girişinin hemen ardından inceleme konusu yapılmış, dindeki hükmü ile ilgili
olarak risaleler kaleme alınmıştır. Yazılan risalelerin önemli bir kısmı sigaranın yasak
olduğu tezini işlemekle birlikte, bir hukuk terimi olarak “haram” hükmünü kullanma
konusunda âlimler ortak bir kanaate varamamışlardır. Haram hükmünü ifade eden
âlimler diğerleri yanında azınlıkta kalmışlardır. Bu kesinlikle sigaranın dinî açıdan
sakınca içermeyen bir madde olduğu anlamına da gelmemektedir. Aksine yasak
konusunda neredeyse bir ortak kanaat oluşmakla birlikte, “ne kadar yasak” olduğu
konusunda farklı kanaatler ortaya konulmuştur. Konuyla ilgilenenlerin farklı kanaatlere
varmış olmaları da sadece metottan kaynaklanan bir farklı sonuçtur.

22

http://www.baskent-ist.edu.tr/HastalarIcinBilgiler/sigara ve zararları.pdf (30 Mayıs 2010);
http://www.sigaraylasavasanlar.net/Sigara-kitap.pdf (30 Mayıs 2010)
24
Tütün kullanımına bağlı kanser türleri ile ilgili olarak Bkz: http://ssuk.org.tr/admin/uploaded/tutun.pdf
(29 Mayıs 2010)
25
http://www.toraks.org.tr/10_kongre_kurs/pdf/465_476_Tutun_Sagligina_Etkileri.pdf (29 Mayıs 2010)
23
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Sigarayla ilgili olarak risale yazan âlimler içerisinde - yararlı olduğunu
söyleyen birkaç cılız ses dışında- onun dînî açıdan hiçbir sakınca içermeyen, mubah bir
madde olduğunu söyleyen yoktur. Tam aksine bu konuda eser kaleme alan âlimlerin
hepsi sigarayı sakıncalı bulmuşlar, kullanılmaması gereken bir madde olarak
değerlendirmişlerdir. Kesin yasak hükmünü verememiş olmalarının arkasındaki sebep –
araştırmalardan ortaya çıktığına göre- bu maddeyle ilgili olarak Kur’an ve Sünnet’te bir
nass bulamamış olmalarıdır. Bunun doğal sonucu olarak da haram hükmü yerine
“mekruh” ya da “harama yakın mekruh” hükmünü ifade etmişlerdir.
Bu çalışmada, sigaranın hükmünün “haram” olduğunu ispat etmeye çalışan –
doğrusu bunu önemli ölçüde de başarmış olan- iki yazma risalenin edisyon kritiği
yapılmıştır. Sigaranın haram olduğu tezini en açık ve net bir biçimde ifade ediyor
olmaları açısından, çalışmada kullanılan yazma risalelerin gün yüzüne çıkarılması
büyük önem arz etmekteydi. Daha araştırmanın hemen başında, sigaranın haram olduğu
tezini savunan yazma eserlerin, aslında düşünülenden çok fazla olduğu gerçeği hemen
fark edilmiş ve bu yazmaların tamamının böyle bir çalışmada değerlendirilmesinin
imkânsızlığından

hareketle

yazmaların

sayısı

sınırlandırılmıştır.

Sınırlandırma

tercihinde etken olan bir başka gerçek de yazma tahkiki çalışmasının araştırmacıya
getirdiği kaçınılmaz maddî yüktür. Eserlerin tespit edilmesi, tespit edilen yazmaların
filmlerinin ya da DVD’lerinin elde edilmesi, hem zaman açısından hem de maddî
açıdan araştırmacıların henüz çalışmalarının ilk başlarında karşılaştıkları en önemli
problemlerdir.
Tezin konusunu teşkil eden risalelerin altı farklı nüshasının edisyon kritiği
yapılmıştır. Edisyon kritiği yapılan yazma risalelerin her biri bir harfle sembolize
edilmiş, nüshalar arası farklılıklar bu sembolden hemen sonra belirtilmiştir. Yazma
risaleler, titiz bir okuma sürecinden sonra bilgisayar ortamında yazılmış ve her bir
yazma risalenin Türkçe tercümesi de yapılmıştır.
Risalelerin müellifleri tarafından, sigaranın hükmü konusunda kesin “haram”
hükmü ispat edilirken, bilimsel verilere, İslam Hukuku’nun ana kaynak ve ilkelerine
dayanılarak konu temellendirilmiştir. Yazma risalelerin müellifleri tarafından bilimsel
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usullere uygun olarak kullanılan bazı aklî ve naklî deliller, müelliflerin yaşadıkları
döneme ait çarpıcı birtakım tıbbî veriler ve hipotezlerini dayandırdıkları bazı usul
kaideleri de aynen aktarılmıştır. Böylece sigaranın İslam Coğrafyasına girdiği
dönemlerden itibaren Müslüman ilim adamları tarafından inceleme konusu yapıldığı,
çok erken dönemlerde sigaranın İslam Hukuku’ndaki hükmünün ortaya konması için
yoğun bir çaba ve ilmî faaliyetin varlığı vurgulanmaya çalışılmıştır. Aslında bu kadar
yoğun ilmî faaliyete rağmen sigarayla ilgili “haram” hükmü konusunda ortak kanaatin
bir türlü ifade edilememiş olması çok ilginçtir. Tütünün (sigara) kullanılmaması gereken
zararlı bir madde olduğu nerdeyse bütün âlimler tarafından kabul edilen bir gerçek
olmasına rağmen, haram hükmünü ifade noktasında ittifakın olmayışı, tütünün hâlâ
İslam Coğrafyasında varlığını sürdürmesinin altında yatan en önemli sebep olarak
gözükmektedir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
RİSALELERİN MÜELLİFLERİNİN HAYATI
VE
RİSALELERİ

I. MÜELLİFLERİN HAYATI
Çalışmanın bu bölümünde, sigarayla ilgili risalelerinin edisyon kritiği yapılmış
olan Abdülmelik el-İsâmî ve Mustafa b. Ali el-Âmâsî’nin hayatı ve eserleri hakkında
bilgi verilecektir.
A. ABDÜLMELİK EL-İSÂMÎ (MOLLA İSAM)
Müellifin tam ismi ve künyesi “ Abdülmelik b. Cemaleddin b. Sadreddin b.
İsamüddin el-İsamî el-İsferayînî”dir. 26
Dînî ilimlerde otorite sayılan bir âlimdir. O kadar ki bu alanın dizginlerini
elinde tutan 27, bütün İslam dünyasında tanınan ve kendisine saygı gösterilen bir âlimdir.
Bu çalışmamızda edisyon kritiğini yaptığımız sigarayla alakalı yazma risalesinin 2b - 3a
varağında bizzat kendisinin ifade ettiğine göre, bir hac seferinde Kahire’ye uğramış ve
buradaki ileri gelen din âlimlerinin ilgi odağı olmuştur. Kendisini ziyarete gelenler,
çeşitli meselelerle ilgili delile dayalı doyurucu açıklamalarından dolayı, çözüm
26

İsâmî ile ilgili bilgi veren kaynaklar müellifin ölüm tarihini ve eserlerini çoğunlukla karıştırmışlardır.
Hatta bu karışıklık yazmaların dijital ortama aktarımında, yazmanın sahibi, ölüm tarihi v.b bilgiler
verilirken aynen tekrar edilmiştir. Mesela müellifin torunu olan ve 1111 yılında vefat etmiş olan
Abdülmelik b. Hüseyn b. Abdülmelik el-İsâmî’nin vefat tarihi, dedesinin vefat tarihi olarak verilmiş,
eserleri de karıştırılmıştır. Müellif hakkında güvenilir bilgilere ulaşmak için “Molla İsâm” lakabıyla
araştırmak sağlıklı sonuçlar verecektir.
27
Bu ifade “Hulâsatü’l-Eser fi Ayâni’l-Karni’l-Hâdî Aşer”de aynen kullanıldığı için biz de burada
kullanmayı uygun gördük. ( Bkz: Muhibbî, Muhammed Emin b. Fadlullah b. Muhibbullah b.
Muhammed el-Hamevî ed-Dimeşkî (ö 1111/ 1700), Hulâsatü’l-Eser fî Ayani’l-Karni’l-Hâdî Aşer, IIV, el-Matbaatü’l-Vehbiyye, Kahire, 1284/ 1868, II, 169).
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bekleyen bazı dînî meselelerle ilgili görüşlerini de öğrenmek istemişlerdir. Çeşitli
meselelerle ilgili olarak ortaya koyduğu görüşlerini delillerle desteklediği için, görüşleri
din adamları arasında büyük kabul görmüştür. Hatta gerekçeleriyle birlikte ifade edip,
ikna edici bir üslupla ortaya koyduğu görüşlerini yazmasını kendisinden rica
etmişlerdir. Sigaranın haram olduğuna dair yazmış olduğu elimizdeki bu yazma nüsha
da böyle bir çalışmanın ürünüdür.
Abdülmelik el-İsâmî kendisini ilim öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir
ilim adamıdır. Birçok eser kaleme almıştır. Bu nedenle de, dostlarından ve
arkadaşlarından zaman zaman uzak kalmıştır. Yaklaşık altmışa yakın eserinin olduğu
ifade edilmektedir. 28
Abdülmelik el- İsâmî 978/ 1570 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. İlk
eğitimini babasından ve amcası Kâdı Ali b. Sadruddin (1007/1598)’den almıştır. Daha
sonra Abdülkerim b. Muhibbuddin el-Kutbî(1014/1605), Abdurrauf el-Mekkî
(963/1555) gibi birçok âlimden ders okumuştur. Sürekli eğitimle ve talebe okutmakla
meşgul olduğu için ünü kısa sürede her tarafa yayılmıştır. Tahkik konusunda çok ileri
bir dereceye ulaşmıştır. Bir konuyla ilgili olarak söylenenlerin içinde, onun ne söylediği
önemsenmiş ve çok değerli sayılmıştır. Kendi döneminde yaşayan çağdaşlarından biri
şöyle demiştir: “Şu gözlerim yeryüzünde İmamü’l-Haremeyn Şeyh Abdülmelik gibi bir
âlim görmedi”. 29
Birçok eseri içinde “el-Kâfî el-Vâfî fi’l-Arûz ve’l-Kavâfî (yazma), Şerh-u
İsagocî, et-Teshîl (yazma), Risaletün fi’l-Arûz, Şerh-u Katri’n-Nedâ (yazma) ve bu
çalışmamızda konu edindiğimiz “Risaletün fî Tahrîmi’d-Duhân” adlı yazma eseri
sayılabilir. Kitaplarının çoğu şerh ve haşiyelerden oluşmaktadır.
Abdülmelik el-İsâmî 1037/1628 yılında Medine’de vefat etmiş ve “Bakiu’lGarkad”da defnedilmiştir. 30

28

Muhibbî, Hulâsatü’l-Eser, II, 169.
A.g.e, aynı yer.
30
Bağdadî, İsmail Paşa, Îzâhu’l-Meknûn fi’z-Zeyli Alâ Keşfi’z-Zunûn An Esâmi’l-Kütüb ve’l-Fünûn, I-II,
İkinci Baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, I, 103, II, 288; Hacı Halife, Mustafa b. Abdullah,
29
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B. MUSTAFA b. ALİ EL-AMÂSÎ (AKDÂĞÎ)
Mustafa b. Ali Âmâsî’nin hayatı hakkında elimizde mevcut bilgiler
sınırlıdır. Hicri 1150/1737 yılından önce henüz hayatta olduğu ve Yakup Paşa
Medresesi’nde müderrislik yaptığı bilinen müellifin eğitimi ve ilmî kişiliği konusunda
fazla bir bilgiye rastlanmamıştır. İlmî kişiliği hakkında ipucu sayılabilecek tek bilgi,
daha önce de ifade edildiği üzere, Yakup Paşa Medresesi’nde müderrislik yapmış
olmasıdır. Bu da Âmâsî’nin yaşadığı dönemde ağırlığı olan bir ilim adamı olduğunu
ifade etmeye yeter. Bazı eserlerine kendi öğrencileri tarafından şerhler yazılmıştır.31
Müellifin

eserlerinden

bazıları

şunlardır:

“er-Risâletü’l-Hamdiyye

fi’l-Akâid,

Menâfiu’l-Ahyâr Alâ Netâici’l-Efkâr” 32
Risalenin yazarı ile ilgili ulaşabildiğimiz bilgiler sadece bunlardan ibarettir.
Ömer Rıza Kehhâle’nin Mûcemü’l-Müellifîn’de verdiği bilgiler ile Bağdatlı İsmail
Paşa’nın Hediyyetü’l-Arifîn’de müellife dair verdiği bilgiler neredeyse satırı satırına
aynıdır. 33

Keşfu’z-Zunûn An Esâmi’l-Kütüb ve’l-Fünûn, I-II, ikinci Baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1971,
404-405; Bağdadî, İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Arifin Esmaü’l-Müellifîn ve Asâru’l-Musannifîn, I-II,
Birinci Baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1951, I, 624; Zirikli, Hayrettin, el-Alâm, I-VIII, Yedinci
Baskı, Matbaatü’l-Ulûm, Lübnan, 1986, IV, 157.
31
El-Fevâid el-Hamdiyye fî Şerhi’r-Risaleti’l-Hamdiyye, Mustafa Amâsî’nin öğrencisi Ömer b.
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II. EDİSYON KRİTİĞİ YAPILAN RİSALELERİN NÜSHA
ÖZELLİKLERİ
A. ABDÜLMELİK EL-İSÂMÎ’NİN “RİSALETÜN CELÎLETÜN FÎ
ŞURBİ’D-DUHÂN”ADLI RİSALESİ
Abdülmelik el-İsâmî’nin edisyon kritiği yapılan sigarayla ilgili yazma
risalesinin üç değişik nüshasına ulaşılmıştır. Ulaşılan bu nüshaların bulundukları yerler
ve özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1.Süleymaniye Kütüphanesi
Bağdatlı Vehbi Efendi Bölümü nu: 538
Süleymaniye Kütüphanesi Bağdatlı Vehbi Efendi bölümü 538 numarada kayıtlı
olan risale nispeten iyi korunmuş olup 13 varaktan oluşmaktadır. Her bir sayfada 19
satır vardır. Oldukça okunaklı ve düzgün yazılmıştır. Söz başları ve yeni konu başlıkları
kırmızı renkle yazılmıştır. 12 Zilkade 1110 / 1698 tarihinde Abdurrahman eş-Şenevanî
tarafından istinsah edilmiştir. Eserin son sayfalarında hafifçe ıslandığı izlenimi veren
kısmi bir rutubet izi vardır. Sırtı meşin, kapakları ebru süslemeli bir eserdir. Çalışmada
bu risale (  ) أharfi ile sembolize edilmiştir.
2.Milli Kütüphane Ankara nu: 06 Hk 4212/ 1
Ankara Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde 06 Hk 4212 /
1 arşiv numarası ile kayıtlı olan risale 1b-12a varaktan oluşmaktadır. İstinsah tarihi ve
müstensihi yoktur. Her bir sayfa 21 satırdan oluşmaktadır. Nesih yazıyla yazılmış olan
eserin yazı kalitesi çok iyidir. Çok temiz bir hatla yazılmıştır. Söz başları ve keşideler
kırmızı renkle yazılmış, etek kısmı rutubetten hasar görmüş, ciltsiz, şirazesi bozuk bir
risaledir. Çalışmada bu risale (  ) بharfi ile sembolize edilmiştir.
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3.Milli Kütüphane Ankara Yazmalar Koleksiyonu nu: 06 Mil Yz A 233/2
Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda 06 Mil Yz A 233/2 arşiv
numarası ile kayıtlı olan risale 7 varaktan oluşmaktadır. 1130/1722 tarihinde Medine’de
istinsah edildiği kaydı vardır, müstensihi belli değildir. Her bir sayfa 31 satırdan
oluşmaktadır. Talik yazı ile yazılmış olan risalenin yazı kalitesi çok iyi değildir.
Sayfaların 31 satırdan oluşması yazıda sıkışmalara neden olmuştur. Bu da okumada
zaman zaman sıkıntıların yaşanmasına neden olabilmektedir. Eser kâğıt kaplı mukavva
ciltli, söz başları kırmızı renklidir.
Bu arada önemli bir noktaya da işaret etmek gerektiği kanaatindeyiz. Bu
risalenin arşiv kaydı oluşturulurken, muhtemelen yazı karakterinden kaynaklanan bir
yanlış okuma ve yanlış kayıt söz konusudur. Şöyle ki; eserin müellifi “Abd el-Melîk elAfânî el-Kâtın” olarak kaydedilmiştir. Çalışmada bu risale (  ) جharfi ile sembolize
edilmiştir.

B.

MUSTAFA B. ALİ EL-ÂMÂSÎ’NİN “HÂZA KİTÂBÜN FÎ BAHS-İ
HURMETİ’D- DUHÂN” ADLI RİSALESİ

Mustafa b. Ali el-Âmâsî’nin edisyon kritiği yapılan yazma risalesinin de üç
değişik nüshasına ulaşılmıştır. Ulaşılan bu nüshaların bulundukları yerler ve özellikleri
şu şekilde sıralanabilir.
1. Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi Bölümü nu: 854 (30-37)
Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi Bölümü 854 sınıflama/yer numarası
ile kayıtlı olan risale 23a- 26a varaktan oluşmaktadır. Yazı kalitesi oldukça bozuk olan
risalenin son bölümünde 1091/1680 tarihinde Salih b. Hakkı İsmail isimli bir müstensih
tarafından istinsah edildiği kayıtlıdır. Risalenin her bir sayfası 21 satırdan oluşmaktadır.
Çalışmada bu risale (  ) سharfi ile sembolize edilmiştir.
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2. Kastamonu İl Halk Kütüphanesi nu: 37 Hk 1593/9
Kastamonu İl Halk Kütüphanesinde 37 Hk 1593/9 arşiv numarasıyla kayıtlı
olan risale, Ebu Said Muhammed el-Hadimî (1113-1175/1701-1762)’nin “Haşiye Alâ
Tefsîr-i Cüz’i Amme” adlı yazma risalesi ile başlayan ve Nureddin Ali b. Sultan
Muhammed el-Kârî (ö: 1014/1605)’nin “et-Tasrîh” adlı risalesi ile son bulan, 1b- 227a
varaktan oluşan, içinde çeşitli konulara dair 23 risalenin bulunduğu eserin 173a-175b
varakları arasındadır. Sarı kâğıda talik yazı ile yazılmıştır. Temiz ve okunaklı bir hattı
vardır. İstinsah tarihi ve müstensihi belli değildir. Sayfa içerisinde muhtemelen istinsah
edilirken yapılan yanlışlar zaman zaman sayfa kenarlarında tashih edilmiştir. Sayfa
içerisinde yapılan yazım hatalarından bazıları üzeri çizilerek imha edilmiştir. Risalenin
son bölümünde müellifin ismi kayıtlıdır. Çalışmada bu risale (  ) مharfi ile sembolize
edilmiştir.
3. Manisa İl Halk Kütüphanesi Zeynelzade Koleksiyonu nu: 45 Ak Ze 5740/4
Manisa İl Halk Kütüphanesi Zeynelzade Koleksiyonunda 45 Ak Ze 5740/4
arşiv numarası ile kayıtlı olan risale, Zeynizade Hüseyin b. Ahmed Bursavî (ö: 11671753)’nin “Şerh-u Avâmili’l-Cedîde adlı yazma risalesi ile başlayan, Akdağlı Mustafa
b. Ali Âmâsî (1150-1737)’nin “Risaletün fî Hurmeti’d-Duhân” adlı risalesi ile son
bulan, 1b- 76b varaktan oluşan, içinde çeşitli konulara dair 4 risalenin bulunduğu eserin
71b-76b varakları arasında bulunmaktadır. Risalenin müstensihi ve istinsah tarihi belli
değildir. Nesih yazı ile yazılmış olan risalenin her bir sayfası 15 satırdan oluşmaktadır.
Eser kahverengi bez kaplı mukavva ciltlidir. Müstensihin yer yer sayfa içinde yaptığı
yazım hatalarını sayfa kenarlarında tashih ettiği, okunaklı sayılabilecek bir hattı vardır.
Mevcut nüshanın satır aralarında, risalede geçen bazı terimler ya da eser adlarının
açıklaması vardır. Çalışmada bu risale (  ) دharfi ile sembolize edilmiştir.
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III. EDİSYON KRİTİĞİ YAPILAN RİSALELERİN TERCÜMELERİ
Bu bölümde edisyon kritiği yapılan yazma risalelerin tercümelerine yer
verilecektir. Risalelerin tercümesi yapılırken, nüshalar arası farklılıklardan da
yararlanılarak, anlatılmak istenen ana fikri en net ifade eden cümleler esas alınmıştır.
A. ABDÜLMELİK EL-İSÂMÎ’NİN “RİSALETÜN CELÎLETÜN FÎ
ŞURBİ’D-DUHÂN” ADLI RİSALESİNİN TERCÜMESİ
Bu (eser) Medine-i Münevvere’ye yerleşmiş olan, derin ve ince anlayış sahibi,
bilgin, imam Şeyh Abdü’l-Melik el-İsâmî’ye ait “Sigara İçmenin Hükmü” ile ilgili
kıymetli bir risaledir.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Çok yüce ve bağışlayıcı olan ve hiçbir şey kendisine gizli kalmayan Allah’ın
adıyla. O, gözlerin hain bakışlarını da ve kalplerde gizli tutulan şeyleri de bilir. Kâinatın
tek sahibi, yapılan şükrün karşılığını bolca veren, çalışmalarının karşılığını eksiksiz
olarak kendilerine verip, geniş lütfundan daha fazlasını onlara ihsan etmek için asla
zarar etmeyecekleri en karlı ticareti kullarına gösteren, onların kazançlarını, içinde
ırmaklar, köşkler bulunan, şeref, sevinç ve yaşam merkezi yüksek cennetlerde, ebedi
nimet, hurilerin hizmeti ve meleklerin sohbetine dönüştüren Allaha hamdolsun.
İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak, cehalet ve gurur dalgınlığından ve gaflet
uykusundan uyandırmak için, ürünü hüsran, yolcusu bitkin ve halsiz, göstergesi gurur
ve kibir olan, ceza ve hesap gününde sonucu pişmanlık ve yok oluş olan yoldan
vazgeçirip çevirmek için, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen, gerçek hidayet
sahibi O’dur.
O, çok şerefli bir peygamberdir. Çok şefkatli ve merhametlidir. Evren onun
şerefine yaratılmıştır ve onun aşkıyla döner. O, gizli, kapalı her şeyin ortaya dökülüp
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açılacağı, sırların açıklanacağı zorlu günde, ümmetinin günahkâr olanlarına şefaat
edecektir. Biz de O’na ve dînîn yüceltilmesi için övgüye değer bir çaba sarf eden aile
efradına, ırmaklar aktığı, pınarlar fışkırdığı sürece, yağmur bulutundan yağmur yağıp
çiçekler açtığı sürece, meltem esip engin deniz dalgalandığı sürece, ağaçların dallarında
kuşlar ötüştüğü sürece, bütün mahlûkat aylar-yıllar boyunca (zaman durdukça) Allah’ı
hamd ile tesbih ettiği sürece ebedi ve sınırsız salât ve selam ederiz.
Bu risalenin yazılmasını gerektiren sebep ve bu belgenin ihtiva ettiği şeyleri
tertip etmeyi akla getiren etken, insanların hükmü konusunda iki guruba ayrıldıkları,
doğudan batıya her tarafa yayılan tütün (sigara)’dır. İnsanlardan bir kısmı, asli mubahlık
ilkesine dayanarak sigaranın helal ve içilmesinin de caiz olduğunu söylediler. Diğer
kısım ise iki guruba ayrıldı: Bunlardan bir kısmı, akılla ulaştıkları akli delillerle veya
ulaşabildikleri bir takım nakli delillerle iddialarını destekleyerek, sigaranın içilmesinin
cevazı şöyle dursun, haram olduğuna ve yaklaşılmaması gerektiğine hükmettiler. Diğer
gurupta olanlar ise, cevazına hükmedenlerle haram olduğunu söyleyenler arasında orta
bir yol takip ederek sigaranın mekruh olduğuna hükmettiler.
Benim gönlüm de haramlık tarafına meylediyordu. Kalbimin teveccühü de
helal ve mubah olmadığı yönündeydi. Bu itibarla bir zaman naklî delillerde, rivayet
olarak haramlığına dair deliller aradım durdum. Diğer taraftan sürekli düşünerek
haramlığına dair aklî deliller bulmaya çalıştım. Bütün bunlarla birlikte, bir müddet bu
(tütün) yaprağının özellikleri ve tozunu burnuna çeken ya da dumanını içen kişilerin
durumu konusunda uzman hekimlere danıştım. Bir zaman da tasavvufun ve tasavvufun
hakikatlerinin zirvesine çıkmış tasavvuf ehliyle uzun uzun konuştum. Bu şekilde
(araştırma ve incelemeyle) uzun zaman geçti fakat amaca ulaşmak için çabayı terk
etmedim. Gönlümü ve aklımı rahatlatacak bir belgeye ulaşmak için çalışmalarımı
aralıksız sürdürdüm. Şu kadar var ki sigaranın hükmünün helal ya da haram tarzında
Kur’an-ı Kerim’de açıkça yer almadığı konusu herkes tarafından tartışmasız kabul
edilmektedir. Fakat “Kuru ve yaş ne varsa hepsi bu Kur’anda mevcuttur” 34 âyeti,
hüküm ve beyan tarzında, ya bir genel ifadenin kapsamına girerek ya da kıyasta olduğu
gibi gerekli şartlar çerçevesinde, denk ve benzer olana hamletmek tarzında bunun da
34

Enam 6/59.
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Kur’an-ı Kerim’de yer almasını gerektirir. “Onlar bu Kur’an üzerinde hiç düşünmezler
mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?” 35 âyeti uyarınca Kur’an-ı Kerim ayetlerini
incelemek ve tefsircilerin bu konuda söyledikleri üzerinde düşünmek için biraz zaman
geçirdim. Sonra Rabbim bana, usûl ve fürû kuralları içinde yer aldığı için, duyan kişinin
kabul etmekten başka çıkar yolunun olmadığı çok güçlü deliller ilham etti. Ayrıca
uzman hekimlerden, yol açtığı bedensel zararlardan dolayı tıbben haram olmasını
gerektiren şeyler duydum. Manevi hastalık uzmanı olan yüce kişilerden de, sebep
olduğu dînî zararlardan dolayı, tasavvuf açısından sakıncalı ve yasak olmasını
gerektiren şeyler işittim. Fakat Allah Teala Medine-i Münevvere’de -orada bulunana
sayısız salât ve selam olsun- beni tertemiz şeriatine hizmet etmekle şereflendirinceye
kadar bunları derleyip te bir türlü yazıya dökemedim. Bu yüce şerefe erince, deniz
yoluyla gitmek üzere yola çıktım. Fazla bir zorluk ve sıkıntı çekmeden kısa sürede
Kahire’ye ulaştım. Allah eşsiz lütuflarıyla orayı korusun ve güvencede tutsun.
Kahire’ye varışım kış mevsiminin ilk aylarına rastladığı için, bahara kadar beklemek
icap etti ve nihayet bahar da geldi. Kahire’nin ileri gelenleri ve âlimleri, kimi zaman
ortak geleneklerimiz sebebiyle bazen de ilmi müzakere ve tartışma sebebiyle
ziyaretimize gidip geliyorlardı. Zamanla söz döndü-dolaştı, içen kimselerin kendilerine
yazık edip nefislerine zulmettikleri sigara konusuna geldi. Kahire âlimleri, bazı
âlimlerin, sigaranın helal ve mubah olduğuna dair, diğer bir kısmının ise haram
olduğuna dair, bazılarının da mekruh olduğuna dair eser telif ettiklerini ifade ettiler. Ben
de, sigaranın helal ve mubah olmasını imkânsız kılan, onun haram olduğuna dair
Rabbimin bana ilham ettiği her şeyi, takrir kalıbına döktüm ve sundum. Benim
söylediklerimi çok yerinde buldular ve onlar nezdinde hüsn-ü kabul gördü. Öyle ki;
bütün bunları bir düzene koyup yazıya dökmemi istediler. Ben de, insanların bundan
yararlanıp dua edecekleri ümidiyle, onların bu isteklerini kabul ettim. Hemen bunları bir
araya toplayıp düzenlemeye giriştim. Yeniden gözden geçirip ayıklamaya ve
düzeltmeye çalıştım. Sadece konuya çok net delalet eden ayetlerle yetindim.
Tasavvuftan ise, dinî bir zararı ortaya koyan ve varlığı öğüt içeren bir kaideye dayanan
şeyleri seçtim. Tıp alanından da, hemen ortaya çıkan ama zamanla öldürücü olan bir
zararı isbat edecek genel bir değerlendirmeye yer verdim. Sigaradan uzak durmayı ve
35

Muhammed 47/24.
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ondan sakınmayı gerektiren, akl-ı selîmin öngördüğü ve selîm tabiatın reddettiği şeyleri
zikrettim. Konuyu fazla uzatıp amacından uzaklaştırmamak ve okuyucuyu bıktırmamak
için, istidlâle ve ta’lîle elverişli olmalarına rağmen, artık gerçek ortaya çıktığı ve amaç
gerçekleştiği için, birçok rivayet ve esere burada yer vermedim. Beyan’ın parmakları,
gönlün bir köşesinde olan tercih edileni ortaya koyduktan sonra, sağ elin, kalemin dili
ve harfler vasıtasıyla beyaz sayfaya naklettiği şeylere yeniden göz atma ve muhtevası
hakkında düşünme imkânım olmadı. Allah Teala beni, habibi ve seçkin kulunun
ravzasının eşiğini öpme şerefine erdirinceye, elçisi ve Mustafa’sı (Allah O’nu ve O’nun
halini yansıtan, O’nun ahlakını benimseyen aile efradını iyilik ve hayırla kuşatsın)’nın
türbesinin kapısını öpmekle şereflendirinceye kadar, yazdığım müsveddeleri bir türlü
temize çekemedim. İşte bu şerefe erdiğimde ve dünyanın her tarafından ve her
bölgesinden değerli olan o bölgeye girdiğimde, bu çalışmalarımı Hz Peygamber
(s.a.v)’e sundum. Yazdığım kâğıtları Hz Peygamber (s.a.v)’in kabrinin örtüsü altına
koydum. Bunları kabul ya da reddettiğine dair bir işaret çıkıncaya kadar orada bırakıp
kabul ettiğine veya reddettiğine dair bir işaret gözledim. Ona götürüp sunduğum ve
beklediğim kabulün daha da fevkinde gelen işaretten dolayı Allaha sayısız hamd-ü
senalar olsun. İşte bundan sonra cesaretim ve gayretim arttı. Özel olarak zikredilmesi
gerekmeyenleri ayıklayarak, yazdıklarımı düzenleyip açıklama isteğim ve meylim arttı.
Allahtan beni ve bütün ümmeti bu üstü kapalı konuyu açıklığa kavuşturacak işler
yapmaya muvaffak kılmasını niyaz ederim. Bana ve bütün ümmete doğru yolu
göstermesini, kendisinin sevip razı olacağı şeylere bizi yöneltmesini dilerim ki hem
kendisi hoşnut olsun hem de bizi mutlu kılsın. Şüphesiz O kullarına son derece lütufkâr,
merhametli ve yol göstericidir.
Başarıya ulaştırma ve doğru yolu gösterme yetkisinin yegâne sahibi olan
Allah’ın adıyla başlar ve derim ki; sigara içmek haramdır ve kesinlikle caiz değildir.
Aslî mubahlık ilkesine dayanarak sigara içmeyi caiz saymak, gayri meşru bir cevazdır.
Çünkü aslî mubahlık ilkesi, İslam’ın bütün kurumlarıyla ortaya çıkmasından ve
hükümlerin net olarak açıklanmasından sonra, uygulamada en sonda yer alabilecek bir
ilkedir. Bunun açıklaması şöyledir: Eşyada esas ilkenin mubahlık olması peygamber
göndermeden önce olabilir. Zira aksi durumda nesh’in defalarca tekrar etmesi
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gerekecektir. Eğer İslam’ın gelmesinden sonra herhangi bir konuda onu mubah kılan bir
hüküm söz konusu olmuşsa, o konu aslî mubahlık ilkesi uyarınca mubah olarak
bırakılır. Aynı konuyla ilgili olarak, daha sonra o konuyu yasaklayan bir hüküm
gelmişse, en son gelen hükmün yasak hükmü olmasından dolayı mubahlık hükmünü
nesh etmiş sayılır. Aynı konuyu hem yasaklayan hem de mubah sayan iki delil söz
konusu olursa ve bunların hangisinin önce hangisinin sonra olduğu bilinemezse, bu
durumda Hz Peygamber (s.a.v)’in: “Bir konuda eğer helal ve haram hükmü bir arada
bulunursa haramlığı ifade eden tercih edilir (haram tarafı galip getirilir)” 36 hadisi
uyarınca ihtiyaten haram hükmü uygulanır. O konuda hükme dayanak olacak herhangi
bir delil bulunmazsa, hakkında delile dayalı olarak hüküm verilmiş olan bir benzer konu
araştırılır. Böyle bir benzer konu bulunur ve gerekli şartlar da tahakkuk ederse,
hakkında delil bulunamayan bu konu, benzer olan ve delile dayalı olarak hükmü
bulunan konuya kıyas edilir. Eğer bu da mümkün olmazsa bu konu, aslî mubahlık ilkesi
uyarınca mubah olarak bırakılır. Ancak bazı noktalarda farklılık arz ettiği ve aslî
mubahlık ilkesi de kullanımının helal olmasını gerektirmediğinden, kullanımı kesin
olarak helaldir denilemez. Buna göre, açıklama ve beyan makamında bulunan kişinin
şer’î anlamda öncelikli olarak yapması gereken şey, delil bulmaya çalışmak ve bu delil
üzerinde derinlemesine düşünme, sonra o konunun bir dengini, benzerini araştırma,
bütün bunlardan sonra da aslî mubahlık ilkesini uygulamaktır.
Sigaranın haram olmasını gerektiren birçok delil Kur’an-ı Kerim’de vardır. Bu
delillerden hareketle hükmü ortaya koymak, verilen hükmün kabul edilmesine daha
uygun, değerli büyükler ve sanat erbabı nezdinde rıza ve kabul ile karşılanmaya daha
layıktır. Fakat aslî mubahlık ilkesinden vazgeçip, sigara’nın hükmünü ortaya koymaya
yarayacak bir benzer ve denk araştırmaya bir türlü sıra gelmedi. Oysa şeriat’in bâtınî
yönü ve özü olan Tasavvuf’un öngörülerine göre hareket etme, uygulama konusunda bu
iki ilimden 37 daha öncelikli olan Tıp İlmi sigara’dan uzak durmayı tavsiye etmekte ve
ondan sakınmaya davet etmektedir. Aynı şekilde akl-ı selim ve normal insan tabiatı da
sigara’yı reddetmekte ve kabul etmemektedir. Allah bizi ve bütün inananları, güçlü ve
36
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sağlam İslam Şeriati’ne uygun davranmaya yöneltsin. Dînî diri ve canlı tutacak,
vücutların sıhhat ve selâmetini temin edecek şeyleri bize göstersin.
Sigara içmenin hükmüyle ilgili herhangi bir delil üzerinde kafa yormadan,
onun hükmünü ifade etmeye yarayacak bir benzer hükmü incelemeden, aslî mubahlık
ilkesine dayanarak kullanılmasını serbest sayan kişinin, Allah Tealanın “Onlar bu
Kur’an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?” 38
âyeti’nin zımnî tehdidi kapsamına girmesinden ve “Allah’ın indirdikleriyle amel
etmeyenler…” 39 kategorisinde değerlendirilip, “İşte gerçek zalimler onlardır” 40
âyeti’nin işaret ettiği kimselerden olmasından korkulur.
İşte bu nedenle diyoruz ki; Sigara içmek hem dinî açıdan, hem tıbben, hem
tasavvuf açısından, hem de aklen caiz değildir.
Şer’an yasak olmasının sebebi, sigaranın haram olmasına delalet eden Kur’an
âyetleridir. O âyetlerden biri, Allah Teala’nın Hz Peygamber (s.a.v) ile ilgili olarak “O
peygamber, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar; yine onlara iyi ve temiz
şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar” 41 âyeti’dir. Bu âyet, temiz olan şeylerin
helal olduğunu, pis olan şeylerin haram olduğunu ifade etmektedir. Âyet’teki “temiz” ve
“pis” ifadelerinden kastedilen sözlük anlamlarıdır, ıstılahî (terim) anlamları değildir.
Çünkü terim anlamalarına yorumlamanın hiçbir yararı yoktur. Ayrıca bu iki ifadenin
Arapça karşılıklarında bulunan “lam” harfleri istiğrak (aynı türden olanların hepsini
kapsamak) içindir. Buna göre, sözlük anlamları itibariyle bütün temiz olan şeyler helal
kapsamına, bütün pis olan şeyler de haram kapsamına girer. Buradan hareketle, pislik
itibariyle hiçbir pisliğin kendisine denk sayılamayacağı sigara, âyet’te ifade edilen
haram kapsamına öncelikli olarak girer. Ağızlıkta oluşan kir ve pislik, sigaranın bütün
pisliklerden daha pis olduğuna delalet eder. Ağızlıktaki bu birikinti, dışkıdan daha itici,
kokusu itibariyle de daha beterdir. Öldürücü ve acı olması açısından da zehirden daha
keskindir. Sigara’nın ne kadar ağır bir pislik olduğu bunlardan anlaşılabilir ve âyet’te
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açıkça haram olduğu ifade edilen pisliklerden sayılabileceğine hükmedilir. Buna göre de
hiçbir şüpheye mahal kalmadan haram kategorisine girer.
Bu durumda, çiğ soğan, sarımsak ve pırasanın da haram olması gerekir denirse
eğer, şöyle cevap verilir: Bundan böyle bir sonuç çıkmaz. Çünkü bazı savaşlarda
sahabe-i kirâm’ın bunları azık olarak kullandıklarına ve bunların yenilebileceğine dair
hadis-i şerif vardır. Bunlarla ilgili yasağın sebebi, bunların yenilmesinden dolayı oluşan
kötü kokuyla camiye gelip, cemaatle namaz kılmaktır. Öyleyse bu yasağa dayalı olarak
var olan haramlık, kötü kokuyla camiye gelip cemaatle namaz kılmakla sınırlıdır, bu
maddelerin yenmesiyle ilgili değildir. Kaldı ki bu maddelerin yenilebileceğine dair izin,
âyet’te geçen haram hükmünü bu maddeler dışındaki maddelere has kılar. Dolayısıyla
âyet, bir delille sınırlandırılmış amm lafız sayılmış olur. Fıkıh Usulünde ilgili yerde
açıklandığı üzere, tahsis edilmiş olan lafız, kapsamında bulunan diğer maddeler
konusunda, tahsis edilmeden önceki haliyle delaleti kat’î olarak devam eder. Buna göre,
haram kategorisinden çıkan bu maddeler, sigara ve benzeri pisliklerin haram olduğu
konusunda âyet’in delaletinin kat’î oluşuna etki etmeksizin, kapsam dışında kalırlar.
Kaldı ki sarımsak ve benzerlerinin yenmesinin mubah olmasına kıyasla sigara içmenin
de caiz olması gerekmez. Çünkü kıyas konusunda da açıklandığı üzere, nass bulunan
yerde kıyas yapılamaz.
Konuyla ilgili bir diğer âyet “Temiz olan şeylerden yiyin” 42 âyeti ve “Size rızık
olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin” 43 âyetidir. Bu âyetlerin
delaletlerinin açıklanması, fıkıh usulünde yer alan bir ilkenin açıklanmasına bağlıdır. O
ilke de şudur: “Şari zıddı olan bir şeyi emrettiği zaman Şari’in bu emri, zıddının yasak
olmasını gerektirir. Eğer bu yasaklanan şey (zıt), Şari’in emretmek suretiyle
gerçekleştirmek istediği bir yararı, faydayı yok ediyorsa, bu zıddın yasak oluşu aynı
zamanda haram olmasını da gerektirir.” “Kocaları vefat eden kadınlar kendi kendilerine
dört ay on gün iddet beklesinler” 44 âyet’inde olduğu gibi. Âyette geçen “beklesinler”
ifadesi emirdir ve fiil cümlesinin vurgulamak istediği noktayı açıklamaktadır. İlgili
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yerde de ifade edildiği üzere, bekleme emri, aralarındaki tezattan dolayı o süre
içerisinde evlenmekten uzak durmayı da gerektirir. Emredilen beklemeden amaçlanan
faydayı yok ettiği için, bekleme süresi içinde evlenme yasağı aynı zamanda bu süre
içerisinde evlenmenin haram olmasını da gerektirir. Bizim konumuzda da durum
aynıdır. Şöyle ki; temiz olan şeylerin yenmesine dair emir, aralarındaki zıtlıktan dolayı
pis olan şeylerin yenmesinin de yasak olmasını gerektirir. Temiz olan şeylerin
yenmesinin emredilmesinden beklenen faydayı yok ettiği için, pis olan şeylerin
yenmesinin yasak oluşu aynı zamanda haram olmasını da gerektirir. Bu iki âyette
yasaklanan pis şeylerden kastedilen, “Onlara temiz olan şeyleri helal kılar pis olan
şeyleri de yasaklar” 45 âyet’inde olduğu gibi ya sözlük anlamıdır, ya da ıstılahi
anlamıdır. Her iki taktirde de bu âyetlerin her biri, sigaranın haram olmasının delili olur.
Sözlük anlamı açısından bakıldığında, temiz şeylerin karşıtı olan pis şeylerden sayıldığı
için ve aralarındaki zıtlıktan ve beklenen faydayı yok ediyor olduğu için haram sayılan
şeyler kategorisine girer. Istılahi anlamı açısından bakıldığında da, bir önceki âyette
açıkça haram olan pis şeyler kapsamına girdiği ifade edildiği için, bu iki âyette “pis
şeyler” diye ifade edilen haram kapsamına öncelikli olarak girer. Böylece kesin olarak
yasaklanmış olan haramın içinde değerlendirilir. Dolayısıyla hiçbir surette içilmesi caiz
olmaz. Özellikle büyük bir tehdit içerdiği için, helal olduğu varsayılarak içilmesi
kesinlikle caiz değildir. Sözü edilen yasak, mefhum itibariyle elde edilmiştir. Bu da bize
göre muteber değildir denirse, şöyle cevap veririz: Yasak iktiza suretiyledir, mefhum
itibariyle değildir. İktiza da herkes tarafından kabul edilmektedir. Hem nasıl kabul
edilmesin ki, zira iktiza, Kur’an-ı Kerim’in delalet yollarından biridir.
Bir diğer âyet de “Temiz ve iffetli olan kadınlar namuslu erkeklere, namuslu
erkekler de iffetli kadınlara, kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü
kadınlara yaraşır” 46 Bu âyet amaca iki açıdan delalet etmektedir. Birincisi: Allah
Teala’nın “ İffetli Müslüman hanımlara iftira atanlar dünyada da ahirette de
lânetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır” 47 âyeti itibariyledir. Bu âyet iftira
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atan kimselerle ilgili kesin bir tehdidi ifade ederken, “İftira atan kimseler” 48 âyet’inde
ifade edilen kötü kelimeden başka bir şey olmayan ve ifade edilen tehdidin esas sebebi
olan atılan iftiradan hiç bahsetmemektedir. “Habisât” ifadesi mukadder bir mevsufun
sıfatıdır ki o da iftira içeren kötü kelimelerdir. Buna göre bunun takdiri şöyledir: Kötü
kelimeler, tehdit edildikleri acıklı azap ve lânetin sebebi olmaları itibariyle, onları
konuşan kötü kimselere döner. Buradaki sebep oluşun dayanağı da, atılan kelimelerdeki
“pislik” vasfıdır. Sebebin helal ve istenilen bir şey olması ile tehdit bir arada olamaz.
Yani tehdidin varlığı sebebin haram olmasını gerektirir. Çünkü sebebin helâl ve rağbet
edilen bir şey olması ile tehdit bir arada olamaz. Zira bu durumda ondan beklenen
faydayı sağlamış olamaz. Dolayısıyla anılan tehdit bir anlamda, pislikle (habislik)
nitelenen kelimelerin de haram olmasını gerektirir. Bir de şu var ki, habislik (pislik)
sebebi, zatı itibariyle pis ve çirkin olanların veya habislik, pislikle nitelenenlerin
hepsinin haram olmasını gerekli kılar. Hadis-i Şerif’te isimleri özel olarak zikredilen
sarımsak ve benzerleri hariç. Çünkü kurala göre “illeti genel, umûmî olduğu müddetçe,
sebebin husûsî oluşu hükmün umûmî oluşuna mâni değildir”.
Sigara’nın haram oluşu, sebebin de haram olmasını gerektiren tehdide bizzat
sebep

olduğu

için

ve

haram

sayılan

pis

ve

çirkin

şeyler

kategorisinde

değerlendirildiğinden dolayı, kesin olarak ortaya çıkmış olur.
İkincisine gelince âyet-i kerime “pis ve çirkin olanlar” ve “helal ve temiz
olanlar” kelimelerinin her birini zıddı ile tekrar ederek pekiştiren bir özellik arz
etmektedir. Bu da, onlardan her birinin diğerinden farklı olmasını gerektirir. Dolayısıyla
bir guruba dâhil olanın diğeriyle aynı kategoride sayılması asla mümkün değildir.
Sigara içenlerin pis (habis) şeylerle meşgul olan ve pis şeylerle ilgilenen
kimseler gurubuna dâhil oldukları tartışmasızdır. Dolayısıyla onlar, iyiler kategorisinde
değerlendirilemezler ve kesinlikle onlardan ayrılırlar.
Allah Tealanın “Böylece Allah kötü ve bayağı olanı iyi ve temiz olandan
ayırsın da, kötü ve bayağı olanı kendi türünden olanla yan yana getirip (hükmü altında)
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hepsini bir araya toplasın ve (nihayet) onları topluca cehenneme yerleştirsin için böyle
yaptı” 49 âyet-i kerimesi, sigara’nın kesin haram olduğunu göz ardı etsek bile, son derece
pis olan bir şeyle meşgul olmaları sebebiyle, sigara içenlerin cehennemlik olmalarını
gerektirir. Ayrıca bu âyet ile bütün pis olan şeylerin haram olduğunu ispat etmek te
mümkündür. Şöyle ki, buradaki güçlü tehdit ve şiddetli uyarının sebebi sadece pisliktir.
Pislik vasfını taşıyan her şey, ister kendi zatında pis olsun ister başka sebeple pis olsun
durum aynıdır. Daha önce geçtiği üzere, tehdit ve uyarının her biri, bu tehdit ve uyarının
sebebinin de haram olmasını gerektirir. Çünkü tehdit ve uyarı ile bu tehdit ve uyarının
sebebinin helal olmasının bir arada tasavvuru mümkün değildir.
Şu âyet’ler de sigara’nın haram olduğuna delâlet eden ayetlerdendir: “Ey
Muhammed şimdi sen göğün insanları kuşatacak apaşikar bir duman getireceği günü
gözetle. Bu acı verecek bir azaptır” 50; “Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de
artık kendînîzi savunamazsınız” 51 ; “Onlar kapkara dumandan bir gölge altındadırlar ki
ne serindir ne de faydalı” 52 Yukarıda ikinci âyette geçen “en-Nuhâs” kelimesinden
maksat el-Mansur’a göre (tütün) dumandır. “Min yahmûm’” kelimesinden maksat da,
siyah duman’dır. Gölgesinden kastedilen ise, içindekileri tamamen bürüyecek şekilde
yoğun olmasıdır.
Bu âyet’lerin sigara’nın haram olduğuna nasıl delâlet ettiklerine gelince, bu
âyet’lerin her biri, dumanın azap (işkence) aracı olduğunu ifade etmektedir. Burada da,
uyarmak sakındırmak ve azaba sebep olacak şeylerden uzak durulması için özel olarak
zikredilmiştir. Bu da tütünün haram olduğunun belgesidir. Daha önce de ifade edildiği
üzere, uyarı ve sakındırma ile helal hükmü bir arada olamaz. Zira bu durumda uyarı ve
sakındırma’dan beklenen fayda kaybolup, yok olacaktır. Bir de duman ile azap, geçmiş
ümmetlerde olduğu gibi helâke sebep olan bir şeydir. Dolayısıyla duman, insanı helâke
götüren haramlardan biri olur. İnsanı helâke götüren şeyleri yiyip içmenin haram olduğu
konusu herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Günümüzde insanların kullandıkları sigara,
helâk edici, acı ve elem verme vasfı olmadığından, Kur’an’da zikredilen dumandan
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başka bir şeydir, dolayısıyla helâke götüren azap sebepleri arasında sayılamaz
denilemez. Çünkü biz diyoruz ki, elem verme ve helâke götürmenin her biri, yoğunlaşıp
birikme ve etrafı kaplama suretiyle meydana gelir. İçilen sigara’nın dumanı da
yoğunlaşarak içindekileri kuşatınca, bu da elem veren ve helâke sürükleyen bir özellik
arz eder. Nitekim bir evin giriş-çıkış yerleri kapatılsa, içine de biri hapsedilse ve orada
tütün yaprağı yakılsa, nihayet duman yoğunlaşsa ve hapsedilen kimseyi bürüse,
şüphesiz ona acı ve rahatsızlık verir. Orada birkaç saat kalsa, önce bayılıp yere serilir ve
sonra da kesinlikle dumandan boğulur. Bütün bunlardan sigara’nın bir işkence, azap
aracı olduğu ve insanı helâke götüren bir sebep olduğu sonucu doğar, dolayısıyla haram
olur. Normal olarak sigara içilmesi durumunda, bunun insana acı vermiyor ve insanı
helâke götürmüyor olmasının nedeni, dumanın yoğunlaşıp birikerek insanı kapsayıp
bürümüş olmayışındandır. Çünkü sigara içen kişi, sigara içerken bir nefes çeker sonra
onu geri çıkarır ve nefes alma zaruretinden dolayı arkasından temiz hava teneffüs eder.
Bu nedenle de hemen öldürücü etkisi görülmemiş olur.
Bununla birlikte giderek büyüyen, katlanan birtakım küçük zararlarının olduğu
da inkâr edilemez. Bu küçük zararlar katlanarak çoğalınca, kesinlikle kişiyi hasta eder
ve öldürücü olur. Tecrübeli uzman doktorların sigara konusundaki görüşlerinin
açıklanması sırasında, bu konuda daha geniş bilgi verilecektir.
Ayrıca “İrin ve kan karışımından başka bir yiyecek de yoktur” 53 ve
“Semirtmeyen, açlığı gidermeyen kötü kokulu (kuru) bir dikenden başka yiyecekleri
yoktur” 54 âyet’lerinden her biri, sigaranın azap ve işkence aracı olduğu görüşünü
desteklemektedir. Çünkü sigara da diken gibi açlığı gidermeyen ve besleyici olmayan
bir şeydir. Ağızlık ve benzeri sigara içerken kullanılan bazı malzemelerde biriken
kalıntılar da irin gibi acı cerahatlerdir. Buna göre bizzat sigara ve sigaradan
kaynaklanan şeylerin hepsi cehennemliklerin yiyecek maddeleri ile özdeşleşmiş oluyor.
Dolayısıyla onun da Allah’ın kullarını tehdit ettiği bir azap aracı olduğu ortaya çıkar.
Bu da onun haram olduğunu ispat eder. Çünkü daha önce de geçtiği üzere, bir şeyin
hem tehdit aracın olması hem de o şeyin helal olması bir arada tasavvur edilemez. Zira
53
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helâl olduğunu varsayarsak tehdîd’in bir anlamı kalmaz. Şüphesiz olayların ve eşyanın
gerçek mahiyetini en iyi Allah Teala bilir.
Tasavvuf açısından sigara içmenin caiz olmayışına gelince, bu da bir temel
kaidenin takdimine dayanmaktadır. Şöyle ki: Allah Teala isimlerini zatının nurlarının
tecelli ettiği yerler kılmış, eşyayı da isim ve sıfatlarının tezahürleri yapmıştır. Celîl ismi
de bu ism-i şerîf’ler cümlesindendir ki, celâl sıfatı bu isimden doğmuştur. Yine Cemîl
ismi de aynı şekilde bu isimler cümlesinden olup Cemâl sıfatı da bu isimden doğmuştur.
Yüce hikmet bu ikisinin dünyevî görüntüleri itibariyle, imtihan esprisinden
dolayı birinin diğerine zaman zaman üstün gelmesi suretiyle, kıyamete kadar
birbirlerine yakın olmalarını gerekli kılmıştır. Kıyamet kopup imtihan süresi
tamamlanınca, birbirlerinden ayrılırlar. Katıksız sırf Celâl sıfatı, kendi ehliyle birlikte
cehenneme, yine katıksız sırf Cemâl sıfatı da kendi erbabıyla birlikte cennete döner ki
herkes kendi yaptığının, çalışmasının karşılığını görmüş olsun.
Celâl sıfatına mazhar olma yönü üstün gelen, sonuçta onunla birlikte varacağı
yere (cehenneme) döner. Cemâl sıfatına mazhar olma yönü üstün gelen de, ahiret
gününde onunla birlikte varacağı yere (cennete) döner.
Durum böyle olunca biliniz ki, ateş te ondan doğan duman da sırf celâl sıfatının
görüntülerindendir. Çünkü onların doğuşu cehennem ateşi’nden olduğu gibi dönüşleri
de oraya olacaktır. Zira cennet’te, ne doğuş itibariyle ne dönüş itibariyle bir ateş koru ve
duman kokusu yoktur. Sigara içmede ise celâl sıfatının görüntüsü ve ateşten ibaret olan
şer ile bir uyum vardır. Nitekim şu âyet-i kerime de bunu ifade etmektedir: “De ki:
"Peki, size şimdi hissettiklerinizden daha vahim olanı haber vereyim mi? Bu (Ahiret
Günü'nün) ateşidir ki Allah onu hakkı inkâra şartlanmış olanlara vaad etmiştir;
varılacak ne kötü bir sondur o” 55 Celâl sıfatıyla birlikte şeytan’ın da o dönüş ve varış
yerine döneceğinin doğruluğunu “Şeytan cinlerdendi ama Rabbinin emrinden dışarı
çıktı” 56 âyeti açıkça ifade eder. Şeytan, ya kendisinin de “Beni ateşten yarattın” 57
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sözünde açıkça ifade edildiği üzere doğrudan, asaleten yahut ta “Allah cinleri halis
ateşten yarattı” 58 âyet’inde açıklandığı üzere, babası vasıtasıyla ateşten yaratılmıştır.
Her iki takdire göre onda, Allah’ın celâl sıfatına mazhariyet galip olarak
gerçekleşmiştir. Celâl sıfatına mazhariyetinin galip ve üstün oluşu, onun üzerindeki
hükmünü ortaya çıkarmıştır. Onu, Rabbine muhalefete itip, alışılmış olan uyum ve
huzur çerçevesinden dışarı çıkarmış, Allah’a yakınlık mahallinden uzaklaştırmıştır.
Kıyamet günü de onu dönüş yeri olan ateş’e sevk edecektir. Çok ibadet etmiş olması,
bolca taatta bulunup mücahede etmesi sebebiyle meleklik sınırına yaklaşmış olması, ona
hiçbir yarar sağlamayacaktır.
Dolayısıyla sigara içene de, kendisinde celâl sıfatına mazhariyetinin üstünlüğü
şeytana yaptığı işi yapıp – Allah korusun – onu kötü sonuca götürmesinden korkulur.
Ayrıca sigara içen kişinin, sigara içtiği aletin içinin pis ve kirli olduğu gibi, kendi içinin
de pis ve kirli olduğuna delalet eden kötü kokan nefesinden dolayı, kendisinden
meydana gelen salih amellerinin, zikrin ve tilavetin de kabul edilmeyeceğinden
korkulur.
Şeriat’in misvak kullanma ve onun sünnet oluşu ile ilgili emrinin, güzel ve
nefis yemeklerden meydana gelen birtakım kötü kokuları gidermek amacına yönelik
olduğu söylenir. Çünkü kötü kokular, duaların kabul makamına yükselmesine engel
olur.
Hızanetü’l-Müftîn” 59de der ki: Eğer bir belde halkı misvak kullanmayı terk
etme hususunda görüş birliğine varsalar ve misvak kullanmasalar, kullanmaları
kendilerine emredilir. Yine ihmal ederlerse kendilerine savaş açılır, harp edilir.
Bak din kardeşim ve insaflı davran. Temiz bir şeyden kaynaklanan, kişinin
hiçbir müdahalesi ve fiili olmaksızın meydana gelen bazı kokuları gidermede
ihmalkârlık gösteren kimseye Şeriat’in muamelesi böyle olduğuna göre, kötü kokuları
58
59

Rahman 55/15.
Eser Şeyh İmam Hüseyin b. Muhammed es-Sem’ânî’nin ilk dönem din bilginlerinden gelen rivayetler
ile son dönem din bilginleri’nden (müteahhirin) seçmeleri ihtiva eden “Hızanetü’l-Müftîn fi’l-Furu”
adlı eseridir. Müellif eserinde Hanefi Mezhebinde muteber sayılan Hidâye, Nihâye, Kâdîhan, ve
Şerhu’t-Tahâvî gibi eserlerden yaptığı alıntıları sembollerle ifade etmiştir.

26

kendi istek ve gayretiyle “Besleyici ve açlık giderici olmayan” 60 pis bir şeyi kullanarak
kazananın durumu nasıl olur, bir düşün?
Öyle ise akıllı insanın yapması gereken, böyle pis şeylerden kaçınmak, onların
kirliliğini tövbenin serin suyuyla temizlemek ve böylece “Şüphesiz Allah çok tövbe
edenleri ve çok temizlenenleri sever” 61 âyeti’ndeki sevgi yumağına katılmaktır. Tövbe
etmeyen ve temizlenmeyen kişiyi kötü bir sonun beklediğinden korkulur.
Ben sigara içenlerin uğrayacağı kötü sonucu ve başlarına gelecek azabı anlatan
doğru (sadık) bir rüya dinledim. Ben bu rüyayı, bizzat gören kişiden dinledim.
Başkasının gördüğü rüyayı nakleden, doğru söylediği ya da yalan söylediği tartışılacak
bir nakilciden değil. Rüyayı gören salih, erdemli bir kişiydi. Sözüne güvenilen,
davranışları takdir edilen, övülen bir kişiydi. Her gününün bir öncekinden daha bereketli
olması için çalışan, kendînî hemen ölecek ve gömülecekmiş gibi değerlendiren bir
kimseydi. Yalan söyleyip, kendine iftira edecek biri değildi. Anlattığına göre rüyanın
sebebi şuydu: Kendisi sigara içmeye çok düşkün bir tiryakiydi. Mübarek bir camide de
imam olarak görev yapıyordu. Bir gün bir ikindi namazının farzına başladı, üçyüze
yakın cemaat de ona uydu. Secdeye vardığında ağzından burnuna dışkı kokusuna benzer
kötü bir koku geldi. Kendisini büyük bir korku sardı ve son derce pişmanlık hissetti.
Namazı bitirince Allah’a tövbe etti, sigara’yı bıraktı ve artık içmeyeceğine dair üç talâk
ile yemin etti.
Bir zaman sonra nefs-i emmare’si yine sigara istedi ve neredeyse onu yeniden
sigara içmeye sevk edecekti. Fakat üç talâk ile yemin etmiş olması onu engelledi. O
gece bir rüya gördü. Rüyasında üst kısmı göklere ulaşan bir kubbe’nin altına girdiğini
gördü. O kubbeli yerin ortasında, derin ve geniş bir kuyu vardı. İçi simsiyah bir
dumanla doluydu. İçinde, üst tarafı kubbeye kadar ulaşan bir dolap vardı ve o dolapta su
dolabı şeklinde birçok dereceler (taraçalar) vardı. Her bir derecede, hepsi de kömür gibi
yanmış, simsiyah birtakım insanlar vardı ve bayram günlerinde çocukların dönme
dolapla döndükleri gibi, o dolapla birlikte dönüp duruyorlardı. O dolabın başında,
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dolabı idare etmekle görevli, siyah, çirkin suratlı, korkunç görünümlü biri vardı. Elinde
büyük, kalın bir kamçı vardı ve o kamçıyla zaman zaman dolaba vuruyordu. Her
vuruşunda dolap daha da hızlı dönüyor ve içinden şiddetli iniltiler geliyordu. Birden
korku ve dehşet içinde titreyerek uyandı ve tövbesine günlerce sadık kaldı.
Sonra şeytan onu yine sigara içmeye teşvik etti ve onun da canı içmek istedi.
Fakat talâk’a yemin etmiş olması, ilkinde olduğu gibi bu kez de onu engelledi ve sigara
içmedi. Nihayet o gece yattı ve uyudu. Önceden gördüğü rüyanın aynısını, hiç eksiksiz
yine gördü. Ancak, bu kez dolabın başında görevli olan şahsa, bu dolabın ne olduğunu
ve dolabın bölmelerindeki insanların durumunu sordu. O da cevap vererek dedi ki:
Bunlar sigara içenlerdir. Kendilerini besleyecek olan yiyeceklere ve susuzluklarını
kandıracak olan içeceklere tercih ettikleri ve sevdikleri şeye uygun olarak bu şekilde
azap görüyorlar. Şimdi sen de eğer tövbene sadık kalırsan ne âlâ. Aksi taktirde sen de
öldükten sonra buraya geleceksin ve bunlarla birlikte bu şekilde azap göreceksin.
Rüyayı gören kişiyle birlikte sigara içen iki kişi, kubbenin bir tarafında
oturuyordu. Görevli kişi onlardan birine işaret ederek, “Bu da yakında buraya gelecek
ve azap görecek” dedi. Bunun üzerine rüya gören kişi, birincisinden daha şiddetli bir
titreme ve korkuyla uyandı, hemen Allah’a olan tövbesini yeniledi ve O’ndan
muvaffakiyet diledi. Allah da onu başarılı kıldı ve ona yardım etti. Artık bundan sonra
gönlünde sigara’ya karşı en ufak bir istek duymadı. O kendine işaret edilen şahıs da
ikinci rüyadan birkaç gün sonra vefat etti.
Sonra o zat, başına gelenleri ve gördüğü rüyaların hepsini, kâmil bir mürşid’in
yanında anlattı. Rüyasını anlattığı şeyh, o zatın gördüğü rüyanın aynısını bir başka
zat’tan dinlemişti. Daha önce başkasından dinlediği bir rüyayı yeniden duyunca çok
şaşırdı ve irkildi. Sonra dedi ki: “Senin gördüğün bu rüyanın aynısını, başka bir şahıs da
görmüştü. Ancak onun gördüğünde kuyu ve dolap açık alanda, düz bir vadideydi. Sen
ise bir kubbe’nin altında gördün. İki rüya arasıda bundan başka bir fark yoktur.
Bu şeyh’in yanında kalabalık insanlar vardı. O sırada şeyh’e garip haller oldu,
orada bulunanlarda da şaşırtıcı bir sükûnet ve incelik oluştu. Şeyh daha fazla bir yöneliş
ve yakarışla, ümmet’in bu belâdan kurtulması için dua etti. Orada bulunanların tamamı
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da samimî bir şekilde, ihlâsla bu duanın kabul olması için âmin dediler. Şahsın
anlattıkları burada sona erdi. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir.
Ey benim bu risalemi mütalâa eden kişi! Şunu bilmelisin ki, anlatılan rüya’yı
gören kimse, ilk başta da söylediğimiz gibi, doğru sözlü bir kimsedir. Şeyh’in onun
gördüğü rüya’nın bir benzerini başkasından duymuş olması da, onun gördüğü rüya’nın
tasdiki mahiyetindedir. Kalemimin dilinden o adama bir iftira asla söz konusu değildir.
Ben bu anlatılan rüya’nın doğru olduğuna, sigara içenleri bekleyen kötü sonu,
uğrayacakları acıklı azabı ve büyük cezayı çok açık bir biçimde ortaya koyduğuna
inanıyorum. Merhameti bol olan Rabbimiz bizi korusun. Onun için hemen tövbe suyu
ile içindeki kirleri temizle. İstiğfar ve dönüş ile kötü kokulardan nefesini arındır. Çok
bağışlayıcı ve her şeyin sahibi olan Allah’a yönelmekle ruhunu güzelleştir ve süsle.
Her kim kalemimin dilinin kendisine arz ettiği şeyleri kabule muvaffak olur,
satırlarımın açıkladığı şeyleri yapmaya yönelirse, dünya ve ahiret mutluluğu onun olur.
Kim de buna muvaffak olamaz, aksine içini kirletmeye, nefsini kötülüklere alıştırmaya
ve nefesini bozmaya yönelirse, pis insanlara mahsus pis şeyleri ağzına alması sebebiyle,
pis ve çirkin şeylere alışmış olan kötü insanlarla birlikte hesaba çekileceğinden
korkulur. Hoş ve güzel şeylere alışmış olan iyi insanlar gurubuna girmekten mahrum
olur. Bizim söyleyeceğimiz budur. Gerçek bilgi Allah katındadır. Kullarının
davranışlarını rızasına uygun kılmak da yine Allah’ın elindedir.
Sigara içmenin tıbben yasak oluşuna gelince bu, alanında uzman tecrübeli
doktorlardan duyup öğrendiğimiz bir bilgidir. Doktorlar sigara içmenin insan vücuduna
çok zararlı olduğunu söylüyorlar ve bu görüşlerinin gerekçesini şöyle açıklıyorlar:
Sigara dumanı, ateş sıcaklığı olan, kötü kokulu, ince, yumuşak ve karanlık bir şeydir.
İnceliği ile bedenin derinliklerine işler, ateş sıcaklığının etkisiyle vücudun içini etkiler.
Kan’da siyaha çalan koyu bir yoğunluk meydana getirir. Safra’yı öyle yakar ki onu
simsiyah yapar. İnsan bedenine zararlı olan tuzlu balgamı öylesine yoğunlaştırır ve
yapışkanlığını (viskozite) artırır ki, neredeyse söküp çıkarmak imkânsız hale gelir.
Vücuda yararlı yumuşak balgamı eritir ve yok eder. Beyin’de, beyne son derece zararlı
bir kuruluk meydana getirir. Vücuttaki karışımlar azar azar bozulmaya, fonksiyon
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kaybetmeye başlar. Çünkü sigara içmek, arasında temiz soluk alınan nefesler halinde
gerçekleşir. İçen kişinin boğazında ve içinde sigaradan dolayı birikenler, gıdaların ve
içeceklerin yapısını bozar. Zamanla içen kişi farkına varmadan yavaş yavaş en üst ve
zararlı derecesine ulaşır.
Artık vücuda verdiği zarar üst derecelere ulaşıp, açıkça ortaya çıkınca o zararı
ortadan kaldırmak mümkün olmaz. Öyle ki uzman doktorlar bu şahsı kurtarmak için
bütün çabalarını ve gayretlerini ortaya koysalar bile onu kurtaramazlar. Çünkü sigara,
vücuttaki dört unsuru (safra dalak kan salya) bütünüyle bozmuştur. Bunun tedavisi ise,
bu bozulmanın giderilmesidir. Bu ise kesinlikle mümkün değildir. Dolayısıyla bu
durum, kişiyi kesin olarak ölüme götürür.
Tiryakilerde müşahede ettiğimiz mizaç değişikliği, bu söylediklerimizin
doğruluğunun en büyük delilidir. Öyle ki onların giderek artan bu değişiklikleri çok
sigara içmeleri ve bunda ısrar etmeleri nedeniyle ölünceye kadar kendilerini yatağa
bağlı hale getirmiştir. Çok aşırı gittikleri için, onlara artık tedavi de fayda vermemiştir.
Onlardan bazıları bizi ziyaret eden bizim de kendilerini zaman zaman ziyaret
ettiğimiz dostlarımızdandı. Hastalıkları esnasında onları ziyaret ettiğimizde, başlarına
gelen bu musibetin sigara içmeleri yüzünden geldiğini bizzat itiraf ettiler. Çok pişman
olduklarını ifade edip, samimi bir biçimde tövbe ettiler. Fakat onların bu pişmanlığı
kendilerine dünyada sağlık ve hastalıktan kurtuluş açısından gözle görülür bir fayda
sağlamadı. Ama umulur ki ahirette azaptan kurtuluş açısından, manevî bir fayda
sağlamış olur.
Tasavvuf açısından anlattıklarım dikkatle incelendiğinde, uzman doktorlardan
naklettiklerim üzerine kafa yorulup düşünüldüğünde, düşünen bir kimsenin gönül
aynasında, sigara’nın tıbbî açıdan ölüme sürükleyen bedenî bir zararının olduğu,
tasavvuf ilmi açısından da, gerek dünyada ve gerekse ahiret’te dinî bir zararı olduğu net
olarak ortaya çıkacaktır.
Vücuda veya dine zararlı olan bir şeyin haram olduğu, şüphe götürmez bir
gerçektir. Çünkü her iki açıdan da zararlı olan bir şeyin, haram olduğu konusunda asla
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şüphe edilemez. Sigara’nın helal olduğuna inanarak içilmesi durumunda ise iman’ın yok
olması ve dolayısıyla cehennem ateşinde azap görülmesi gibi bir korku ve endişe de
vardır. Bu nedenle ondan kaçınmalı, son derece sakınmalı ve korunmalıdır.
Sigara içmenin aklen caiz olmamasına gelince, bunu da şöyle açıklayabiliriz:
Akıllı insan bir şeyi ya canının çektiği bir lezzet veya içini rahatlatacak, gönlünü açacak
bir durum veya açlığını giderecek bir gıda yahut susuzluk hararetini söndürecek bir
serinlik, bir içecek ya da hastalığını giderecek bir ilaç olduğu için kullanır. Hiç şüphesiz
sigarada ilk dört şey kesinlikle yoktur. Geriye sadece tedavi kaldı. Uzman doktorlardan
naklettiklerimiz de ifade etmiştir ki, sigara bizzat hastalık sebebidir. Onda hiçbir tedavi
unsuru yoktur. Bazı hastalıklara karşı faydalı olduğu varsayılsa bile, faydasından daha
çok zararı olduğu yukarıda ifade edilmişti.
Buna göre, sigaranın sebep olduğu büyük zarardan kurtulmak için, varsayılan
tedavi edici yönüne de tamah etmemek gerekir. Nitekim Allah Teâlâ şarap ve kumar
hakkında: “Onların günahları faydalarından daha büyüktür” 62 buyurur. Onların bazı
faydaları nasıl ki haram olmalarına engel olmamış ve helal olmalarını da gerektirmemiş
ise, sigara’nın faydalı olması halinde de durum böyledir. Helal olmasını gerektirmez.
Bununla birlikte, şarap ve kumarın sağlayacağı menfaat muhakkaktır, sigara’nınki ise
şüphelidir, hatta belki de hiç yoktur. Kaldı ki tedavi de sadece onunla sınırlı değildir.
Sigaranın faydalı olduğu ve tedavi edici özelliğinin bulunduğu kabul edilse
bile, o zaman kullanılması sadece hastalara mahsus olur ve ihtiyaç hali ile sınırlanırdı.
Nasıl böyle olmasın ki, sağlıklı insanların devam etmesi şöyle dursun, hangi hasta
iyileştikten sonra hâlâ ilaç kullanmaya devam ediyor? Özellikle besleyici ve açlık
giderici olmayan birtakım pis şeyleri, kim ısrarla kullanmaya devam eder?
Son olarak diyebiliriz ki: Durum böyle olduğuna göre, sigara içmekte ısrar
etmenin sebebi yine sigara içmekten kaynaklanan taşyüreklilikten başka bir şey değildir.
Çünkü sigara kalbi son derece merhametsiz ve acımasız yapar. Onu kaba ve duygusuz
yapar. İnsanın içini yoğun bir karanlıkla doldurur, ruh adeta üst üste yığılmış karanlıklar
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içinde kalır. Tıpkı bir ufuktan diğer ufka uzanan, üst üste yığılmış siyah bulutlarla
güneşin önünün kapanıp perdelenmesi gibi, ruhu çepeçevre kaplar, en küçük bir parıltı
bile hissedilmez.
İşte içerdeki karanlık bu dereceye ulaşınca, gönlün kendisine nakledilen
delilleri anlama kabiliyeti kalmaz. Aklî çıkarım ve mantıkî kurgu içerisinde kendisine
sunulan, öğüt içeren faydalı şeyleri kabullenme yeteneği yok olur. Nasıl böyle olmasın
ki? Bu denli zararlı, insan tabiatını bozucu ve pis kokulu şeylere meyil ve onları alıp
kullanmaya yöneliş, bu söylediğimiz anlama kabiliyetinin yok olduğunun açık birer
delilidir. Çünkü durumları böyle olmasaydı, sigara içtikleri ağızlığın mecrasına bakarlar
ve akıl yoluyla içlerinde meydana gelen zararları ona kıyas ederler, buradan hareketle
koku yayan nefeslerindeki kötü kokuyu içlerinin kirlendiğine delil sayarlardı. Böylece
sigara içmeye zorlansalar bile, asla bir daha sigara içmeyi tercih etmeyecek şekilde
sigara içmekten vazgeçerlerdi.
Buna göre, anlatılanlara bakmadan, yazılanları dikkatle inceleyip düşünmeden
hâlâ içmeye devam etmeleri, sigara içmekten kaynaklanan katı kalplilikleri yüzünden,
anlama yeteneklerini kaybetmiş olmalarındandır.
O güvenilir Peygamber hürmetine Allah onları apaçık gerçeğe yöneltsin,
sağlam şeriat’a uygun amel yollarını göstersin. O Peygamber ve ashabına, kıyamete dek
binlerce selâm olsun. Diğer elçilere de selâm olsun. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd
olsun.
Eserin müellifi Medine-i Münevvere’de ikamet eden Şeyh Abdülmelik İsamî
der ki, eserin yazılması Hicret-i Nebeviyyenin 1035. yılı mübarek Ramazan ayının 19.
gecesi tamamlandı. Hicret’in sahibi Yüce Peygamber’e en üstün salât ve selam olsun.
Bir ve tek olan Allah’a hamd olsun.
Bu eserin yazılışı, büyük hatip Abdurrahman eş-Şenevanî eş-Şafiî el-Âdilî
tarafından 1110 yılı Zilkade ayının 12. salı günü tamamlandı. Allah onu, anasını
babasını, onların ebeveynini, ona ve onlara rahmet ve bağışlanma dileğiyle dua edenleri
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mağfiret buyursun. Allah’ın salâtı selâmı ve rahmeti Ümmî Peygamber Efendimiz Hz
Muhammed’e, onun aile efradına ve ashabına olsun.
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B. MUSTAFA B. ALİ EL-ÂMÂSÎ’NİN “HÂZÂ KİTABÜN FÎ BAHS-İ
HURMETİ’D-DUHÂN” ADLI RİSALESİNİN TERCÜMESİ
Bu kitap, sigaranın haram olduğu konusu ile ilgilidir. 63
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla (başlarız) ve O’ndan yardım dileriz.
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun, O’nun yarattığı en hayırlı kul
Muhammed (s.a.v)’e, aile efradına ve ashabına salât ve selâm olsun.
Allah Teâlâ seni de bizi de doğru yola iletsin. Allah Teâlâ’nın kendilerini
koruduğu bazı insanlar dışında, sigara içme ve kullanma konusunda insanların benzer
davranışları sergilediklerini gördüm. Bunun yanında bir de selef’in kendilerinden
Allah’a sığındığı, sünneti de bilen bir kısım günahkâr insanlar da sigara’yı kullanıyorlar
ve hatta insanları buna teşvik ediyorlar. Oysa Hz Peygamber (s.a.v) buyurmuştur ki: “
Bir kısım bidatler ortaya çıktığında âlim olan kişi sessiz kalırsa, Allah’ın lâneti onun
üzerine olsun” 64 Yine buyurmuştur ki: “Gerçeği ifade edeceği yerde sessiz kalan, susan
kişi, dilsiz şeytandır”. 65
Ömer b. Abdülaziz buyurmuştur ki: “Allah Teâlâ, bir topluluğun içindeki
bir kısım insanların işledikleri günahlardan dolayı o topluluğun tamamına azap etmez.
Ancak günah ve isyan işlenmeye başladığı zaman (o toplumda yaşayanlar) buna karşı
gelmezler, tepki göstermezlerse o topluluğun tamamı cezayı hak eder.” 66 İşte bütün bu
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de risaleyi hazırlayan ve yazan kişinin Seyyid Muhammed olduğu ifade edilmektedir. Ancak bu bölüm
sadece Süleymaniye Kütüphanesindeki nüshada yer almaktadır. Risalenin diğer nüshalarından biri
Manisa İl Halk Kütüphanesi Zeynelzade Koleksiyonunda, diğeri ise Kastamonu İl Halk
Kütüphanesinde bulunmuştur. Her iki nüshada da risalenin Akdağlı olarak tanınan “Mustafa Efendi
Âmâsî”ye ait olduğu ifade edilmektedir. Süleymaniye Kütüphanesindeki nüshada yer alan bu ifade
muhtemelen risaleyi istinsah eden kişiyi ifade etmektedir.
64
Bu lafızla kaynağı bulunamamıştır. Anlam olarak yakın bir rivayet için Bkz: Ebû Şüca Şiruye b.
Şehredar b. Şiruye ed-Deylemî, el-Firdevs bi Me’sûri’l-Hitâb, Beyrut 1406/1986, thk. Saîd b. Besyûmi
Zağlûl, I-V, I, 321.
65
Ebu Ali ed-Dekkâk’ın (ö. 406/1015) sözü olarak nakledilmektedir. Bkz: Adülkerim b. Hevazin elKuşeyrî, er-Risâle, thk. Abdulhalim Mahmûd, Mahmud b. eş-Şerîf, Kahire 1409/1989, s. 226.
66
Ebü'l-Fazl Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Askalânî, el-Metâlibu’l-Âliye bi-Zevâidi’l-Mesânîdi’sSemâniye, thk. Habîburrahman el-A’zamî, y.y., t.y., I-IV, III, 213.
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gerçekler beni, her ne kadar liyakatim ve vasıflarım bunu ortaya koymaya yetmese de,
usul ve füru’ kitaplarını incelemeye ve onlardan elde ettiğim bilgilere dayanarak, bu pis
maddenin hükmünü, bunu kullananların ve içenlerin hükmünü ortaya koymaya sevk
etti.
Bu risale’yi inceleme fırsatı bulan ve bazı yazım hatalarına ve eksiklere
rastlayan kişilerden tek beklentim ve dileğim, bunları düzeltmeleri, inanan insanların
bundan yararlanarak, artık iyice yaygınlaşmış olan bu felâketten kurtulmaları için bu
risale’yi her tarafa yaymalarıdır. Çünkü Allah Teâlâ, iyilik yapanların mükâfatlarını ve
ecirlerini zayi etmez, yok saymaz. Üstün ve gerçek ilim adamlarına yakışan da,
kendilerinden daha aşağıda olanları rezil edip utandırmamaktır. Ayrıca bunlara ilâveten,
ben öyle inanıyorum ki bu risale, her ne kadar cahiller tarafından dikkate alınmayıp bir
tarafa atılacak olsa da, kâmil ve gerçek âlimler nezdinde kabul görecektir.
Çabalarımı ve çalışmalarımı boşa çıkarmayıp, sadece kendi rızasına uygun
ve zatına layık kılması için de Allah’a dua ediyor ve yalvarıyorum. O, kullarına karşı
son derece merhametli ve lütufkârdır. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak ile
hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.
Allah Teâlâ seni de bizi de başarıya ulaştırsın. Bu konu ile ilgili dört madde
vardır: Tütün yaprağı, tütün dumanı, tütün külü ve içerken kullanılan ağızlıkta biriken
zifir. İlk üç maddeyi incelemeyeceğiz. Çünkü onların hükmü gayet açık ve herkesçe
bilinmektedir. Dördüncü maddenin hükmüne gelince, diğer necis (pis) maddeler gibi o
da habis ve pistir. Bunu kullanan kişilerin ağzının hükmü de, pis olması açısından,
pislik yiyen sığır ya da devenin ağzı gibidir. Belki de onlardan daha da pistir. Çünkü
içerken kullanılan aletin (ağızlık) içinde biriken zifir, köpek ve benzeri hayvanların
dışkısından daha kötü kokulu, daha iğrenç ve renk olarak ta onlardan daha çirkindir.
Bütün bunlardan hareketle kesin olarak zifir’in ağır necaset olduğunu
söyleyebiliriz. Çünkü “Tarikat-i Muhammediyye” 67 müellifi, eserinin “Taharet”
67

Eser Birgivi olarak bilinen asıl adı Takıyyüddin Muhammed ( ö. 981/1573) olan büyük Türk âlimine
aittir. Birgivi 10 Cemâziyelevvel 929 (27 Mart 1523) tarihinde Balıkesir'de doğdu. Zaviye mensubu
alim ve faziletli bir kişi olan babası Pir Ali Balıkesir’de müderristi. Birgivî ilk tahsilini babasının
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bölümünde, şöyle buyurmuştur: “Sonuç olarak, pis olan şeylerden (necaset) sakınmak,
bizzat o pisliğin kendisinden dolayı değildir. Bilakis kötü koku, iğrenç tat ve çirkin renk
gibi insanı tiksindiren bazı vasıflarından dolayıdır.” Kuhistânî, 68 Şeyhu’l-İslâm’ın
“Mebsût” 69undan nakille demiştir ki: “Necaset (pislik) koku ya da fizikî varlıkla olur,
renkle olmaz. Ancak “Hizâne”de 70 “Tadı düzelmiş ve kokusu kaybolmuş olan her necis
şey temiz sayılır.” “Ancak et ve benzeri bazı yiyecek maddeleri, rengi değişip
kokuşmaya başlayınca haram ve necis olurlar” denilmiştir. Burada da durum aynıdır.

yanında yaptı. Ondan Arapça, mantık ve diğer bazı ilimleri okudu, bu arada Kur'an'ı da ezberledi. Daha
sonra İstanbul'a giderek Mahmutpaşa mahallesinde Küçük Şemseddin Efendi'den ders aldı. Ardından
Haseki Medresesi’ne girdi; dönemin tanınmış âlimlerinden Ahîzâde Mehmed Efendi'nin ve daha sonra
Rumeli kazaskeri olan, Kızıl Molla lakabıyla tanınmış Abdurrahman Efendi'nin öğrencisi oldu. İcazet
alarak müderrislik payesini elde etti.. Birgivî 981 yılı Cemâziyelevvel ayında (Eylül 1573) bir İstanbul
seyahati sırasında vebaya yakalanarak hicrî yıla göre elli iki yaşında vefat etti ve Birgi'ye getirilerek
burada defnedildi. İlmî açıdan önemlerine göre Arap dili grameri, ahlâk-tasavvuf, fıkıh, akaid, tefsirkıraat, hadis gibi sahalarda çoğu Arapça, birkaçı da Türkçe olmak üzere tesbit edilebilmiş altmışa yakın
eseri vardır. “et-Tarikatü'l-Muhammediyye” din, ahlâk ve tasavvuf konularıyla ilgili çok tanınmış
Arapça bir eserdir. İlki İstanbul'da (1260) olmak üzere on beşi aşkın baskısı vardır. Ayrıca pek çok
şerhi ve Türkçe tercümesi yapılmıştır.
68
Asıl adı Şemsüddîn Muhammed b. Hüsâmüddîn el-Horasânî el-Kuhistânî (ö. 962/1555)dir. Hanefi
fakihidir. Horasan kasabalarından Kuhistan'da (Kühistan) doğdu. Timurlu hükümdarlarından Muzaffer
Hüseyin Mirza devrinde Şeyhülislâm Herevî'nin talebesi ve İsâmüddin el-İsferâyînî’nin ders
arkadaşlarındandı. Geçimini kitap istinsah etmekle sağlıyordu. Güçlü bir hafızaya sahip olan Kuhistânî
fıkıh sahasında ilerleyerek fetva vermeye başladı.. Kuhistânî 962 (1555) yılında Buhara'da vefat etti.
Eserleri: Câmiu'r-Rumûz. Hanefî mezhebinde "Mütûn-i Erbaa" diye anılan dört muteber kitaptan biri
olan Tâcüş-Şerîa'nın Vikâyetü'r-Rivâye'sine Sadrüşşerîa'nın yazdığı en-Nukaye adlı muhtasarın
şerhidir. 8 Zilhicce 941 (10 Haziran 1535) tarihinde tamamlanan eser Ubeydullah Bahadır Han'a ithaf
edilmiştir. Kâtib Çelebi'ye göre eser en faydalı şerhlerden olup büyük bir titizlikle hazırlanmıştır
{Keşfü'z-Zunûn, II, 1971).
69
Serahsî'nin (ö. 483/1090) Hanefî fıkhına dair eseri. IV. (X.) yüzyıl Mâverâünnehir Hanefî çevresinin
önemli şahsiyetlerinden biri olan Hâkim eş-Şehîd (ö. 334/945), öğrenimde kolaylık sağlamak amacıyla
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin temel eserlerini özetleyip el-Kâfî adlı metni kaleme almış,
Serahsî de sonra Muhtasarü'l-Kâfî olarak da anılan bu kitabı esas alıp Hanefî literatürünün en önemli
eserlerinden biri kabul edilen el-Mebsût'u meydana getirmiştir. Eserde, Hâkim eş-Şehîd tarafından daha
kapsamlı kaidelere irca edilerek özetlenen metinlerde yer alan hükümler Serahsî tarafından yaklaşık üç
asırlık birikimle zenginleştirilerek yeniden tasnif edilip sunulmaktadır. el-Mebsût, özellikle IV (X) ve
V. (XI.) yüzyıllar Mâverâünnehir meşâyihinin fıkhî birikimini ve mezhebe katkılarını yansıtma
hususunda öne çıkan bir eser olup bu iki asır içinde Mâverâünnehir çevresinde ortaya konan münferit
ve ortak görüşlere diğer yerlere nisbetle daha fazla atıfta bulunmaktadır. Serahsî'nin Mâverâünnehir
Hanefî çevresini temsil eden merkezî şahsiyetlerden biri olması, el-Mebsût'un Hanefî literatüründe çok
önemli bir yer tutmasında etkili olmuştur.
70
Bu eser muhtemelen Hanefi fakihi Ebu’l-Leys Nasr b. Muhammed b. İbrahim b. Hattab esSemerkandî’nin (ö.373/983) “Hızanetü’l-Fıkh” adlı eseridir. Ya da İmam Hüseyin b. Muhammed esSem’ânî’nin mütekaddiminden rivayet edilen ve müteahhirinin fetvalarından seçmeler ihtiva eden
“Hizanetü’l-Müftîn fi’l-Furu” adlı eseri olabilir. Müellif bu eserinde Hanefi Mezhebinde muteber
sayılan Hidaye, Nihaye, Kadîhan, Hulasa, Zehîriyye ve Şerh-i Tahavî gibi eserlerden yaptığı alıntıları
simgelerle göstermiştir. Eserini H. 740 yılının Muharrem ayında tamamlamıştır.
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“el-Eşbah ve’n-Nezâir” 71 müellifi demiştir ki: “Bir yiyecek maddesi bozulmaya ve
kokuşmaya başladığında haram olur ve necis (pis) sayılır. Bu bozulma daha da artarsa, o
madde daha pis sayılır ve haram olur.”
Bütün bu açıklamalara göre tütün zifiri pis olan şeylerden sayılır. Allah
Teâlâ Yüce Kitabı Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor ki: “ (O Peygamber) temiz olan şeyleri
onlara helal, pis şeyleri de onlara haram kılar” 72 Fıkıh bilginleri bu ayet’ten hareketle,
kurbağa, fare, yılan gibi bazı canlılarla, köpek, kurt ve arslan gibi bazı yırtıcıların haram
olduğuna hükmetmişlerdir. Bu arada bazı âlimler, ayet’teki “lâm” (  ) ألcins ifade eder
demişlerdir. Fıkıh bilginlerinin bu konudaki görüşlerinin bir ifadesi olarak, İbn Melek 73
“Şerhu’l-Mecma” da şöyle demiştir: “Yırtıcı pençesi olan Şahin, Kartal, Akbaba gibi
kuşlarla, parçalayıcı dişi (ve iğnesi)olan Kurt, Akrep ve Fare gibi yırtıcılar haramdır.
Çünkü bütün bu canlılar pistirler. Allah Teala : “(O Peygamber) temiz olan şeyleri
onlara helâl, pis şeyleri de onlara haram kılar.” 74
Bütün bu izahlara göre, sigara kullanan kişinin hemen derhal tövbe etmesi
ve bunu da sonraya bırakmaması gerekir. Çünkü işlerini sonraya bırakanlar helâk
olmuşlardır.
Bütün bunlarla birlikte denilmiştir ki; Sana hayret ediyorum, kendi halini
hiç düşünmüyorsun. Bir gün yirmi dört saat’tir. O süre içerisinde yirmi dört bin nefes
vardır ve senin her bir nefeste bir tövbe etmen gerekir. Tövbe’yi terk etmek de günahtır.
Kim tövbe’yi terk ederse Allah’a karşı gelmiş olur. Bir kimsenin bir tek günahı olsa ve
o günahından dolayı tövbe etmeden üzerinden bir gün ve bir gece geçse, yirmi dört bin
defa günah işlemiş gibi olur. Öyleyse günahlarınla ömrünü bir mukayese et bakalım ne
kadar günah işliyorsun. Sana düşen, hiçbir tane bile bırakmadan bütün günahlarından
tövbe etmendir. Çünkü Ebu Haşim’in mezhebine göre kişi bütün günahlarından tövbe
etse ama bir tanesine tövbe etmese, o kişinin tövbesi geçerli olmaz. İsyanda ve günahta
71

Zeynüddin b. İbrahim b. Muhammed b. Muhammed b. Ebî Bekr (ö. 970/1562)in “El-Eşbah ve’n-Nezâir
Fi’l-Fürû” adlı eseridir. Geniş bilgi için Bkz. Hediyyetü’l-Arifin, I, 378.
72
Araf 7/157.
73
Abdüllatif b. Abdülaziz b. Eminüddin er-Rumî (ö. 801/1399) İbni Melek olarak tanınır. İzmir Tirede
yaşamış ve vefatına kadar burada ders okutmuştur. Eserlerinden bazıları “Bedru’l-Vaizîn, Risaletün
fi’t-Tasavvuf, Şerh-u Mecmei’l-Bahreyn, Şerhu’l-Menar, Şerh-u Vikâyeti’r-Rivaye”dir.
74
Araf 7/157.
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ısrarcı olanların hali ne olur bir düşün. Hz. Peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğu
rivayet edilmiştir: “Mü’min bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer
tövbe edip vazgeçer ve bağışlanma dilerse, kalbi yine parlar. Ama döner tekrar aynı
günahı işlerse, o kara leke büyür ve bütün kalbini kaplar. İşte bu Allah Teâlâ’nın
Kur’an-ı Kerim’de “Yapmaya alıştıkları kötü işler, gitgide kalplerini paslandırdı” 75
âyet’inde bildirdiği pas budur.” 76
Bundan sonra (şunu da) bil ki Rabbin, anne rahminde iken seni ağzından
kan’la beslemedi. Bilakis, ağzın tevhidi ikrar ve Kur’an makamı olmasından dolayı,
seni göbekten besledi. Nihayet kendi iradenle hareket edecek duruma gelince, ağzını
zifir, çirkin söz ve diğer haramlarla kirlettin. Şayet Allah Teâlâ seni katranla bulaştırıp
kirletseydi, o zaman tuhaf olmazdı.
Yine şunu da bilmelisin ki; ağzında zifir kokusu hissedilen kişinin artığı
temiz sayılmaz. Çünkü ağzı zifir kokan kişinin ağız sıvısı, eliyle istinca yapmış ve eli
necaset kokan kişinin eli gibi, fare yemiş olan kedînîn salyası ve şarap içmiş olan
kişinin tükürüğü gibi pis (necis)tir. El-Eşbah 77’ta açıkça ifade edildiği üzere “İstincada,
kötü kokunun istinca mahallinden ve istinca yapan kişinin istinca yaptığı parmağından
tamamen giderilmesi şarttır. Ancak kişi bunu sağlayamaz ve insanlar da bu kötü kokuyu
hissetmezlerse o zaman bu müstesnadır.”
Münye şerhinde 78 (müellif); “Muhit 79 müellifi bu kadar güçlü bir görüşe
rağmen, “eğer necaset tadı, rengi ya da kokusu hissedilmiyorsa” şartını getirmiş ve bu
durumda temiz sayılır demiştir. Eğer bunlardan biri varsa temiz sayılmaz. Fıkıh
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Mutaffifin 83/14.
İbn Mâce, Zühd, 29; Müsned, II, 297.
77
Bkz: 71 numaralı dipnot.
78
İmam Sedidüddin Muhammed b. Muhammed el- Kaşgarî (ö 705 /1305) “Münyetü’l-Musalli ve
Gunyetü’l-Mübtedi” adlı, Hanefi Mezhebinde tanınmış ve çok mütalaa edilmiş eseridir. Eseri İbni
Emîril Hac Muhammed b. Muhammed (ö 879 /1474) iki cilt halinde şerh etmiştir. Eserinde şerh edilen
bölümü "  "مharfiyle, şerhi de" " شgöstermiştir. Eserin ayrıca Şeyh İbrahim b. Muhammed el-Halebi
tarafından da bir şerhi yapılmıştır. Eser ilim çevrelerinde büyük kabul görmüştür. Keşfu’z-Zunun, II,
1886.
79
Muhammed b. Ahmed b. Ebi Sehl Şemsü’l-Eimme Ebu Bekr es-Serahsi (ö 483/ 1090) Hanefi fakihidir.
Eserleri arasında el-Emali fi’l-Fıkh, Şerhu Edebi’l-Kâdi li Ebi Yusuf, Şerhu Camii’s-Sağir Li’ş-Şeybani
sayılabilir. Ayrıca on cilt halinde el-Muhit fi’l-Furu adlı eseri vardır. Hediyyetü’l-Arifin, I, 76.
76
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bilginlerinin çoğunluğu bu görüştedir. Hatta bu konuda aykırı görüş bildiren neredeyse
yok gibidir” dediğini nakletmiştir.
Dürer müellifi 80 “Gözle görülebilen bir necasetle kirlenmiş olan kumaş ve
benzeri şeyler, zorluk ve meşakkate girmeden, mesela sabun ve benzeri bir maddeye
ihtiyaç duyulmadan, bizzat necasetten ve koku - renk gibi necasetin izlerinden
arındırılırsa temizlenmiş sayılırlar. Çünkü necasetin temizlenmesi için hazırlanmış olan
esas araç su’dur. Su’dan başka bir diğer maddeye ihtiyaç duyulursa, bu durumda zorluk
ve meşakkat olacaktır” demiştir. Eğer “ Bu söylediklerine göre, insanın ağzını
temizlemesi için sudan başka maddelere de ihtiyacı oluyor. Bu durumda da meşakkat
söz konusudur” dersen, ben de derim ki; “Hangi zaruret ve gereklilik, sabah- akşam,
sürekli, her an ağzının zifirle bulaşmasını kaçınılmaz kıldı da şimdi su’dan başka bir
maddeye ihtiyaç duyulduğu için, ağzın temizliğinde meşakkat olduğu mazeretine
sığınıyorsun? Kaldı ki, fıkıh bilginlerinin kitaplarında açıkça ifade edildiği üzere,
necasetle ilgili meseleler, mesela sokak ve caddelerdeki çamurların temiz sayılması
gibi, hep zaruretler üzerine mebnidir.
Tevfik 81 ve Zahîre’de 82 ifade edildiği üzere, zaruret bulunan haller, şer’i
kurallardan istisna edilmiştir (onlardan bağımsız değerlendirilmiştir). Öyleyse, bu son
derece sağlam ve güvenilir bir hükümdür. Buna karşı çıkmaya, ya da buna engel olmaya
kimsenin yetkisi yoktur. Dolayısıyla, bu necaset ve bu necasetle bulaşmış olan şey,
zaman zaman, herhangi bir zaruret ya da tercih hakkı dahi yokken, elbisesi veya vücudu
başka bir necasetle kirlenmiş olan kişiye kıyas edilemez. Bu konuda şüpheci davranan
veya tereddüt eden, dînînin ana damarını kesmiş ve müslümanlığını yaralayıp yok
80

Muhammed b. Feramuz b. Ali. Molla Hüsrev olarak tanınır. (ö 885/1480) Hanefi âlimidir. Fatih Sultan
Mehmedin hocası ve Osmanlıların ilk şeyhulislamı olup, Bursa Zeyniler camii haziresinde medfundur.
Eserlerinden bazıları Düreru’l-Hukkâm Şerhu Gureri’l-Ahkam, Haşiye alâ Tefsiri’l-Beyzavî, Haşiye
ale’l-Mutavvel fi’l-Meani, Mir’atü’l-Usul fi Şerhi Mirkati’l-Vusul”dür.
81
Hanefi fakihi Burahanu’ş-Şeria Mahmud b. Sadru’ş-Şeria el-Evvel Ubeydullah el-Mahbubî’nin,
kızının oğlu Sadruşşeria es-Saniye yazdığı “Vikayetü’r-Rivaye fi Mesaili’l-Hidaye” adlı eserine, Şeyh
Cüneyd b.Şeyh Allame Zeynuddin’in yazdığı “Tevfiku’l-İnaye fi Şerhi’l-Vikaye” adlı şerhidir. Keşfu’zZunun, II, 2020- 2021.
82
Ahmed b. Ebi’l-Alâ İdris b. Abdurrahman b. Abdullah Şihabuddin Ebu’l-Abbas el-Karanî (ö
684/1285)’nin altı cilt halinde yazdığı “ez-Zehîre fi’l-Furu’” adlı eseridir. Bu eserden başka birçok eseri
daha vardır. El-Ecvibetü’l-Fahire Ale’l-Es’ileti’l-Facire fi Reddi’l-Yehud ve’n-Nesara, Envaru’l-Buruk
fi Envai’l-Furuk fi’l-Kavaidi’l-Fıkhiyye, Şerhu’l-Erbain fi Usuli’d-Din li-Fahrirrazi” gibi. Diğer
eserleri ve geniş bilgi için Bkz: Hediyyetü’l-Arifin, I, 99.
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olmaya mahkûm etmiştir. Bundan çıkarılacak ince ve hassas anlam budur. İyi düşün ve
anlamaya çalış. Bilinçsizce ve körü körüne karşı çıkanlardan olma.
Şunu da bilmelisin ki; zifirin ağır necaset olduğu kesin ve sabit olduğuna
göre, bunu kullanmakta ısrar eden, ağzı bununla bulaşan kişinin namazı caiz olmaz, bu
namaz geçersizdir. Bu kişinin namazı, İmam Şafiî’ye göre hiçbir şüpheye mahal
kalmaksızın geçersizdir. Çünkü İmam Şafiî’ye göre, necasetin en azı bile namazın
cevazına engeldir. Bu durum İmam Âzam’a göre de böyledir. Çünkü sigara içen kişinin,
dil ve diğer bölümlerden oluşan iç kısmı, mukayese edildiğinde alan olarak dirhemden
daha fazladır.
Sigara müptelâsı olup, ısrarla içmeye devam eden, bu arada da kendînî
müslüman, muttaki ve müslümanların önderi sayarak, inanan insanlara imamlık yapan
veya kendi başına namaz kılan kişiye yazıklar olsun. Sigara içmeye devam eden kişi her
ne kadar bu gün inatçı, hüccet ve belgelere rağmen inkârcı davranıyor, olaya hasetle
yaklaşıyor ve ortaya koyduklarıma itimat etmiyorsa da günahkârların kıyamet günü
hesaba çekildikleri zaman “Allah’ım! Bizi şimdi dünyaya geri gönder de iyi işler
yapalım. Çünkü artık kesin olarak inanmış bulunuyoruz” dediklerinde ne demek
istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Allah Teâlâ sizi de bizi de, nefsimizin şerrinden,
davranışlarımızın kötülüğünden ve kötü hallerden korusun, muhafaza etsin.

Uyarı:
“Meâlimü’t-Tenzîl” 83de “Allah'ın katında İsa'nın durumu kendisini
topraktan yaratıp sonra ol demesiyle olmuş olan Âdem’in durumu gibidir” 84 âyet’inin
tefsirinde müellif demiştir ki; Bu ayet’te ifade edilen benzetme, kıyasın cevazına
delildir. “Ebu’l-Leys” 85 tefsirinde de müellif: “Bu ayet, aralarında birçok farklar
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olmasına rağmen, ortak bir vasfa sahip olan iki şeyin birbirine benzer olabileceğine
delildir. Nitekim bu aye’tte ifade edildiği üzere, Âdem (a.s) topraktan yaratıldığı halde
İsa (a.s) topraktan yaratılmamıştır. Aralarında böyle bir fark vardır. Ancak her ikisinin
ortak vasfı, babasız olarak yaratmış olmalarıdır” demiştir.
Şimdi bu durumda eğer: “ (O Peygamber) pis olan şeyleri de onlara haram
kılar” 86 âyet’ini delil göstererek zifir’in ağır necaset olduğunu söylemek, bir hükmü
kıyas yoluyla ispat etmek demektir. Bu da ancak bir müçtehidin yapabileceği bir şeydir”
dersen, sana şöyle cevap veririz: “Senin bu yaklaşımın, kıyasın ne anlama geldiğini
bilmiyor olduğunun delilidir. Ayrıca nass ile sabit olan bir hükümle, kıyas ile sabit olanı
dahi ayırt edemeyecek durumda olduğunu gösterir. Çünkü kıyas, bir şeyin hükmünü,
aralarındaki ortak illetten dolayı, başka bir şeyle ispat etmektir. Bir diğer ifadeyle, aslın
hükmünün, aralarında var olan ve salt dil bilgisiyle kavranamayan ortak illetten dolayı,
fer’e de uygulanmasıdır. Mesela buğday’a kıyasla darı-mısır gibi maddelerde de
riba’nın haram olduğunu ifade etmek gibi. Çünkü darı-mısır buğday cinsinden değildir.
Ama buna rağmen buğdaya kıyasla, bu maddelerde de riba’nın haram olduğuna
hükmedilmiştir. Aynı şekilde Şafiî’lerin şaraba kıyasla mayalanmış, keskinleşmiş bazı
meyve sularının da haram olduğunu ifade etmeleri gibi. Oysa bizim konumuz böyle
değildir. Zira “pis şeyler” (habais) ifadesi, sözlük anlamı itibariyle, sigara’nın zifirini de
kapsar. Çünkü pis olan şey, erdemli insanların fıtraten tiksindikleri ve pis saydıkları
şeydir. Zifir’in pis ve çirkin görüldüğü de gün gibi aşikâr, dün gibi gerçektir. Buna
ancak, fıtratı bu pisliğin kiri ile kirlendiğinden, temiz ve helal olanla pis olanı ayırt
edemeyen kişi karşı çıkabilir ya da bu konuda tereddüt gösterebilir. Ya da zerre kadar
insafı olmayan, inatçı, düzenbaz kişi bu hükmü kabul etmemekte direnebilir.
Öyleyse zifir, sözlük anlamı itibariyle “pis şeyler” ifadesinin kapsamına girer.
Dolayısıyla bu, bir hükmün kıyasla ispatı değildir. Aksine, nassın zahiri ile ispattır ve
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zifir’in pisliği de bununla sabittir. Kaldı ki, Allâme Sadettin Taftazânî 87 “Telvih”te:
“İçtihatla ilgili bu şartlar, her konuda hüküm verebilen “mutlak müçtehit” ile ilgilidir.
Belli başlı bazı konularda hüküm verebilen müçtehidin, hüküm verdiği konu ile ilgili
olan şeyleri bilmesi yeterlidir” der.
Yine Taftazanî “Muhtasaru’l-Müntehi”ye yazdığı haşiyesinde “Bu, mutlak
müçtehit ile ilgilidir. Bir meselede müçtehit olan kişiye gelince, onun o meselenin ilgili
olduğu alanı bilmesi yeterlidir. Söz konusu mesele ile ilgili olmayan diğer alanları
bilmiyor olmasının bir sakıncası yoktur” demiştir.
“Demîrî’de 88 müellif

“Müçtehidin tedvin edilmiş bir mezhebinin olması

gerekli değildir” der. “Münye” şarihi 89 “Bir kimse kıblenin yönünü belirleyemese ve bu
konuda yardım alacağı yanındaki kişi de o bölge halkından değilse ve bu kişinin
kıblenin yönü ile ilgili kanaati kendi araştırmasına uymuyorsa, o kişinin görüşü ile amel
etmesi gerekmez. Çünkü kendisi de o kişi kadar müçtehittir ve bir müçtehidin başka bir
müçtehidi taklit etmesi caiz değildir” demiştir. “Hakaiku’l-Manzûme” 90 müellifi “Bir
kimsenin, bir kısmında temiz su, diğerlerinde de pis su bulunan birçok su kabı olsa,
bunlardan hangilerinin temiz su, hangilerinin pis su olduğunu ayırt edemese ve bu
kişinin bunlardan başka da yanında temiz suyu yoksa Şafiî Mezhebine göre bu kişi, o su
dolu kapları inceler ve araştırmasının neticesine göre hangisinin temiz olduğu kanaatine
varırsa, onunla abdest alması gerekir. Hanefi Mezhebine göre ise, o kaplardaki suların
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tamamını döker ve teyemmüm alır” demiştir. Tahavi 91 ise “Kaplarda bulunan pis ve
temiz suları birbirine karıştırır ve sonra teyemmüm alır. Suyu boşa harcamış olmaması
için böyle yapması daha uygundur. Tabiî ki eğer temiz olan su ihtiyacını
karşılayamıyorsa hüküm böyledir. Eğer temiz olduğunu düşündüğü su miktarı,
ihtiyacını karşılayacak kadar çok ise, bu durumda kaplardan hangisinin temiz su,
hangisinin pis su olduğunu araştırması gerekir. Çünkü hüküm çok olana göredir”
demiştir.
Eğer bunu anladıysan o zaman derim ki; Allah arzu ve heveslerine değil de
gerçeğe uyan kişiye merhamet etsin. Çünkü arzularına uyan kişi doğru yoldan sapmıştır.
Hak ve gerçek olanın dışında kalan sapıklıktan başka bir şey değildir ve hak olan da
kendisine tabi olmaya daha layıktır.
Eğer sen “Yerde olanların hepsini sizin için yaratan O'dur” 92 âyet’ine göre
bizim şeriatimizde, yeryüzünde bulunan şeylerle ilgili temel ilke, onlardan
yararlanmanın helal olduğudur dersen, buna şöyle cevap veririz: “Tavzih” ve haşiyesi
“Telvih”te 93 de ifade edildiği üzere bu durum, “Bugün, sizin için dînînizi kemale
erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım” 94 ve “Hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur
ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dahilinde, levh-ı mahfuzda) olmasın” 95 ayet’leri
uyarınca, Hz Peygamber (s.a.v)’in gönderilişinden önceki fetret döneminde ve hukuk
sisteminin, helal ve haram olan şeyleri açıklanmasından önce söz konusu olabilir. Kaldı
ki senin bu iddianı doğru kabul etsek bile bu, tütünden mamul olan sigaranın içilmesinin
helal olmasını gerektirmez. Çünkü tütünü çiğnemeksizin ve dumanını çekmeksizin
ondan yararlanmak mümkün olabilir. Ayrıca, söz konusu ayet’e göre, tütünü içmek
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suretiyle ondan yararlanmak ta teneffüs gibi zarurî bir durum değildir. Çünkü “Tavzih”
müellifi 96 der ki: “Bir şeyi haram kılan ya da helal kılan bir delil yoksa ve bu durumda
eğer ondan yararlanmak solunum (teneffüs) gibi zaruri ise, bu madde ittifakla haram
değildir. Ancak eğer meyve yemek gibi çok zarurî bir şey değilse, bazı İslam
bilginlerine göre bu madde mubahtır. Bunu söyleyenler eğer Allah’ın ezelde bu
maddeyi mubah kıldığını söylemek istiyorlarsa, bunu hiç kimsenin bilmesi mümkün
değildir. Eğer, bu maddeden yararlanmaktan dolayı ceza görmeyebileceğini
söylüyorlarsa, bu da doğru kabul edilebilir”
Tütünü içmeye ve içen kişinin ağzının tütün zifiri ile bulaşmasına gelince,
bunun hükmü necaset yemenin hükmüyle aynıdır. Necaset yemek de haramdır. Çünkü
sigara içmekte kullanılan (ağızlık v.b) araçlarda biriken zifir pis ve necistir. Hatta belki
de bütün ağır necasetlerden ve pisliklerden daha pis ve necistir. Hz Peygamber (s.a.v):
“Bir konuda haram kılan hüküm ile helal kılan hüküm yani bunların delilleri toplansa,
haram hükmü helal hükmünden öncelikli kabul edilir” 97 buyurmuştur. “Mustasfa”da 98
müellif, “Bir konuda yasaklayıcı hüküm ile mubah kılan hüküm bir araya gelse, haram
hükmü tercih edilir. Çünkü haram, kendisinden sakınılması gerekli olan şeydir. Mubah
ise yapılması caiz olan şeydir” demiştir. Hz Peygamber (s.a.v): “Haram olan şeyler de
helal olan şeyler de açık ve bellidir. Bu ikisi arasında ise bazı şüpheli şeyler vardır.” 99
Şüpheli olan şeyleri bırak şüpheli olmayanlara bak” 100 buyurmuştur. Bazı âlimler “(O
Peygamber) pis olan şeyleri de onlara haram kılar” 101 âyet’indeki “pis olan şeyler”
(habais) ifadesi çoğul kipindedir ve bu ifadenin başındaki “elif lam” takısı istiğrak ifade
eder. Dolayısıyla pis olan şeylerin tamamı bu kapsama girer. Ancak ayrı bir delille
kapsam dışında tutulanlar bu kapsama girmezler. Mesela soğan sarımsak yemek, o
kokuyla mescit, cami gibi yerlere gidilmediği sürece haram değildir. Çünkü bu
maddelerle ilgili olarak Hz Peygamber (s.a.v)e “Bunlar haram mıdır?” diye soran
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kişiye, cevaben “Hayır, ancak onların kokusundan hoşlanmıyorum” 102 buyurduğu için
bu maddeler helaldir. Bu konunun detayı “Mesabîh” 103tedir.
Bizim inceleme konusu yaptığımız bu pis madde ise böyle değildir. Çünkü
bunun helal olduğuna ve “(O Peygamber) pis olan şeyleri de onlara haram kılar” 104
âyet’inin kapsamı dışında kaldığına dair ne bir ayet ne de bir hadis yoktur. Bu konuda
icma’ da yoktur, bir müçtehidin kıyası da yoktur.
Pis olan şey, insan fıtratının pis ve kirli saydığı şeydir. Denilir ki, pis ve
iğrenç sayma konusunda dikkate alınacak olan şey, erdemli ve güzel ahlâk sahibi
Arapların fıtratı, tabiatıdır. “Şehzade” 105nin “Kadı Beyzavî” 106ye yazdığı şerhte
açıkladığına göre, çölde yaşayan insanlar her türlü hayvanı yiyebilecek bir tabiata
sahiptirler. Kadı Beyzavi “Allah’ın hangi maddeleri onlara helal kıldığını sana
soruyorlar. Onlara de ki; Allah size temiz olan şeyleri helal kıldı” 107 âyet’ine göre Allah
temiz olan şeyleri size helal kılmıştır. Helal ve temiz olan şey ise, selim fıtratın ve
sağlam tabiatın asla nefret etmediği, pis ve kirli kabul etmediği şeydir. Arapların pis ve
necis saydıkları şeylerin haram olduğu da bu âyet’in mefhumundan anlaşılmaktadır
demiştir.
Kadı Azud 108 bu âyet’in tefsirinde der ki: “Pis ve iğrenç kabul edilen şeylerin
haram olduğu bu ayetten anlaşılabilir. Selim bir fıtrata sahip olan kişilerin bolluk
zamanında (kıtlık yokken) asla hoş ve çekici kabul etmedikleri şeyler, pis ve iğrenç olan
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şeylerdir.” Bu noktayı iyi düşün ve anlamaya, kavramaya çalış. Sakın körü körüne karşı
çıkan inatçılardan ve inkârcılardan olma.
Ebu Ümame (r.a.)nin rivayet ettiğine göre Hz Peygamber (s.a.v) şöyle
buyurmuştur: “İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi
sevap verilir. Ona uyanların sevabından da hiç bir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa
çağıran kimseye de, kendisine uyanların günahı gibi günah yazılır. Ona uyanların
günahlarından da hiçbir şey eksilmez.” 109
Şüphe ve vesveselerle bulanmamış tertemiz bir akla, sağlam bir dinî inanışa ve
insafa sahip olan, Allah’tan korkan, O’nun Seçkin Peygamberinden utanan, o
Peygamberin güzide ashabına uyan kişiye herhalde bu söylediklerim yeter de artar. Aksi
taktirde o kişiye Tevrat’ı, İncil’i ve Kur’an’ı da okumuş olsak, ona fayda vermez ve
bunu bile yeterli görmez. Çünkü peygamberler, asla sefih, aptal ve körü körüne direnen
inatçıları ıslah etmeye çalışmamıştırlar. Tam aksine bu konuda onlar da aciz
olmuşlardır. Nitekim Hz İsa (a.s.)nın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Ben Allah’ın izni
ile ölüleri dirilttim, anadan doğma kör ve alaca hastalığı olanları dahi iyileştirebildim.
Ancak aptal ve sefihi ıslah edemedim. Onları tedavi edemedim. Tam aksine bu konuda
aciz kaldım.”
Yine Hz Peygamber (s.a.v) ile Allah düşmanı Ebu Cehil arasındaki durum da
aynıdır. Hz Peygamber (s.a.v), söz ve nasihatle mukavemetten aciz olunca, kılıçla karşı
koymaktan başka bir yol bulamamıştı. Allah sizi de bizi de cahillikten, sefihlikten, körü
körüne inattan, şeytanın ve arzularımızın esiri olmaktan korusun. Zira Allah Teala “Ama
kim Rabbinin azametinden korkup da kendînî kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer
şüphesiz cennettir” 110 buyurmuştur. Ey yüce katına sığınıp dua edenlerin dualarını kabul
eden (Yüce Mevla’mız)! Bizim dualarımızı da kabul et. Peygamber Efendimizi, aile
efradını ve ashabını iyilik ve hayırla kuşat.

109
110

Müslim, İlim, 16; Ebû Dâvûd, Sünne, 6; İbn Mâce, Mukaddime, 14; Müsned, II, 397.
Naziât 79/40-41.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Tütün ve sigara İslam coğrafyasına girdiği günden itibaren tıp otoritelerinin
olduğu kadar din bilginlerinin de inceleme konusu olmuştur. Bu noktada din
otoritelerinin konu ile ilgili değerlendirmeleri, bir anlamda dînîn bu konuyu nasıl
değerlendirdiğinin bir ifadesi olacağından, ayrı bir önem taşımıştır.
Sigara ve tütünün İslam toplumuna girmesi ile başlayan süreçte din âlimleri,
çeşitli metodolojik kaygılarla tütün konusunda dînîn öngördüğü kesin hükmü ifade
edememişlerdir. Bu konu ile ilgilenen ve çözüm noktasında çok değerli gayretleri olan
bazı âlimlere, bizzat kendi meslektaşları tarafından reddiyeler yazılmış, bu işin içtihadî
bir konu olduğu dolayısıyla görüş sahiplerinin de içtihada yetkili olmadığı ve bu konuda
verdiği fetvanın ya da yaptığı değerlendirmenin bağlayıcılıktan uzak olacağı görüşü ileri
sürülmüştür.
Bu arada kendilerini müçtehit olarak değerlendiren bazı âlimler, sigara
konusunda

dînîn

hükmünü

ihtiva

eden

bazı

risalelerin

yazarlarını

taklit

edemeyeceklerini, kendilerinin de bir hüküm ortaya koyabilecek kapasite ve ehliyete
sahip olduklarını ifade etmekten de geri durmamışlardır. Bu yaklaşım içerisinde olanlar
da çoğunlukla, sigara ve tütün konusunun Kur’an ve Sünnet’te açıkça yer almadığını
gerekçe göstererek, mubah olduğu sonucuna varmışlardır.
Bu çalışmada edisyon kritiği yapılan yazma risalelerde müellifler, sigara ve
tütün konusunda bilimsel metotlar çerçevesinde, kendileri açısından bağlayıcı hüküm
sayılabilecek sonuçlara ulaşmışlardır. Çalışmada dikkati çeken bir nokta ise, sigara ve
tütün hakkında din âlimlerinin azımsanmayacak kadar çok eser yazmış olmalarıdır. Bu
durum, İslam Âlimlerinin toplumsal meselelerle çok yakından ilgilendiklerini
göstermektedir. Bu konuda yazılmış olan risalelerin ve yapılmış olan çalışmaların isim
ve sayılarını gösteren bir listeyi kitabın ekler bölümünde sunmayı uygun gördük.
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Müslüman ilim adamları tarafından kaleme alınmış, sigara ve tütün konusunda
hüküm bildiren çalışmaları üç gurupta ele almak mümkündür. Bu üç gurup, sigarayı
mubah görenler, mekruh sayanlar ve haram sayanlar tarzında ifade edilebilir. Sigara ve
tütün’ü mubah sayanların oldukça azınlıkta olduğu, bu kanaatlerinde esas belirleyici
unsurun da metodolojik yaklaşımlar olduğu gerçeğinden hareketle, sigara konusunda en
azından mekruh hükmünün dikkate alınması gerektiği açıktır.
Sigaranın haram olduğu görüşüne sahip olan ilim adamlarının, görüşlerini ispat
noktasında çok güçlü delillere sahip oldukları, çalışmamızda ortaya çıkmıştır. Bu
noktada, günümüz modern biliminin verileri ile din’in ana ilkeleri arasında
kurulabilecek bir paralellik bile, yasak hükmünü ispat için yeterli olacaktır.
Tez konumuzu teşkil eden iki risalede ulaşılan sonuç, tütün ve tütün
mamullerini kullanmanın haram olduğu sonucudur. Bu sonuç hem din âlimlerinin hem
de tıp otoritelerinin – konunun ele alınış biçimi, deliller ve delillerden hareketle sonuca
varılması dikkate alındığında – karşı çıkmayacakları bir gerçeği ifade etmektedir. Bu
gerçek de bütün açıklığıyla sigaranın haram olduğu gerçeğidir.
Risale’lerin müelliflerinin konuyu ele alış ve değerlendirme usulleri, her iki
risale kendi özelinde değerlendirilerek şöyle özetlenebilir. Çalışmamızda edisyon kritiği
yapılan birinci risale olan Abdülmelik el-İsâmî’nin “Risaletün Celiletün fi Şürbi’dDuhân” adlı risalesinde müellif ağırlıklı olarak şu delilleri kullanmıştır: Sigara içmenin
dinen yasak olduğunu ispat noktasında öncelikli olarak Kur’an’dan deliller bulmaya
çalışmıştır. Konuyla ilgili olduğunu düşündüğü ayetleri –biraz yorum ve tefsir
desteğiyle- sıralamış ve konuya delalet ediş biçimlerini açıklamıştır. Bu arada zaman
zaman sorulabilecek muhtemel soruları bizzat kendisi sorarak bunlara da cevaplar
vermiştir. Ayetlerin manaya delaletlerini açıklarken, okuyucunun konuyu net olarak
kavraması için çeşitli usul kaidelerini de kullanmıştır. Hz Peygamber (s.a.v)’in
teşri’deki rolüne değinerek, O’nun temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri de
yasakladığını ifade eden ayetten 111 hareketle sigara ve benzerlerinin, pis şeyler olmaları
itibariyle, Hz Peygamber (s.a.v) tarafından yasaklanan şeyler kapsamına gireceğini
111
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ifade etmiştir. Bu arada, sigara içmenin, sünnetten bir delil olarak diş fırçalama
(misvak) tavsiyesinin amacını ihlal ettiğini, ağızda ve nefeste kötü kokular oluşmasına
sebep olduğunu ifade ederek, sünnet’ten bir delil de kullanmıştır.
İsâmî’nin sigaranın haram olduğu tezini desteklemek için “Tasavvufî” delilleri
de kullandığını görmekteyiz. Allah Teala’nın “Celal” ve “Cemal” sıfatları ve bunların
tecellileri noktasından hareketle, ateş ve duman’ın Celal sıfatının tecellileri olduğunu,
dönüş ve merci olarak ta bunların cehenneme döneceğini ifade eder. Zira cennette ne
doğuş itibariyle ne de dönüş, merci itibariyle ateş ve duman yoktur demek suretiyle, ateş
ve dumanın cehenneme döneceğini ifade etmiştir.
İsâmî son olarak sigara’nın aklen ve tıbben yasak olması gerektiğini, sigara
tiryakilerinde müşahede ettiği hastalıklar ve problemlerden hareketle ispat etmeye
çalışmıştır. Bu konuyla ilgili olarak ilginç bir yorum ortaya koymuş ve demiştir ki;
“Akıllı insan yediği içtiği şeyleri, ya açlığını gidermek için yer veya susuzluğunu
gidermek için içer ya da canının çektiği bir lezzet olduğu için kullanır veya hastalığının
tedavisi için ilaç olarak kullanır. Sigara açlık ve susuzluğu kesinlikle gidermediğine
göre, insanın canının çektiği bir lezzet te olmadığına göre geriye sadece tedavi edici ilaç
olması ihtimali kalır. Bu da imkânsızdır. Çünkü sigaranın tedavi edici olması bir yana,
kendisi bizzat hastalık sebebidir” diyerek akli delilini temellendirmiştir.
Çalışmamızda ele aldığımız ikinci risale olan Mustafa b. Ali el-Âmâsî’nin
“Hâzâ Kitâbün fî Bahsi Hurmeti’d-Duhân” adlı risalesinde ise müellif oldukça
iğneleyici bir dil kullanmış ve çoğunlukla klasik kaynaklardan yaptığı bazı nakillere
dayanarak bu nakillere getirdiği yorumlar çerçevesinde konuyu ele almıştır. Kur’an-ı
Kerim’den delil olarak getirdiği ayet, İsâmî’nin delil olarak sunduğu Araf Suresindeki
ayettir. 112 Ancak Âmâsî bu ayeti delil olarak kullanırken, literal bir yaklaşım
sergileyerek, İsâmî’den farklı olarak bazı nahiv kurallarını ve usul kaidelerini kullanmış
ve buradan hareketle kanaatini ifade etmiştir. Sünnet’ten yaptığı nakiller ve bu nakillere
getirdiği yorumlar ise gerçekten incelemeye değerdir. Günah, günahta ısrar ve tövbe

112
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konusunda delil olarak sunduğu hadis ve bu hadis’e getirdiği yorum çok dikkat
çekicidir.
Müellif yer yer, anlatımı esnasında gelebilecek muhtemel soruları bizzat
kendisi sormuş ve sonra da bu soruları yine kendisi cevaplandırarak bir tür diyalog da
sergilemiştir. Bu arada Âmâsî’nin, medresede müderris olması sebebiyle Fıkıh Usulü
kaynaklarına çok aşina olduğu, risalesinde açıkça göze çarpmaktadır. Klasik Usul
kitaplarından yaptığı alıntılar ve bu alıntılara dayanarak yaptığı izahlar gerçekten eşsiz
ve özgün yaklaşımlardır.
Bu iki risale yazarlarının bundan dört asır önce kendi toplumlarında ortaya
çıkan bu zararlı madenin hükmü konsunda İslam Dînîn hükümleri ve delillerini
kullanara vardıkları sonuç çok önemli ve dikkat çekicidir. Çünkü müelliflerin
yaşadıkları dönemdeki bilim ve İslam Hukuk prensiplerini bir araya getirerek vardıkları
sonuç tıp ilminin geliştiği çağımızda tabiplerin vardıkları sonuçla paralellik arz
etmektedir. Dolayısıyla onların bu çalışmalarının, çağımızda yaşayan Müslümanlara
ışık tutacağı, tütün ve tütün mamullerinin kullanımı hakkında yapılacak çağdaş
araştırmalara temel teşkil edeceği kanaatindeyiz.
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Yazar Adı

Yazar Adı

el-Hâdimî, Ebu Said Muhammed b.
Mustafa,
1113-1176 H.

Abd el-Ganî b. İsmail en-Nabulûsî
(1050-1143/1641-1731)

Bulunduğu
Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Bulunduğu
Yer

İstanbul Millet Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Koleksiyon

Ali Emiri Koleksiyonu
Arşiv
Numarası

45 Ak Ze 1602/7

Arşiv Numarası

34 Ae Arabi 4313/38

Eser Adı

risâle fi hakki şirbi'd-Duhân

Yazar Adı

el-Cezerî, el-Fâzıl Muhyiddin

Bulunduğu Yer

İstanbul Millet Kütüphanesi

Koleksiyon

Ali Emiri Koleksiyonu

Arşiv
Numarası

FE2154/11

Eser Adı

Gâyetü'l-beyân li hilli şirbi mâ lâ
yagibü'l-aklu mine'd-Duhân

Yazar Adı

el-Uchûrî, ö.Nureddin Ali b. Zeynelabidin
b. Muhammed b.
Abdurrahman el-Mâlikî, 967-1066 H.

Bulunduğu
Yer

İstanbul Millet Kütüphanesi

Koleksiyon

Ali Emiri Koleksiyonu

Eser Adı

Risaletü'd-Duhâniye

Yazar Adı

Akhisârî Saruhanî Ahmed b. Mehmed
Rûmî
(ö. 1043/1633)

Bulunduğu Yer Manisa İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Arşiv
Numarası

45 Ak Ze 1602/1

Eser Adı

Risale fi beyâni ademi cevâz İstimalî'lDuhân

Yazar Adı

Akhisârî Saruhanî Ahmed b. Mehmed
Rûmî
(ö. 1043/1633)

Bulunduğu
Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon
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Arşiv
Numarası

45 Ak Ze 1358

Eser Adı

es-Sulh beyne'l-İhvân fi hükm
İbahati'd-Duhân

Yazar Adı

Abd el-Ganî b. İsmail en-Nabulûsî
(1050-1143/1641-1731)

Bulunduğu
Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Arşiv Numarası

34 Atf Ek 722

Eser Adı

Risale fi'd-Duhân

Yazar Adı

Kara Musa

Bulunduğu Yer

Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi

Koleksiyon

Atıf Efendi Eki Koleksiyonu

Arşiv Numarası

34 Atf 841

Eser Adı

Risaletü fi'd-Duhân

Arşiv Numarası

45 Ak Ze 294/20

Yazar Adı

Cerrahi Şeyhi

Eser Adı

Risale fi hakki'd-duhân

Bulunduğu Yer

Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi

Koleksiyon

Atıf Efendi Koleksiyonu

Yazar Adı
Bulunduğu Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon
Arşiv
Numarası

34 Atf 840

45 Ak Ze 278

Eser Adı

es-Sulhu beyani'l-İhvan fi hükm-i
İbahati'd-Duhân

Eser Adı

Risaletü'd-Duhân

Yazar Adı

Abdülgani b. İsmail b. en-Nablusi el-Hanefi

Yazar Adı

Abd el-Ganî b. İsmail en-Nabulûsî
(1050-1143/1641-1731)

Bulunduğu
Yer

Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi

Bulunduğu Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Atıf Efendi Koleksiyonu

Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Arşiv
Numarası

34 Atf 2840/18

Arşiv Numarası

Arşiv Numarası 45 Ak Ze 268/27
Eser Adı

Risale fi beyi'd-duhân

Yazar Adı

Mehmed b. Hamza Güzelhisârî
(ö. 1116/1704)

Bulunduğu Yer Manisa İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Arşiv Numarası 45 Ak Ze 168/8

Eser Adı

Risaletü'd-Duhân

Yazar Adı

Hacı Emin Alim Muhammed b. Hamza
el-Aydînî, 1204

Bulunduğu
Yer

Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi

Koleksiyon

Atıf Efendi Koleksiyonu

Eser Adı

Risale fi hakki'd-duhân

Arşiv
Numarası

34 Atf 639/5

Yazar Adı

Şâh Velî Efendî

Eser Adı

Risaletü fi hakkıi'd-Duhân

Yazar Adı

Ebu Abdullah Muhammed el-Mekki elHanefi

Bulunduğu
Yer

Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi

Koleksiyon

Atıf Efendi Koleksiyonu

Arşiv
Numarası

10 Hk 864/06

Bulunduğu Yer Manisa İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Arşiv
Numarası

43 Ze 493

Eser Adı

Risaletü's-Sulh Beynü'l-Evahat fi Hükm
İbahatü'd-Duhân

Yazar Adı

en-Nablusi, Abdülgani b. İsmail
(ö. 1143 H.)

Bulunduğu
Yer

Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Zeytinoğlu Koleksiyonu

Eser Adı

Risaletü fi hakki'd-duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu Yer Balıkesir İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Balıkesir İl Halk Kütüphanesi
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Arşiv Numarası

10 Hk 556/14

Arşiv Numarası

06 Mil Yz A 233/2

Eser Adı

Risaletü fi beyi'd-duhân

Eser Adı

Risâle fî Zemmi'd-Duhân

Yazar Adı

Mehmed b. Hamza Güzelhisârî
(öl. 1116/1704)

Yazar Adı

Abd el-Melîk el-Afânî el-Kâtın

Bulunduğu Yer

Balıkesir İl Halk Kütüphanesi

Bulunduğu Yer

Milli Kütüphane-Ankara

Koleksiyon

Balıkesir İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası

1783

Arşiv
Numarası

10 Hk 319/10

Eser Adı

Risaletü fi hakki'd-duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu Yer Balıkesir İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Balıkesir İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

06 Mil Yz A 9114/2

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. MUstafâ elHâdimî
(1113-1176/1701-1762)

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 1792
Arşiv Numarası

58 Gürün 11347/2

Eser Adı

Risâle fi Hakkı'd-Duhân

Yazar Adı
Bulunduğu Yer

Milli Kütüphane-Ankara

Koleksiyon

Sivas Gürün İlçe Halk Kütüphanesi

Dvd Numarası

1815

Arşiv
Numarası

14 Hk 35/4

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Bolu İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası
Eser Adı

Risâle fî Beyi'd-Duhân

Yazar Adı

Alîm Mehmed Efendî b. Hamza
Güzelhisârî
(öl. 1116/1704)

Bulunduğu Yer

Konya Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesi

Koleksiyon

Isparta Yalvaç İlçe Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

15 Hk 516/3

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Mustafâ b. Alî Burdûrî (1193/1779da
sağ)

Bulunduğu Yer

Konya Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesi

Koleksiyon

Burdur İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

10 Hk 864/6

Dvd Numarası 1820

Arşiv
Numarası

32 Yalvaç 230/2

14 Hk 35/3

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Saçaklı-zâde Muhammed b. Ebî Bekr elMaraşî
(öl. 1145/1732)

Bulunduğu
Yer

Milli Kütüphane-Ankara

Koleksiyon

Bolu İl Halk Kütüphanesi

Dvd Numarası 1820

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu Yer Balıkesir İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Balıkesir İl Halk Kütüphanesi

56

Arşiv
Numarası

06 Mil Yz A 1444/12

Eser Adı

Risâle fî Bey'i'd-Duhân

Yazar Adı

Alîm Mehmed Efendî b. Hamza
Güzelhisârî
(öl. 1116/1704)

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Arşiv Numarası 06 Mil Yz A 4912/1
Eser Adı

İrşâdu Ûlî'l-Edrâk İlâ Kerâhati Duhân

Yazar Adı
Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 281

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 63
Arşiv Numarası 06 Mil Yz A 5334/4
Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-Duhân

Arşiv Numarası 06 Mil Yz A 1444/11

Yazar Adı

Muhyieddin el-Cezerî

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara

Yazar Adı

Mustafâ b. Alî Bûrdûrî

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Koleksiyon

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 312

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 63
Arşiv Numarası 06 Mil Yz A 6422/1
Eser Adı

Risâle fî Beyâni'd-Duhân

Arşiv Numarası 06 Mil Yz A 2259/7

Yazar Adı

Sivasî Debbâğzâde Mustafâ b. İbrâhîm

Eser Adı

Risâle fi Hakki'd-Duhân

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara

Yazar Adı

Dâvud b. Muhammed Engurî

Koleksiyon

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 390

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 118
Arşiv Numarası 06 Mil Yz A 6325
Eser Adı

Risâle fî Beyâni'd-Duhân

Arşiv Numarası 06 Mil Yz A 3500/5

Yazar Adı

Sivasî Debbâğzâde Mustafâ b. İbrâhîm

Eser Adı

Risâle fî Nasihati Hakki'd-Duhân

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara

Yazar Adı

İbrâhîm el-Mısrî

Koleksiyon

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 380

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 188
Arşiv Numarası 06 Mil Yz A 6641/5
Eser Adı

Risâle fi'Hakki'd-Duhân

Arşiv Numarası 06 Mil Yz A 3500/4

Yazar Adı

Eser Adı

Risâle fî Hakkid-Duhân

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara

Yazar Adı

Mehmed Hâdimî

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Koleksiyon

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 408

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 188
Arşiv Numarası 06 Mil Yz A 6758/4
Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-Duhân

Arşiv Numarası 06 Mil Yz A 4779/1

Yazar Adı

Eser Adı

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara

Tahlîsu'l-İnsân min Zulumâti'd-Duhân

Yazar Adı

Koleksiyon

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara

Dvd Numarası 417

Koleksiyon

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 269
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Arşiv Numarası 06 Mil Yz A 6754/18
Risâle fî Hakki'd-Duhân

Arşiv
Numarası

1203/3

Eser Adı

Risâle fî Tahrimi'd-Duhân

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara

Yazar Adı

Eser Adı
Yazar Adı
Koleksiyon

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 417

Arşiv Numarası 06 Mil Yz A 8221/19
Eser Adı

Risâletu'd-Duhân

Yazar Adı

Bulunduğu Yer Bosna-Hersek
Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

Koleksiyon

Arşiv Numarası

55 Hk 791/7

Eser Adı

Risâle fi'd-Duhân

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara

Yazar Adı

Koleksiyon

Bulunduğu Yer

Milli Kütüphane-Ankara

Koleksiyon

Samsun İl Halk Kütüphanesi

Dvd Numarası

1642

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 539

Arşiv
Numarası

06 Mil Yz A 8221/18

Eser Adı

Risâle fî Hakkı'd-Duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Mehmed b. Mustafâ elHâdimî

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu

Dvd Numarası 539

Arşiv
Numarası

Arşiv Numarası 45 Ak Ze 294/20
Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı
Bulunduğu Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Arşiv Numarası 45 Ak Ze 278
Mecâmi Türkî Talat 50

Eser Adı

Risâletü'd-Duhân
Abd el-Ganî b. İsmâîl en-Nabulûsî
(1050-1143/1641-1731)

Eser Adı

Bahs fî'd-Duhân ve'l-Kahve

Yazar Adı

Yazar Adı

Mustafâ b. Abd-Allâh b. Mehmed elKostantinî

Bulunduğu Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Bulunduğu
Yer

Kahire-Mısır

Koleksiyon

Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

Arşiv
Numarası

R- 4746

Eser Adı

Risâle fî Tahrimi'd-Duhân

Yazar Adı
Bulunduğu Yer Bosna-Hersek
Koleksiyon

Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

Arşiv
Numarası

45 Ak Ze 1358

Eser Adı

es-Sulh Beyne'l-İhvân fî Hükm
İbahati'd-Duhân

Yazar Adı

Abd el-Ganî b. İsmâîl en-Nabulûsî
(1050-1143/1641-1731)

Bulunduğu
Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Arşiv
Numarası

06 Hk 4212/1

Arşiv
Numarası

3548

Eser Adı

Risâle fî Şurbi'd-Duhân

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-Duhân

Yazar Adı

Abd el-Melik el-İsâmî

Yazar Adı

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara

Bulunduğu Yer Bosna-Hersek

Koleksiyon

Koleksiyon

Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları

Ankara Adnan Ötüken İl Halk
Kütüphanesi

Dvd Numarası 1426
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Arşiv Numarası

45 Ak Ze 168/8

Arşiv Numarası 15 Hk 949/16

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Eser Adı

Yazar Adı

Şâh Velî Efendî

Yazar Adı

Bulunduğu Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Bulunduğu Yer Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Koleksiyon

Risâle fî Hakki'd-duhân

Burdur İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

06 Hk 3865

Arşiv
Numarası

Eser Adı

Risâle-i Mürşidül-İhvân fî Hakki'lDuhân

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı

İbn el-Hamâmî Alî b. İsmâîl Aksârayî

Bulunduğu Yer

Konya Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesi

Koleksiyon

Burdur İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

15 Hk 515/16

Yazar Adı
Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Ankara Adnan Ötüken İl Halk
Kütüphanesi

15 Hk 1811/3

Dvd Numarası 1414

Arşiv Numarası 19 Hk 487/1
Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı

Ömer

Bulunduğu Yer

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Arşiv Numarası 19 Hk 487/5

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı

Alîm Mehmed Efendî b. Hamza
Güzelhisârî
(öl. 1116/1704)

Bulunduğu Yer

Konya Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesi

Koleksiyon

Burdur İl Halk Kütüphanesi

15 Hk 949/15

Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Arşiv
Numarası

Yazar Adı

Abd es-Selâm b. İbrâhîm el-Lakânî
(971-1078/1563-1668)

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Bulunduğu Yer

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Yazar Adı

Mustafâ b. Alî Burdûrî (1193/1779da
sağ)

Koleksiyon

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Bulunduğu Yer

Konya Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesi

Koleksiyon

Burdur İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

15 Hk 949/18

Arşiv
Numarası

19 Hk 3229/2

Eser Adı

Risâletü'd-Duhân ve'l-Kahve

Yazar Adı

Ebûl-Feyz Mehmed el-Aynî
(1114/1702de sağ)

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Yazar Adı

Mustafâ b. Alî Burdûrî (1193/1779da
sağ)

Koleksiyon

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Bulunduğu Yer

Konya Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

Koleksiyon

Burdur İl Halk Kütüphanesi

15 Hk 949/17

Bulunduğu
Yer

Eser Adı

Risâle fî'z-Zemmü'd-Duhân

Yazar Adı

Saçaklı zâde Muhammed b. Ebî Bekr elMaraşî
(öl. 1145/1732)

Bulunduğu
Yer

Konya Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesi

Koleksiyon

Burdur İl Halk Kütüphanesi

59

Arşiv
Numarası

06 Hk 1565/5

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân ve'l-Kahve

Yazar Adı

Zenbilli-zâde Fuzeyl b. Alî el-Cemâlî
(920-991/1514-1583)

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Ankara Adnan Ötüken İl Halk
Kütüphanesi

Arşiv Numarası

37 Hk 486/3

Eser Adı

Risâle fî Duhân

Yazar Adı

Ömer el-Benderî el-Vaiz

Bulunduğu Yer

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Dvd Numarası 1282

Koleksiyon

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

06 Hk 1565/4

Arşiv Numarası

37 Hk 486/2

Eser Adı

Tahlisu'l-İnsân min Zulumâti'd-Duhân

Yazar Adı

Abd en-Nâfî

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Ankara Adnan Ötüken İl Halk
Kütüphanesi

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı

Ömer el-Benderî el-Vaiz

Bulunduğu Yer

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Dvd Numarası 1282
Arşiv
Numarası
Arşiv
Numarası

42 Yu 4893/49

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

45 Hk 6237/5

Eser Adı

Risâle fî Beyi'd-Duhân

Yazar Adı

Mehmed b. Hamza Güzelhisârî (öl.
1116/1704)

Bulunduğu
Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

07 Tekeli 870/5

Bulunduğu Yer Konya Karatay Yusufağa Kütüphanesi
Koleksiyon

Konya Karatay Yusufağa Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

45 Hk 3493/9

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu Yer Manisa İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Arşiv
Numarası

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Saçaklı zâde Muhammed b. Ebî Bekr elMaraşî
(öl. 1145/1732)

Bulunduğu
Yer

İstanbul Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi

Koleksiyon

Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

07 Tekeli 821/2

Manisa İl Halk Kütüphanesi

45 Hk 3493/8

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Eser Adı

Risâle fî Hukmi'd-Duhân ve'l-Kahve

Yazar Adı

Fıkhî Ebûl-Feyz Muhammed el-Aynî

Bulunduğu
Yer

İstanbul Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi

Koleksiyon

Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

07 Tekeli 872/30

Bulunduğu Yer Manisa İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Arşiv Numarası

37 Hk 2055/7

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı
Bulunduğu Yer

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu
Yer

İstanbul Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi

Koleksiyon

Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi
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Arşiv
Numarası

07 Tekeli 870/8

Eser Adı

Risâle fî Beyi'd-Duhân

Yazar Adı

Müftü zâde Âlim Mehmed Efendî
Güzelhisârî (öl. 1116/1704)

Bulunduğu
Yer

İstanbul Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi

Koleksiyon

Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi

Arşiv Numarası

37 Hk 1846/1

Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı
Bulunduğu Yer

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

50 Ür 191/7

Eser Adı

Risâle fî Beyâni'd-Duhân

06 Hk 1670/4

Yazar Adı

Alîm Mehmed Efendî b. Hamza Güzelhisârî
(öl. 1116/1704)

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Bulunduğu
Yer

Milli Kütüphane-Ankara

Yazar Adı

Kemâl Paşa zâde Şems ed-dîn Ahmed b.
Süleymân
(873-940/1468-1543)

Koleksiyon

Nevşehir Ürgüp Tahsin Ağa İlçe Halk
Kütüphanesi

Bulunduğu
Yer

Milli Kütüphane-Ankara

Dvd Numarası 1851

Koleksiyon

Ankara Adnan Ötüken İl Halk
Kütüphanesi

Arşiv Numarası 07 El 2568/30

Dvd
Numarası

1287

Eser Adı

Risâletü't-Tahlîliye li'd-Duhân

Yazar Adı

Muhyî ed-dîn-zâde

Arşiv
Numarası

Bulunduğu Yer Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi
Koleksiyon

Arşiv
Numarası

06 Hk 1670/3

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı

Arşiv Numarası 07 El 2786/5

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Antalya Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi

Ankara Adnan Ötüken İl Halk
Kütüphanesi

Dvd Numarası 1287

Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı
Bulunduğu Yer Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi
Koleksiyon

Antalya Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

37 Hk 539/8

Eser Adı

Risâle fî İstimali'd-Duhân

Arşiv
Numarası

37 Hk 1217/27

Yazar Adı

es-Seyyid Ebûl-Suûd b. Abd el-Vahid
el-Kefevî

Eser Adı

Risâle fî Hakki Şaribi'd-Duhân Beyâni
Devrani's-Sofîye

Bulunduğu
Yer

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Yazar Adı

Abd en-Nâfî Efendî

Koleksiyon

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Bulunduğu
Yer

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Arşiv Numarası

37 Hk 1396/1

Eser Adı

Hurmetü't-Duhân

Yazar Adı

Muhammed Fakîhî el-Aynî

Bulunduğu Yer

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

06 Hk 1744/7

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı

Saçaklı zâde Muhammed b. Ebî Bekr elMaraşî
(öl. 1145/1732)

Bulunduğu
Yer

Milli Kütüphane-Ankara

Koleksiyon

Ankara Adnan Ötüken İl Halk
Kütüphanesi

Dvd Numarası 1291
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Arşiv
Numarası

06 Hk 1744/2

Arşiv
Numarası

Eser Adı

Risâle fî'l-Duhân

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Ankara Adnan Ötüken İl Halk
Kütüphanesi

06 Hk 2215/2

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Ankara Adnan Ötüken İl Halk
Kütüphanesi

Dvd Numarası 1291

Dvd Numarası 1329

Arşiv
Numarası

28 Hk 3545/5

Arşiv Numarası

60 Hk 274/7
Risâle fî Ademi Cevazi'd-Duhân

Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye ve'l-Enfîye ve'lKahviye

Eser Adı
Yazar Adı

Ömer Kilîsî

Yazar Adı

Beyşehrî Mollâ

Bulunduğu Yer

Milli Kütüphane-Ankara

Bulunduğu
Yer

İstanbul Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi

Koleksiyon

Tokat İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Giresun İl Halk Kütüphanesi

Dvd Numarası

1715

Arşiv
Numarası

28 Hk 3581/1

Arşiv
Numarası

60 Hk 274/6

Eser Adı

Risâle fî İdhali'd-Duhân İmden

Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı

Saçaklı zâde Muhammed b. Ebî Bekr elMaraşî
(öl. 1145/1732)

Yazar Adı
Bulunduğu
Yer

İstanbul Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi

Koleksiyon

Giresun İl Halk Kütüphanesi

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara
Koleksiyon

Tokat İl Halk Kütüphanesi

Dvd Numarası 1715
Arşiv
Numarası

28 Hk 3587/7

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Akhisârî Saruhanî Ahmed b. Mehmed
Rûmî
(öl. 1043/1633)

Bulunduğu
Yer

İstanbul Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi

Koleksiyon

Giresun İl Halk Kütüphanesi

Arşiv Numarası

45 Hk 2951/6

Eser Adı

Tahlisu'l-İnsân min zulumâti'd-Duhân

Yazar Adı

Abd en-Nâfî el-Medenî

Bulunduğu Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Arşiv Numarası

45 Ak Ze 5824/4

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Arşiv
Numarası

06 Hk 2215/3

Eser Adı

Risâle fî Beyâni Hurmeti'd-Duhân
Saçaklı zâde Muhammed b. Ebî Bekr elMaraşî
(öl. 1145/1732)

Bulunduğu Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Yazar Adı

Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Bulunduğu
Yer

Milli Kütüphane-Ankara

Arşiv Numarası 44 Dar 567/4

Koleksiyon

Ankara Adnan Ötüken İl Halk
Kütüphanesi

Eser Adı

Dvd Numarası 1329

Yazar Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı
Bulunduğu Yer Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi
Koleksiyon

Malatya Darende İlçe Halk Kütüphanesi
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Arşiv Numarası

05 Ba 1733/6

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-Duhân ve'l-Kahve

Yazar Adı

İbn el-Adimi Sadî b. Hüsâm b. Alî

Bulunduğu Yer

Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

Risâle fî Beyi'd-Duhân

Yazar Adı

Mehmed b. Hamza Güzelhisârî (öl.
1116/1704)

Koleksiyon

45 Ak Ze 5727/8

Eser Adı

es-Sulh Beyne'l-İhvân fî Hükm İbahati'dDuhân

Yazar Adı

Abd el-Ganî b. İsmâîl en-Nabulûsî
(1050-1143/1641-1731)

Bulunduğu
Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

45 Ak Ze 268/27

Eser Adı

Bulunduğu
Yer

Arşiv
Numarası

Arşiv
Numarası

45 Hk 2932/9

Eser Adı

Risâle-i Duhân

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Yazar Adı

Vânî Mehmed b. Bistâm Huşâbî
(öl. 1096/1695)

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Bulunduğu
Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

27 Hk 308/3

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Saçaklı zâde Muhammed b. Ebî Bekr elMaraşî
(öl. 1145/1732)

Arşiv
Numarası

45 Hk 2937/5

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı

Ahmed b. Mehmed Rûmî Akhisârî
Sârûhânî
(öl. 1041/1631)

Bulunduğu Yer Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi

Bulunduğu Yer Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Koleksiyon

Gaziantep İl Halk Kütüphanesi

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Arşiv Numarası

45 Hk 2992/2

Arşiv Numarası 19 Hk 820/3

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı
Bulunduğu Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Bulunduğu Yer

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Yazar Adı

Arşiv
Numarası
Arşiv Numarası 19 Hk 487/2
Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı
Bulunduğu Yer

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

45 Ak Ze 1602/7

Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı

Akhisârî Saruhanî Ahmed b. Mehmed
Rûmî
(öl. 1043/1633)

Bulunduğu Yer Manisa İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Arşiv
Numarası

45 Ak Ze 1602/1

Eser Adı

Risâle fî Beyâni Ademi Cevâz İsti'malî'lDuhân

Yazar Adı

Akhisârî Saruhanî Ahmed b. Mehmed
Rûmî
(öl. 1043/1633)

Bulunduğu Yer Manisa İl Halk Kütüphanesi

Bulunduğu
Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Koleksiyon

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon

Arşiv
Numarası

45 Ak Ze 5740/4

Eser Adı

Risâle fî Hürmeti'd-Duhân

Yazar Adı

Akdâglı Mustafâ b. Alî Amâsî (öl.
1150/1737)
Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyon
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Arşiv Numarası

21 Hk 553/1

Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı

Alî b. Muhammed el-Urmevî

Arşiv Numarası

Bulunduğu Yer

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Koleksiyon

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Yazar Adı

Ömer Efendî

Bulunduğu Yer

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Arşiv Numarası

21 Hk 611/15

21 Hk 553/2

Eser Adı

Risâle fî'l-Mutaalikati'd-Duhân

Yazar Adı

Abd er-Rahmân b. İbrâhîm et-Tahrî

Bulunduğu Yer

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Arşiv Numarası 18 Hk 477/13
Eser Adı

Tahlisu'l-İnsân min Zulumâti'd-Duhân

Yazar Adı

Abd en-Nâfî

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara

Arşiv
Numarası

Koleksiyon

Çankırı İl Halk Kütüphanesi

Dvd Numarası

1593

21 Hk 553/3

Eser Adı

Risâle fî Hukmi'd-Duhân ve'l-Kahve

Yazar Adı

Muhammed el-Fıkhı el-Aynî elİstanbulî

Arşiv Numarası

21 Hk 112/7

Bulunduğu Yer Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Eser Adı

Risâle fî Şûrbi'd-Duhânî

Koleksiyon

Yazar Adı

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Arşiv Numarası

45 Hk 58133/2

Eser Adı

Risâle fî Tahkîki'd-Duhân

Yazar Adı
Bulunduğu Yer

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Arşiv Numarası

21 Hk 1733/3

Bulunduğu Yer

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

02 A 22/8

Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı

Ömer Müfti Antab-Kilis

Bulunduğu Yer

Konya Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesi

Koleksiyon

Adıyaman İl Halk Kütüphanesi

02 A 18/3

Eser Adı

Hürmetu'd-Duhânî

Yazar Adı

Ömer Efendî Maraşî

Bulunduğu Yer

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

Koleksiyon

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı

Muhammed b. Ahmed Güzelhisârî

Bulunduğu Yer

Konya Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesi

Koleksiyon

Adıyaman İl Halk Kütüphanesi

Arşiv Numarası 37 Hk 1593/9
Eser Adı

Risâle fî Beyâni Tahrimi Şurbi'd-Duhân

Yazar Adı

Mustafâ Efendî Aması Akdagî

Bulunduğu Yer Kastamonu İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

50 Ür 227/6

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı
Arşiv Numarası 37 Hk 1593/8
Eser Adı

Risâle fî Beyâni Tahrimi Şurbi'd-Duhân

Yazar Adı

Muhammed b. Ömer el-Biranî

Bulunduğu Yer Kastamonu İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Bulunduğu
Yer

Milli Kütüphane-Ankara

Koleksiyon

Nevşehir Ürgüp Tahsin Ağa İlçe Halk
Kütüphanesi

Dvd Numarası 1853
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Arşiv
Numarası

19 Hk 3753/2

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu Yer Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Arşiv
Numarası

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

19 Hk 23277/4

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu Yer Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

21 Hk 611/17

19 Hk 3422/6

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu Yer Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Arşiv
Numarası

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

19 Hk 820/2

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Saçaklı zâde Muhammed b. Ebî Bekr elMaraşî
(öl. 1145/1732)

Bulunduğu
Yer

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Bulunduğu Yer Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

Koleksiyon

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî (1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu
Yer

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

19 Hk 820/1

Eser Adı

Risâle fî Beyâni'l-İhtilâf fî'd-Duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu Yer Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Arşiv
Numarası

21 Hk 611/16

Arşiv Numarası

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Muhammed b. Hamza Güzelhisârî
(öl. 1116/1704)

Bulunduğu Yer

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

32 Şarki 79/18

Eser Adı

Risâle fî Beyi'd-Duhân

Yazar Adı

Alîm Mehmed Efendî b. Hamza
Güzelhisârî
(öl. 1116/1704)

21 Hk 611/14

Eser Adı

Arşiv
Numarası

21 Hk 611/13

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân
Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu
Yer

Konya Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesi

Yazar Adı

Koleksiyon

Isparta Şarkikaraağaç İlçe Halk
Kütüphanesi

Bulunduğu Yer Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

19 Hk 797/10

Arşiv Numarası

21 Hk 610/2

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Yazar Adı

Bulunduğu Yer Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Bulunduğu Yer

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi
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Arşiv
Numarası

60 Hk 274/5

Arşiv
Numarası

Eser Adı

Risâle fî Beyi'd-Duhân

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî (1113-1175/1701-1762)

Yazar Adı

Alîm Mehmed Efendî b. Hamza
Güzelhisârî
(öl. 1116/1704)

01 hk 1134/4

Bulunduğu
Yer

Milli Kütüphane-Ankara

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara

Koleksiyon

Adana İl Halk Kütüphanesi

Koleksiyon

Dvd
Numarası

1037

Tokat İl Halk Kütüphanesi

Dvd Numarası 1715

Arşiv
Numarası

21 Hk 771/10

Eser Adı

Risâle fî'd-Duhân

Yazar Adı

Ebû Saîd Muhammed b. Mustafâ elHâdimî
(1113-1175/1701-1762)

Bulunduğu Yer Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

21 Hk 771/3

Eser Adı

Risâle fî Hakki'd-duhân

Yazar Adı

Saçaklı zâde Muhammed b. Ebî Bekr elMaraşî
(öl. 1145/1732)

Bulunduğu Yer Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi
Koleksiyon

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Arşiv
Numarası

01 Hk 141/12

Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı

Mustafâ b. İbrâhîm Adanavî (öl.
1113/1711)

Bulunduğu
Yer

Milli Kütüphane-Ankara

Koleksiyon

Adana İl Halk Kütüphanesi

Dvd Numarası 955

Arşiv
Numarası

01 Hk 141/13

Eser Adı

Risâletü'd-Duhâniye

Yazar Adı

Mustafâ b. İbrâhîm Adanavî (öl.
1113/1711)

Bulunduğu
Yer

Milli Kütüphane-Ankara

Koleksiyon

Adana İl Halk Kütüphanesi

Dvd Numarası 955

66

SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİNDE
BULUNAN SİGARAYLA ALAKALI
YAZMA RİSALELER 114

[000067] Risale fi İbahati
Şürbi'd-Duhân / Abdülgani b.
İsmail b. Abdülgani en-Nablusi
Sınıflama/Yer 297.5

[000116] Risaletan ala
Hazariyyeti'd-Duhân /
Muhammed b. Mustafa b.
Osman el-Konevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.5

[000073] er-Risaletü'dDuhâniyye ve'l-Enfiyye ve'lKahviyye / el-Beyşehri
Sınıflama/Yer 297.5

[001034] Risaletan ala
Hazariyyeti'd-Duhân /
Muhammed b. Mustafa b.
Osman el-Konevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.5

[001842] Risale fi Hakkı
Hazariyyeti'd-Duhân /
Muhammed b. Mustafa b.
Osman el-Konevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.5

[001843] Risale fi Hakkı
Hazariyyeti'd-Duhân / Abdullah
b. Muhammed b. Mustafa elKonevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.5

[003648] Tervihü'l-Cenan BiTeşrihi Hükmi Şürbi'd-Duhân /
Muhammed Abdülhay b.
Muhammed el-Leknevi

[000212/13] Kaffü'l-İnsan An
Hükmi'd-Duhân
Sınıflama/Yer 297.85

[000258] Risaletü'd-Duhân /
Ahmed b. Muhammed elAkhisari
Sınıflama/Yer 297.5

[000294] es-Sulhu Beyne'lİhvan fi Hukmi İbahati Şürbi'dDuhân / Abdülgani b. İsmail b.
Abdülgani en-Nablusi
Sınıflama/Yer 297.5

[000342] Risale fi'd-Duhân /
Ömer Kilisi
Sınıflama/Yer 297.4

Sınıflama/Yer 297.5

[003651] Risaletan ala
Hazariyyeti'd-Duhân /
Muhammed b. Mustafa b.
Osman el-Konevi el-Hadimi

[000385] es-Sulhu Beyne'lİhvan fi Hukmi İbahati'd-Duhân
/ Abdülgani b. İsmail b.
Abdülgani en-Nablusi
Sınıflama/Yer 297.5

Sınıflama/Yer 297.5

114

Araştırmacıların
eserlere
ulaşmalarını
kolaylaştırmak amacıyla eser ve müellif
isimleri hiçbir değişiklik yapılmadan,
kayıtlarda mevcut haliyle aynen aktarılmıştır.
Kayıtlardaki yazım ve ifade hataları
düzeltilmemiştir.

[000389] Risale fi Hakkı'dDuhân / Abdullah b.
Muhammed b. Mustafa elKonevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.5
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[000392] Risale fi Şurbi'dDuhân / Abdurrahman el-Kürdi
Sınıflama/Yer 297.5

[000672] er-Risaletü'lİnsafiyye fi Bahsi'd-Duhâniyye
/ Şihabüddin Ahmed b. Ömer
el-Hindi ed-Devletabadi
Sınıflama/Yer 297.5

[000396] Manzume fi
Hurmeti'd-Duhân / Sadıki
Sınıflama/Yer 297.5

[000672] Risale fi Hakk Hall
Şurbü'd-Duhân / es-Süleymani
Maksud b. Şah
Sınıflama/Yer 297.4

[000429] er-Risaletü'dDuhâniyye / Ahmed b.
Muhammed el-Akhisari
Sınıflama/Yer 297.5

[000854-06] Risale fi
haşariyatü’d-Duhân
Sınıflama/Yer 297.5

[000538] Risale fi Tahrimi
Şürbi'd-Duhân / Abdülmelik elİsâmî
Sınıflama/Yer 297.5

[000539] es-Sulhu Beyne'lİhvan fi Hukmi İbahati'd-Duhân
/ Abdülgani b. İsmail b.
Abdülgani en-Nablusi

[000854-07] Risale fi tahrimi’dDuhân
Sınıflama/Yer 297.5

[000854/9] Risaletü'd-Duhân
Sınıflama/Yer 297.5

Sınıflama/Yer 297.5

[000575] Risaletü'd-Duhân /
Muhammed b. Ebubekir elMar'aşi el-Hanefi Saçaklizade

[000870] Risale fi Bey'i'dDuhân / Alim Muhammed b.
Hamza el-Aydînî Haci Emirzade
Sınıflama/Yer 297.5

Sınıflama/Yer 297.5

[000604] Risale fi'd-Duhân /
Muhammed b. Mustafa b.
Osman el-Konevi el-Hadimi

[001017] Risale fi'd-Duhân /
Muhammed b. Mustafa b.
Osman el-Konevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.5

Sınıflama/Yer 297.5

[000617] Nasihatü'l-İhvan
B'ictinabi'd-Duhân /
Burhanüddin İbrahim b.
İbrahim b. Hasan el-Misri elLakkani
Sınıflama/Yer 297.5

[001017] Risale fi'd-Duhân /
Muhammed b. Mustafa b.
Osman el-Konevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.5
[001026] Risale fi'd-Duhân /
Muhammed b. Mustafa b.
Osman el-Konevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.5
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[001026] Risale fi'd-Duhân /
Muhammed b. Mustafa b.
Osman el-Konevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.5
[001026] Risale fi'd-Duhân /
Muhammed b. Mustafa b.
Osman el-Konevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.5

[002689] Risale fi Hakkı'dDuhân / Muhammed b. Mustafa
b. Osman el-Konevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.5

[002689/8] Risale fi Hakku'dDuhân / Muhammed b. Mustafa
b. Osman el-Konevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.297

[001035-02] Risale fi hakku’dDuhân
Sınıflama/Yer 297.5

[001261] er-Risaletü'lHakaniyye fi İhrabi'dDuhâniyye / Kerimüddin
Hüseyin el-Ezheri
Sınıflama/Yer 297.5

[002787] Risale fi'l-Duhân /
Muhammed b. Ebubekir elMar'aşi el-Hanefi Saçaklizade
Sınıflama/Yer 297.4

[003545] Risaletü'l-Duhâniye
ve'l-Enfiye ve'l-Kahviye /
Beyşehri Molla
Sınıflama/Yer 297.545

[001886] es-Sulhu Beyne'lİhvan fi Hukmi İbahati'd-Duhân
/ Abdülgani b. İsmail b.
Abdülgani en-Nablusi enNablusi
Sınıflama/Yer 297.5

[001961] Nasihatü'l-İhvan
B'ictinabi'd-Duhân /
Burhanüddin İbrahim b.
İbrahim b. Hasan el-Misri elLakkani
Sınıflama/Yer 297.5

[002144] Risale fi Şürbi'dDuhân / Mevlana Muhyiddin elCezeri
Sınıflama/Yer 297.5

[002165] Risale fi Hukmi'dDuhân / Muhammed b.
Ebubekir el-Mar'aşi el-Hanefi
Saçaklizade
Sınıflama/Yer 297.4

[003580] Risale fi Emri'dDuhân / Muhammed b. Mustafa
b. Osman el-Konevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.5

[003580] Risale fi Hakkı'dDuhân / Abdülgani b. İsmail b.
Abdülgani en-Nablusi enNablusi
Sınıflama/Yer 297.5

[003581] Risaletü İdhali'dDuhân Amden / Şeyhzade
Mehmed Emin b. İbrahim
Üskübi
Sınıflama/Yer 297.541

[003587] Risale fi'd-Duhân /
Akhisari Ahmed Efendi b.
Mehmed Rumi
Sınıflama/Yer 297.545

69

[003599-05] Risaletü’l-kahve
ve’d-Duhân
Sınıflama/Yer 297.4

[003607] es-Sulhu Beyne'lİhvan fi Hukmi İbahati'd-Duhân
/ Abdülgani b. İsmail b.
Abdülgani en-Nablusi enNablusi
Sınıflama/Yer 297.5

[003643] Risale fi Hukmi
Beyi'd-Duhân / Alim
Muhammed b. Hamza el-Aydînî
Haci Emirzade
Sınıflama/Yer 297.5

[003754/7] Kaside fi
Menafiu'd-Duhân
Sınıflama/Yer 892.7

[003772] Risale fi Bey'i'dDuhân / Alim Muhammed b.
Hamza el-Aydînî Haci Emirzade

[790] Risale fi'd-Duhâni ve'lKahve / Ebü'l-Feyd Muhammed
Fıkhi el-Ayni
Sınıflama/Yer 297.5

[2109] es-Sulhu Beyne'l-ihvan
fi Hukmi Ibahati'd-Duhân /
Abdülgani b. İsmail b.
Abdülgani ed-Dimaşki enNablusi
Sınıflama/Yer 297.5

[3191] Risale fi Hakü'd-Duhân
Sınıflama/Yer 297.

[3205] Şurbü'd-Duhân
Hakkında Risale
Sınıflama/Yer 297.545

[3212] Risale fi Massu'dDuhân ve şurbü'l-Kahva ve
Bali'l-Efyan Ve
Sınıflama/Yer 297.545

Sınıflama/Yer 297.5

[004140/39] Risaletü'd-Duhân
/ Muhammed b. Mustafa b.
Osman el-Konevi el-Hadimi
Sınıflama/Yer 297.545

[249] Risale fi'd-Duhân /
Abdülgani b. İsmail b.
Abdülgani ed-Dimaşki enNablusi, Şerif b. Muhammed
Sınıflama/Yer 297.5

[7921] Risale fi Beyani
Hurmeti'l-Kahve ve'd-Duhân /
Hasan Öziceli
Sınıflama/Yer 297.5
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اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
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ﻧﺒﺬة ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﳌﺆﻟﻒ
ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﻣﻰ اﻹﺳﻔﺮاﻳﻴﻨﻲ اﻟﺸﻬﲑ ﲟﻼ ﻋﺼﺎم
)1037 - 978ﻫـ =  1627 - 1570م(

أ  -ﻣﻮﻟﺪه و ﻧﺸﺄﺗﻪ
إﺳﻢ اﻟﺸﻴﺦ و ﻛﻨﻴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺮر ﻓﻰ "ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺆﻟﻔﲔ" :ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻦ ﺻﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺼﺎﻣﻰ اﻹﺳﻔﺮاﻳﻴﻨﻲ اﻟﺸﻬﲑ ﲟﻼ ﻋﺼﺎم.
وﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻫﺬا إﻣﺎم اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻼﻣﻬﺎ .واﳌﻨﺸﻮرة ﺑﻪ ﰲ اﳋﺎﻓﻘﲔ أﻋﻼﻣﻬﺎ .واﻟﺴﺎﻟﻚ
ﻼ وﻋﻼ .وﻓﺎز ﻣﻦ ﺳﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪح
أوﺿﺢ ﻣﺴﺎﻟﻜﻬﺎ .واﳌﺎﻟﻚ ﻷزﻣﺘﻬﺎ واﺑﻦ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ .ورد ﻋﺬب اﻟﻔﻀﻞ ﻧﻬ ً
اﳌﻌﻠﻰ .ﻓﺠﺪد ﻣﻌﻨﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪرﻳﺲ .وﻧﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻺﻗﺮاء واﻟﺘﺪرﻳﺲ .واﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ.
وﲣﻠﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ أﻧﻴﺲ وأﻟﻴﻒ .ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﺴﺘﲔ .ﻣﻦ ﺷﺮح ﻣﻔﻴﺪ وﻣﺘﻦ ﻣﺘﲔ .ﻓﻠﻘﺐ ﲞﺎﲤﺔ
اﳌﺤﻘﻘﲔ .وﻋﺪ ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﻔﻀﻞ واﻟﻴﻘﲔ إﻟﻰ زﻫﺪ وﺻﻼح وﺗﻘﻮى .أﺷﺮق ﻧﻮرﻫﺎ ﰲ أﺳﺮة وﺟﻬﻪ وﻻح.
ﻃﻠﻊ ﰲ أﻓﻖ اﳊﺴﺎن ﺑﺪره اﻟﺴﺎﻓﺮ .إﻻ أﻧﻪ ﻗﻞ ﻣﺎ أﻋﺎر ذﻫﻨﻪ وﻓﻜﺮه ﻏﲑ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﺪت ﰲ
ﺻﺤﺎﺋﻒ اﻷﻳﺎم ذﻛﺮه.
وﻟﺪ ﲟﻜﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ﲦﺎن وﺳﺒﻌﲔ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وﺻﺎدف ﺗﺎرﳜﻪ أﲜﺪﻳﺎ "ﻧﻌﻢ اﳌﻮﻟﻮد ذا" .وﻧﺸﺄ
وأﺧﺬ ﻋﻦ واﻟﺪه وﻋﻦ ﻋﻤﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﳊﻔﻴﺪ وﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻘﻄﺒﻲ واﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻬﲑ ﲟﲑﺑﺎدﺷﺎه واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﳌﻜﻲ وﻋﻨﻪ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ﻋﻼن واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﻟﻜﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻗﺸﲑ وﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳉﻤﺎل واﳋﻄﻴﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﱪي

88

اﳌﺪﻧﻲ وﻏﲑﻫﻢ .وﻻزم اﻹﻗﺮاء واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﺘﻰ ﻓﺎق واﺷﺘﻬﺮ وﺑﻠﻎ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﻠﻐ ًﺎ ﻋﺎﻟﻴ ًﺎ .واﻧﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻹﺟﻤﺎع ،وﺗﻔﺮد ﺑﺼﻨﻮف اﻟﻔﻀﻞ ﻓﺒﻬﺮ اﻟﻨﻮاﻇﺮ واﻷﺳﻤﺎع .ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻮل إﻻ وﻟﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺪح اﳌﻌﻠﻰ،
واﳌﻮرد اﻟﻌﺬب اﳌﺤﻠﻰ أن ﻗﺎل ﱂ ﻳﺪع ﻗﻮ ًﻻ ﻟﻘﺎﺋﻞ أو ﻃﺎل ﱂ ﻳﺄت ﻏﲑه ﺑﻄﺎﺋﻞ ،ﺣﺘﻰ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء
ﻋﺼﺮه:
ﱂ ﺗﺮﻋﻴﻨﻲ ﻋﺎﳌ ًﺎ  ...ﲢﺖ أدﻳﻢ اﻟﻔﻠﻚ
ﻣﺜﻞ إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ  ...اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ
ب -ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
إن ﻟﻠﺸﻴﺢ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﻣﻰ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻛﺜﲑة ﺗﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﳓﻮ ﺳﺘﲔ ﻛﺘﺎﺑﺎ.
ﻣﻨﻬﺎ:
 " - 1ﺑﻠﻮغ اﻻرب ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب "
 " -2اﻟﻜﺎﰲ اﻟﻮاﰲ ﰲ اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﻮاﰲ  -خ "
 "- 3ﺷﺮح إﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ "
 " - 4اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ – خ
 " - 5رﺳﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺮوض"
" - 6رﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﲢﺮﻳﻢ اﻟﺪﺧﺎن  -خ "
 " - 7ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى -خ" ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ،وﻏﲑ ذﻟﻚ.
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وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن أﻛﺜﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﺮوح واﳊﻮاﺷﻰ.
و ﺗﻮﻓﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﻣﻰ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ،ﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺛﻼﺛﲔ وأﻟﻒ ) 1037ﻫـ
 1627/م( ودﻓﻦ ﺑﺒﻘﻴﻊ اﻟﻐﺮﻗﺪ.

115

115

 :اﳌﺤﺒﻲ  ،ﳏﻤﺪ أﻣﲔ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﳏﺐ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳊﻤﻮى اﻟﺪﻣﺸﻘﻰ )  ( 1700 / 1111؛" ﺧﻼﺻﺔ اﻻﺛﺮ ﻓﻰ اﻋﻴﺎن اﻟﻘﺮن
اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ" 4 – 1 ،؛ اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻮﻫﺒﻴﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  1868 /1284 ،؛ ﺑﺎب ﺣﺮف اﻟﻌﲔ اﳌﻬﻤﻠﺔ ج  2ص  169؛ اﻟﺒﻐﺪادى ،
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ ؛ "اﻳﻀﺎح اﳌﻜﻨﻮن ﻓﻰ اﻟﺬﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ اﺳﺎﻣﻰ اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻔﻨﻮن" 2 – 1 ،؛ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ؛ ﻣﻄﺒﻌﺔ وﻛﺎﻟﺔ
ص  288؛ ﺣﺎﺟﻰ ﺧﻠﻴﻔﻪ  ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ؛ "ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳﺎﻣﻰ
اﳌﻌﺎرف ؛ إﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ؛ ج  1ص  103؛ ج 2
اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻔﻨﻮن" 2 – 1 ،؛ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ؛ ﻣﻄﺒﻌﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻌﺎرف ؛ إﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ؛  ، 1971ص  405 ، 404؛ اﻟﺒﻐﺪادى  ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺑﺎﺷﺎ ؛"ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ أﺳﻤﺎء اﳌﺆﻟﻔﲔ و أﺛﺎر اﳌﺼﻨﻔﲔ" 2 – 1 ،؛ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ؛ ﻣﻄﺒﻌﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻌﺎرف ؛ إﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ؛  1951ج 1
ص  624؛ زرﻛﻠﻰ  ،ﺧﲑاﻟﺪﻳﻦ ؛ "اﻻﻋﻼم" 8 – 1 ،؛ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ؛ ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم  ،ﻟﺒﻨﺎن ؛  ، 1986ج  4ص . 157
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ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ
ﻟﻌﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﺼﺎﻣﻰ
ﻫﺬه رﺳﺎﻟﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ

116

ﻓﻰ ﺷﺮب اﻟﺪﺧﺎن.

117

ﻟﻠﺸﻴﺦ

118

اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﱂ

119

اﻟﻌﻼﻣﺔ و اﻟﻌﻤﺪة

120

اﻟﻔﻬﺎﻣﺔ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﻣﻲ اﻟﻘﺎﻃﻦ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة) .ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﻨﻬﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم و
اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ وﺣﺪه(

121

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

122

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺬى ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻓﻴﺔ .ﻳﻌﻠﻢ ﺧﺎﺋﻨﺔ اﻷﻋﲔ وﻣﺎ ﲣﻔﻰ اﻟﺼﺪور.
واﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﳌﻠﻚ اﻟﺸﻜﻮر .أﻟﺬى دل ﻋﺒﺎده ﻋﻠﻰ ﲡﺎرة ﻟﻦ ﺗﺒﻮر .ﻟﻴﻮﻓﻴﻬﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ
اﻟﻮﻓﻮر .وﺻﲑ رﲝﻬﻢ ﻧﻌﻴﻤﺎ ﻣﻘﻴﻤﺎ وﺧﺪﻣﺔ وﻟﺪان وﺻﺤﺒﺔ ﻏﻠﻤﺎن وﺣﻮر .ﻓﻰ ﺟﻨﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ذات أﻧﻬﺎر
وﻗﺼﻮر .ودار ﻋﺰ وﳏﻞ ﻋﻴﺶ وﺳﺮور.
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ب
ج
ب
ب
ب
ب
ب،

 - :ﺟﻠﻴﻠﺔ
 :رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻰ ذم اﻟﺪﺧﺎن
 - :ﻟﻠﺸﻴﺦ
 :اﻟﻌﺎرف
 - :اﻟﻌﻤﺪة
 - :ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﻨﻬﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم واﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ وﺣﺪه
ج  - :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

وﻫﻮ اﻟﻬﺎدى أﻟﺬى أرﺳﻞ رﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪى ودﻳﻦ اﳊﻖ ﻟﻴﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﻨﻮر،
وﻳﻮﻗﻈﻬﻢ ﻋﻦ ﻧﻮم اﻟﻐﻔﻠﺔ وﺳﻨﺔ اﳉﻬﺎﻟﺔ واﻟﻐﺮور ،وﻳﺰﺟﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ذاﻫﺒﻪ ﳐﺬول وﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﺴﺮان
ودﻟﻴﻠﻪ اﻟﻐﺮور ،وﻏﺎﻳﺘﻪ ﺛﺒﻮر ﻳﻮم اﳉﺰاء واﻟﻨﺸﻮر .وﻫﻮ رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ .رؤوف رﺣﻴﻢ .ﺧﻠﻘﺖ ﻷﺟﻠﻪ
اﻷﻓﻼك  ،وﳌﺤﺒﺘﻪ ﺗﺪور .وﺷﻔﻴﻊ ﻣﺸﻔﻊ ﻟﻌﺼﺎة أﻣﺘﻪ ﻳﻮم ﺗﺒﻠﻰ اﻟﺴﺮاﻳﺮ وﻳﺒﺪو ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮر.
ﻓﻨﺼﻠﻲ وﻧﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻌﻮا ﻓﻰ أﻋﻠﻰ
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اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ اﳌﺸﻜﻮر .ﺻﻼة داﺋﻤﺔ

ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﻬﺎرﲡﺮي واﻟﻌﻴﻮن ﺗﻔﻮر .وﻧﺰل ﻣﻦ اﳌﺰن اﳌﺎء وﻛﺎن اﻷزﻫﺎر ﻓﻰ اﻟﱪوز واﻟﻈﻬﻮر .وﻣﺎ ﻫﺐ
اﻟﻨﺴﻴﻢ وﻫﺎج اﻟﺒﺤﺮاﳌﺴﺠﻮر .و ﺗﺮﳕﺖ ﻋﻠﻰ أﻏﺼﺎن

124

اﻷﺷﺠﺎر

125

أﻟﻄﻴﻮر .وﺳﺒﺢ ﲝﻤﺪه ﻛﻞ ﺷﻲء

ﻣﺪى اﻟﺸﻬﻮر واﻟﺪﻫﻮر .126
وﺑﻌﺪ ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،واﻟﺒﺎﻋﺚ اﳌﺘﺪاﻋﻲ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﺎ ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ،أﻧﻪ
ﳌﺎ ﺷﺎع اﻟﺪﺧﺎن اﳌﻌﺮوف ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﺸﺮﻗﲔ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﻘﲔ :ﺷﻖ ﻗﺎل ﲝﻠﻪ وﺟﻮازﺷﺮﺑﻪ،
ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ .و ﺷﻖ ﻛﺎن ﺻﻨﻔﲔ :ﻓﺼﻨﻒ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ وﻋﺪم ﺟﻮاز ﻗﺮﺑﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺟﻮاز ﺷﺮﺑﻪ ﻣﻨﻮرا دﻋﻮاه ﲟﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻪ ﻧﻘﻠﻪ أو إﻫﺘﺪى إﻟﻴﻪ ﻋﻘﻠﻪ .وﺻﻨﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻗﺎل
ﺑﻜﺮاﻫﺘﻪ.
وﻛﺎن إﻧﺴﻴﺎق ﻃﺒﻊ

127

إﻟﻰ ﻃﺮف ﺣﺮﻣﺘﻪ .وﺻﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻠﺒﻰ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺣﻠﻪ وإﺑﺎﺣﺘﻪ .ﻓﻜﻨﺖ

ﺗﺎرة أﺗﺘﺒﻊ ﻣﻈﺎن اﻷدﻟﺔ ﳊﺮﻣﺘﻪ رواﻳﺔ ،وأﺧﺮى أﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻜﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ دراﻳﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﻨﺖ وﻗﺘﺎ
أﺳﺄل ﺣﺬاق اﻷﻃﺒﺎء ﻋﻦ ﺣﺎل اﻟﻮرق وﺷﺄﻧﻪ ،وﻋﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ أﺑﺘﻠﻲ ﺑﺈﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﺴﺤﻮﻗﻪ وﺷﺮب دﺧﺎﻧﻪ.
ووﻗﺘﺎ أﺧﺮ أﺳﺘﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻳﺦ اﻟﺮاﻗﲔ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﺘﺼﻮف وﺣﻘﺎﺋﻘﻪ .و أﺳﺘﻨﲑ ﻣﻦ اﻷﻋﺰة
123
124
125
126
127
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 :ﻓﻰ إﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
ب
 :اﻷﻏﺼﺎن
ج
 - :اﻷﺷﺠﺎر
ج
ب ،ج  :ﻣﺪى اﻟﺪﻫﻮر و اﻟﺸﻬﻮر
ب ،ج  :ﻃﺒﻌﻰ

اﳌﺘﺪرﺟﲔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ درج ﻟﺒﻪ ودﻗﺎﺋﻘﻪ .ﻓﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷوان .وﱂ أزل
ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻈﻔﺮ ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﳌﺮاد .وﱂ أﺧﻞ ﻋﻦ اﳉﺪ ﻓﻰ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﺪي ﺷﻔﺎء اﻟﺼﺪور
واﻟﻔﺆاد.

وﻻ ﻧﺰاع ﰲ أن ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻼ وﺣﺮﻣﺘﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺮأن ذﻛﺮا وﺑﻴﺎﻧﺎ .و ﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " و ﻻ
رﻃﺐ و ﻻ ﻳﺎﺑﺲ إﻻ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﲔ"

128

اﻵﻳﺔ

اﻟﺪﺧﻮل ﲢﺖ اﻟﻌﻤﻮم أو ﺑﺎﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ

129

130

ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﰲ اﻟﻘﺮأن ﺣﻜﻤﺎ وﺗﺒﻴﺎﻧﺎ .إﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ

ﺑﺸﺮوﻃﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﻴﺎس اﳌﻌﻠﻮم .ﻓﺼﺮﻓﺖ ﺑﺮﻫﺔ ﻣﻦ

اﻟﺰﻣﺎن إﻟﻰ ﺗﺘﺒﻊ آﻳﺎت اﻟﻘﺮأن وﺗﺪﺑﺮ أﻗﻮال اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻰ اﳌﻈﺎن ﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " أﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون
اﻟﻘﺮأن أم ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب أﻗﻔﺎﻟﻬﺎ" .131
ﻓﺄﻟﻬﻤﻨﻲ رﺑﻲ أدﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ،ﻻ ﻳﺴﻊ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻊ

132

ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻹﳓﺮاﻃﻬﺎ ﻓﻰ ﺳﻠﻚ ﻗﻮاﻋﺪ

اﻟﻔﺮوع وأﺻﻮﻟﻬﺎ .وﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺣﺬاق أﻃﺒﺎء اﻷﻣﺮاض اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻃﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮراﻟﺒﺪﻧﻲ.
ووﻋﻴﺖ ﻣﻦ اﻷﻋﺰة اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻃﺒﺎء اﻟﻌﻠﻞ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﳏﻈﻮرﻳﺘﻪ ﺗﺼﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮراﻟﺪﻳﻨﻲ.
وﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺘﻔﻖ ﻟﻰ أن أﻧﻈﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻰ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،وأرﺗﺐ أﻣﺮا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﺶ
واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ .ﺣﺘﻰ ﺷﺮﻓﻨﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﲞﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳌﻄﻬﺮة ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻌﻈﻤﺔ اﳌﻨﻮرة ،ﻋﻠﻰ اﳊﺎل ﺑﻬﺎ ﲢﻴﺎت
ﻣﻜﺮرة وﺗﺴﻠﻴﻤﺎت ﻣﻜﺜﺮة .ﻓﺒﻌﺪ ﺣﺼﻮل ﻫﺬا اﻟﺸﺮف اﻟﺒﺎﻫﺮ ،ﺗﻮﺟﻬﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺤﺮ .ﻓﺘﻴﺴﺮ ﻟﻲ
اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻰ أدﻧﻰ اﳌﺪة ﻓﻰ
ﺑﺄﻟﻄﺎﻓﻪ اﻟﺒﺎﻫﺮة.
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133

ﻏﲑ ﳏﻨﺔ وﺷﺪة إﻟﻰ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺻﺎﻧﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ

134

ﻋﻦ اﳌﻜﺎره

وﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﺻﺎدف وﺻﻮﻟﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺄول ﻣﻮاﺳﻢ اﻟﺸﺘﺎء ،إﻗﺘﻀﻰ اﳌﻜﺚ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ أن ﺟﺎء وﻗﺖ
اﻟﺮﺑﻴﻊ وأﺗﻰ .وﻛﺎن ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ،وﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﻳﻠﻬﺎ

135

ﻳﱰددون إﻟﻴﻨﺎ .ﻓﺘﺎرة ﻟﻠﻤﺠﺎورة

136

اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ وأﺧﺮى ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ﻓﻔﻰ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم  ،إﻧﺘﻘﻞ ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻜﻼم إﻟﻰ أﻣﺮ اﻟﺪﺧﺎن اﻟﺬي ﻣﻦ
ﺷﺮﺑﻪ أﻫﺎن ﻧﻔﺴﻪ وأﺧﺎن  .137ﻓﺬﻛﺮوا أن ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻳﺦ أﻟﻒ رﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺣﻠﻪ وإﺑﺎﺣﺘﻪ ،وﺑﻌﻀﺎ ﰲ
ﺣﺮﻣﺘﻪ ،وﺑﻌﻀﺎ ﻗﺎل ﺑﻜﺮاﻫﺘﻪ.
ﻓﺄﻧﺎ أﻓﺮﻏﺖ إﻟﻰ ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أﻟﻬﻤﻨﻲ رﺑﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺘﻪ ،وﻳﻨﺎﰲ ﺣﻠﻪ
وإﺑﺎﺣﺘﻪ .ﻓﺒﻠﻎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺒﻮل ،وﻫﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﻧﺴﻴﻢ اﻹﺳﺘﺤﺴﺎن وﻗﺒﻮل اﻟﻘﺒﻮل  .138ﺣﺘﻰ إﻧﻬﻢ
أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ

139

رﺟﺎء أن أﻧﻈﻢ

140

ﰲ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،وأﻓﺮﻏﻪ ﻋﻠﻰ

141

ﻗﺎﻟﺐ اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ .ﻓﺄﺟﺒﺖ

ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻟﺮﺟﺎﺋﻬﻢ ،رﺟﺎء إﻧﺘﻔﺎع اﻟﻨﺎس ودﻋﺎﺋﻬﻢ .ﻓﺸﺮﻋﺖ ﰲ ﺟﻤﻌﻪ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ،واﺟﺘﻬﺪت ﰲ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ و
ﺗﻬﺬﻳﺒﻪ .واﻗﺘﺼﺮت ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ .وأﺧﱰت ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮف ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر
دﻳﻨﻲ ،وﻳﺴﺘﻨﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻧﺎﺻﺤﺔ .وأوردت ﻣﻦ اﻟﻄﺐ إﺟﻤﺎﻻ ﻗﺪرﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻀﺮر اﻟﻌﺎﺟﻞ
اﳌﺆدي إﻟﻰ اﻟﻬﻼك اﻷﺟﻞ .وذﻛﺮت ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ  ،وﻳﺮﻓﻀﻪ اﻟﻄﺒﻊ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻗﺪر ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ
اﻹﺟﺘﻨﺎب ﻋﻨﻪ ،وﻳﻮرث اﻹﺣﱰاز ﻣﻨﻪ.
وﱂ أزد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر واﻟﺮواﻳﺎت

142

ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺗﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻺﺳﺘﺪﻻل

واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ  ،ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺄوﻳﻞ .ﺣﺬرا ﻋﻦ اﻹﻛﺜﺎر اﳌﻤﻞ واﻟﺘﻄﻮﻳﻞ اﳌﺨﻞ .ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ
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 :ﻣﻦ ﻓﻀﻼﺋﻬﺎ
 :ﻟﻠﻤﺤﺎورة
 :ﺧﺎن
 :و ﻧﺴﻴﻢ اﻟﻘﺒﻮل
 :إﻟﻰ
 + :ذﻟﻚ
 :ﻓﻰ
 + :و ﻻ ﻣﻦ اﳊﻜﺎﻳﺎت و اﻟﺪراﻳﺎت

اﳊﻖ وﺛﺒﺖ اﳌﺮام وﲢﻘﻖ .ﻓﺒﻌﺪ ﻣﺎ أﺑﺮزت ﺑﻨﺎن اﻟﺒﻴﺎن ،ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺨﺘﺎر ﻣﻤﺎ ﺣﻮﺗﻪ زاوﻳﺔ
وﻋﻤﺎ

144

143

ﻣﻦ اﳉﻨﺎن،

ﻃﺮﺣﺘﻪ اﻟﺴﺎﻋﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﻦ ﻟﺴﺎن اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮﻗﻢ  ،ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻲ أن

أﺟﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮﻓﻴﻪ  ،وأﻋﻤﻞ اﻟﻔﻜﺮﻓﻴﻤﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ .ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻧﻘﻠﻪ
اﻟﻠﻪ اﻟﻔﻴﺎض ﺑﺘﻘﺒﻴﻞ ﻋﻘﺒﺔ روﺿﺔ

146

145

ﻣﻦ اﳌﺴﻮدات إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎض ،ﺣﺘﻰ ﺷﺮﻓﻨﻲ

ﺣﺒﻴﺒﻪ وﳎﺘﺒﺎه .وﻛﺮﻣﻨﻲ ﺑﺘﻠﺜﻴﻢ ﺳﺪة ﺗﺮﺑﺔ ﻧﺒﻴﻪ وﻣﺼﻄﻔﺎه ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ

ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻋﻠﻰ آﻟﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﲣﻠﻘﻮا ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ وﲢﻠﻮا ﲝﺎﻟﻪ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﻠﺖ ﺑﻬﺬا
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اﻟﺸﺮف ،وﺣﻠﻠﺖ ﺑﺴﺎﺣﺔ

ﻫﻲ أﺷﺮف ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻄﺮ وﻃﺮف .ﻋﺮﺿﺖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻰ اﻷﻛﺮم ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،ﺛﻢ وﺿﻌﺖ
اﻷوراق ﲢﺖ ﻛﺴﻮة ﻣﺮﻗﺪه اﻟﺸﺮﻳﻒ .وأﻟﻘﻴﺘﻬﺎ وراء ﺳﺘﺎرة ﻣﺸﻬﺪه اﻟﻠﻄﻴﻒ .وﺗﺮﻛﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ
أو ﻳﺮد  .148و ﺗﺮﺻﺪت اﻹﺷﺎرة إﻟﻲ

149

ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أواﻟﺮد.

ﻓﺎﳊﻤﺪ ﺛﻢ اﳊﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﺔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻲ  ،وﻓﻮق

150

ﻣﺎ أﻣﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﺎ ذﻫﺒﺖ إﻟﻴﻪ و ﻗﻠﺘﻪ

 .ﻓﺒﻌﺪ ذا ﺣﺼﻞ ﻟﻲ ﻗﻮة اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺒﺎل ،ﻓﺰاد اﻟﺘﻮﺟﻪ واﻹﻗﺒﺎل إﻟﻰ إﻇﻬﺎره وإﺑﺮازه ،ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﻓﺮازه
ﻋﻦ ﻣﺎ
ﺗﻌﺎﻟﻰ

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

95

151

154

ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﺮاده  ،وﻻ ﻳﺴﻮغ

152

ﻓﻰ اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ،وﻻ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ إﻓﺮاده  .ﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ

153

أن ﻳﻮﻓﻘﻨﻲ و ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﺔ ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ إﻧﻜﺸﺎف ﻫﺬه اﻟﻐﻤﺔ  ،وﻳﻬﺪﻳﻨﻲ وإﻳﺎﻫﻢ إﻟﻰ ﺻﺮاط

 :زواﻳﺔ
ج
 :و ﲝﺴﺐ ﻣﺎ
ج
 - :ﻧﻘﻠﻪ
ج
 - :روﺿﺔ
ج
 :ﻫﺬا
ج
 :أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ أو ﺗﺮد
ج
 + :ذﻟﻚ
ج
 :وﻓﻖ
ج
ب  ،ج  :ﻋﻤﺎ
 :و ﻻ ﻳﺴﻮ
أ
 :أﺳﺄل اﻟﻠﻪ
ج
 - :ﺗﻌﺎﻟﻰ
ج

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ .إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻬﺎدي وﻫﻮ اﻟﱪ اﻟﺮﺣﻴﻢ .وﻳﺮﺷﺪﻧﻲ وإﻳﺎﻫﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﳛﺐ

155

وﻳﺮﺿﻰ  ،ﺣﺘﻰ رﺿﻰ

ﻋﻨﺎ وأرﺿﻰ.

ﻓﺄﻗﻮل و ﺑﺎ ﻟﻠﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ،وﺑﻴﺪه أزﻣﺔ اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﻄﺮﻳﻖ .إﻋﻠﻢ
ﺣﺮام و

156

أن ﺷﺮب اﻟﺪﺧﺎن

ﻏﲑ ﺟﺎﻳﺰ .و ﲡﻮﻳﺰﺷﺮﺑﻪ أﺧﺬا ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ  ،ﲡﻮﻳﺰ ﻏﲑ ﻣﺸﺮوع  .ﻟﻜﻮن اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ

أﺧﺮ اﳌﺮاﺗﺐ اﳌﻌﺘﱪة ﰲ اﻷﺷﻴﺎء  ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻇﻬﺮاﻹﺳﻼم وﺗﺒﲔ اﻷﺣﻜﺎم .و ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ؛ إن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ
اﻷﺷﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ  ،ﻟﻠﺰوم ﺗﻜﺮراﳌﺴﺦ

157

ﻓﻰ ﻋﻜﺴﻪ .ﻓﺈن ورد ﺑﻌﺪ اﻹﺳﻼم ﻣﺒﻴﺢ ﻓﻰ

ﺷﻴﺊ ﻣﻨﻬﺎ  ،ﳚﻌﻞ ﻣﺒﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ .ﺛﻢ إن ورد ﻓﻴﻪ ﳏﺮم  ،ﳚﻌﻞ ﻧﺎﺳﺨﺎ ﻟﻠﻤﺒﻴﺢ  ،ﻟﺘﻌﲔ
ﺗﺄﺧﺮه .وإن ورد دﻟﻴﻼن  ،ﻣﺒﻴﺢ و ﳏﺮم ،وﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﺎرﳜﻬﻤﺎ  ،ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﳊﺮﻣﺔ إﺣﺘﻴﺎﻃﺎ  ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم  :ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ اﳊﻼل واﳊﺮام إﻻ و ﻗﺪ ﻏﻠﺐ اﳊﺮام.
ﻳﺘﻔﺤﺺ ﻟﻪ ﻧﻈﺮ

160

158

وإن ﱂ ﻳﺮد ﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ

ورد ﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻃﻖ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺣﻜﻤﻪ .ﻓﺈن وﺟﺪ وﲢﻘﻖ

161

159

أﺻﻼ ،

ﺷﺮوﻃﻪ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ .وإﻻ

ﻳﺒﻘﻰ وﻳﻘﺮرﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ﻻ ﳚﺰم ﲝﻞ ﺗﻨﺎوﻟﻪ  ،ﻟﻌﺪم إﺳﺘﻠﺰاﻣﻬﺎ إﻳﺎه ،ﻹﻓﱰاﻗﻬﻤﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻷﺷﻴﺎء .ﻓﺈذا ﺗﻘﺮرﻫﺬا  ،ﻓﺎﻋﻠﻢ أن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳌﻦ ﻛﺎن ﺑﺼﺪد اﻟﺒﻴﺎن  ،ﺗﺪﺑﺮ اﻟﺪﻟﻴﻞ أوﻻ  ،ﺛﻢ
ﺗﻔﺤﺺ اﻟﻨﻈﲑ ،ﺛﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ.
و ﻗﺪ ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن

162

أدﻟﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺘﻪ  ،و ﻛﺎن اﻹﺳﺘﺪﻻل ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻳﺎ ﻷن ﻳﺘﻠﻘﻰ

ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل  ،وﺣﻘﻴﻘﺎ ﻷن ﻳﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮال اﻹرﺗﻘﺎء
155
156
157
158
159
160
161
162
163

96

163

ﻟﺪى اﻟﻔﻀﻼء اﻟﻔﺤﻮل .ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ

 :إﻟﻰ ﻣﺎ ﳛﺒﻪ
ب
-:و
ج
ب  ،ج  :اﻟﻨﺴﺦ
 :أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ .واﻟﻠﻔﻆ ﻻﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد .أﻧﻈﺮ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻰ ،ج ، 7:ص169 :
 :دﻟﻴﻞ ﻓﻴﻪ
ج
ب  ،ج  :ﻧﻈﲑ
 :ﲢﻘﻘﺖ
ج
 + :اﻟﻜﺮﻳﻢ
ج
ب  ،ج  :اﻹرﺗﻀﺎء

164

اﻟﻨﻮﺑﺔ إﻟﻰ

ﺗﻔﺤﺺ اﻟﻨﻈﺮ  ،165ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ

166

إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ  ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺼﻮف

اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻟﺒﻬﺎ  ،وﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻘﺪم ﻓﻰ دﻳﻨﻚ

167

اﻟﻌﻠﻤﲔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻘﺘﻀﺎه ،

ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻹﺟﺘﻨﺎب ﻋﻨﻪ  ،وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﺣﱰاز ﻣﻨﻪ .و ﻛﺬا ﻳﺄﺑﺎه اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ،واﻟﻄﺒﻊ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ .ﻫﺪاﻧﺎ
اﻟﻠﻪ و ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﺸﺮع اﳌﺘﲔ .وأرﺷﺪﻧﻲ وإﻳﺎﻫﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺑﺪان
وإﺣﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ.
ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﺘﺪﺑﺮ ﻟﻪ دﻟﻴﻼ ،وﱂ

168

ﻳﺘﻔﺤﺺ ﻟﻪ ﻧﻈﲑا ،وﺟﻮز ﺷﺮﺑﻪ  ،آﺧﺬا ﺑﺎﻹﺑﺎﺣﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،

ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻓﻰ ﺳﻠﻚ اﻟﻮﻋﻴﺪ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :أﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن أم ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب
أﻗﻔﺎﻟﻬﺎ"

169

وﳜﺎف ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻳﻨﺨﺮط ﰲ ﺳﻠﻚ  " :وﻣﻦ ﱂ ﳛﻜﻢ ﲟﺎ اﻧﺰل اﻟﻠﻪ"  ،170و ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ

اﻹﺷﺎرة ﺑﻘﻮﻟﻪ  " :ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻈﺎﳌﻮن"

ﻓﻨﻘﻮل

171

ﻻ ﳚﻮز ﺷﺮﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ ،و ﺗﺼﻮﻓﺎ ،وﻃﺒﺎ ،وﻋﻘﻼ.

أﻣﺎ ﻋﺪم ﺟﻮازه ﺷﺮﻋﺎ ،ﻓﻠﻮﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮأﻧﻴﺔ  .ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﰲ

ﺷﺄن اﻟﻨﺒﻲ اﻷﻛﺮم ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ " :ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﳌﻌﺮوف و ﻳﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ و ﳛﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﻄﻴﺒﺎت
و ﳛﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳋﺒﺎﺋﺚ"  .172اﻵﻳﺔ
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166
167
168
169

ج
ب،ج
ج
ب،ج
ج

170
171
172
173

97

ج

 :ﺗﻨﻘﻞ
 :اﻟﻨﻈﲑ
 :ﺗﻨﻘﻞ
 :ﻣﻦ ذﻳﻨﻚ
-:ﱂ
 :ﳏﻤﺪ 24/47
 :اﳌﺎﺋﺪة 45 / 5
 :اﳌﺎﺋﺪة 45 / 5
 :اﻷﻋﺮاف 157/7
 :ﻓﺎﻷﻳﺔ

173

ﻧﺎﻃﻘﺔ ﲝﻞ اﻟﻄﻴﺒﺎت وﺣﺮﻣﺔ اﳋﺒﺎﺋﺚ .واﳌﺮاد ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻄﻴﺐ

واﳋﺒﻴﺚ ﻟﻐﺔ ،ﻻ

174

ﻣﺎ ﻫﻮ اﳊﻼل واﳊﺮام إﺻﻄﻼﺣﺎ  ،ﳋﻠﻮ اﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ

175

ﺣﻴﻨﺌﺬ .ﺛﻢ أﻟﻼم ﰲ

ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻹﺳﺘﻐﺮاق اﳉﻨﺲ .ﻓﻴﻨﺪرج ﰲ اﳊﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻴﺒﺎت  ،وﰲ اﳊﺮﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳋﺒﺎﺋﺚ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
ﻓﻴﺪﺧﻞ اﻟﺪﺧﺎن ﲢﺖ اﳊﺮﻣﺔ اﳌﺼﺮﺣﺔ دﺧﻮﻻ أوﻟﻴﺎ  ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺧﺒﻴﺜﺎ ﺧﺒﺜﺎ

176

ﺑﻴﻨﺎ ،ﻻ ﻳﺪاﻧﻴﻪ ﺧﺒﺚ

177

آﺧﺮ

ﰲ اﳋﺒﺚ .ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ و ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﰲ ﳎﺮى اﳌﺸﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻮﻳﺜﻪ .و ﻫﻮ ﺷﻴﺊ أﻗﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻴﻊ
ﻛﺮاﻫﺔ ،وأﺷﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻧﺘﻨﺎ وﻓﺴﺎدا  ،و أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻢ ﻣﺮارة وإﻫﻼﻛﺎ .ﻓﻴﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺷﺪة ﺧﺒﺜﻪ  ،وﳛﻜﻢ
أﻧﻪ ﻣﻦ اﳋﺒﺎﺋﺚ اﳌﺼﺮﺣﺔ ﲝﺮﻣﺘﻬﺎ  ،ﻓﻴﻨﺨﺮط ﰲ ﺳﻠﻚ اﳊﺮﻣﺔ إﳔﺮاﻃﺎ ﻻ ﻣﺮﻳﺔ
ﻓﺈن ﻗﻴﻞ  ،ﻳﻠﺰم ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺣﺮﻣﺔ

180

178

ﻓﻴﻪ وﻻ ﺷﺒﻬﺔ

179

ﺗﻌﱰﻳﻪ.

اﻟﻨﻴﺊ ﻣﻦ اﻟﺜﻮم واﻟﺒﺼﻞ واﻟﻜﺮاث .واﻟﻼزم ﺑﺎﻃﻞ  ،ﻟﻮرود

اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﻛﻞ  ،وﲢﻘﻖ إﻗﺘﻴﺎت اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﺰوات .واﻟﻨﻬﻲ اﻟﻮارد ﻓﻴﻬﺎ
 ،إﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻦ ﻗﺮب اﳌﺴﺠﺪ ،واﻟﺸﺮوع ﰲ اﻟﺼﻼة ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ .ﻓﺎﳊﺮﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

181

ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ

 ،ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﺮب واﻟﺸﺮوع اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺮاﺋﺤﺔ  ،وﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻷﻛﻞ .ﻗﻠﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻟﺰوم ذﻟﻚ  ،ﻷن
اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻛﻠﻬﺎ ﳜﺼﺺ اﳊﺮﻣﺔ اﳌﺼﺮﺣﺔ ﰲ اﻷﻳﺔ ﲟﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ  .ﻓﻴﻜﻮن اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻌﺎم اﳌﺨﺼﺺ

ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ .وﻗﺪ

ﺣﻘﻖ ﰲ ﳏﻠﻪ  ،أن اﳌﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻗﻄﻊ

182

اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ أﻓﺮاده ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ

ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ .ﻓﻴﺨﺮج ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻹﻧﺪراج ﰲ ﺳﻠﻚ اﳊﺮﻣﺔ ،ﺧﺮوﺟﺎ ﻻ ﻳﻘﺪح ﰲ ﻗﻄﻌﻴﺔ دﻻﻟﺔ اﻵﻳﺔ

174
175
176
177
178
179
180
181
182

98

ج
ب
ج
ب
ج
ج
ج
ب
ب

،ج
،ج

،ج
،ج

-:ﻻ
 :ﳋﻠﻮ اﳊﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة
 - :ﺧﺒﺜﺎ
 :ﺧﺒﻴﺚ
 :ﻻ ﺷﺒﻬﺔ
 :ﻻ ﻣﺮﻳﺔ
 + :أﻛﻞ
 :اﳊﺮﻣﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
 :ﻗﻄﻌﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ

ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ

183

ﻣﺎ

184

ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳋﺒﺎﺋﺚ دﺧﺎﻧﺎ أوﻏﲑه .وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺟﻮاز ﺗﻨﺎول اﻟﺜﻮم وأﺧﻮﻳﻪ ،

ﺟﻮاز ﺷﺮب اﻟﺪﺧﺎن ﻗﻴﺎﺳﺎ .ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻏﲑ ﺟﺎﻳﺰ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻘﻖ ﻓﻰ ﳏﻠﻪ.

ﻣﻨﻬﺎ:185
ﻃﻴﺒﺎت ﻣﺎ رزﻗﻨﺎﻛﻢ "

ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ":ﻛﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺒﺎت واﻋﻤﻠﻮا ﺻﺎﳊﺎ"
187

186

وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  " :ﻛﻠﻮا ﻣﻦ

اﻵﻳﺔ  .188وﺗﻮﺿﻴﺢ دﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻘﺮرة ﰲ اﻷﺻﻮل .وﻫﻲ

أن اﻟﺸﺎرع إذا أﻣﺮ ﺑﺸﻴﺊ ﻟﻪ ﺿﺪ  ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺑﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺿﺪه .ﺛﻢ اﻟﻀﺪ اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ إن ﻛﺎن

ﻣﻔﻮﺗﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ،ﻓﺎﻟﻨﻬﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺘﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  " :ﻳﱰﺑﺼﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ أرﺑﻌﺔ
أﺷﻬﺮ و ﻋﺸﺮا"  .189وذﻟﻚ إن ﻗﻮﻟﻪ "ﻳﱰﺑﺼﻦ" أﻣﺮ ﻣﱪز ﻣﱪز اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻟﻨﻜﺘﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﰲ ﳏﻠﻬﺎ ،
ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﱰﺑﺺ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺰوج ﻓﻰ اﳌﺪة اﳌﺬﻛﻮرة ،ﻟﻠﺘﻀﺎد ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .واﻟﻨﻬﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺔ

190

اﻟﺘﺰوج ﰲ ﻣﺪة اﻟﱰﺑﺺ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻔﻮﺗﺎ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﱰﺑﺺ اﳌﺄﻣﻮرﺑﻪ .وﻛﺬا اﳊﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ .ﺣﻴﺚ إن
اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻛﻞ اﻟﻄﻴﺒﺎت ،ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﺎول اﳋﺒﻴﺜﺎت

191

ﲝﻜﻢ اﻟﻀﺪﻳﺔ .واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ  ،ﻳﻘﺘﻀﻰ

اﳊﺮﻣﺔ ﲝﻜﻢ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ.
ﺛﻢ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳋﺒﻴﺜﺎت اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﻷﻳﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ،إﻣﺎ
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮي  ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :ﳛﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﻄﻴﺒﺎت و ﳛﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳋﺒﺎﺋﺚ"
اﻹﺻﻄﻼﺣﻲ .وﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻳﺘﲔ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

99

 :ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ
ج
 - :ﻣﺎ
ج
 :و ﻣﻨﻬﺎ
ج
 :اﳌﺆﻣﻨﻮن 51/23
 :اﻟﺒﻘﺮة 172/2
ب  ،ج  - :اﻷﻳﺔ
 :اﻟﺒﻘﺮة 234/2
 - :ﺣﺮﻣﺔ
ج
 :اﳋﺒﺎﺋﺚ
ج
 :اﻷﻋﺮاف 157/7
 :ﻋﻦ
ج

193

192

أو ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ

ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺪﺧﺎن .أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷول

 ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺪرج ﰲ ﺳﻠﻚ اﻟﻨﻬﻲ اﳌﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﲝﻜﻢ اﻟﻀﺪﻳﺔ
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﳋﺒﻴﺜﺎت

195

194

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ

اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻴﺒﺎت.

وأﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻰ  ،ﻓﻸﻧﻪ ﳌﺎ ﻛﺎن داﺧﻼ ﲢﺖ اﳋﺒﺎﺋﺚ اﳌﺤﺮﻣﺔ ﺻﺮﳛﺎ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﺎن
داﺧﻼ ﰲ اﳊﺮام اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳋﺒﺎﺋﺚ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﻷﻳﺘﻴﺘﻦ دﺧﻮﻻ أوﻟﻴﺎ .ﻓﻴﺪﺧﻞ ﲢﺖ اﳊﺮام اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،
ﻓﻼ ﳚﻮزﺷﺮﺑﻪ ﲝﺎل .ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻘﺎد أﻧﻪ ﺣﻼل  ،ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳋﺸﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ  .ﻓﺈن ﻗﻴﻞ ﺛﺒﻮت
اﻟﻨﻬﻲ اﳌﺬﻛﻮر ﺑﻄﺮﻳﻖ اﳌﻔﻬﻮم  ،وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﲟﻌﺘﱪ ﻋﻨﺪﻧﺎ .ﻗﻠﻨﺎ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹﻗﺘﻀﺎء ،ﻻ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﳌﻔﻬﻮم.
وﻫﻮ ﻣﻌﺘﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻞ .ﻛﻴﻒ ﻻ  ،وﻫﻮ أﺣﺪ ﻃﺮق دﻻﻟﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ .196

و ﻣﻨﻬﺎ

ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  " :اﳋﺒﻴﺜﺎت ﻟﻠﺨﺒﻴﺜﲔ و اﳋﺒﻴﺜﻮن ﻟﻠﺨﺒﻴﺜﺎت و اﻟﻄﻴﺒﺎت ﻟﻠﻄﻴﺒﲔ و

اﻟﻄﻴﺒﻮن ﻟﻠﻄﻴﺒﺎت"  .197ودﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮام

198

ﲟﺮﺗﺒﺘﲔ .أﻣﺎ اﻷوﻟﻰ :ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ إن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  " :إن

اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣﻮن اﳌﺤﺼﻨﺎت اﻟﻐﺎﻓﻼت اﳌﺆﻣﻨﺎت ﻟﻌﻨﻮا ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻻﺧﺮة و ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ"  .199ﻧﺎﻃﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻋﻴﺪ اﻷﻛﻴﺪ ﻟﻠﺮاﻣﲔ و ﺳﺎﻛﺖ ﻋﻦ اﳌﺮﻣﻰ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻮﻋﻴﺪ اﳌﺬﻛﻮر .و ﻫﻮ ﻟﻴﺲ إﻻ اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﳋﺒﻴﺜﺔ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﻓﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  " :واﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎؤا ﺑﺎﻹﻓﻚ" .200
ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "اﳋﺒﻴﺜﺎت" ﺻﻔﺔ ﳌﻮﺻﻮف ﻣﻘﺪر ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺮﻣﻴﺔ .ﻓﺘﻘﺪﻳﺮه اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﳋﺒﻴﺜﺎت ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻤﲔ اﳋﺒﻴﺜﲔ ﻳﻌﻨﻲ إﻧﻬﺎ راﺟﻌﺔ اﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﳌﺎ ﻳﻮﻋﺪون ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﻦ
و اﻟﻌﺬاب اﻟﻌﻈﻴﻢ .ﺛﻢ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﰲ
194
195
196
197
198
199
200
201

ب  ،ج  + :اﳌﻔﻮﺗﺔ
 :اﳋﺒﺎﺋﺚ
ج
 + :ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎه ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﻓﻰ أﻳﺔ اﻟﱰﺑﺺ
ج
 :اﻟﻨﻮر 26/24
ب  ،ج  :اﳌﺮاد
 :اﻟﻨﻮر 23/24
 :اﻟﻨﻮر ) 11/24إن اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎؤ(
ب  ،ج  :ﻟﺬﻟﻚ

100

201

ذﻟﻚ إﳕﺎ

202

وﺻﻒ اﳋﺒﻴﺚ

203

ﰲ

204

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺮﻣﻴﺔ و

اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺔ ﺳﺒﺒﻪ ﻹﻣﺘﻨﺎع إﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﺣﻞ اﻟﺴﺒﺐ و ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻔﻮات اﻟﻔﺎﻳﺪة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺣﻴﻨﺌﺬ .ﻓﺎﻟﻮﻋﻴﺪ اﳌﺬﻛﻮر ﻳﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﺼﻔﺔ ﺑﺎﳋﺒﺚ .ﺛﻢ إن ﺳﺒﺒﻴﺔ اﳋﺒﺚ ﺗﻮﺟﺐ

205

ﺣﺮﻣﺔ

ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺒﻴﺚ ﰲ ذاﺗﻪ أو ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﳋﺒﺚ ﺳﻮى ﻣﺎ ﺧﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺜﻮم وأﺧﻮﻳﻪ ﳌﺎ ﺗﻘﺮر ﻣﻦ أن
ﺧﺼﻮص اﳌﻮرد ﻻ ﳝﻨﻊ ﻋﻤﻮم اﳊﻜﻢ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﺘﻪ ﻋﺎﻣﺔ .و ﺑﻬﺬا ﻳﺜﺒﺖ

206

ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺪﺧﺎن ﻹﳔﺮاﻃﻪ ﰲ

ﺳﻠﻚ اﳋﺒﻴﺜﺎت اﳌﺤﺮﻣﺔ ﻟﺴﺒﺒﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﻋﻴﺪ اﳌﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺔ ﺳﺒﺒﻪ.

وأﻣﺎ
ﻋﻜﺴﺎ

207

اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ إن اﻵﻳﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺘﺼﺎص اﳌﺆﻛﺪ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ

ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳋﺒﻴﺜﺎت و اﻟﻄﻴﺒﺎت ﲝﻴﺚ ﻳﻮﺟﺐ إﻣﺘﻴﺎز

208

ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ

209

و ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ

ﺣﺮﻣﺎن إﻧﺘﻈﺎم أﻫﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺳﻠﻚ أﻫﻞ اﻵﺧﺮ.
ﻓﻼ ﻧﺰاع ﰲ أن ﺷﺮﺑﺔ اﻟﺪﺧﺎن ﻣﻦ أﻫﻞ اﳋﺒﻴﺜﺎت

210

و ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﺤﺮﻣﻮن ﻋﻦ

اﻹﳔﺮاط ﰲ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﻴﺒﲔ و ﳝﺘﺎزون ﻋﻨﻬﻢ .ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :ﻟﻴﻤﻴﺰ اﻟﻠﻪ اﳋﺒﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ و ﳚﻌﻞ
اﳋﺒﻴﺚ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻞ ﺑﻌﺾ ﻓﲑﻛﻤﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﰲ ﺟﻬﻨﻢ"

211

ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻮن

212

ﺷﺮﺑﺔ اﻟﺪﺧﺎن ﰲ ﺟﻬﻨﻢ

ﳌﺠﺮد إﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺧﺒﻴﺚ أﺷﺪ اﳋﺒﺚ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺛﺒﻮت ﺣﺮﻣﺘﻪ .و ﳝﻜﻦ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺮﻣﺔ
ﻛﻞ ﺧﺒﻴﺚ ﺑﻬﺬه اﻵﻳﺔ .و ذﻟﻚ أن اﻟﺴﺒﺐ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻋﻴﺪ اﻵﻛﺪ و اﻹﻧﺬار اﻷﺷﺪ إﳕﺎ ﻫﻮ اﳋﺒﺚ .ﺳﻮاء

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

ج
ب
ج
ب
ج
ج
ج
ب
ج
ج
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 + :ﻫﻮ
 :اﳋﺒﺚ
 :ﻣﻦ
 :ﻳﻮﺟﺐ
 :ﺗﺜﺒﺖ
 - :ﻋﻜﺴﺎ
 + :أﻫﻞ
:ﻋﻦ اﻷﺧﺮ ؛ ج  :ﻓﻰ اﻷﺧﺮة
 :اﳋﺒﺎﺋﺚ
 :اﻷﻧﻔﺎل 37 /8
 - :ﻛﻮن

ﻛﺎن اﳌﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺧﺒﻴﺜﺎ ﻟﻌﻴﻨﻪ أو ﻟﻐﲑه .و ﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻴﺪ و اﻹﻧﺬار ﻳﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺔ ﺳﺒﺒﻪ
ﻹﻣﺘﻨﺎع إﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺣﻞ اﻟﺴﺒﺐ.

و ﻣﻨﻬﺎ
 ،و ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ

ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :ﻳﻮم ﺗﺄﺗﻰ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺪﺧﺎن ﻣﺒﲔ ﻳﻌﺸﻰ اﻟﻨﺎس ﻫﺬا ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ"
":

ﻳﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ ﺷﻮاظ ﻣﻦ ﻧﺎر و ﳓﺎس"  214و ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ

ﳛﻤﻮم ﻻ ﺑﺎرد و ﻻ ﻛﺮﻳﻢ"

215

أﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻨﺤﺎس أﻟﺪﺧﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻮل

216

213

 ":وﻇﻞ ﻣﻦ

اﳌﻨﺼﻮر .واﳌﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﻣﻦ

ﳛﻤﻮم" أﻟﺪﺧﺎن اﻷﺳﻮد .واﳌﺮاد ﺑﻈﻠﻪ  ،ﺗﺮاﻛﻤﻪ ﲝﻴﺚ ﻳﻐﺸﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ.
و ﻛﻴﻔﻴﺔ دﻻﻟﺔ ﻫﺬه اﻵﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺪﺧﺎن
ﺳﺒﻖ

218

217

أن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺄﻧﻪ آﻟﺔ ﻋﺬاب

ذﻛﺮه ﻟﻺﻧﺬارﺑﻪ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻋﻨﻪ وﻋﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻪ  .219وﻫﺬه آﻳﺔ اﳊﺮﻣﺔ ﳌﺎ ﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﺮة ﻣﻦ

أن ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻧﺬار و اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻻ ﳚﺎﻣﻊ اﳊﻞ .ﻟﻔﻮات اﻟﻔﺎﻳﺪة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳊﻞ .و ﻷن اﻟﻌﺬاب ﺑﻪ
ﻣﺆد إﻟﻰ اﻟﻬﻼك ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ

220

اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻬﻠﻜﺎت اﳌﺤﺮﻣﺔ .و ﻻ ﻧﺰاع ﰲ أن

ﺗﻨﺎول اﳌﻬﻠﻚ ﺣﺮام ﻻ ﻳﻘﺎل اﻟﺪﺧﺎن اﳌﺸﺮوب اﻵن ﻏﲑ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻹﻧﻌﺪام ﺻﻔﺔ اﻹﻳﻼم
واﻹﻫﻼك ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻨﺨﺮط ﰲ ﺳﻠﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ آﻟﺔ اﻟﻌﺬاب اﳌﺆدي إﻟﻰ اﻟﻬﻼك .ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮل ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﻳﻼم و
اﻹﻫﻼك إﳕﺎ ﳛﺼﻞ ﰲ اﻟﱰاﻛﻢ و اﻟﻐﺸﻲ .ﻓﺈذا ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﺧﺎن اﳌﺸﺮوب وﻏﺸﻲ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ
اﻹﻳﻼم و اﻹﻫﻼك.

213
214
215
216
217
218
219
220
221

 :اﻟﺪﺧﺎن 11 -10/44
 :اﻟﺮﺣﻤﻦ 35/55
 :اﻟﻮاﻗﻌﺔ 44 -43/56
ب  ،ج  :اﻟﻘﻮل
 :ﺷﺮب اﻟﺪﺧﺎن
ج
 :ﺳﻴﻖ
ب
 - :ﺑﻪ
ج
 - :ﻣﻦ
ج
 :ﻣﻨﻪ
ج
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221

ﻛﻤﺎ إذا ﺳﺪ
224

222

ﻣﺪاﺧﻞ

223

ﺑﻴﺖ و ﺣﺒﺲ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ و دﺧﻦ ﻓﻴﻪ ورق اﻟﺪﺧﺎن ﺣﺘﻰ ﻳﱰاﻛﻢ

ﻳﻐﺸﻰ اﳌﺤﺒﻮس ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻳﺆﳌﻪ و ﻟﻮ ﻣﻜﺚ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﻋﺔ أو ﺑﻌﺾ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﺼﺮﻋﻪ و ﳜﻨﻘﻪ ﺑﻼ رﻳﺐ.

ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ أﻧﻪ آﻟﺔ ﻋﺬاب ﻣﻬﻠﻚ ﻓﻴﺤﺮم.
وﻋﺪم اﻹﻳﻼم واﻹﻫﻼك ﰲ اﻟﺸﺮب اﳌﻌﺘﺎد ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﱰاﻛﻢ و اﻟﻐﺸﻲ .ﻓﺈن اﻟﺸﺎرب ﳝﺺ ﻣﺼﺔ
ﺛﻢ ﻳﺪﻓﻊ وﻳﺴﺘﻨﺸﻖ اﻟﻬﻮا
ﺿﺮر ﻣﻨﺪرج

228

225

ﻋﻘﻴﺒﻪ

226

ﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻨﻔﺲ ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ إﻫﻼك  .227و ﻟﻜﻦ ﻻ ﳜﻠﻮا ﻋﻦ ﻗﻠﻴﻞ

إﻟﻰ درج اﻟﻜﻤﺎل .ﻓﺈذا وﺻﻞ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﳝﺮض وﻳﻬﻠﻚ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ  .و ﺳﻴﺠﻴﺊ ﻟﻬﺬا

229

ﻣﺰﻳﺪ

ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻰ ﺑﺴﻂ أﻗﻮال ﺣﺬاق اﻷﻃﺒﺎء اﳌﺠﺮﺑﲔ.
و أﻳﻀﺎ إن ﻛﻼ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :و ﻻ ﻃﻌﺎم إﻻ ﻣﻦ ﻏﺴﻠﲔ"
ﻟﻬﻢ ﻃﻌﺎم إﻻ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﻊ ﻻ ﻳﺴﻤﻦ و ﻻ ﻳﻐﻨﻰ ﻣﻦ ﺟﻮع"

231

230

و ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " ﻟﻴﺲ

ﻳﺆﻳﺪ ﻛﻮﻧﻪ آﻟﺔ ﻋﺬاب .و ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ

ﻳﺴﻤﻦ وﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻮع ﻛﺎﻟﻀﺮﻳﻊ .و أن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﰲ ﳎﺮى اﳌﺸﺮﺑﺔ ﺻﺪﻳﺪ ﻣﺮ ﻛﺎﻟﻐﺴﻠﲔ .ﻓﻴﻜﻮن
ﻫﻮ و ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ ﲝﺎل ﻃﻌﺎم أﻫﻞ اﻟﻨﺎر .و ﺑﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻛﻮﻧﻪ

232

آﻟﺔ ﻋﺬاب ﻫﺪد اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎده

ﻓﻴﺜﺒﺖ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ أن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺸﻴﺊ ﻻ ﳚﺎﻣﻊ ﺣﻞ ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﺊ ﻟﻔﻮات اﻟﻔﺎﻳﺪة ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳊﻞ واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ ﲝﻘﻴﻘﺔ اﳊﺎل.

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

 :ﺳﺪت
ج
 :ﻣﻨﺎﻓﺬ
ج
ب،ج +:و
 :اﻟﻬﻮى
ج
 :ﻋﻘﺒﻴﻪ
ب
" :إﻫﻼﻛﻪ" ؛ ج  :إﻳﻼﻣﻪ و إﻫﻼﻛﻪ
ب
" :ﻳﺘﺪرج"
ب
 :ﺑﻬﺬا
ج
 :اﳊﺎﻗﺔ 36/69
 :اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ 7-6/88
 :أﻧﻪ
ج
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وأﻣﺎ ﻋﺪم ﺟﻮازه ﺗﺼﻮﻓﺎ ﻓﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ

233

أﺻﻞ .و ذﻟﻚ أن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻞ أﺳﻤﺎﺋﻪ

ﳎﺎﻟﻰ أﻧﻮار ذاﺗﻪ و ﺻﲑ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻈﺎﻫﺮ أﺳﻤﺎﺋﻪ و ﺻﻔﺎﺗﻪ .و ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﺳﻤﺎﺋﻪ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ إﺳﻢ اﳉﻠﻴﻞ
أﻟﺬى ﻣﻨﻪ ﺻﻔﺔ اﳉﻼل اﻟﺼﺮف و إﺳﻢ اﳉﻠﻴﻞ

234

أﻟﺬي ﻣﻨﻪ ﺻﻔﺔ اﳉﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ .235

و ﻗﺪ إﻗﺘﻀﺖ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ إﻗﱰاﻧﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﻈﺎﻫﺮاﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﻮى
ﺑﻐﻠﺒﺔ اﳌﻈﻬﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  .ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ و ﺗﻢ ﻣﺪة اﻟﺒﻠﻮى ﻳﻔﱰﻗﺎن ﻓﲑﺟﻊ اﳉﻼل اﻟﺼﺮف ﻣﻊ أﻫﻠﻪ
إﻟﻰ اﳉﺤﻴﻢ و ﻳﻌﻮد اﳉﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ أرﺑﺎﺑﻪ إﻟﻰ دار اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻟﺘﺠﺰى ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﲟﺎ ﺗﺴﻌﻰ .ﻓﻤﻦ ﻏﻠﺒﺖ
ﻣﻈﻬﺮﻳﺘﻪ ﻟﺼﻔﺔ اﳉﻤﺎل

236

ﻳﻌﻮد

237

ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ .و ﻣﻦ ﻗﻮﻳﺖ ﻣﻈﻬﺮﻳﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ

238

اﳉﻤﺎل

ﻳﻌﻮد ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﻳﻮم اﻵﺧﺮة.
ﻓﺈذا ﺗﻘﺮر ﻫﺬا ﻓﺎﻋﻠﻢ أن اﻟﻨﺎر واﻟﺪﺧﺎن اﳌﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮ ﻟﺼﻔﺔ اﳉﻼل اﻟﺒﺤﺚ .ﻷن
ﻧﺸﺄﺗﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﳉﺤﻴﻢ و رﺟﻮﻋﻬﻤﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﺪﻻﻟﺔ

239

أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﳉﻨﺔ ﺟﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎر وﻻ ﺷﻤﺔ ﻣﻦ

اﻟﺪﺧﺎن ﻧﺸﺄة و رﺟﻮﻋﺎ  .ﻓﻔﻲ ﺷﺮب اﻟﺪﺧﺎن ﺗﻐﻠﻴﺐ اﳌﻈﻬﺮﻳﺔ ﻟﺼﻔﺔ اﳉﻼل وإﺳﺘﺌﻨﺎس ﻣﻊ اﻟﺸﺮاﻟﺬي ﻫﻮ

اﻟﻨﺎر .ﻛﻤﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :ﻗﻞ أﻓﺄﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺸﺮ ﻣﻦ ذﻟﻜﻢ اﻟﻨﺎر وﻋﺪﻫﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا و ﺑﺌﺲ
اﳌﺼﲑ"

اﳉﻦ

241

240

و ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﻳﺮﻳﻚ ﺻﺪق ﻫﺬا أن اﻟﺸﻴﻄﺎن" ﻛﺎن ﻣﻦ

ﻓﻔﺴﻖ ﻋﻦ أﻣﺮ رﺑﻪ"  .242و ﻛﺎن ﳐﻠﻮﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر إﻣﺎ أﺻﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ أﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺧﻠﻘﺘﻨﻰ

ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺑﻴﻪ ﻛﻤﺎ أﻓﺎد

233
234
235
236
237
238
239
240
241

244

ﻗﻮﻟﻪ  "245وﺧﻠﻖ اﳉﺎن ﻣﻦ ﻣﺎرج ﻣﻦ ﻧﺎر" .246

 :ﺗﻘﺪﻳﺮ
ج
ب  ،ج  :اﳉﻤﻴﻞ
 :اﻟﺒﺤﺖ
ب
 :اﳉﻼل
ج
ب  ،ج  :ﻳﺮﺟﻊ
ب  ،ج  :ﻟﺼﻔﺔ
 :ﺑﺪﻟﻴﻞ
ج
 :اﳊﺞ 72 /22
 + :ﻛﻤﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ" ﻛﺎن ﻣﻦ اﳉﻦ ﻓﻔﺴﻖ ﻋﻦ أﻣﺮ رﺑﻪ"
ب

104

243

أو

ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ ﲢﻘﻖ

247

ﻓﻴﻪ ﻏﻠﺒﺔ اﳌﻈﻬﺮﻳﺔ ﻟﺼﻔﺔ اﳉﻼل اﻟﺼﺮف .ﻓﻐﻠﺒﺔ ﻣﻈﻬﺮﻳﺔ

248

ﻟﻬﺎ

أﻇﻬﺮت ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺔ رﺑﻪ ﻓﺄﺧﺮﺟﺘﻪ ﻋﻦ ﺣﻈﲑة اﻹﻧﺲ و أﺑﻌﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﳏﻞ
اﻟﻘﺮب و ﺳﺘﺴﻮﻗﻪ ﻳﻮم اﳌﻴﺰان إﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻨﲑان و ﱂ ﻳﻨﻔﻌﻪ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﻜﺜﺮة
اﻟﻌﺒﺎدة و وﻓﺮة اﳌﺠﺎﻫﺪة و اﻟﻄﺎﻋﺔ.
ﻓﻴﺨﺎف ﻋﻠﻰ ﺷﺎرب اﻟﺪﺧﺎن أن ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻏﻠﺒﺔ اﳌﻈﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻼل اﻟﺼﺮف ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﰲ
اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ

249

ﻣﻦ ذﻟﻚ  .و ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ

250

ﻻ ﻳﻘﺒﻞ

251

ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ

252

ﻣﻦ

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ واﻟﺬﻛﺮ واﻟﺘﻼوة ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺒﺚ اﻟﺒﺎﻃﻦ و ﺗﻠﻮﺛﻪ اﳌﺪﻟﻮل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺘﻦ اﻷﻗﺒﺢ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ
اﳌﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻨﻪ اﳌﻠﻮث ﻛﻤﺠﺮى آﻟﺔ ﺷﺮﺑﻪ .ﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﰲ وﺟﻪ أﻣﺮ اﻟﺸﺮع ﺑﺎﻹﺳﺘﻴﺎك وﺳﻨﻴﺘﻪ
إﻧﻪ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻌﺪم ﺻﻌﻮد اﻟﺪﻋﻮات إﻟﻰ
ﻣﻘﺎم اﻟﻘﺒﻮل .253
ﻗﺎل ﻓﻰ ﺧﺰاﻧﺔ اﳌﻔﺘﻴﲔ

254

إذا اﺟﺘﻤﻊ أﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻹﺳﺘﻴﺎك ﻳﺆﻣﺮون ﺑﻪ ﻓﺎن أﻫﻤﻠﻮا

ﳛﺎرﺑﻮن و ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن .ﻓﺎﻧﻈﺮ أﻳﻬﺎ اﻷخ ﰲ اﻟﻠﻪ
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

ب،ج
ج
ج
ج
ب،ج
ج
ب،ج
ج
ج
ج

255

وأﻧﺼﻒ إن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺮع إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﻦ

 :اﻟﻜﻬﻒ 50/ 18
 + :ﻣﻦ ﻧﺎر
 :أﻓﺎده
 + :ﺗﻌﺎﻟﻰ
 :اﻟﺮﺣﻤﻦ 15 / 55
 :ﲢﻘﻘﺖ
 :ﻣﻈﻬﺮﻳﺘﻪ
 + :ﺗﻌﺎﻟﻰ
 + :أﻧﻪ
 + :ﻣﻨﻪ
 - :ﻣﻨﻪ
 :ﳏﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ

254

ب  ،ج  :اﳌﻔﺘﲔ  .ﺧﺰاﻧﻪ اﳌﻔﺘﲔ ﰲ اﻟﻔﺮوع  -ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻻﻣﺎم ﺣﺴﲔ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻰ اﳊﻨﻔﻲ .ﻛﺎن ﺣﻴﺎ ﻓﻰ . 1339 / 740
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺎﰲ ﰲ ﺷﺮح اﻟﻮاﻓﻰ وﻫﻮ ﳎﻠﺪ ﺿﺨﻢ .ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ اﻧﻪ ﺻﻨﻔﻪ ﺑﺎﺷﺎرة ﺣﻜﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻣﻮﺳﻨﻰ
ﻓﺎورد ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮوى ﻋﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ وﳐﺘﺎر ﻋﻨﺪ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ وﻃﻮى ذﻛﺮ اﻻﺧﺘﻼف واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻬﺪاﻳﺔ

105

أﻫﻤﻞ ﰲ إزاﻟﺔ راﺋﺤﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﺷﻴﺊ ﻃﺎﻫﺮ وﺑﻐﲑ ﻋﻤﻞ وﻛﺴﺐ ﻛﻴﻒ

256

ﻳﻜﻮن ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻜﺴﺐ ﺗﻠﻚ

اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻴﺊ ﺧﺒﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻤﻦ و ﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻮع .ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ أن
ﻳﺘﺠﻨﺐ ﻋﻤﺎ ﺷﺄﻧﻪ ﻫﺬا و ﻳﺘﻄﻬﺮ ﻋﻦ ﻟﻮﺛﻪ ﺑﺰﻻل اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﺳﻠﻚ اﳌﺤﺒﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
اﻟﻠﻪ ﳛﺐ اﻟﺘﻮاﺑﲔ و ﳛﺐ اﳌﺘﻄﻬﺮﻳﻦ"

258

و ﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﺐ ﱂ

و ﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ رؤﻳﺎ ﺻﺎدﻗﺔ
واﻹﺑﺘﻼء ﺑﺎﻟﻌﺬاب و ﻛﺎن ﺳﻤﺎﻋﻰ

261

259

257

" إن

ﻳﺘﻄﻬﺮ ﳜﺎف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ.

ﻧﺎﻃﻘﺔ ﲟﺎ ﻳﺆول

260

إﻟﻴﻪ ﻣﺂل اﻟﺸﺎرب ﻣﻦ ﺳﻮء اﳋﺎﲤﺔ

ﻣﻤﻦ رآﻫﺎ ﻻ ﻣﻤﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻧﻘﻼ داﻳﺮا ﺑﲔ اﻟﺼﺪق و اﻟﻜﺬب .و

اﻟﺬى رآﻫﺎ ﻛﺎن رﺟﻼ ﺻﺎﳊﺎ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ و ﳛﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ و ﻛﺎن ﳎﺎﻫﺪا ﻓﻰ زﻳﺎدة ﻳﻮﻣﻪ ﻣﻦ
أﻣﺴﻪ وﻣﺘﺬﻛﺮا ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل ﻣﻮﺗﻪ و ﺣﲔ
ﺣﻜﺎه أﻧﻪ ﻛﺎن وﻟﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰ

263

262

رﻣﺴﻪ و ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﱰﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ .و ﺳﺒﺐ رؤﻳﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ

ﺷﺮب اﻟﺪﺧﺎن و ﻛﺎن إﻣﺎﻣﺎ ﲟﻌﺒﺪ ﻣﺒﺎرك .ﻓﺸﺮع ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻰ ﻓﺮض اﻟﻌﺼﺮ

وإﻗﺘﺪى ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﲑ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ  .ﻓﺈذا ﺳﺠﺪ وﺻﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ أﻧﻔﻪ راﺋﺤﺔ ﻛﺜﲑة

264

ﻛﺮاﺋﺤﺔ

واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﻗﺎﺿﻴﺨﺎن واﳋﻼﺻﺔ واﻟﻈﻬﲑﻳﺔ وﺷﺮح اﻟﻄﺤﺎوي وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﱪات وﻓﺮغ ﰲ ﳏﺮم ﺳﻨﺔ  740ارﺑﻌﲔ
وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ.ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن 703 ، 1
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

 + :ﺗﻌﺎﻟﻰ
ج
 :ﻓﻜﻴﻒ
ج
 + :ﺗﻌﺎﻟﻰ
ج
 :اﻟﺒﻘﺮة 222 / 2
ب،ج :وﱂ
ب  ،ج  :ﻳﺆل
 + :ﻟﻬﺎ
ج
 - :و ﺣﲔ
ج
 - :ﻋﻠﻰ
ج
ب  ،ج  - :ﻛﺜﲑة

106

اﻟﺮﺟﻴﻊ .ﻓﺄﺧﺬه ﺧﻮف ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
اﻟﻠﻪ

266

265

وﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻧﺪاﻣﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ.

ﻓﻠﻤﺎ

ﻓﺮغ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﺗﺎب إﻟﻰ

ورﺟﻊ ﻋﻦ ﺷﺮب اﻟﺪﺧﺎن و ﺣﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﻼق اﻟﺜﻼث أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺮب ﺑﻌﺪ.
ﺛﻢ إن ﻧﻔﺴﻪ اﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء إﺷﺘﻬﺖ ﺷﺮﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻛﺎدت ﲢﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ .وﻟﻜﻦ ﻣﻨﻌﻪ اﳊﻠﻒ

ﺑﺎﻟﻄﻼق ﺣﺘﻰ ﻧﺎم

267

اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﺮأى ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻣﻪ أﻧﻪ دﺧﻞ ﲢﺖ ﻗﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻳﻘﺮب ﻋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء  .و ﻓﻰ

وﺳﻄﻬﺎ ﺟﺐ ﻋﻤﻴﻖ واﺳﻊ ﻣﻤﻠﻮء ﺑﺎﻟﺪﺧﺎن اﳌﻈﻠﻢ وﻳﺪور ﻓﻴﻪ دوﻻب أﻋﻼه ﻣﺴﺎو ﻷﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺔ .وﻓﻴﻪ
درﺟﺎت ﻛﺜﲑة ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ دوﻻب اﻟﺴﻮاﻗﻰ .و ﻓﻰ ﻛﻞ درﺟﺔ أﺷﺨﺎص ﻛﺜﲑة ﻗﺪ إﺣﱰق ﻛﻠﻬﻢ ﻛﺎﻟﻔﺤﻢ.
وﻫﻢ ﻳﺪورون ﻣﻊ اﻟﺪوﻻب دوران

268

اﻟﺼﺒﻴﺎن ﻣﻊ دوﻻب اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻰ اﻷﻋﻴﺎد.

و ﻛﺎن ﺷﺨﺺ أﺳﻮد ﻗﺒﻴﺢ اﻟﻮﺟﻪ ﻛﺮﻳﻪ اﳌﻨﻈﺮ ﻣﻮﻛﻼ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺪوﻻب .وﺑﻴﺪه درة
ﻏﻠﻴﻈﺔ

269

ﻓﺈﻧﺘﺒﻬﺖ

ﻳﻀﺮب ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻻب أﺣﻴﺎﻧﺎ .و ﻛﻠﻤﺎ ﺿﺮب ﻳﺪور اﻟﺪوﻻب ﺳﺮﻳﻌﺎ و ﳛﺼﻞ أﻧﲔ ﺷﺪﻳﺪ.

270

ﻣﺮﺗﻌﺪا ﻣﻦ ﺷﺪة اﳋﻮف و اﳋﺸﻴﺔ ﻓﺤﺎﻓﻆ

ﺛﻢ

271

ﺗﻮﺑﺘﻪ أﻳﺎﻣﺎ.

ﺳﻮل ﻟﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺷﺮﺑﻪ و ﻣﺎﻟﺖ إﻟﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ .وﻟﻜﻦ ﻣﻨﻌﻪ اﳊﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻛﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﻮﺑﺔ

اﻷوﻟﻰ .ﻓﻠﻢ ﻳﺸﺮب ﺣﺘﻰ ﻧﺎم

272

ﺗﻠﻚ

273

اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﺮأى ﻣﺎ رأه أوﻻ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻓﻰ أﻣﺮ ﻣﺎ .إﻻ

أﻧﻪ ﺳﺄل اﳌﻮﻛﻞ ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ 274ﻋﻦ اﻟﺪوﻻب وﻋﻦ اﳌﺘﺪرﺟﲔ ﺑﺪرﺟﺎﺗﻪ .ﻓﻘﺎل ﻫﺆﻻء ﺷﺮﺑﺔ اﻟﺪﺧﺎن

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ب
ج

107

 + :ﺗﻌﺎﻟﻰ
 + :ﺗﻌﺎﻟﻰ
 + :ﺗﻠﻚ
 :ﻛﺪوران
 :ﻋﻈﻴﻤﺔ
 :ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ
 + :ﻋﻠﻰ
 :ﻓﻨﺎم
 - :ﺗﻠﻚ
 :اﻟﺮؤﻳﺎ

وﻫﺬا ﻋﺬاﺑﻬﻢ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﳛﺒﻮﻧﻪ وﻳﺆﺛﺮوﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻌﺎم ﻳﻐﺬﻳﻬﻢ و ﺷﺮاب ﻳﺮوﻳﻬﻢ .ﻓﺎن دﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺑﺘﻚ وإﻻ
ﺗﺄﺗﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻚ إﻟﻰ ﻫﺬا اﳌﺤﻞ وﺗﻌﺬب ﻣﻊ ﻫﺆﻻء.

و ﻛﺎن

رﺟﻼن ﻣﻤﻦ

275

ﻛﺎن ﻳﺸﺮب اﻟﺪﺧﺎن ﻣﻊ اﻟﺮاﺋﻰ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺔ  .ﻓﺄﺷﺎر

اﳌﻮﻛﻞ إﻟﻰ أﺣﺪﻫﻤﺎ وﻗﺎل ﻫﺬا ﳚﻲء ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ و ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺬﺑﺎ .ﻓﺈﻧﺘﺒﻪ وﻫﻮ ﻣﺮﺗﻌﺪ أﺷﺪ ﻣﻤﺎ
ﻓﻰ اﻷول .وﺟﺪد ﺗﻮﺑﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻮﻓﻘﻪ وأﻋﺎﻧﻪ .ﻓﻠﻢ ﳚﺪ ﻓﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻣﺎ

ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ .وإﻧﺘﻘﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ إﻟﻰ 276اﻵﺧﺮة ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﺬ رآى اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﺛﻢ
ﺣﻜﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﻪ وﻣﺎ رآه
وﻛﺎن

278

277

إﻧﻪ

ﻋﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﺋﺦ اﻟﻜﺎﻣﻠﲔ.

اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ أﺧﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ رآه .ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻪ أوﻻ ﻣﻦ

آﺧﺮﺗﻌﺠﺐ ﺗﻌﺠﺒﺎ ﺑﻠﻴﻐﺎ .ﺛﻢ

ﻗﺎل ﻗﺪ رآى ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ رأﻳﺖ .ﻏﲑ أﻧﻪ رآى اﳉﺐ واﻟﺪوﻻب

ﻓﻰ واد ﲢﺖ اﻟﺴﻤﺎء ،وأﻧﺖ رأﻳﺖ ﲢﺖ ﻗﺒﺔ .وﻻ ﺧﻼف ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺮؤﻳﺘﲔ ﻓﻰ أﻣﺮ ﻣﺎ  ،ﻏﲑ ﻫﺬا.
وﻛﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﲑ .ﻓﺤﺼﻞ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ وﻟﻠﺨﻠﻖ رﻗﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ .ودﻋﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﲟﺰﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻪ
و اﻷﻧﲔ

275
276
277
278
279
280
281
282

ج
ج
ج
ج
ب
ج
ج
ب
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279

ﳋﻼص اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻐﻤﺔ

280

 :ﻣﻤﺎ
 + :أﻓﺮاد
 :ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ رأه و ﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﻪ
 + :ذﻟﻚ
 ،ج  + :و ﺷﺮع اﻟﻨﺎس ﺑﺎﳋﻠﻮص ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﲔ
 + :إﻧﺘﻬﻰ
 - :إﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻛﻼﻣﻪ
 ،ج  - :واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ

إﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻛﻼﻣﻪ

281

واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ .282

إﻋﻠﻢ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻰ رﺳﺎﻟﺘﻰ ﻫﺬه
ﻗﺎل ،ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻰ ﺻﺪر اﳊﻜﺎﻳﺔ .وأﻣﺎ

283

أن ﻣﻦ رآى اﻟﺮؤﻳﺎ اﳌﺤﻜﻴﺔ ﺻﺎدق ﻓﻴﻤﺎ

ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺜﻞ

284

ﻣﺎ رآه ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﺼﺪق ﳌﺎ

رآه .وﻻ إﻓﱰاء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن ﻗﻠﻤﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ .ﻓﺄﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺮؤﻳﺎ اﳌﺤﻜﻴﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﲟﺎ ﻳﺆول
إﻟﻴﻪ ﻋﺎﻗﺒﺔ أﻣﺮ ﺷﺎرب اﻟﺪﺧﺎن .وﻣﻔﺼﺤﺔ ﻋﻦ إﺑﺘﻼﺋﻪ ﺑﺎﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ واﻟﻨﻜﺎل اﻟﻌﻈﻴﻢ .أﻋﺎذﻧﺎ

286

285

اﻟﺮب

اﻟﺮﺣﻴﻢ .ﻓﺴﺎرع إﻟﻰ ﺗﻄﻬﲑ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻋﻦ ﻟﻮﺛﻪ ﺑﺰﻻل اﻟﺘﻮﺑﺔ .وﻋﻄﺮ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ ﻧﺘﻨﻪ اﻟﻜﺮﻳﻪ ﺑﻌﻄﺮاﻟﺮﺟﻮع
واﻹﺳﺘﻐﻔﺎر .و ﻃﻴﺐ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﳌﻠﻚ اﻟﻐﻔﺎر.
ﻓﻤﻦ وﻓﻖ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﺎ ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﺎن ﻗﻠﻤﻰ ،وﻫﺪي إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ أﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻣﺪﻟﻮل رﻗﻤﻰ
ﻓﻠﻪ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪارﻳﻦ .وﻣﻦ ﱂ ﻳﻮﻓﻖ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻞ ﻳﺼﲑ
اﻟﻨﻔﺲ،

288

ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﺸﺮ ﻣﻊ اﳌﺨﺒﺜﲔ

اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﳋﺒﻴﺜﲔ .وﳛﺮم ﻋﻦ

290

289

287

ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻟﺒﺎﻃﻦ وإﺧﺒﺎث اﻟﻨﻔﺲ وإﻓﺴﺎد

اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺎﳋﺒﻴﺜﺎت ﺑﺘﻨﺎول ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ اﳋﺒﻴﺜﺎت

اﻹﻧﺴﻼك ﻓﻰ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﻴﺒﲔ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺎﻟﻄﻴﺒﺎت .ﻫﺬا واﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ

واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﺪ اﻟﻠﻪ.

و أﻣﺎ ﻋﺪم ﺟﻮازه ﻃﺒﺎ

ﻓﻤﺴﻤﻮع ﻣﻦ

ﺷﺮب اﻟﺪﺧﺎن ﻣﻀﺮ ﻟﻠﺒﺪن ﺟﺪا .وﻋﻠﻠﻮ ﺑﺎﻧﻪ

292

291

ﺣﺬاق اﻷﻃﺒﺎء اﳌﺠﺮﺑﲔ .وذﻟﻚ أﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا:

ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻇﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺮارة ﻧﺎرﻳﺔ .وﻓﻴﻪ راﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ.

ﻓﻴﺴﺮى إﻟﻰ أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺪن ﺑﻠﻄﺎﻓﺘﻪ .وﻳﺆﺛﺮ ﻓﻰ ﺑﺎﻃﻦ اﳉﺴﺪ ﺑﻘﻮة ﺣﺮارﺗﻪ اﻟﻨﺎرﻳﺔ .ﻓﻴﻮرث ﻏﻠﻈﺔ ﺳﻮداوﻳﺔ ﻓﻰ
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
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 :إن
 - :ﻣﺜﻞ
 :ﻳﺆل
 + :ﻣﻨﻪ
 :ﻳﺼﺮ
 - :إﻓﺴﺎد اﻟﻨﻔﺲ
 :اﳋﺒﻴﺜﲔ
 :ﻣﻦ
 :ﻋﻦ
 :ﺑﺄن ذﻟﻚ

اﻟﺪم .وﳛﺮق اﻟﺼﻔﺮا ﺣﺮﻗﺔ ﺗﻘﻠﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻮدا ،و ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻰ اﻟﺒﻠﻐﻢ اﳌﺎﻟﺢ اﳌﻀﺮ ﻟﻠﺒﺪن ﻏﻠﻈﺔ وإﻟﺘﺰاﻗﺎ
ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﻠﻌﻪ .و ﻳﺬﻳﺐ اﻟﺒﻠﻐﻢ اﻟﻄﺮى اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺒﺪن ﻓﻴﺰﻳﻠﻪ .وﻳﻮرث ﻟﻠﺪﻣﺎغ

293

ﺟﻔﺎﻓﺎ ﻣﻀﺮا ﻟﻪ.

ﻓﺘﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬه اﻷﺧﻼط إﻟﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﻗﻠﻴﻼ ﻗﻠﻴﻼ .ﻷن ﺷﺮﺑﻪ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﺳﺘﻨﺸﺎق
اﻟﻬﻮى وﻛﺎن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻰ ﺣﻠﻖ اﻟﺸﺎرب وﺑﺎﻃﻨﻪ ﳐﻼ ﺑﺎﻷﻏﺬﻳﺔ واﻷﺷﺮﺑﺔ ﻛﺎن ﺿﺮورة
ﻣﻨﺪرﺟﺎ

295

294

ﻗﻠﻴﻼ

إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻜﻤﺎل .ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎرﺑﻪ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻜﻤﺎل.
ﻓﺈذا وﺻﻞ و ﺑﺎن ﺿﺮره ﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﻌﻪ وﻟﻮ إﺟﺘﻤﻊ ﺣﺬاق اﻷﻃﺒﺎء وﺳﻌﻮا ﻓﻰ ﺧﻼﺻﻪ ﻗﺪر ﻣﺎ

ﻳﻄﻴﻘﻮﻧﻪ .ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ اﻷﺧﻼط اﻷرﺑﻌﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ .وﻋﻼﺟﻬﺎ دﻓﻌﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أﺻﻼ .ﻓﻴﺆدى إﻟﻰ اﻟﻬﻼك
ﻗﻄﻌﺎ .ﻳﺸﻬﺪ ﻟﺼﺪق ﻫﺬا ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎه ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻜﺜﺮﻳﻦ اﳌﻨﻬﻤﻜﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺑﻪ أﻧﻪ ﺗﻐﲑ ﻣﺰاﺟﻬﻢ .وﻛﺎن
ﺗﻐﲑﻫﻢ ﻓﻰ اﻟﱰﻗﻰ ﺑﺈﺳﺮارﻫﻢ

296

و إﻛﺜﺎرﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﺻﺎروا أﺻﺤﺎب ﻓﺮاش إﻟﻰ أن ﻣﺎﺗﻮا .وﱂ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ

297

اﳌﺪاواة و ﻫﻢ ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻐﻮا ﻓﻴﻬﺎ.

وﻛﺎن

ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺣﺒﺎﺑﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا

298

ﻳﺰوروﻧﻨﺎ و ﻛﻨﺎ ﻧﺰورﻫﻢ ،ﻓﻌﺪﻧﺎﻫﻢ أﻳﺎم

ﻣﺮﺿﻬﻢ ﻣﺮارا .ﻓﺈﻋﱰﻓﻮا ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺄن ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬﻢ إﳕﺎ أﺻﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺮب اﻟﺪﺧﺎن .وأﻇﻬﺮوا اﻟﻨﺪاﻣﺔ  ،و
ﺗﺎﺑﻮا ﺗﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺣﺎ .وﱂ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ اﻟﻨﺪاﻣﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﺻﻮرﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﺤﺔ و اﳋﻼص ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ .وﻟﻜﻦ ﻳﺮﺟﻰ
أن ﳛﺼﻞ

293
294
295
296
297
298
299

299

ﻧﻔﻊ ﻣﻌﻨﻮى ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳋﻼص ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺒﻰ .

 :اﻟﺪﻣﺎغ
ج
ب  ،ج  :ﺿﺮره
ب  ،ج  :ﻣﺘﺪرﺟﺎ
ب  ،ج  :ﺑﺈﺻﺮارﻫﻢ
 :ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ
ج
 :ﻛﺎن
ج
 + :ﻟﻬﻢ
ج

110

ﻓﺈذا أﺟﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﺗﺼﻮﻓﺎ أﻋﻤﻞ

300

اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻋﻦ اﳊﺬاق ﻃﺒﺎ ﻳﺒﺘﻠﺞ

301

ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺮآة اﳋﺎﻃﺮ أن ﻟﻪ ﺿﺮرا ﺑﺪﻧﻴﺎ ﻣﺆدﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﻼك ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻄﺐ ،وﺿﺮرا دﻳﻨﻴﺎ
ﻋﺎﺟﻼ وآﺟﻼ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺼﻮف .ﻓﻤﺎ ﻟﻪ ﺿﺮر ﺑﺪﻧﻰ أو دﻳﻨﻰ

302

ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ

303

ﻓﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ .

ﻓﺤﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻛﻼ اﻟﻀﺮرﻳﻦ أوﻟﻰ ﻷن ﻻ ﻳﺸﻚ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﻔﻰ ﺷﺮﺑﻪ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻘﺎد أﻧﻪ ﺣﻼل ،ﺧﺸﻴﺔ زوال
اﻹﳝﺎن وﺧﻮف اﻹﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻌﺬاب ﻓﻰ اﻟﻨﲑان .ﻓﻴﺠﺐ أن ﳚﺘﻨﺐ ﻋﻨﻪ و ﳛﱰز ﻣﻨﻪ أﺷﺪ اﻹﺟﺘﻨﺎب و
أﺷﺪ

304

اﻟﻨﻔﺲ

اﻹﺣﱰاز.

305

و أﻣﺎ ﻋﺪم ﺟﻮازه ﻋﻘﻼ

ﻓﻬﻮ أن اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول ﺷﻴﺌﺎ إﻻ ﻟﻠﺬة ﲤﻴﻞ اﻟﻴﻬﺎ

أو ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺒﺴﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻠﻮب وﺗﻨﺸﺮح

306

وﺑﺮودة ﻳﻨﻄﻔﻰ

307

اﻟﺼﺪور أو ﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ أﱂ اﳉﻮع أو ﻟﺮﻃﻮﺑﺔ

ﺑﻬﺎ ﺣﺮارة اﻟﻌﻄﺶ أو ﻟﺪواﺋﻴﺔ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺪاء  .وﻻ رﻳﺐ ﻓﻰ أﻧﻪ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ

اﻷرﺑﻌﺔ اﻷول .وﻣﺎ ﺑﻘﻰ إﻻ اﻟﺘﺪاوى .و ﻟﻘﺪ أﻓﺎدك ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎه ﻣﻦ

308

ﺣﺬاق اﻷﻃﺒﺎء أن ﻓﻴﻪ داﺋﻴﺔ وﻻ

دواﺋﻴﺔ ﻓﻴﻪ .وﻟﻮ ﺳﻠﻢ أن ﻓﻴﻪ دواﺋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪاء وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ﻟﻪ ﺿﺮر

309

ﺑﻴﻨﺎ ﻫﻮ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻪ.

ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ أن ﻻ ﻳﻄﻤﻊ ﻓﻰ دواﺋﻴﺘﻪ ﺣﺬرا ﻣﻦ ﻣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻜﱪى .ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﳋﻤﺮ
واﳌﻴﺴﺮ ":وإﲦﻬﻤﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ"  .310ﻓﻜﻤﺎ أن ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ ﻻ ﳝﻨﻊ اﳊﺮﻣﺔ وﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﳊﻞ ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ
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+:و
 :ﻳﺘﺒﻠﺞ
 :ﻛﺎن
 :ﻻ ﻳﺸﻚ
 :و أﺗﻢ
 :اﻟﻨﻔﻮس
 + :ﻣﻨﻬﺎ
 :ﺗﻨﻄﻔﻰ
 :ﻋﻦ
 :ﺿﺮرا
 :اﻟﺒﻘﺮة 219 / 2
 :ﻳﻨﺒﻐﻰ

311

أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎل ﻧﻔﻌﻪ ﻛﺬﻟﻚ .ﻣﻊ أن ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ ﳏﻘﻖ وﻧﻔﻌﻪ ﻣﻮﻫﻮم ﺑﻞ ﻣﻌﺪوم .ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺪاوى ﻟﻴﺲ
ﲟﻨﺤﺼﻮر ﻓﻴﻪ.
وﻟﻮ ﺳﻠﻢ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﳜﺘﺺ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﺪاء وﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻰ أوﻗﺎت اﳊﺎﺟﺔ.
ﻛﻴﻒ ﻻ و ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺮﻳﺾ ﻳﺪاوم ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪواء ﺑﻌﺪ زوال اﻟﺪاء ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻳﻮﺟﺪ ﺻﺤﻴﺢ
ﻳﺪاوم ﻋﻠﻴﻪ .ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻛﺎن

312

ﻣﺎ ﻳﺪاوم ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﺧﺒﻴﺜﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﻦ و ﻻ ﻳﻐﻨﻰ ﻣﻦ ﺟﻮع .

و آﺧﺮ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ

313

إن ﺳﺒﺐ اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺑﻪ ﻣﻊ أن ﺣﺎﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻟﻴﺲ إﻻ اﻟﻘﺴﻮة

اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻘﻠﺐ .ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺴﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻗﺴﻮة ﻗﻮﻳﺔ ،وﻳﻐﻠﻈﻪ ﻏﻠﻈﺔ ﺷﺪﻳﺪة ،وﻳﻈﻠﻢ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻇﻠﻤﺔ ﻣﱰاﻛﻤﺔ.
ﻓﻴﺒﻘﻰ اﻟﺮوح ﻓﻰ ﻇﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ .ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﻮﻋﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت .ﻓﻠﻢ ﻳﻜﺪ ﻳﻠﻤﻊ ﳌﻌﺔ ﻣﺎ،
ﻛﻘﺮص ﺷﻤﺲ ﳏﺠﻮﺑﺔ ﺑﺴﺤﺐ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻣﱰاﻛﻤﺔ ﻣﻤﺪودة ﻣﻦ أﻓﻖ إﻟﻰ أﻓﻖ .

ﻓﻠﻤﺎ

ﺑﻠﻎ ﻇﻠﻤﺔ اﻟﺒﺎﻃﻦ إﻟﻰ ﻫﺬا اﳊﺪ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻟﻠﻘﻠﺐ إﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ

رواﻳﺔ ،وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﺎ ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ واﳌﻘﺪﻣﺎت اﻟﻨﺎﺻﺤﺔ دراﻳﺔ .ﻛﻴﻒ ﻻ
واﳌﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳋﺒﻴﺚ اﳌﻨﺘﻦ اﳌﻀﺮ اﳌﻔﺴﺪ ،واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ،دﻟﻴﻼن واﺿﺤﺎن ﻟﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎه
ﻣﻦ ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻔﻬﻢ .ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻟﻨﻈﺮوا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻰ ﳎﺮى اﻵﻟﺔ ،وﻗﺎﺳﻮا
ﺑﻮاﻃﻨﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻼ .وإﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﺑﻮاﻃﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺤﺔ اﳌﻨﺘﻨﺔ ﻓﻰ أﻧﻔﺎﺳﻬﻢ اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ ﺷﻤﺎ ،وإﻣﺘﻨﻌﻮا
ﻋﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻪ .ﲝﻴﺚ ﻻ ﳜﺘﺎروﻧﻪ ﺑﻌﺪ ،وﻟﻮ أﻛﺮﻫﻮا ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﺈﻧﻬﻤﺎﻛﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ،وﺑﺪون روﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺮر ،ﻟﻴﺲ إﻻ ﻣﻦ ﻋﺪم
إﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ اﳊﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺴﻮة اﻟﻘﻠﺐ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺮب اﻟﺪﺧﺎن  .ﻫﺪاﻫﻢ اﻟﻠﻪ اﳌﺴﺘﻌﺎن إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ
312
313

 :إن ﻛﺎن
ج
ب  ،ج  :ﻗﻠﻨﺎه

112

اﳊﻖ اﳌﺒﲔ و أرﺷﺪﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮع اﳌﺘﲔ ﲝﺮﻣﺔ اﻟﻨﺒﻰ اﻷﻣﲔ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ

314

أﻟﻒ أﻟﻒ

ﲢﻴﺎت زاﻛﻴﺎت ،وأﺿﻌﺎف ذﻟﻚ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎت ﻃﺎﻫﺮات إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ وﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻠﲔ و اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب
اﻟﻌﺎﳌﲔ.
ﻗﺎل ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ )اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﻣﻰ اﻟﻘﺎﻃﻦ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة(
اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ

317

رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ و ﺛﻼﺛﲔ

ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم واﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ وﺣﺪه.

318

315

وﻗﻊ إﲤﺎم ﲢﺮﻳﺮه

وأﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة

319

316

اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻓﻰ
320

321

و ﻛﺎن اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﺜﻼث اﳌﺒﺎرك ﺛﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ ذى اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام ﻣﻦ ﺷﻬﻮر
أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ اﻟﻔﻘﲑ اﳊﻘﲑ اﳌﻌﱰف ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ واﻟﺘﻘﺼﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﻨﻮاﻧﻰ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﺪﻣﺮداﺷﻰ اﻟﻌﺎدﻟﻰ ﺧﻄﻴﺒﺎ اﻟﺪﻣﺮداﺷﻰ ﻧﻘﻴﺒﺎ ﻏﻔﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ وﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ وواﻟﺪ واﻟﺪﻳﻪ وﳌﻦ دﻋﻰ ﻟﻪ
وﻟﻬﻢ ﺑﺎﳌﻐﻔﺮة واﻟﺮﺣﻤﺔ و ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺒﻰ اﻷﻣﻰ و ﻋﻠﻰ آﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ و ﺳﻠﻢ .322
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ب
ب
ب
ب
ج
ب
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ج
ج

 :وﻋﻠﻰ أﻟﻪ و أﺻﺤﺎﺑﻪ
 - :اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﻣﻲ اﻟﻘﺎﻃﻦ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة
 :ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ
 -:ﺷﻬﺮ
 + :و ﻣﺄة
 :ﻣﻦ ﻫﺠﺮة ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺸﺮف ،ج  :ﻣﻦ ﻫﺠﺮة ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻌﺰ و اﻟﺸﺮف

319

321

ب  ،ج  :أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﻘﺎ ﻓﻰ ﺳﻤﺎء اﻟﻜﻤﺎل ﺑﺪرا ﻣﻨﲑا.
ﻗﺴﻤﺎ ﻟﻮ ﻣﺪادﻫﺎ اﻟﺘﱪ أﺿﺤﻲ ﻣﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻗﻄﻤﲑا.
ﻗﺎﻟﻪ و ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﻌﻼﻣﺔ و اﳊﱪ اﳌﺪﻗﻖ اﻟﻔﻬﺎﻣﺔ ﻗﺪوة اﻷﺗﻘﻴﺎء ﻋﻤﺪة اﻷﺻﻔﻴﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ و
اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﻣﻰ اﻟﻘﺎﻃﻦ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة .ﻋﻠﻰ اﳊﺎل ﺑﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﲢﻴﺎت ﻣﻜﺮرة و ﺗﺴﺎﳝﺎت ﻣﻄﻬﺮة
وﻋﻠﻰ أﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮام اﻟﱪرة.
ب  ،ج  - :ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم و اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ وﺣﺪه

322

ب  ،ج  - :و ﻛﺎن اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﺜﻼث اﳌﺒﺎرك ﺛﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ ذى اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام ﻣﻦ ﺷﻬﻮر اﻟﻒ وﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ اﻟﻔﻘﲑ اﳊﻘﲑ اﳌﻌﱰف ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ واﻟﺘﻘﺼﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﻨﻮاﻧﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﺪﻣﺮداﺷﻰ اﻟﻌﺎدﻟﻰ ﺧﻄﻴﺒﺎ اﻟﺪﻣﺮداﺷﻰ ﻧﻘﻴﺒﺎ
ﻏﻔﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ وﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ وواﻟﺪ واﻟﺪﻳﻪ وﳌﻦ دﻋﻰ ﻟﻪ وﻟﻬﻢ ﺑﺎﳌﻐﻔﺮة واﻟﺮﺣﻤﺔ و ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺒﻰ اﻻﻣﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﻪ
وﺻﺤﺒﻪ و ﺳﻠﻢ.

113

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻰ ﲝﺚ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ
ﳌﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻣﺎﺳﻰ

ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺑﺂﻕ ﻃﺎﻏﻰ

114

ﻧﺒﺬة ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺆﻟﻒ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺎﺳﻰ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺂق ﻃﺎﻏﻰ
)( 1737 /1150

إﺳﻢ اﻟﺸﻴﺦ و ﻛﻨﻴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺮر ﻓﻰ " ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺆﻟﻔﲔ" ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﺳﻰ
اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺂق ﻃﺎﻏﻰ اﳊﻨﻔﻰ .ﻣﺘﻜﻠﻢ ،ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ درس ﲟﺪرﺳﺔ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺎﺷﺎ .و ﻣﻦ آﺛﺎره "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﳊﻤﻴﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ" و " ﺷﺮح رﺳﺎﻟﺔ اﻟﱪﻛﻮى اﳌﺴﻤﻰ ﲟﻨﺎﻓﻊ اﻷﺧﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻷﻓﻜﺎر" .و ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﱰﺟﻤﺔ ﻛﺎن ﺣﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ . 1737/ 1150

323

ﻣﺎ ﻋﺜﺮﻧﺎ ﻏﲑ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻮاردة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺎﺣﺐ

اﻟﱰﺟﻤﺔ ﻓﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ و اﻟﻄﺒﻘﺎت.

323

 :ﻛﺤﺎﻟﺔ  ،ﻋﻤﺮ رﺿﺎ ؛ ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺆﻟﻔﲔ ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﺼﻨﻔﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  4 – 1؛ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ؛ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،ﺑﲑت ؛ / 1414
 ، 1993ج  3ص  872؛ ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ج  2ص . 446

115

ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻰ ﲝﺚ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ
ﻫﺬا ﻛﺘﺎب ﻓﻰ ﲝﺚ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺪﺧﺎن

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ و ﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﲔ

324

325

اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﲑﺧﻠﻘﻪ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ

326

أﺟﻤﻌﲔ.

وﺑﻌﺪ أرﺷﺪك اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وإﻳﺎﻧﺎ ﳌﺎ رأﻳﺖ اﻟﻨﺎس ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻗﺪام ﻓﻰ ﺷﺮب اﻟﺪﺧﺎن
واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﲝﻴﺚ

327

ﱂ ﻳﺸﺬ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﻣﻦ ﻋﺼﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .وﻣﻊ ﻫﺬا رأﻳﺖ اﻟﻔﺎﺟﺮﻳﻦ ،اﻟﻌﺎﳌﲔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ

328

ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺴﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻧﻪ وﳛﺮﺿﻮن اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ .وﻗﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ

اﻟﺬﻳﻦ إﺳﺘﻌﺎذﻫﻢ

اﻟﺴﻼم ":إذا ﻇﻬﺮت اﻟﺒﺪع
ﺷﻴﻄﺎن أﺧﺮس".

324
325
326
327
328
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329

وﺳﻜﺖ اﻟﻌﺎﱂ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠﻪ"  .330وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ":أﻟﺴﺎﻛﺖ ﻋﻦ

331

اﳊﻖ

332

 :ﻫﺬا ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ؛ م  - :ﻫﺬا ﻛﺘﺎب ﻓﻰ ﲝﺚ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺪﺧﺎن؛ د  ،م  - :ﻫﺬا ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ
 - :و ﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﲔ
 - :و ﺻﺤﺒﻪ
 - :ﲝﻴﺚ
 :إﺳﺘﻌﺎذ
 :اﻟﺒﺪﻋﺔ

330

331

م

 :ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎه ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻔﻆ .و ﻟﺮاﻳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ أﻧﻈﺮ  ":اﻟﻔﺮدوس ﲟﺄﺛﻮر اﳋﻄﺎب" ﻟﻠﺪﻳﻠﻤﻰ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺴﻴﻮﻣﻰ ،ج  ، 1ص
. 321
 :ﻣﻦ

332

 :و ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﻗﻮل أﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻗﺎق )ت ( 1015 / 406 :أﻧﻈﺮ "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ" ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻫﻮازن اﻟﻘﺸﲑى ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ
اﳊﻠﻴﻢ ﳏﻤﻮد  ،ﳏﻤﻮد ﺑﻦ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ص . 226

116

وﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ":إن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎل
ﻇﻬﺮت اﳌﻌﺎﺻﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮوﻫﺎ
اﳋﺒﻴﺚ اﻟﻨﺠﺲ وﺷﺎرﺑﻴﻪ

337

335

333

ﻻ ﻳﻌﺬب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻤﻞ

334

اﳋﺎﺻﺔ و ﻟﻜﻦ إذا

إﺳﺘﺤﻞ اﻟﻘﻮم ﺟﻤﻴﻌﺎ أﻟﻌﻘﻮﺑﺔ"  .336ﻓﻤﺪﻧﻲ ذﻟﻚ ﻟﺒﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﻫﺬا

وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻪ

338

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻟﺘﻘﻄﺘﻪ

339

ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع،

وﲢﺮﻳﺮﻫﻤﺎ ،ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﺑﻀﺎﻋﺘﻲ وﻋﺪم ﻟﻴﺎﻗﺘﻲ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ اﳋﻄﲑ واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺴﲑ .340
ﻣﺎ اﳌﺮﺟﻮ

341

ﻣﻤﻦ ﻧﻈﺮ ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ زﻟﺔ

ﻳﺼﻠﺤﻬﻤﺎ  .344ﻓﺈن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ أﺟﺮ اﳌﺤﺴﻨﲔ .وﻳﺮوﺟﻬﺎ ﻟﻜﻰ

345

342

ﻗﺪم

343

أوﺳﻬﻮ ﻗﻠﻢ أن

ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ اﳌﺆﻣﻨﻮن وﻳﺘﺨﻠﺼﻮا

ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﳌﱪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻓﺎن ﻣﻦ دﻳﺪن اﻷﻛﺎﺑﺮ أن ﻻ ﻳﻔﻀﺤﻮا اﻷﺻﺎﻏﺮ .وﻣﻊ ﻫﺬا إﻧﻰ
ﻷﻇﻦ أن ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻣﻤﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ اﳉﻬﻠﺔ ﻟﻜﻦ ﺳﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﻜﻤﻠﺔ.
وﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻰ راج ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﺒﺘﻬﻞ إﻟﻴﻪ أن ﻻ ﻳﻀﻴﻊ ﺳﻌﻴﻰ وﻻ أﺟﺮى وﳚﻌﻠﻪ ﻟﻮﺟﻬﻪ
اﻟﻜﺮﻳﻢ و ﻟﺬاﺗﻪ اﳉﺴﻴﻢ  .346إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﱪ
اﻟﻔﺎﲢﲔ .ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﲔ.
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345
346
347
348
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347

اﻟﺮﺣﻴﻢ .رﺑﻨﺎ إﻓﺘﺢ ﺑﻴﻨﻨﺎ و ﺑﲔ ﻗﻮﻣﻨﺎ ﺑﺎﳊﻖ و أﻧﺖ ﺧﲑ

348

 - :ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﻌﻤﻞ
:
 + :ﻓﻘﺪ
" :اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺰواﺋﺪ اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ" ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻰ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷﻋﻈﻤﻰ ،ج  ، 3ص . 213
 :و ﺷﺎرﺑﻪ ؛ م  :و ﺷﺎرﺑﻴﻪ
 :و ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻪ؛ م  :و ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻪ
 :أﻟﺘﻘﻄﻪ؛ م  :اﻟﺘﻘﻄﺘﻪ
 - :اﻟﻌﺴﲑ
 :ﻓﺎﳌﺮﺟﻮ
 :ذﻟﺔ
 :أﻗﺪام
 :ﻳﺼﻠﺤﻬﺎ
 :ﻛﻰ
 :اﻟﻌﻈﻴﻢ
 :اﻟﺘﻮاب
 - :وﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻰ راج ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻣﺒﺘﻬﻞ إﻟﻴﻪ ......ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﲔ

إﻋﻠﻢ وﻓﻘﻚ اﻟﻠﻪ وإﻳﺎﻧﺎ ،أن ﻫﻬﻨﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء :ورق اﻟﺘﻨﺒﺎك ودﺧﺎﻧﻪ ورﻣﺎده
ﰲ داﺧﻞ آﻟﺘﻪ .و ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﲝﺚ ﻓﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷول .ﻷن ﺣﻜﻤﻬﺎ
أﻧﻪ ﺧﺒﻴﺚ و ﳒﺲ

352

ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻷﳒﺎس .و ﺣﻜﻢ ﻓﻢ

353

350

ﻣﻦ إﺳﺘﻌﻤﻠﻪ

ﻣﻌﻠﻮم
354

351

349

واﻟﺰﻓﺮ اﻟﺬى

وﻣﺸﻬﻮر .ﻓﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺑﻊ،

ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﻓﻢ

355

اﻟﺒﻘﺮة اﳉﻼﻟﺔ

واﻹﺑﻞ اﳉﻼﻟﺔ ،ﻓﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﳒﺴﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻮ أﳒﺲ ﻣﻨﻬﻤﺎ .ﻷن اﻟﺰﻓﺮاﻟﺬى ﻛﺎن ﻓﻰ داﺧﻞ آﻟﺘﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ أﻧﺘﻦ ﻣﻦ
ﳒﺲ اﻟﻜﻠﺐ

356

ﻓﺈذا

و ﻏﲑه
360

357

رﳛﺎ ،وأﺷﻨﻊ

358

ﻣﻨﻪ

359

ﻃﻌﻤﺎ وأﻗﺒﺢ ﻣﻨﻪ ﻟﻮﻧﺎ.

ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺰﻓﺮ ﻣﻦ اﻷﳒﺎس اﳌﻐﻠﻈﺔ .ﻷن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ

361

أﻧﻪ

362

ﺻﺮح

ﻓﻰ ﲝﺚ اﻟﻄﻬﺎرة ﺑﻘﻮﻟﻪ " :363واﳊﺎﺻﻞ أن وﺟﻮب اﻹﺣﱰاز ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺬاﺗﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻟﻮﺻﻔﻬﺎ اﳌﻨﻔﺮ

349
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357
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360
361
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 :و إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
 + :ﻫﻮ
 :ﻣﻄﻌﻮم
 :ﳒﺲ و ﺧﺒﻴﺚ
 :ﻓﻤﻪ
 :ﻣﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
 - :ﻓﻢ
 + :واﳋﻨﺰﻳﺮ
 :ﻏﲑﻫﻤﺎ
 :أﺑﺸﻊ
 :ﻣﻨﻬﻤﺎ
 :وإذا
 + :رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ؛ م  :رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
 - :أﻧﻪ

363

 :و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﭘﱪ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﻛﻮى ﺗﻘﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮوﻣﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺼﻮﻓﻰ اﳊﻨﻔﻲ وﻟﺪ ﺑﺒﺎﻟﻴﻜﺴﺮ ﺳﻨﺔ 926
 1519 /وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  . 1573 / 981ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ آداب اﻟﱪﻛﻮى .ارﺑﻌﲔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ .اﻇﻬﺎر اﻻﺳﺮار ﰲ اﻟﻨﺤﻮ .اﻣﺘﺤﺎن
اﻻذﻛﻴﺎء ﰲ ﺷﺮح ﻟﺐ اﻻﻟﺒﺎب ﻟﻠﺒﻴﻀﺎوي ﰲ اﻟﻨﺤﻮ .اﻣﻌﺎن اﻻﻧﻈﺎر ﰲ ﺷﺮح اﳌﻘﺼﻮد .اﻧﻘﺎذ اﻟﻬﺎﻟﻜﲔ ﰲ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻻﺟﺰاء
ﺑﺎﻻﺟﺮة .اﻳﻘﺎظ اﻟﻨﺎﺋﻤﲔ واﻟﻬﺎم اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ .ﲣﻔﺔ اﳌﺴﱰﺷﺪﻳﻦ ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﺮق اﳌﺴﻠﲔ .ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة .ﺟﻼء
اﻟﻘﻠﻮب .ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﺼﺪر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .داﻣﻐﺔ اﳌﺒﺘﺪﻋﲔ وﻛﺎﺷﻔﺔ ﺑﻄﻼن اﳌﻠﺤﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻜﻼم .اﻟﺪر اﻟﻴﺘﻴﻢ ﰲ ﻋﻠﻢ
اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ .ذﺧﺮ اﳌﺘﺄﻫﻠﲔ واﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻃﻬﺎر واﻟﺪﻣﺎء .رﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻐﻨﻲ ووﺟﻮب اﺳﺘﻤﺎع اﳋﻄﺒﺔ .روﺿﺎت
اﳉﻨﺎت اﻟﺴﻴﻒ اﻟﺼﺎرم ﰲ ﻋﺪم ﺟﻮاز وﻗﻒ اﳌﻨﻘﻮل واﻟﺪراﻫﻢ .ﺻﺤﺎح ﻋﺠﻤﻴﺔ .اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ.
ﻓﺮاﺋﺾ .ﻛﻔﺎﻳﺔ اﳌﺒﺘﺪى ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ .ﳏﻚ اﳌﺘﺼﻮﻓﲔ .ﻧﻮادر اﻻﺧﺒﺎر .ﻧﻮر اﻻﺣﻴﺎر .وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻛﻲ ﰲ ﻛﺮارﻳﺲ .ﻫﺪﻳﺔ
اﻟﻌﺎرﻓﲔ .1،252

118

ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺢ اﳌﻨﺘﻦ واﻟﻄﻌﻢ اﻟﺸﻨﻴﻊ
اﻹﺳﻼم " :368إن

369

364

واﻟﻠﻮن اﻟﻘﺒﻴﺢ" إﻧﺘﻬﻰ .وﻗﺎل ﻓﻰ

365

اﻟﻘﻬﺴﺘﺎﻧﻲ

اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ إﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻨﺘﻦ واﻟﻌﲔ ﻻ ﺑﺎﻟﻠﻮن  .ﻟﻜﻦ

370

366

و

367

ﻣﺒﺴﻮط ﺷﻴﺦ

ﳒﺲ ﻳﺰول ﻃﻌﻤﻪ ورﳛﻪ

ﻃﻬﺮ" إﻧﺘﻬﻰ .ﻣﻊ أن اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ وﻏﲑه إذا ﺗﻐﲑ وأﻧﺘﻦ رﳛﻪ ﻳﻜﻮن ﺣﺮاﻣﺎ و

371

ﳒﺴﺎ ،ﻓﻜﺬا ﻫﻬﻨﺎ.

ﻗﺎل ﻓﻰ اﻷﺷﺒﺎه و اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ " :372واﻟﻄﻌﺎم إذا ﺗﻐﲑ وأﻧﺘﻦ رﳛﻪ ﻳﻜﻮن ﺣﺮاﻣﺎ و ﳒﺴﺎ  .373واﺷﺘﺪ ﺗﻐﲑه
ﺗﻨﺠﺲ وﺣﺮم" إﻧﺘﻬﻰ.

364
365

374

د؛ م  :اﻟﺒﺸﻴﻊ
 - :ﻓﻰ
م

366

 :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺮاﺳﺎﻧﻰ اﻟﻘﻬﺴﺘﺎﻧﻰ اﳊﻨﻔﻰ )ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ( ﻓﻘﻴﻪ اﻓﺘﻰ ﺑﺒﺨﺎرى .ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ  :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺮﻣﻮز
ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻨﻘﺎﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻊ اﳌﺒﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺷﺮح ﻓﻘﻪ اﻟﻜﻴﺪاﻧﻰ  ،و ﺷﺮح ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺼﻼة و ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﻓﺮوع اﻟﻔﻘﻪ اﳊﻨﻔﻰ).ﺣﺠﻰ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻛﺸﻒ اﻟﻄﻨﻮن  ، 1802اﻟﺒﻐﺪادى ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ  ، 244 ،2اﻟﺰرﻛﻠﻰ اﻷﻋﻼم  ، 233 ، 7اﻟﺒﻐﺪادى اﻳﻀﺎح اﳌﻜﻨﻮن 544،2
367

د؛م :

ﻣﻦ

368
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ﻓﻰ اﻹﺳﺘﻨﺠﺎء ،إزاﻟﺔ اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻹﺳﺘﻨﺠﺎء ،واﻹﺻﺒﻊ اﻟﺬى

ﺑﻪ .إﻻ إذا ﻋﺠﺰ ،واﻟﻨﺎس ﻋﻨﻬﺎ
422

411

ﺑﺎﻟﺰﻓﺮ واﻟﻔﺤﺶ

412

418

ﻣﻊ ذﻟﻚ أى ﻣﻊ

ﻏﺎﻓﻠﻮن"
423

إﻧﺘﻬﻰ .و

أﻛﱪاﻟﺮأي

424

419

ﻗﺎل ﻓﻰ ﺷﺮح اﳌﻨﻴﺔ :420

ﻗﺪ ﻃﻬﺮ ،إن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﻃﻌﻢ

 - :ﻓﺎﻋﻠﻢ
 :ﻣﻦ
 + :ﻓﻰ ﻳﺪك
 :اﻟﻨﺠﺲ
 - :ﺗﻌﻠﻰ
 :ﻳﻈﻬﺮ
 :أﻛﻠﺖ اﻟﻔﺄرة
 :و ﻳﺸﱰط
 :إﺳﺘﻨﺠﻰ
 :ﻋﻨﻪ
 -:و

420

421

د

 :ﻣﻨﻴﺔ اﳌﺼﻠﻰ وﻏﻨﻴﺔ اﳌﺒﺘﺪى ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻻﻣﺎم ﺳﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻜﺎﺷﻐﺮى اﳌﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  . 1305/ 705وﻫﻮ ﻛﺘﺎب
ﻣﻌﺮوف ﻣﺘﺪاول ﺑﲔ اﳊﻨﻔﻴﺔ وﻗﺪ ﺷﺮﺣﻪ اﺑﻦ اﻣﲑ اﳊﺎج ﺷﺮﺣﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦ .ﺛﻢ ان اﻟﺸﻴﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳊﻠﺒﻲ اﻟﻒ
ﺷﺮﺣﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﳎﻠﺪ ﺳﻤﺎه ﻏﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﻠﻰ .ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس وﺗﻠﻘﺎه اﻟﻔﻀﻼء ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل .ﺛﻢ اﺧﺘﺼﺮه ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﲔ.
وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  .1549 / 956واﻣﺎ ﺷﺮح اﻻﻣﺎم اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﺑﻦ اﻣﲑ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ] ﳏﻤﺪ [ اﳊﻨﻔﻲ اﳌﺘﻮﻓﻰ
ﺳﻨﺔ  1474 / 879اﻛﱪ ﻣﻨﻪ ﺣﺠﻤﺎ .رﺳﻢ ﺣﺮف اﳌﻴﻢ ﺑﺎﳌﺸﺮوح وﺣﺮف اﻟﺸﲔ ﺑﺎﻟﺸﺮح وﺳﻤﺎه ﺣﻠﺒﺔ اﳌﺠﻠﻰ وﺑﻐﻴﺔ اﳌﻬﺘﺪى
ﰲ ﺷﺮح ﻣﻨﻴﺔ اﳌﺼﻠﻰ .وﻫﻮ اﻛﱪ ﻣﻨﻪ ﺣﺠﻤﺎ .وﺷﺮﺣﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺷﺮﺣﺎ ﻣﻤﺰوﺟﺎ دون ﺣﺠﻢ اﳊﻠﺒﻲ .اﻟﻔﻪ واﲤﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ
 . 1664 /1075ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن .1886 / 2
 :واﺷﱰاط

422

 :ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻰ ﺳﻬﻞ اﻟﺴﺮﺧﺴﻰ اﻻﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻻﺋﻤﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﳊﻨﻔﻲ اﳌﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  .1090 / 483ﺻﻨﻒ ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺐ اﻻﺻﻮل ﰲ اﻟﻔﻘﻪ .اﻣﺎﻟﻲ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ .ﺷﺮح ادب اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻻﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ .ﺷﺮح اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ ﻟﻠﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﰲ اﻟﻔﺮوع .ﺷﺮح اﳉﺎﻣﻊ
اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺸﻴﺒﺎﻧﻲ اﻳﻀﺎ .ﺷﺮح اﳊﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎف .ﺷﺮح زﻳﺎدة اﻟﺰﻳﺎدات ﻟﻠﺸﻴﺒﺎﻧﻲ .ﺷﺮح اﻟﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﻔﻘﺔ .ﺷﺮح ﻛﺘﺎب

122

اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﻻ ﻟﻮﻧﻬﺎ وﻻ رﳛﻬﺎ  .وإن وﺟﺪ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺬﻛﻮرة ،ﻻ ﳛﻜﻢ ﺑﻄﻬﺎرﺗﻪ .وﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ
اﳌﺸﺎﻳﺦ ،ﺑﻞ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺧﻼف" إﻧﺘﻬﻰ .وﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﺪرر " :425ﻳﻄﻬﺮ اﳌﺘﻨﺠﺲ ﺛﻮﺑﺎ ﻛﺎن أو
ﻏﲑه ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ،

426

ﺑﺰوال ﻋﻴﻨﻬﺎ وزوال أﺛﺮﻫﺎ ،ﻛﺎﻟﻠﻮن واﻟﺮاﺋﺤﺔ ،إن ﱂ ﻳﺸﻖ زواﻟﻪ ،ﺑﺄن ﻻ

ﳛﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮن وﳓﻮه .ﻓﺈن اﻵﻟﺔ اﳌﻌﺪة ﻟﻘﻠﻊ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻫﻰ اﳌﺎء .ﻓﺈن أﺣﺘﻴﺞ إﻟﻰ ﺷﻲء آﺧﺮ ،ﻳﺸﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ" إﻧﺘﻬﻰ.

423
424

د
د

اﻟﻜﺴﺐ ﻟﻠﺸﻴﺒﺎﻧﻲ .ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي .ﺻﻔﺔ اﺷﺮاط اﻟﺴﺎﻋﺔ .اﳌﺒﺴﻮط ﰲ اﻟﻔﺮوع وﻫﻮ ﺷﺮح اﻟﻜﺎﰲ ﻟﻠﺼﺪر اﻟﺸﻬﻴﺪ .اﳌﺤﻴﻂ ﰲ
اﻟﻔﺮوع ﻋﺸﺮ ﳎﻠﺪات وﻏﲑ ذﻟﻚ .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ . 76 ،1
 - :ﻣﻊ
 + :أﻧﻪ

425

 :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﲑ .ﲟﻨﻼ ﺧﺴﺮو ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﻟﺮوﻣﻲ اﳋﻨﻔﻰ اﳌﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  .1480 / 885ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ درر اﳊﻜﺎم

426

د
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ﺷﺮح ﻏﺮر اﻻﺣﻜﺎم ﻟﻪ .ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎوى ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮﻳﺢ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰ ﰲ اﻻﺻﻮل .ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻮل ﰲ اﳌﻌﺎﻧﻲ
واﻟﺒﻴﺎن .رﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ آﻳﺔ ﻳﻮم ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺾ اﻳﺎت رﺑﻚ .رﺳﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﻻء ﺷﺮح اﺻﻮل اﻟﺒﺰدوى .ﺷﺮح ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﻟﻠﻘﺰوﻳﻨﻲ
ﰲ اﳌﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﻴﺎن .ﻏﺮر اﻻﺣﻜﺎم ﰲ اﻟﻔﺮوع .ﻛﺎﺷﻔﺔ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻌﻼﺋﻴﺔ ﰲ اﻧﻮاع ﺷﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم .ﻣﺮآة اﻻﺻﻮل ﰲ ﺷﺮح ﻣﺮﻗﺎة
اﻟﻮﺻﻮل .ﻣﺮﻗﺎة اﻟﻮﺻﻮل ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل .ﻣﺸﻜﻞ اﻻﺣﻜﺎم .ﻧﻘﺪ اﻻﻓﻜﺎر ﰲ رد اﻻﻧﻈﺎر اﺟﻮﺑﺔ اﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن وﻏﲑ ذﻟﻚ .ﻫﺪﻳﺔ
اﻟﻌﺎرﻓﲔ . 211 ،1
 :اﳌﺮﺋﻴﺔ

ﻓﺈن ﻗﻠﺖ:
ﻗﻠﺖ :ﻓﺄي ﺿﺮورة

427

430

ﻓﺒﻨﺎء

428

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮت ﻓﻰ ﺗﻄﻬﺮ

429

اﻟﻔﻢ ﻣﺸﻘﺔ ﻹﺣﺘﻴﺎﺟﻪ إﻟﻰ ﻏﲑ اﳌﺎء.

دﻋﺖ وإﻗﺘﻀﺖ إﻟﻰ أن ﺗﺘﻠﻄﺦ ﻓﻤﻚ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﺰﻓﺮ ،ﻓﻰ اﻟﺼﺒﺢ واﳌﺴﺎء ،ﻋﻠﻰ

اﻟﺪوام ،وﻓﻰ ﻛﻞ اﻵن ،ﺣﺘﻰ ﲢﺘﺎج

431

إﻟﻰ أن ﺗﻌﺘﺬر ﺑﻮﻗﻮع اﳌﺸﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻄﻬﲑ ،ﻷﺟﻞ اﻹﺣﺘﻴﺎج إﻟﻰ

ﻏﲑ اﳌﺎء؟ ﻣﻊ أن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻟﻀﺮورات .ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﺸﻬﻮر ﻓﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء.
ﻣﺜﻞ ﻃﻬﺎرة ﻃﲔ اﻟﺸﻮارع واﻷزﻗﺔ .وﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻀﺮورات ،ﻣﺴﺘﺜﻨﺎت ﻋﻦ
اﻟﺬﺧﲑة

433

432

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮع .ﻛﺬا ﻓﻰ

واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .434
ﻓﺜﺒﻮت ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻗﻮى وﳏﻜﻢ .ﻓﻼ ﳎﺎل ﻟﻠﻤﻤﺎﻧﻌﺔ واﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﺪ ﻓﻴﻪ .ﻓﻼ ﻳﻘﺎس ﻫﺬا

اﻟﻨﺠﺲ واﳌﺘﻨﺠﺲ إﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻨﺠﺲ

427
428
429
430
431
432
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ﺛﻮﺑﻪ أو ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻼ إﺧﺘﻴﺎر وﺿﺮورة ،ﲝﺴﺐ إﻗﺘﻀﺎء

 +ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺬور
ﺑﻨﺎء
ﺗﻄﻬﲑ
ﺣﺎﺟﺔ
ﳛﺘﺎج
ﻓﻰ

433

:اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻰ اﻟﻌﻼء ادرﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺼﻬﺎﺟﻰ اﻟﺒﻬﻔﺸﻰ )ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء اﳌﻮﺣﺪة وﺳﻜﻮن اﻟﻬﺎء وﻓﺘﺢ اﻟﺸﲔ
اﳌﻌﺠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺻﻨﻬﺎﺟﺔ( ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻘﺮاﻧﻰ )ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻘﺎف ﻣﻘﱪة ﲟﺼﺮ( وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  1228 / 626وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ
 .1285 / 684ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ اﻻﺟﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺐ اﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﺔ .اﻻﺟﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺎﺟﺮة ﰲ رد
اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى .اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﺮﺟﻮﺣﺔ .اﻻﺣﻜﺎم ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻦ اﻻﺣﻜﺎم وﺗﺼﺮف اﻟﻘﺎﺿﻰ واﻻﻣﺎم .اﻻدﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ﰲ
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ .اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﰲ ﻣﺪرﻛﺎت اﻻﺑﺼﺎر ﰲ ﺧﻤﺴﲔ ﻣﺴﺄﻟﺔ .اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﰲ اﺣﻜﺎم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء .اﻻﻣﻨﻴﺔ ﰲ ادراك اﻟﻨﻴﺔ.
اﻻﻧﻘﺎد ﰲ اﻻﻋﺘﻘﺎد .اﻧﻮار اﻟﱪوق ﰲ اﻧﻮاع اﻟﻔﺮوق ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ .اﻟﺒﺎرز ﻟﻜﻔﺎح اﳌﻴﺪان .اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻻﳝﺎن .ﺗﻨﻘﻴﺢ
اﻟﻔﺼﻮل ﰲ اﻻﺻﻮل .اﻟﺬﺧﲑة ﰲ اﻟﻔﺮوع ﺳﺖ ﳎﻠﺪات .ﺷﺮح اﻻرﺑﻌﲔ ﰲ اﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي .ﺷﺮح اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﻪ .ﺷﺮح
اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ .ﺷﺮح اﳉﻼب .ﺷﺮح اﳌﺤﺼﻮل ﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي .ﻋﻘﺪ اﳌﻨﻈﻮم ﰲ اﳋﺼﻮص واﻟﻌﻤﻮم ﰲ اﻻﺻﻮل .اﳌﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت.
اﳌﻨﺠﻴﺎت واﳌﻮﺑﻘﺎت ﰲ اﻻدﻋﻴﺔ .اﻟﻴﻮاﻗﻴﺖ ﰲ اﺣﻜﺎم اﳌﻮاﻗﻴﺖ .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻰ . 99 ، 1
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435

د
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 :ﺷﺮح وﻗﺎﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻟﻼﻣﺎم ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﳏﻤﻮد اﺑﻦ ﺻﺪر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻول ﻋﺒﻴﺪاﻟﻠﻪ اﳌﺤﺒﻮﺑﻰ اﳊﻨﻔﻲ.
ﺻﻨﻔﻪ ﻻﺑﻦ ﺑﻨﺘﻪ ﺻﺪر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ .وﻫﻮ ﻣﺘﻦ ﻣﺸﻬﻮر اﻋﺘﻨﻰ ﺑﺸﺄﻧﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﺪرﻳﺲ واﳊﻔﻆ ﻓﺸﺮﺣﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﻨﻴﺪ
اﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻨﺪل اﳊﻨﻔﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﻫﻮ ﺷﺮح ﻣﻔﻴﺪ وﺳﻤﺎه " ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺷﺮح اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ" ﳊﺼﻮﻟﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﺣﺎﺟﻰ ﺧﻠﻴﻔﺔ . 2021 – 2020 ، 2 ،
 :ﻳﺘﻨﺠﺲ

أﺣﻮال اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن .ﻓﻤﻦ ﺗﺮدد ﻓﻴﻪ أو ﺷﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻄﻊ

436

ﻋﺮق دﻳﻨﻪ ،وﻋﺮض إﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ

اﳋﻠﻞ واﻟﺰوال .ﻓﺘﻔﻜﺮ وأﻋﺮف ،ﻫﻜﺬا اﳌﻌﻨﻰ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﻠﻄﻴﻒ .ﻓﻼ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﱰﻳﻦ.
وإﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﳌﺎ ﺛﺒﺖ وﺻﺢ ﻛﻮن اﻟﺰﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت اﳌﻐﻠﻀﺔ ،ﻓﺼﻼة ﻣﻦ إﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ودواﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺗﻠﻄﺦ ﻓﻤﻪ ﺑﻪ ،ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰة و ﺑﺎﻃﻠﺔ .وأﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ
اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ،ﻣﻨﻊ ﺟﻮاز اﻟﺼﻼة ﻋﻨﺪه .وأﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ

438

437

ﻓﻼ ﺷﺒﻬﺔ .ﻷن أدﻧﻰ ﻣﻘﺪار

ﻓﻜﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ .ﻷن داﺧﻞ ﻓﻤﻪ،

ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎن و ﻏﲑه ،إذا ﻗﻴﺲ ﻳﻜﻮن أزﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﺪرﻫﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ .439
ﻓﺎﻟﻮﻳﻞ ﻛﻞ اﻟﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ إﺑﺘﻼ

440

ﺑﻪ ،وﻳﺪاوم ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺼﻠﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﻳﺆم ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ،ﻣﻊ

زﻋﻤﻪ أﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ وﻣﺘﻖ وﻣﻘﺘﺪى ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ .وﻳﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،إذا ﱂ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮم ﺗﺒﻠﻰ
اﻟﺴﺮاﺋﺮ وﻳﻘﻮل اﳌﺠﺮﻣﻮن ﻓﺎرﺟﻌﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺻﺎﳊﺎ إﻧﺎ ﻣﻮﻗﻨﻮن .وإن ﻛﺎن اﻟﻴﻮم ﻣﻌﺎﻧﺪا وﻣﺼﺮا وﺟﺎﺣﺪا
وﺣﺎﺳﺪا .أﻋﺎذﻧﺎ اﻟﻠﻪ

441

إﻳﺎﻛﻢ

442

ﻣﻦ ﺷﺮور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ ﺳﻴﺂت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ وﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﺢ أﺣﻮاﻟﻨﺎ آﻣﲔ ﻳﺎ

رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.
ﺗﻨﺒﻴﻪ:
إﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻓﻰ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ

443

ﻓﻰ ﺗﻔﺴﲑ

444

ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "إن ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻛﻤﺜﻞ

آدم ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن"  .445وﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻘﻴﺎس دﻟﻴﻞ
436
437
438
439
440
441
442
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446

.

ﻃﻢ
 +رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﻠﻰ
 +رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﻠﻰ
 ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔأﺑﺘﻠﻰ
 +ﺗﻌﻠﻰ
و إﻳﺎﻛﻢ

443

 :اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻔﺮاء أﺑﻮ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻐﻮي ﻣﻦ اﻋﻤﺎل ﻫﺮاة اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  . 1122 / 516ﻣﻦ
ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ارﺷﺎد اﻻﻧﻮار ﰲ ﺷﻤﺎﺋﻞ اﻟﻨﺒﻲ اﳌﺨﺘﺎر .ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻻﺣﻜﺎم ﰲ اﻟﻔﺮوع .اﻟﺘﺬﻫﻴﺐ ﰲ اﻟﻔﺮوع .اﳉﻤﻊ

125

ﺑﲔ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ اﻟﺒﺨﺎري

وﻗﺎل ﻓﻰ ﺗﻔﺴﲑ أﺑﻮاﻟﻠﻴﺚ

447

"و ﻓﻰ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﻲء ﻳﺸﺘﺒﻪ

ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮوﻗﺎ ﻛﺜﲑة ،ﺑﻌﺪ أن ﳚﺘﻤﻌﻬﺎ

449

448

ﺑﺎﻟﺸﻲء .و إن ﻛﺎن

ﻓﻰ وﺻﻒ واﺣﺪ .ﻛﻤﺎ أن ﻫﻬﻨﺎ ﺧﻠﻖ أدم ﻣﻦ ﺗﺮاب وﱂ ﳜﻠﻖ

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ ﺗﺮاب .ﻓﻜﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻗﺎ ﻣﻦ

450

ﻫﺬ اﻟﻮﺟﻪ .وﻟﻜﻦ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺧﻠﻘﺎﻫﻤﺎ

451

ﺑﻐﲑ

أب" إﻧﺘﻬﻰ.
ﻓﺎن ﻗﻠﺖ :إﺛﺒﺎت ﻛﻮن اﻟﺰﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " و ﳛﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳋﺒﺎﺋﺚ"
إﺛﺒﺎت

453

اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس .وذا ﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ إﻻ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻪ .ﻗﻠﻨﺎ :ﻫﺬ اﻟﺴﺆآل إذا

454

452

ﻫﻮ

ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﻴﺎس وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﺑﲔ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس وﺑﲔ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ .ﻓﺈن اﻟﻘﻴﺎس إﺛﺒﺎت
ﺣﻜﻢ ﺷﻲء ﺑﺸﻲء آﺧﺮ ،ﻹﺷﱰاﻛﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﻋﻠﺔ .وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﻫﻮ ﺗﻌﺪﻳﺔ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﺮع،
ﺑﻌﻠﺔ ﻣﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﺪرك ﲟﺠﺮد اﻟﻠﻐﺔ .ﻛﺈﺛﺒﺎت ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻰ اﻟﺬرة ،ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻨﻄﺔ .ﻓﺈن اﻟﺬرة ﻏﲑ

444
445
446
447

د
د
د

وﻣﺴﻠﻢ .ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ .اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ .اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة .ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ﻣﻄﺒﻮع .ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺸﻴﻮخ .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ . 312 ، 1
 :اﻟﺘﻔﺴﲑ
 :أل ﻋﻤﺮان 59/3
 :دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻘﻴﺎس
 :أﺑﻰ اﻟﻠﻴﺚ

 4719ﺣﺪﻳﺜﺎ .ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﰲ

 :ﻫﻮ اﺑﻮ اﻟﻠﻴﺚ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪى اﺑﻰ اﻟﻠﻴﺚ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب اﻟﻔﻘﻴﻪ اﳊﻨﻔﻲ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪى اﳌﻠﻘﺐ ﺑﺎﻣﺎم اﻟﻬﺪى ﺗﻮﻓﻰ
ﺳﻨﺔ  . 983 /373ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻌﺎرﻓﲔ .ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن .ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻐﺎﻓﻠﲔ .ﺣﺼﺮ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻔﺮوع .ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻔﻘﻪ دﻗﺎﺋﻖ
اﻻﺧﺒﺎر ﰲ ذﻛﺮ اﳉﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﺎر .ﺷﺮح اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ ﻟﻠﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﰲ اﻟﻔﺮوع .ﻋﻴﻮن اﳌﺴﺎﺋﻞ .اﻟﻔﺘﺎوى .ﻣﺒﺴﻮط ﰲ اﻟﻔﺮوع .ﳐﺘﻠﻒ
اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف .ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ .ﻧﻮادر اﻟﻔﻘﻪ .اﻟﻨﻮازل ﰲ اﻟﻔﺮوع .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ . 490، 1
448
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ﻳﺜﺒﺖ
ﳚﺘﻤﻌﺎ
ﻓﻰ
ﺧﻠﻘﻬﻤﺎ
اﻷﻋﺮاف 157/7
 إﺛﺒﺎتإﳕﺎ

اﳊﻨﻄﺔ وﻏﲑ داﺧﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﲝﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻨﻄﺔ .وﻛﺈﺛﺒﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﲔ

455

ﺣﺮﻣﺔ

اﻟﻨﺒﻴﺬ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻤﺮ.
وﻣﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ .ﻓﺈن اﳋﺒﺎﺋﺚ ﺗﺘﻨﺎول زﻓﺮ اﻟﺪﺧﺎن ﻟﻐﺔ  .456ﻓﺈن اﳋﺒﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺬره
ﻃﺒﻊ أﻫﻞ اﳌﺮوءة .وﻛﻮن اﻟﺰﻓﺮ ﻣﺴﺘﻘﺬرا أﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ وأﺑﲔ ﻣﻦ اﻷﻣﺲ .وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﺮﺗﺎب
ﻋﻨﻪ وﻻ ﻳﻨﻜﺮه إﻻ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻃﺒﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﺬرا ﺑﻘﺬر ﻫﺬاﳋﺒﻴﺚ .ﻓﻼ ﳝﻴﺰ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﻦ اﳋﺒﻴﺚ .أو ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻧﺪا
ﳏﺘﺎﻻ ،ﻻ إﻧﺼﺎف ﻟﻪ أﺻﻼ .ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺰﻓﺮ داﺧﻼ ﲢﺖ اﳋﺒﺎﺋﺚ ﻟﻐﺔ .ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻹﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ إﺳﺘﺪﻻﻻ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس .ﺑﻞ ﻫﺬا
اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰ

458

457

إﺛﺒﺎت ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﺺ وﺛﺒﺖ ﳒﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ .وﻣﻊ ﻫﺬا ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ

ﻓﻰ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ "ﺛﻢ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط أى ﺷﺮوط اﻹﺟﺘﻬﺎد إﳕﺎ ﻫﻰ ﻓﻰ ﺣﻖ

459

اﳌﺠﺘﻬﺪ اﳌﻄﻠﻖ

أﻟﺬى ﻳﻔﺘﻰ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم .وأﻣﺎ اﳌﺠﺘﻬﺪ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ دون ﺣﻜﻢ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ
اﳊﻜﻢ" .و ﻗﺎل اﳌﻮﻟﻰ اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ اﳌﻨﺘﻬﻰ

455
456
457

د
د
د

460

"ﻫﺬا ﻓﻰ ﺣﻖ اﳌﺠﺘﻬﺪ اﳌﻄﻠﻖ .وأﻣﺎ

 :اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 - :ﻓﺈن اﳋﺒﺎﺋﺚ ﺗﺘﻨﺎول زﻓﺮ اﻟﺪﺧﺎن ﻟﻐﺔ
 :ﻫﻮ

458

 :اﻻﻣﺎم ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻬﺮوي اﳋﺮاﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻻدﻳﺐ اﳊﻨﻔﻲ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰ
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  1322 / 722وﺗﻮﻓﻰ ﺑﺴﻤﺮﻗﻨﺪ ﰲ اﳌﺤﺮم ﺳﻨﺔ  .1389 /792ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ارﺑﻌﲔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ .ارﺷﺎد اﻟﻬﺎدى ﰲ اﻟﻨﺤﻮ.
اﻻﺻﺒﺎح ﰲ ﺷﺮح دﻳﺒﺎﺟﺔ اﳌﺼﺒﺎح ﰲ اﻟﻨﺤﻮ .ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ .اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﰲ اﻻﺻﻮل .ﺗﻬﺬﻳﺐ اﳌﻨﻄﻖ
واﻟﻜﻼم .اﳉﺬر اﻻﺻﻢ ﰲ ﺷﺮح ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ .ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي إﻟﻰ ﺳﻮرة .دﻓﻊ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻨﻘﻮص .رﺳﺎﻟﺔ اﻻﻛﺮاه.
ﺷﺮح ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﺰﳒﺎﻧﻰ .ﺷﺮح ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻰ ﰲ اﳌﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﻴﺎن .ﺷﺮح ﺣﺪﻳﺚ اﻻرﺑﻌﲔ .ﺷﺮح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻖ .ﺷﺮح
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ .ﺷﺮح ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺴﺮاﺟﻴﺔ .ﺷﺮح اﻟﻜﺸﺎف .ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﺆال واﻻﻣﻞ ﻻﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ .ﻓﺘﺎوى اﳊﻨﻔﻴﺔ .ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺮف.
ﻛﺸﻒ اﻻﺳﺮار وﻋﺪة اﻻﺑﺮار ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎرﺳﻲ .ﳐﺘﺼﺮ ﺷﺮح ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳉﺎﻣﻊ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺴﻌﻮد .اﳌﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﺷﺮح ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﻔﺘﺎح ﰲ
اﳌﻌﺎﻧﻲ .اﳌﻄﻮل ﰲ اﳌﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﻴﺎن .ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻔﻘﻪ .ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ .ﻧﻌﻢ اﻟﺴﻮاﺑﻎ ﰲ ﺷﺮح اﻟﻨﻮاﺑﻎ ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي .ﻫﺪﻳﺔ
اﻟﻌﺎرﻓﲔ . 370 ، 1
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 - :ﺣﻖ
 :اﻻﻣﺎم ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻬﺮوي اﳋﺮاﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻻدﻳﺐ اﳊﻨﻔﻲ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰ

اﳌﺠﺘﻬﺪ ﻓﻰ ﻣﺴﺌﻠﺔ ،ﻓﻴﻜﻔﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﲟﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ .وﻻ ﻳﻀﺮه اﳉﻬﻞ ﲟﺎ ﱂ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ" إﻧﺘﻬﻰ .و ﻗﺎل ﻓﻰ
اﻟﺪﻣﲑى

461

"ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺪون" إﻧﺘﻬﻰ.
وﻗﺎل ﺷﺎرح اﳌﻨﻴﺔ

462

ﻓﻰ ﲝﺚ ﻣﺴﺌﻠﺔ "ﻟﻮ إﺷﺘﺒﻬﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺒﻠﺔ ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ

ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻞ ذﻟﻚ اﳌﻜﺎن ،ﻻ ﻳﺄﺧﺬ

465

463

ﲝﻀﺮﺗﻪ

464

ﺑﻘﻮﻟﻪ إن ﱂ ﻳﻮاﻓﻖ ﲢﺮﻳﻪ .ﻷﻧﻪ ﳎﺘﻬﺪ ﻣﺜﻠﻪ .و ﻻ ﳚﻮز ﳌﺠﺘﻬﺪ

ﺗﻘﻠﻴﺪ ﳎﺘﻬﺪ  "466إﻧﺘﻬﻰ .و ﻗﺎل ﻓﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ

467

"رﺟﻞ ﻣﻌﻪ أوان ،ﻓﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺎء ﻃﺎﻫﺮ وﻓﻰ

ﺑﻌﻀﻬﺎ ﳒﺲ .وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﻣﺎء ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻮاه .وﻻ ﻳﻔﺮق اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺲ .واﻷول ﻃﺎﻫﺮ

468

ﻓﻌﻠﻴﻪ أن

ﻳﺘﺤﺮى وﻳﺘﻮﺿﺄ ﲟﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻰ ﲢﺮﻳﻪ أﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ .وﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ  .و ﻋﻨﺪﻧﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﺘﺤﺮى،
ﺑﻞ ﻳﺮﻳﻖ اﻟﻜﻞ ،ﺛﻢ ﻳﺘﻴﻤﻢ".
461

 :ﻫﻮ ﺑﻦ ﻋﻮض اﻟﺪﻣﲑى ﺑﻬﺮام ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻮض اﻟﺪﻣﲑي اﳌﺎﻟﻜﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﲟﺼﺮ ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 1402 / 805
 .ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﰲ ﻓﺮوع اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ .ﺷﺮح اﻻﻟﻔﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ .ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺮوع .ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﻮل
واﻻﻣﻞ ﻻﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ .ﻣﻨﺎﺳﻚ اﳊﺞ .ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻨﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ. 244 ، 1 ،
462

 :ﻫﻮ اﻟﺰاﻫﺪي ﳒﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮاﻟﺮﺟﺎ ﳐﺘﺎر ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰﻣﻴﻨﻰ اﳋﻮارزﻣﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﳊﻨﻔﻲ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺰاﻫﺪي اﳌﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ

463
464
465
466
467

د
د
د
د

 . 1259 / 658ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺟﺎﻣﻊ ﰲ اﳊﻴﺾ .ﺣﺎوى ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺎت واﳌﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﰲ ﺗﺪوﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻨﻴﺔ وزاد ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﻔﺘﺎوى ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻐﻨﻴﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ .زاد اﻻﺋﻤﺔ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺧﺼﻴﺼﺔ اﻻﻣﺔ .ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪورى .اﻟﺼﻔﻮة ﰲ اﻻﺻﻮل .ﻓﺮاﺋﺾ
اﻟﺰاﻫﺪي .ﻓﻀﻞ اﻟﱰاوﻳﺢ .ﻗﻨﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎوى .ﻗﻨﻴﺔ اﳌﻨﻴﺔ ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﺎذه ﺑﺪﻳﻊ .ﻛﺘﺎب اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ .ﳎﺘﻨﻰ ﰲ اﻻﺻﻮل .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ 1
. 423 ،
 - :ﻣﻦ
 + :ﻣﻦ
 :ﻻ ﻳﺆﺧﺬ
 + :أﺧﺮ
 :ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻔﻰ ﰲ اﳋﻼف وﻫﻮ أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺴﻔﻰ اﳌﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  . 1142 / 537رﺗﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة
اﺑﻮاب اﻻول ﰲ ﻗﻮل اﻻﻣﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﰲ ﻗﻮل اﺑﻰ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻗﻮل ﳏﻤﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ ﻗﻮل اﻻﻣﺎم ﻣﻊ اﺑﻰ ﻳﻮﺳﻒ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻣﻊ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﰲ ﻗﻮل اﺑﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻊ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ ﻗﻮل ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﻗﻮل زﻓﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﰲ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ اﲤﻬﺎ ﰲ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﰲ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ . 504وﻋﺪد اﺑﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻒ واﻟﺘﺴﻌﺔ واﻟﺴﺘﻮن واﻟﺴﺘﻤﺎﺋﺔ .وﻟﻬﺎ ﺷﺮوح ﻛﺜﲑة .ﻣﻨﻬﺎ
ﻻﺑﻲ اﳌﺤﺎﻣﺪ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ داود اﻟﻠﺆﻟﺆي اﻟﺒﺨﺎري اﻻﻓﺸﻨﺠﻰ ﺷﺮح ﺳﻤﺎه اﳊﻘﺎﺋﻖ ] ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ[ ﻣﻜﺚ ﰲ ﺟﻤﻌﻪ اﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﲔ واﲤﻪ ﻳﻮم ﻋﻴﺪ اﻻﺿﺤﻰ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  666ﺳﺖ وﺳﺘﲔ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺑﺒﺨﺎرى وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  .1272 / 671ﻗﺎل ﺳﻤﻴﺘﻪ
ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻴﻜﻮن اﻻﺳﻢ داﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮاه وﳐﱪاﻋﻤﺎ ﺣﻮاه .ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﺣﺎﺟﻰ ﺧﻠﻴﻔﺔ ج  2ص . 1868-1867
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 - :واﻷول ﻃﺎﻫﺮ

و ﻗﺎل اﻟﻄﺤﺎوى

469

"و ﳜﻠﻂ اﳌﺎﺋﲔ ﺛﻢ ﻳﺘﻴﻤﻢ .وﻫﺬا أﺣﻮط ،ﻛﻴﻼ ﻳﻀﻴﻊ اﳌﺎء .وإﳕﺎ وﺿﻊ

اﳌﺴﺌﻠﺔ ﻓﻰ ﻛﻮن اﻟﻄﺎﻫﺮ أﻗﻞ .إذ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﺘﺤﺮى إﺟﻤﺎﻋﺎ .ﻷن اﳊﻜﻢ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ"
إﻧﺘﻬﻰ.
و إذا ﻋﻠﻤﺖ ﻫﺬا ﻓﺮﺣﻢ اﻟﻠﻪ اﻣﺮأ إﺗﺒﻊ اﳊﻖ وﻻ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻬﻮى .ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻀﻞ ﻋﻦ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ.
وإﻻ ﻓﻤﺎ ذا ﺑﻌﺪ اﳊﻖ إﻻ اﻟﻀﻼل .ﻷن اﳊﻖ أﺣﻖ أن ﻳﺘﺒﻊ.
ﻓﺈن ﻗﻠﺖ :إن اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻰ اﻷرض ﺣﻞ

"ﻫﻮ اﻟﺬى ﺧﻠﻘﻜﻢ

472

470

اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ

471

ﻓﻰ ﺷﺮﻳﻌﺘﻨﺎ .ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ

ﻣﺎ ﻓﻰ اﻷرض ﺟﻤﻴﻌﺎ"  .473ﻗﻠﻨﺎ :ذﻟﻚ ﻓﻰ زﻣﺎن اﻟﻔﱰة ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ

ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ و ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن اﻟﺸﺮاﺋﻊ و اﳊﻼل واﳊﺮام.

474

ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "أﻟﻴﻮم أﻛﻤﻠﺖ ﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ"

475

وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " وﻻ رﻃﺐ و ﻻ ﻳﺎﺑﺲ إﻻ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﲔ"  .476ﻛﺬا ﻓﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وﺣﺎﺷﻴﺘﻪ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ .477
469

 :ﻫﻮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻻزدي أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﺤﺎوي اﻟﻔﻘﻴﻪ اﳊﻨﻔﻲ )اﻻزد ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻬﻤﺰة( وﻟﺪ ﲟﺼﺮ ﺳﻨﺔ  843 /229وﺗﻮﻓﻰ
ﺳﻨﺔ  . 933 /321ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن .اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء .ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ .ﺣﻜﻢ اراﺿﻰ ﻣﻜﺔ
اﳌﻜﺮﻣﺔ .ﺷﺮح اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ واﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ﰲ اﻟﻔﺮوع .ﻋﻘﻮد اﳌﺮﺟﺎن ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن .اﻟﻔﺮاﺋﺾ .ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻔﻴﺊ
واﻟﻐﻨﺎﺋﻢ .ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺦ .ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺣﺪﺛﻨﺎ واﺧﱪﻧﺎ .ﻛﺘﺎب اﳋﻄﺎﺑﺎت .ﻛﺘﺎب اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﻐﲑ .ﻛﺘﺎب اﻟﺸﺮوط اﻟﻜﺒﲑ .ﻛﺘﺎب
اﳌﺤﺎﺿﺮ واﻟﺴﺠﻼت .ﻛﺘﺎب اﳌﺤﺎﺿﺮات .اﳌﺨﺘﺼﺮ ﰲ اﻟﻔﺮوع .اﳌﺸﻜﺎة .ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر ﰲ اﻻﺛﺎر اﳌﺄﺛﻮرة ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﰲ اﻻﺣﻜﺎم .ﻧﻘﺾ ﻛﺘﺎب اﳌﺪﻟﺴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﺑﻴﺴﻰ .ﻧﻮادر اﻟﻔﻘﻪ .ﻧﻮادر اﻟﻘﺮآن وﻏﲑ ذﻟﻚ.ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ . 59 -58 ، 1
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 ﺣﻞ ﺑﻪﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ
اﻟﺒﻘﺮة 29/2
 +ﻷن ﻓﻰ ﻫﺬ اﻟﺰﻣﺎن
اﳌﺎﺋﺪة 3 /5
اﻷﻧﻌﺎم 59/6

477

:اﻟﻄﻮﺳﻰ  -ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﻮﺳﻰ ﺛﻢ اﻟﺮوﻣﻲ اﳊﻨﻔﻲ ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ وﺗﻮﻓﻰ ﺑﻬﺎ ﺳﻨﺔ  887ﺳﺒﻊ وﲦﺎﻧﲔ
وﲦﺎﳕﺎﺋﺔ 1483/ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻤﺎء .ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻟﻠﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰ .ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻌﻀﺪ ﳌﺨﺘﺼﺮ
اﳌﻨﺘﻬﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮاﻣﻊ اﻻﺳﺮار ﰲ اﳌﻨﻄﻖ واﳊﻜﻤﺔ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﳌﻮاﻗﻒ .ﺣﻮاﺷﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ.
اﻟﺬﺧﲑة ﰲ ﺗﻬﺎﻓﺖ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ .ﺷﺮح ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻻﻧﻮار ﻓﺎرﺳﻲ .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ . 737 ،1
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وﻣﻊ ﻫﺬا ،ﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻞ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺸﺮب دﺧﺎن اﻟﺘﻨﺒﺎك .إذ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻐﲑ أﻛﻞ
ﻣﻤﻜﻦ وﺻﺤﻴﺢ .ﻣﻊ

479

اﻹﻧﺘﻔﺎع

480

وﺷﺮب

اﳌﺬﻛﻮرة  .483ﻷﻧﻪ ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ

481

484

اﻟﺪﺧﺎن ﻏﲑ ﺿﺮورى ﻛﺎﻟﻨﻔﺲ

482

478

وﺷﺮب دﺧﺎﻧﻪ

وﳓﻮه ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻵﻳﺔ

"وإﻋﻠﻢ أن اﻟﺬى ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﳏﺮم وﻣﺒﻴﺢ ،ﻓﺈن ﻛﺎن

اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺿﺮورﻳﺎ ،ﻛﺎﻟﺘﻨﻔﺲ وﳓﻮه ،ﻓﻐﲑ ﻣﻤﻨﻮع إﺗﻔﺎﻗﺎ  .485وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﺿﺮورﻳﺎ ،ﻛﺄﻛﻞ اﻟﻔﻮاﻛﻪ ،ﻓﻌﻨﺪ
ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ .ﻓﺈن أرادوا

486

أن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺈﺑﺎﺣﺘﻪ ﻓﻰ اﻷزل ،ﻓﻬﺬا ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮم.

وإن أرادوا ﻋﺪم اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﻓﺤﻖ" إﻧﺘﻬﻰ .
وأﻣﺎ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺸﺮب دﺧﺎﻧﻪ وﺗﻠﻄﺦ اﻟﻔﻢ ﺑﺰﻓﺮه ،ﻓﻔﻰ ﺣﻜﻢ أﻛﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ .وأﻛﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
ﺣﺮام .إذ اﻟﺰﻓﺮ اﻟﺬى ﻓﻰ داﺧﻞ آﻟﺘﻪ ،ﺧﺒﻴﺚ و ﳒﺲ .ﺑﻞ ﻫﻮ أﺧﺒﺚ وأﳒﺲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳋﺒﺎﺋﺚ و
اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت
اﳊﻼل
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:

487

اﳌﻐﻠﻈﺎت

488

اﳊﺮام واﳊﻼل

ﳌﺎ ﻣﺮ  .489ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم" :إذا اﺟﺘﻤﻊ اﳊﻼل واﳊﺮام أى دﻟﻴﻞ

491

ﻏﻠﺐ اﳊﺮام

492

اﳊﻼل"  .493وﻓﻰ اﳌﺴﺘﺼﻔﻰ " :494اﻷﺻﻞ

495

أن اﳌﺤﺮم ﻣﻊ

اﻷﻛﻞ
 +أن
أﻹﺑﺘﻼء
ﺑﺸﺮب
ﻛﺎﻟﺘﻨﻔﺲ
 -ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻷﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة

484

 :ﻫﻮ اﻻﻣﺎم ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻬﺮوي اﳋﺮاﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻻدﻳﺐ اﳊﻨﻔﻲ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻰ
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  ، 1322 / 722وﺗﻮﻓﻰ ﺑﺴﻤﺮﻗﻨﺪ ﰲ اﳌﺤﺮم ﺳﻨﺔ . 1389 / 792
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 - :ﻷﻧﻪ ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ واﻋﻠﻢ أن اﻟﺬى ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﳏﺮم و ﻣﺒﻴﺢ ﻓﺈن ﻛﺎن اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺿﺮورﻳﺎ ﻛﺎﻟﺘﻨﻔﺲ و ﳓﻮه ﻓﻐﲑ ﻣﻤﻨﻮع
إﺗﻔﺎﻗﺎ
 :أراد
 - :واﻟﻨﺠﺎﺳﺎت
 + :واﻟﻨﺠﺎﺳﺎت
 - :ﳌﺎ ﻣﺮ
+:و
 - :واﳊﻼل
 + :ﻋﻠﻰ

اﳌﺒﻴﺢ ،إذا اﺟﺘﻤﻌﺎ وﳏﺮم

496

أوﻟﻰ .ﻷن اﳊﺮام ،واﺟﺐ اﻹﻣﺘﻨﺎع ،وإﻻ ﻣﺒﺎح

497

اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم" :أﳊﻼل ﺑﲔ واﳊﺮام ﺑﲔ وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﻮر ﻣﺸﺘﺒﻬﺎت  .498دع

499

ﻳﺮﻳﺒﻚ"  .500وﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " :وﳛﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳋﺒﺎﺋﺚ"
ﳏﻼ

502

ﺟﺎﺋﺰاﻹﺗﻴﺎن ".وﻗﺎل
ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ
501

أن اﳋﺒﺎﺋﺚ ﺟﻤﻊ

ﺑﻼم اﻹﺳﺘﻐﺮاق .ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﳋﺒﺎﺋﺚ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻛﺄﻛﻞ اﻟﺜﻮم

واﻟﺒﺼﻞ .ﻓﺈﻧﻪ ﻏﲑ ﳏﺮم ،إن ﱂ ﻳﻘﺮب اﳌﺴﺠﺪ و ﳓﻮه .ﻷﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺣﻠﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ:
"ﻻ،
ﻫﻮ.

503

505

و ﻟﻜﻦ أﻛﺮه رﳛﻪ" ﻓﻰ ﺟﻮاب ﻣﻦ ﺳﺄل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻋﻨﻪ وﻗﺎل ﺣﺮام
و ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻓﻰ اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ  .506ﲞﻼف ﻫﺬ اﳋﺒﻴﺚ اﳌﺒﺤﻮث ﻋﻨﻪ .ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ورد

ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ":وﳛﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳋﺒﺎﺋﺚ "

493

508

ﻻ

509

507

504

ﺣﻠﻪ وﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻦ

ﻛﺘﺎب وﻻ ﺳﻨﺔ وﻻ إﺟﻤﺎع أﻣﺔ وﻻ ﻗﻴﺎس ﳎﺘﻬﺪ.

 :ﺗﻘﺪم ﲣﺮﳚﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﺒﺎرة اﳋﻠﻔﻴﺔ ﺑﺮﻗﻢ . 44
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 :اﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻓﻰ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ  .ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت أﺑﻰ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻻﻣﺎم ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم أﺑﻮ
ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ اﻟﻄﻮﺳﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  1058 /450وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . 1111 / 505ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ . 81 -80 – 79 ، 1 ،
 + :ﻫﺬ اﳊﺮﻣﺔ
 :أﳌﺤﺮم
 :واﳌﺒﺎح
 - :و ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﻮر ﻣﺸﺘﺒﻬﺎت .رواه اﻟﺒﺨﺎرى ،ﻛﺘﺎب اﻹﳝﺎن  ،39و اﻟﺒﻴﻮع  ، 2و رواه اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﳌﺴﺎﻗﺎت . 108 ، 107
 :ﻓﺪع
 :رواه اﻟﱰﻣﺬى ﻓﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ، 60و اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ف اﻷﺷﺮﺑﺔ  ، 50و أﺣﻤﺪ ﻓﻰ ﻣﺴﻨﺪه ج  ، 1ص . 153
اﻷﻋﺮاف 157/7
 :أﳌﺤﻠﻰ
 -:ﻻ
 :أ ﺣﺮام
 :رواه ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻷﺷﺮﺑﺔ  ، 170و أﺣﻤﺪ ﻓﻰ ﻣﺴﻨﺪه ج  ، 3ص . 12
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:ﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻔﺮاء أﺑﻮ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻐﻮي ﻣﻦ اﻋﻤﺎل ﻫﺮاة اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 1122 / 516
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 .ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ارﺷﺎد اﻻﻧﻮار ﰲ ﺷﻤﺎﺋﻞ اﻟﻨﺒﻲ اﳌﺨﺘﺎر .ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻻﺣﻜﺎم ﰲ اﻟﻔﺮوع .اﻟﺘﺬﻫﻴﺐ ﰲ اﻟﻔﺮوع .اﳉﻤﻊ ﺑﲔ
اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ .ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ .اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ .اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة .ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ 4719
ارﺑﻌﺔ آﻻف وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﺪﻳﺜﺎ .ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ﻣﻄﺒﻮع .ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺸﻴﻮخ .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ، 1
. 312
 + :ﻓﻰ
اﻷﻋﺮاف 157/7
 -:ﻻ

واﳋﺒﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺒﺜﻪ اﻟﻄﺒﻊ وﻳﺴﺘﻘﺬره اﻟﻨﻔﺲ .واﻟﻌﱪة ﻓﻰ اﻹﺳﺘﺨﺒﺎث واﻹﺳﺘﻘﺬار ،ﻟﻄﺒﻊ أﻫﻞ
اﳌﺮوءة واﻷﺧﻼق اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ .ﻓﺈن أﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أﻛﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳊﻴﻮاﻧﺎت.
ﺻﺮح ﺑﻪ ﺷﻴﺦ زاده

510

ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ .وﻗﺪ ﺻﺮح اﻟﻘﺎﺿﻰ

511

ﻓﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ  .512ﻓﺈذا ،أﺣﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻜﻢ اﻟﻄﻴﺒﺎت  .513إن اﻟﻄﻴﺐ و 514ﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺒﺜﻪ اﻟﻄﺒﺎع اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﱂ
ﺗﺘﻨﻔﺮ ﻋﻨﻪ .وﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺴﺘﺨﺒﺜﺎت اﻟﻌﺮب .وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻋﻀﺪ

515

ﻓﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ :وﻳﻌﻠﻢ

510

 :ﺷﻴﺦ زاده ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﻮﺟﻮى ﳏﻴﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻨﻔﻲ اﳌﻌﺮوف ﺑﺸﻴﺦ زاده اﳌﺪرس اﻟﺮوﻣﻲ ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 1544 /951
 .ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻻﺧﻼﺻﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻻﺧﻼص .ﺗﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻣﻜﺘﻮم .ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
ﻟﻠﺒﻴﻀﺎوي ﳎﻠﺪات ﻣﻄﺒﻮع .ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ .ﺷﺮح ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺮاﺟﻴﺔ .ﺷﺮح ﻗﺼﻴﺪة اﻟﱪدة .ﺷﺮح اﳌﺸﺎرق
ﻟﻠﺼﻐﺎﻧﻰ .ﺷﺮح ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻰ ﰲ اﳌﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﻴﺎن .ﺷﺮح اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﺪاﻳﺔ .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ج  2ص . 238
511

 :اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﺒﻴﻀﺎوى  -ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﲑازي اﻻﻣﺎم ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﺒﻴﻀﺎوى اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  . 1291 /691ﻗﻴﻞ ﺗﻮﻓﻰ ﺑﺘﱪﻳﺰ ﺳﻨﺔ  1292 /696وﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ  .1286 / 685ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ .اﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﰲ اﺳﺮار
اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن .ﲢﻔﺔ اﻻﺑﺮار ﰲ ﺷﺮح اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﺬﻛﺮة ﰲ اﻟﻔﺮوع رﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻮم وﺗﻌﺎرﻳﻔﻬﺎ ﺷﺮح ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺒﻐﻮي ﺷﺮح اﻟﻔﺼﻮل ﻟﻨﺼﲑ اﻟﻄﻮﺳﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻮى ﰲ دراﻳﺔ اﻟﻔﺘﻮى .ﻟﺐ اﻻﻟﺒﺎب ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﻋﺮاب ﳐﺘﺼﺮ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ .ﻃﻮاﻟﻊ
اﻻﻧﻮار ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم .ﻣﺮﺻﺎد اﻻﻓﻬﺎم إﻟﻰ ﻣﺒﺎدى اﻻﺣﻜﺎم .ﻣﺼﺒﺎح اﻻرواح ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻨﺘﻬﻰ اﳌﻨﻰ ﰲ ﺷﺮح اﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ اﳊﺴﻨﻰ
ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل .ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻓﺎرﺳﻲ وﻏﲑ ذﻟﻚ .اﻟﺒﻠﻴﺎﻧﻰ  -اﻟﺸﻴﺦ اوﺣﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻠﻴﺎﻧﻰ اﻟﻀﻮﻓﻰ اﳌﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  . 1287 / 686ﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء .ﺻﻨﻒ ﺟﻬﺎن اﻟﺮﻣﻞ )ﻟﻌﻠﻪ ﻟﻴﺲ
ﻟﻪ( رﻳﺎض اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ج  1ص . 463 – 462
512
513
514

د
د
د

 + :ﻣﺎ ذا أﺣﻞ ﻟﻬﻢ ﻗﻞ أﺣﻞ ﻟﻜﻢ اﻟﻄﻴﺒﺎت
 - :ﻓﺈذا أﺣﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻜﻢ اﻟﻄﻴﺒﺎت
 -:و

515

 :ﻫﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﺒﻜﺮي اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻋﻀﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﳚﻰ )اﻳﺞ ﺑﻠﺪة ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺷﲑاز( اﳊﻨﻔﻲ ﻛﺎن
ﻗﺎﺿﻴﺎ ﲟﻤﺎﻟﻚ اﻻﺗﻘﺎن وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 1300 / 700وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  .1355 /756ﻟﻪ آداب ﻋﻀﺪ اﻟﺪﻳﻦ .اﺧﻼق ﻋﻀﺪ اﻟﺪﻳﻦ .اﺷﺮاق
اﻟﺘﻮارﻳﺦ .ﺑﻬﺠﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ .ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺗﻜﺜﲑ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن .ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻼم ﰲ ﳐﺘﺼﺮ اﳌﻮاﻗﻒ ﻟﻪ .اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﰲ
اﻟﻮﺿﻊ .زﺑﺪة اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﺷﺮاق اﻟﺘﻮارﻳﺦ .ﺷﺮح اﳌﻘﺎﻟﺔ اﳌﻔﺮدة ﰲ ﺻﻔﺔ اﻟﻜﻼم .ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﻮل واﻻﻣﻞ ﻻﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ.
ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﻣﺸﻬﻮر .ﻋﻴﻮن اﳉﻮاﻫﺮ .اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻐﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﻴﺎن .اﻟﻜﻮاﺷﻒ ﰲ ﺷﺮح اﳌﻮاﻗﻒ .اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ
اﻟﻜﻼم وﻏﲑ ذﻟﻚ .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ . 527 ، 1
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ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻣﺔ اﳌﺴﺘﺨﺒﺜﺎت .و ﻫﻰ
ﻓﺘﺪﺑﺮ

518

516

ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﺒﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻄﺒﺎع

517

اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻰ وﻗﺖ اﳋﺼﺐ .ﻓﺘﺄﻣﻞ

وﻻ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ واﳌﻨﻜﺮﻳﻦ .519
ﻋﻦ أﺑﻰ أﻣﺎﻣﺔ رﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم" :ﻣﻦ دﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﺪى ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻣﺜﻞ

أﺟﻮر ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻮرﻫﻢ ﺷﻴﺄ .وﻣﻦ دﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻼﻟﺔ ،ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎم ﻣﺜﻞ
آﺛﺎم

520

ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ

521

ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎﻣﻬﻢ ﺷﻴﺄ" .522

ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﻘﻞ ﺻﺎف ودﻳﻦ وإﻧﺼﺎف وﺧﻮف ﻣﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر

523

وﺣﻴﺎء ﻣﻦ رﺳﻮﻟﻪ

اﳌﺨﺘﺎر واﻗﺘﺪاء ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ اﻷﺧﻴﺎر ﻳﻜﻔﻰ ﻟﻪ ﻫﺬا اﳌﻘﺪار .وإﻻ ﻓﺈن ﺗﻠﻮﻧﺎ اﻟﺘﻮراة واﻻﳒﻴﻞ

524

واﻟﻘﺮأن

525

ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻪ وﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ .ﻷن اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ،ﱂ ﻳﻌﺎﳉﻮا اﻟﺴﻔﻴﻪ واﻷﺣﻤﻖ واﳌﻌﺎﻧﺪ ،ﺑﻞ ﻋﺠﺰوا ﻋﻨﻪ.
ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﻴﺚ ﻗﺎل :إﻧﻰ أﺣﻴﻴﺖ اﳌﻮﺗﻰ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ

526

وأﺑﺮئ اﻷﻛﻤﻪ

واﻷﺑﺮص وﱂ أﻋﺎﻟﺞ اﻷﺣﻤﻖ واﻟﺴﻔﻴﻪ وﻋﺠﺰت ﻋﻨﻬﻤﺎ .و ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻠﻪ وأﺑﻰ ﺟﻬﻞ ﻋﺪواﻟﻠﻪ.
ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺎﳊﺮوف واﺣﺘﺎج اﻟﻰ اﳌﻘﺎﺗﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮف .ﻋﺼﻤﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وإﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﻞ واﻟﺴﻔﻪ

516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
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528

واﻟﻌﻨﺎد واﺗﺒﺎع اﻟﺸﻴﻄﺎن واﻟﻬﻮى .إذ ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ

529

527

ﺣﺎف

 وﻫﻰأﻟﻄﺒﺎﺋﻊ
وﺗﺪﺑﺮ
أﳌﺘﻜﱪﻳﻦ
 ﻣﺜﻞ أﺛﺎمﻻ ﻳﻨﻘﺾ
رواه ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ  ، 16و أﺑﻮ داود ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ  ، 6و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ اﳌﻘﺪﻣﺔ  ، 14و أﺣﻤﺪ ﻓﻰ ﻣﺴﻨﺪه ج  ، 2ص . 397
 أﻟﻘﻬﺎر +واﻟﺰﺑﻮر
واﻟﻔﺮﻗﺎن
 +ﺗﻌﻠﻰ
 ﺗﻌﻠﻰواﻟﺴﻔﻴﻪ
 -ﻣﻦ

ﻣﻘﺎم رﺑﻪ وﻧﻬﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻟﻬﻮى ﻓﺈن اﳉﻨﺔ ﻫﻰ اﳌﺄوى  ."530آﻣﲔ ﻳﺎ ﳎﻴﺐ اﻟﺴﺎﺋﻠﲔ .وﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺪﻧﺎ

530
531
532
533
534
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د
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:
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و ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ

532

وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ

533

أﺟﻤﻌﲔ.

534

اﻟﻨﺎزﻋﺎت 41-40/79
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 و ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪوأﺻﺤﺎﺑﻪ

س  + :ﻗﺎﻟﻪ و ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ اﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ اﻷرﺿﺮوم ﻣﺴﻜﻨﺎ واﻟﻜﻔﺠﻮن ﻣﻮﻟﻮدا واﳊﻨﻔﻰ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻟﺴﻨﺔ إﺣﺪى و ﺗﺴﻌﲔ وأﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺠﺮة
ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻌﺰ واﻟﺸﺮف .أﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ وارﺣﻢ ﻟﻨﺎ وﻟﻮاﻟﺪﻳﻨﺎ وﳌﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﳌﻦ دﻋﺎﻧﺎ ﺑﺎﳋﲑ وﳌﻦ وﺻﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء اﳋﲑوﳉﻤﻴﻊ
اﳌﺆﻣﻨﲔ ،واﳌﺆﻣﻨﲔ واﳌﺆﻣﻨﺎت واﳌﻴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻠﻤﺎت اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻨﻬﻢ واﻷﻣﻮات وﳌﻦ ﻗﺎل آﻣﲔ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﲔ واﳊﻤﺪ
ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ .أﳋﻂ :ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ اﳊﻘﻰ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
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